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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ŞI 
CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 

 
 

Serviciul UIP – Capitală EU are în componenţă un post şef serviciu şi 8 posturi de execuţie, 
obținute prin preluarea activităţii şi a unor posturi de la Serviciul Relații Locale, Regionale şi 
Naționale și de la Biroul Organizare Evenimente, conform organigramei şi a statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, votate prin HCL 
nr.165/08.05.2017. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI UIP – CAPITALĂ EU 

În vederea implementării proiectelor din cadrul Timişoara - Capitală Europeană a Culturii 2021, 
Serviciul UIP – Capitală EU are ca scop susţinerea activităţilor culturale – suport, în vederea 
sprijinirii ONG-uri/Fundaţii/Asociaţii şi instituţii implicate în programul Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii. Astfel Serviciul UIP – Capitală EU: 
 

1. Colaborează la elaborarea comunicatelor de presă privind evenimentele organizate de 
Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului şi transmiterea 
lor pentru difuzare Compartimentului Purtător de Cuvânt și Informații Publice;  

2. Elaborează răspunsuri la adrese conform obiectului specific de activitate şi alte 
materiale necesare activităţii desfăşurate; 

3. Asigură relaţia între Direcţia Comunicare – Relaţionare şi Comisia de avizare a cererilor 
de organizare a adunărilor publice pe raza Municipiului Timişoara; 

4. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primăriei Municipiului 
Timişoara în scopul obţinerii avizelor necesare pentru desfăşurarea 
evenimentelor/parteneriate, derulate de ONG-uri/Fundaţii/Asociaţii, în cadrul 
programului Timişoara - Capitală Culturală Europeană; 

5. Dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi cu 
institituţiile publice de cultură din oraş, care derulează programe educativ-culturale în 
domeniu, sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei la dezvoltarea ofertei culturale locale; 

6. Asigură consilierea persoanelor fizice şi juridice interesate să contribuie la diversificarea 
formelor de organizare a vieţii culturale locale şi la dezvoltarea ofertei culturale locale, 
precum şi a celor care susţin proiecte şi programe culturale în parteneriat cu autorităţile şi 
instituţiile municipale; 

7. Întocmeşte raportul de specialitate care stă la baza proiectului de hotărâre de acordare a 
Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara; 

8. Solicită informaţii de la compartimentele/direcţiile Primăriei Municipiului Timişoara, 
centralizează răspunsurile primite şi transmite Compartimentului Comunicare electronică 
spre publicare Raportul Anual al Primarului 
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2. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2018  

Obiectivul principal al Serviciul UIP – Capitală EU este susţinerea activităţilor culturale – 
suport, în vederea sprijinirii ONG-uri/Fundaţii/Asociaţii şi instituţii implicate în programul 
Timişoara - Capitală Europeană a Culturii.  

Totodată, Serviciul UIP – Capitală EU îşi propune să dezvolte şi să menţină relaţii de colaborare 
cu organizaţiile neguvernamentale şi cu institituţiile publice de cultură din oraş, care derulează 
programe educativ-culturale în domeniu, sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei la dezvoltarea 
ofertei culturale locale. 

Educarea spiritului civic, deschiderea şi apropierea autorităţii publice faţă de cetăţeni, rămân o 
prioritate a forurilor de decizie ale oraşului care susţin democraţia participativă indiferent vârsta, 
statut şi apartenenţa etnică. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2018, precum şi a direcţiilor trasate în Strategia 
culturală a municipiului Timisoara, aprobată prin HCL 535/2014 privind aprobarea Strategiei 
culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, ţinând cont şi de Strategia de 
tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574/2014 privind aprobarea Strategiei de 
tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara, precum şi 
de faptul că Timişoara a câştigat titlul de Capitală Culturală Europeană, Serviciul UIP – Capitală 
EU va continua promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara, prin 
sprijinirea evenimentelor de amploare care vor avea loc în oraşul nostru, în vederea pregătirii 
pentru anul 2021.  

De asemenea, Serviciul UIP – Capitală EU, din cadrul Direcţiei Comunicare - Relaţionare 
contribuie permanent la asigurarea unei administraţii eficiente şi eficace în condiţii de legalitate 
şi transparenţă, în raport direct cu creşterea gradului de satisfacţie a cetaţenilor cu privire la 
serviciile furnizate, ca urmare a implementării sistemului de management, a reducerii birocraţiei, 
creşterii operativităţii, asigurării unor relaţii de informare şi comunicare de calitate. 

 

 


