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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

Raportul de activitate al structurilor din subordine, pe anul 2018: 

 

 

 

 

 

1. DIRECŢIA DE MEDIU 

2. DIRECŢIA COMUNICARE - RELAȚIONARE 

3. BIROUL SPORT – CULTURĂ 

4. SERVICIUL ȘCOLI – SPITALE 

5. SERVICIUL CREȘE 

6. CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

7. TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA 

8. FILARMONICA "BANATUL"TIMIŞOARA 

9. SERVICIUL PUBLIC ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 

10. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ 

11. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "LUIS ŢURCANU" 

12. SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ" 

13. SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

2  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

 

 

1. DIRECŢIA DE MEDIU 

 

Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU, aflat în subordinea directă a Domnului Viceprimar Dan 
– Aurel DIACONU. 

Activitatea Direcţiei de Mediu a fost coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE - 
SEMEREDI – Director Executiv. 

Direcţia de Mediu a avut în cursul anului 2018 prevăzută în structura sa un număr de 50 de 
posturi, din care 47 posturi ocupate: 26 funcţionari publici (3 funcţii publice de conducere şi 23 de 
execuţie) şi un număr de 21 angajaţi personal contractual. 

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU; 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ;  
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU COMPONENŢA SERVICIULUI:  
Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu este un compartiment de 

specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în structura sa un număr de 11 posturi, din care 11 
funcţionari publici: 1 funcţionar public de conducere şi 10 funcţionari publici de execuţie.  

Şef Serviciu Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu: Domnul Alexandru 
GHIULAI.  

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE, MONITORIZARE, 
PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU:  

A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar – 
gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;  

B. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, 
evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 
nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi 
întocmirea notelor de plată;  

C. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construcţie pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

D. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban și 
Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi care urmează să 
fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local 
nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 și întocmirea notelor de plată;  
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E. Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a 
organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a 
domeniului public;  

F. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 
întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.  

G. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, 
refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea 
și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor periculoase generate din activit curățarea 
receptorilor pluviali.  

H. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor 
proprietate a Municipiului Timișoara  

I. Monitorizarea calității aerului și zgomotului 
J. Urmărire contracte concesiune la S.C. „PIEȚE” S.A. 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018:  
A. Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru 

lucrări edilitar – gospodăreşti în verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie 
subterană şi supraterană;  

În perioada ianuarie – decembrie 2018, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 309 
documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 97, racorduri 
canal – 114, alimentare cu energie electrică – 29, amenajare stradă – 2, branșamente gaze naturale – 121, 
extindere/înlocuire rețele gaze naturale – 44, extindere/înlocuire rețele apă-canal – 17, reabilitare rețele 
termice – 12, modernizare rețele electrice – 1, modernizare parc – 1. 

 

 
 

Față de anul 2017, s-a înregistrat o scădere a numărului documentațiilor depuse în vederea 
obținerii permisului de spargere de la 505 la 309 
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Evoluția permiselor de spargere în perioada 2015 - 2018 

 
B. Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu 

mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate în baza prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu 
H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

În perioada ianuarie – 15 martie 2018, au fost eliberate 234 avize de principiu mediu urban, iar 
evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodărești în cazul avizelor de principiu 
mediu urban s-a ridicat la valoarea de 80.497,05 lei. 

C. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construcţie pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

În perioada ianuarie – 15 martie 2018, au fost întocmite și eliberate 280 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 55 
de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu și ridicat în cursul anului 2017. 

D. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban și 
Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi care urmează să 
fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local 
nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 și întocmirea notelor de plată;  

Începând cu data de 15.03.2018, Avizul de Principiu Mediu Urban s-a comasat cu Avizul de 
Gestiune Deșeuri, rezultând un singur aviz sub titulatura: Aviz de Principiu Mediu Urban și Gestiune 
Deșeuri. Astfel, în perioada 15.03 – 31.12.2018, au fost eliberate 1556 avize, iar evaluarea zonelor verzi 
afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodărești în cazul acestor avize s-a ridicat la valoarea de 95.459 lei. 

E. Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a 
organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a 
domeniului public;  

În anul 2018, au fost identificate și verificate pe teren un număr de 241 amplasamente aparținând 
domeniului public al municipiului Timișoara – ocupate temporar și s-a încasat suma de 292.600,55 lei. 
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Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public – 2018  

 
F. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu 

analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 
întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.  

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane 
fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, 
fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 312 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse 
anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, 
lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al 
municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 

G. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de intervenții, 
refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea 
și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a deșeurilor periculoase generate 
din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali. 

În cursul anului 2018, au fost depuse un număr de 801 de planuri de eliminare a deşeurilor de 
către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – 
gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale rezultate din curăţarea 
şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii auto şi din 
curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 801 de planuri au fost fie vizate şi eliberate în termen către 
beneficiari, fie s-au întocmit comunicări către beneficiarii acestora. 

De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
Protecție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 
rezultate din activitatea medicală la un număr de 40 de unități sanitare.De asemenea, au fost întocmite 5 
procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nedepunerea planurilor de eliminare 
deșeurilor rezultate din activitatea medicală în valoare de 12.500 lei. 

H. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor 
proprietate a Municipiului Timișoara  

Începând cu anul 2001, Primăria Municipiului Timişoara, a plantat arbori şi arbuşti în scopul 
creării unei Perdele forestiere de protecţie, pe o suprafaţă de 18 ha, între  Calea Torontalului şi Str. 
Ovidiu Balea.  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

6  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

Direcţia de Mediu prin obligaţiile impuse de prevederile Hotărârii Consiliului Local 
68/03.08.2012 privind identificarea unor suprafeţe şi transformarea acestora în zone verzi, a identificat în 
Ciarda Roşie 8,11 ha. Pe această suprafaţă s-a plantat în anul 2013, salcie energetică care are atât rolul de 
Perdea forestieră de protecţie, cât şi rolul de a produce biomasă . 
Direcţia de Mediu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, Timişoara şi 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara a organizat întâlniri de lucru şi s-au purtat discuţii 
tematice cu propunere de măsuri. Printre măsurile luate pentru o gestiune durabilă a perdelei forestiere de 
protecţie a municipiului, amintim: inventarierea arborilor din perdeaua forestiera de protecţie, 
identificarea zonelor libere, in care se pot planta arbori, plantări de arbori, reparat gard, cosirea 
buruienilor, tăiatul drajonilor scoaterea uscăturilor, aplicarea de tratamente fitosanitare, deratizare, 
dezinsecţie.  

Pentru prevenirea daunelor provocate prin păşunat precum şi pentru a preveni depozitările de 
deşeuri, au fost realizate verificări periodice de către reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu precum şi ai 
Direcţiei Poliţiei Locale 

2. Gestionarea pădurii proprietate a Municipiului Timişoara.  
În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana ce 
administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara conform contractelor 
de administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv contract nr.9905/28.11.2008 s-au verificat următoarele 
aspecte:  

- s-au urmărit activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara 
situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 731,1 ha, din care în Judeţul Timiş 47,4 ha la Pădurea Verde şi 
183,3 ha în Comuna Jdioara, iar în Judeţul Caraş Severin 500,4 ha, în Comuna Tincova.  

- s-a participat la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
- împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş, au avut loc mai multe acţiuni de verificare 

a fondului forestier aparţinând municipalităţii; 
 - s-au realizat verificări pe teren în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar în 

vederea depistării dăunătorilor;  
- s-a verificat integritatea gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure 

pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie,molozuri etc.;  
- s-a participat la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic Ana 

Lugojana. 
I. Monitorizarea calității aerului și zgomotului 
Zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de activităţile 

industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi sănătatea locuitorilor. 
Actualizarea Hărţii Strategice de Zgomot a fost realizată de către Primăria Municipiului 

Timişoara împreună cu  S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. şi S.C. 
VIBROCOMP S.R.L., subcontractant, în cadrul  contractului de prestări servicii nr.93/31.07.2018 
încheiat cu S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A. - având ca obiect  principal 
„actualizarea hărţilor strategice de zgomot al Municipiului Timişoara”. Culegerea şi constituirea  bazelor 
de date de intrare  utilizate la elaborarea hărţii strategice de zgomot actualizată a fost realizată de către 
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA. 

Realizarea hărţii acustice permite cunoaşterea situaţiei acustice urbane la un moment dat, iar din 
studiul acesteia se pot desprinde informaţii privind posibilităţile de dezvoltare zonală ulterioară, precum 
şui adoptarea unor metode de diminuare a zgomotului (impuse de legislaţia europeană). 

De asemenea, realizarea hărţii acustice a oraşului va permite obţinerea informaţiilor exacte cu 
privire la zonele cele mai intens poluate fonic (monitorizarea activităţii surselor de poluare fonică, factor  
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generator de disconfort şi deteriorare a sănătăţii cetăţenilor), asigurarea unor măsuri optime pentru 
reducerea zgomotului urban, predicţia zgomotului ambiental în zone cu reorganizări urbanistice 
(construcţii de locuinţe, modificări de trafic, amplasare de unităţi industriale, ş.a.). Realizarea hărţii 
acustice va oferi totodată şi informaţii complete cu aplicaţie în domeniul urbanismului şi a arhitecturii 
(hărţi GIS).  

Pe baza rezultatelor din harta strategică de zgomot actualizată, trebuie întocmite planurile de 
acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul Timişoara. Planurile de acţiune 
se realizează în scopul diminuării nivelurilor de zgomot şi a reducerii numărului de persoane expuse la 
zgomot. 

Aerul rămâne unul dintre factorii de mediu cei mai expuşi la poluare .Efectele poluării aerului pot 
fi reprezentate de modificări profunde ale biocenozelor şi conduc la alterarea stării de sănătate a 
populaţiei. 

     Conform Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unităţiile 
administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi 
aglomerările prevazute în anexa nr.1 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator 
încadreaza Municipiul Timişoara în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie 
PM10 iar  Municipiului Timişoara este autoritatea administratiei publice competentă să iniţieze elaborarea 
unui Plan de calitate a aerului, conform prevederilor art.22 din Legea nr. 104/15.06.2011, precum şi ale 
art..13, (2) din HG nr. 257/15.04.2015. 

      În conformitate cu Ordinul mai sus menţionat, elaborat pe baza evaluării calităţii aerului la 
nivel naţional, care a utilizat măsurători în puncte fixe, realizate cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac 
parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, aflată în administrarea autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului, aglomerarea Timişoara se încadrează în regimul de gestionare I pentru 
indicatorul particule în suspensie (PM10) pentru care este necesară iniţierea Planului de calitate a aerului. 

La data prezentei, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, s-a demarat procedura de 
elaborare a planului de calitate aer, respectiv s-a stabilit componența Comisiei tehnice. Coordonatorul 
acesteia a convocat membrii comisiei în data de 29.10.2018 şi a iniţiat planul de calitate a aerului. A fost 
anunţată autoritatea publică locală pentru protecţia mediului şi autoritatea publică pentru inspecţie şi 
control în domeniul protecţiei mediului, asupra iniţierii planului de calitate a aerului prin publicarea 
anunţului public pe pagina de internet proprie şi pe pagina de internet a APM Timiş și într-un ziar de 
circulaţie locală. 

În paralel s-au solicitat  şi s-au primit oferte de preţ, în vederea estimării corecte a viitoarei 
achiziţii, pentru:  

- elaborarea studiului privind calitatea aerului în aglomerarea Timişoara,  
- elaborarea propunerii de Plan de Calitate a Aerului, pentru PM10 în aglomerarea Timişoara  
- asistenţă tehnică pentru avizarea Planului de Calitate a Aerului de către instituţiile abilitate. 
În urma acestor oferte, alocarea sumei necesare de la bugetul local, a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.556 din 30.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiulul 
Timişoara pe anul 2018, urmând a se întocmi caietul de sarcini. 

Numarul total de depasiri de la 01.01.2018 pana în data de 03.11.2018 (pentru TM1 si TM5) și  
până la data de 05.12.2018 pentru TM2 este prezentat tabelar mai jos: 

Nr.cr
t 

Cod 
stație 

Tip statie Zona Data 
Valoare 
înregistrat
ă µg/m3 

Nr. total de zile in 
care s-au inregstrat 
depasiri de la 
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01.01.2018 

1 TM1 Trafic  Calea Șagului 
03.11.201
8 

53,05 31 

2 TM2 
Fond 
urban 

B-ul C.D. Loga
04.11.201
8 

51,23 21 

3 TM 5 Trafic  Calea Aradului 
01.11.201
8 

58,05 21 

 
Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la staţiile de 

monitorizare a calităţii aerului TM1 şi TM5, în perioada 2015-1018 este prezentată în tabelul şi graficul 
următor: 

 
Anul  Număr depășiri PM10 

 

Stația TM1 din C. Șagului Stația TM5 din C. Aradului 
2015  20  24 
2016  10  22 
2017  26  33 
2018  31  21

 

 
 
 
 
J. Urmărire contracte concesiune la S.C. „PIEȚE”  S.A. 
Începând cu data de 13.07.2017, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului are delegate atribuțiile privind urmărirea contractelor de delegare de gestiune a serviciilor la 
S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara:  
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1. Contractul nr.7 din 03.05.1999 aprobat prin H.C.L. nr.38/02.03.1998, cu modificări și 
completări ulterioare;  

2. Contractul nr.66/07.08.2006 pentru concesionarea Piaţei de Gros, aprobat prin H.C.L. 
nr.323/25.07.2006, cu modificări și completări ulterioare;  

3. Contractul nr.3/17.12.2012 pentru concesionarea Piaţei Iosefin, aprobat prin H.C.L. nr. 
266/04.12.2012.  

Piețele administrate de S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara sunt: Piaţa Doina, Piaţa Badea Cârţan, Piaţa 
Bălcescu, Piaţa 700, Piaţa Giroc, Piaţa Dacia, Piaţa Soarelui, Piaţa Lipovei, Piaţa Iosefin, Piaţa Gros, 
Piaţa Grigore Alexandrescu - teren.  

Activitatea desfășurată de S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara este monitorizată și urmărită de către 
urmăritorul de contract, prin raportările transmise de către S.C. „Piețe” S.A. la solicitarea acestuia, 
raportări care sunt transmise săptămânal, în format electronic. De asemnea, săptămânal sunt organizate 
sedințe de lucru în cadrul Direcției de Mediu la care participă Directorul Direcției de Mediu, un 
reprezentant legal al S.C. „PIEȚE” S.A., consilierul Primarului Municipiului Timișoara cu atribuții în 
domeniu, precum și alte persoane invitate. 

OBIECTIVE MAJORE 2019 LA NIVELUL SERVICIUL REGLEMENTARE 
MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU:  

1. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ şi a politicilor 
de protecţie a mediului urban;  

2. Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în domeniul 
protecţiei mediului urban natural şi construit şi a condiţiilor impuse prin avizele pentru mediu urban;  

3. Revizuirea a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant; 
4. Îmbunătățirea calității aerului, în aglomerareaTimișoara (particule în suspensie) prin măsurile 

care vor fi propuse în Planul de calitate a aerului. 
 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 

 COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un compartiment 
de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef serviciu şi 10  
funcţionari publici de execuţie şi 7 inspectori de specialitate - personal contractual. 
Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
La finele anului 2018, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost ocupată de 8 
funcţionari publici şi 7 inspectori de specialitate. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ: 
A. Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de joacă 

pentru copii şi propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 
B. Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi locurilor de 

joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi sancţionarea 
contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul spaţiilor 
verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi urmărirea punerii 
în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi a modului de 
îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi şi locurile de 
joacă; 

C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 
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D. Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor, împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii; 

E. Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
F. Realizarea de studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 
A. Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de joacă 

pentru copii: 
- S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere şi amenajare a parcurilor, 

scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, 
elagare şi defrişare arbori, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA PREST COM” 
S.R.L., S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L., valoarea serviciilor prestate în anul 2018 este de 
24.310.509,91 lei. 

- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari   3.714 buc. 
arbori în următoarele parcuri, scuaruri şi străzi: Bv. Republicii, Bv. Gen I. Dragalina, str. A. Endre, str. 
Plevnei, faleză Bega, str. I. Vidu, aleea F.C.Ripensia, scuar Muzeu, Bv. V. Pârvan, Parcul I.C. Brătianu, 
Parcul Catedralei, Bv. Regele Carol I, Piaţa Victoriei, Parcul Copiilor „Ion Creangă”, Parcul Botanic, str. 
A. Popovici, Bv. Take Ionescu, C. Circumvalaţiunii, Parcul Poporului, str. D. Paciurea, Parc Studenţesc, 
Spl. T. Vladimirescu, Piaţa Traian, str. Pestalozzi, str. Daliei, Bv. C. Coposu, str. Radu de la Afumaţi, str. 
T. Aman, str. L. Mendeleev, str. D. Lipatti, str. Sibiu, str. Dunărea, str. Crişan, str. Cernăuţi, str. Cetatea 
Albă, str. Aprodul Movilă, str. I. Plavoşin, str. Cetăţii, str. I. Inculeţ, str. Orşova, str. Timocului, str. 
Amurgului, str. Dej, str. Garofiţei, str. Bucegi, Bv. Mareşal Al. Averescu, str. I. Miloia, str. Arieş, str. 
Surorile Martir Caceu, Intr. Basmului, str. N.D. Cocea, str. Zarand, str. C. Porumbescu, Calea Buziaşului, 
etc.; 

- S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un 
număr de 25.630 bucăţi arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, trandafiri şi plante 
perene) pe: Bv. S. Bărnuţiu, str. Piatra Craiului, Piaţa Maria, faleză Bega, parcul Studenţesc, Bv. V. 
Pârvan, Parcul Poporului, aleea F.C. Ripensia, str. Popa Şapcă, Parcul Botanic, Incubox, str. D. Paciurea, 
str. V. Lucaci, Muzeul Banatului, str. V. Goldiş, Capitol – statuie Eminescu, Parcul Catedralei, Parcul 
Rozelor, Calea Circumvalaţiunii, Bv. T. Ionescu str. Cluj, Bv. I.C. Brătianu, str. Mirceşti, sens P-ța 
Mărăşti,  Şcoala Generală nr. 30, str. Fructelor, str. Brânduşei, aleea Gorniştilor, str. Silistra, str. Orşova, 
str. I. Miloia, str. F.C. Ripensia, str. Retezat, str. C-tin Gârjoabă, str. Bucegi, str. Mareşal C-tin. Prezan, 
str. T. Vuia, str. Azurului,  etc. 

- S-au plantat 351.697 bucăţi flori anuale şi 24.000 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: 
Parcul Central Anton von Scudier, Piaţa Victoriei, Scuar Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. 
Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Bv. Michelangelo, str. M. Eminescu, Parcul Copiilor Ion 
Creangă, str. S. Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bv. V. Pârvan, Piaţa Leonardo Da Vinci, 
Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia de la Timişoara, Bv. I.C. Brătianu, Podul 
Florilor, Consiliul Judeţean, Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Scuar Lupoaică, 
Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Piața Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul Alpinet, 
Parcul V. Pârvan, Parcul Rozelor, Scuarul P-ţa Crucii, Scuarul P-ţa N. Bălcescu, Spl. T. Vladimirescu, 
str. Uzinei, Calea S. Bocu, str. Aştrilor, Piaţa N. Bălcescu, etc; 

- S-au plantat 285.167 bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa Victoriei, Scuar 
Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Bv. Michelangelo, 
str. M. Eminescu, Platou Parcul Copiilor „Ion Creangă”, str. S. Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul 
Studenţesc, Bv. V. Pârvan, Piaţa Leonardo Da Vinci, Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. 
Proclamaţia de la Timişoara, Bulevardul I.C. Brătianu, Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul 
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Naţional „C.D. Loga”, str. A. Mocioni, Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Cimitirul 
Eroilor, Cimitirul Săracilor, P-ța Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul V.  Pârvan, Parcul 
Rozelor, Sala Olimpia, Scuarul Piaţa N. Bălcescu, , str. Martir V. Balmus, str. I. Văcărescu, Bv. I. Maniu, 
C. Şagului, str. Pop de Băseşti, str.  Uzinei, Calea S. Bocu etc.  

- S-au plantat 5.508 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe suporţii metalici din Bv. 
Republicii, pod Bv. Michelangelo, Bv. T. Ionescu, str. Popa Şapcă, Bv. S. Bărnuţiu etc. 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 25.669 mp în următoarele locații: str. Popa 
Şapcă, Piaţa Mărăşti, C. Aradului, scuar Botanic, str. M. Viteazu, str. C. Porumbescu, etc.; 

 
Situația comparativă a plantărilor 2017 – 2018  
 

- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic repetat, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind 
de aproximativ 226.365 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 12.548 arbori; 
- S-au defrişat 453 bucăţi arbori cu diametrul 10-30 cm, 695 bucăţi arbori cu diametrul 31-60 cm 

şi 127 bucăţi arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi 
spontan; 

- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 
o suprafaţă însumată de 15.144,2 ha; 

- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 496.230,5 ari; 
- S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 6.292,76 ari; 
- S-a curăţat o suprafaţă însumată de 8.556,5 ari de zăpadă; 
- S-au udat arbori rezultând un număr însumat de: 425.608 arbori, arbuşti şi conifere şi 27.225 ml. 

gard viu 29.992,71 ari cu plante floricole şi 13.571,9 ari cu suprafeţe gazonate; 
- S-au confecţionat şi amplasat 156 bănci şi 141 coşuri pe Bv. Gen I. Dragalina (şcoala), str. 

Aştrilor, Liceul cu Program Sportiv Banatul, Intr. Arenei, str. Versului, Colegiul Electrotimiş, parc 
Clăbucet, Calea Şagului, Piaţa Aurora, str. C. Nottara, str. Dornei, aleea Sănătăţii, etc.; 

- S-au amplasat 9 foişoare la Liceul Sportiv Banatul, Şcoala Generală nr. 15, parc Clăbucet, aleea 
Gorniștilor, Bv. Eroilor de la Tisa, str. Chişodei, str. Leandrului, ; 
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- S-au amplasat 266 jardiniere pe str. Popa Şapcă, sens giratoriu Piața Mărăşti, str. Aştrilor, Piaţa 
N. Bălcescu, Calea Martirilor, str. Martir V. Balmuş, str. Uzinei, Bv. Antenei; 

- În vederea întreţinerii şi amenajării zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 883,24  ari; 
- Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban 

din parcuri şi scuaruri; 
S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din municipiul 

Timişoara, după cum urmează: 
- S-a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale 

de securitate, la 2 locuri de joacă situate pe spaţii verzi pe str. Leandrului şi str. Hărniciei; 
- S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 

furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 556 pe cele 4 zone intervenţii la locurile de joacă. 
- Modernizare Parcul Alpinet – în cursul anului 2018 au fost efectuate lucrări în valoare de 

736.439,46 lei (TVA inclus), valoarea totală a investiţiei fiind de 1.516.483,01 lei (TVA inclusă).  
În cadrul lucrărilor de modernizare a Parcului Scudier (Central) – în cursul anului 2018 au fost 

efectuate lucrări în valoare de 3.480.436,04 lei (TVA inclusă), valoarea totală a lucrărilor fiind de 
7.735.000,00 lei (TVA inclus).  

Pe parcursul anului 2018 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de 
spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a 
acestora prin operatorii de servicii.  

Personalul contractual a asigurat permanenţa în parcul Copiilor „Ion Creangă” pe durata 
programului de funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (trenuleţ, carusel) şi 
supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor „Ion Creangă”.  

În cursul anului 2018, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de 
Joacă au organizat mai multe activități educative în diferite locaţii ale Parcului Copiilor prilejuite de 
anumite evenimente cum ar fi: ‟Ziua Păsărilor și a Arborilor” (10 mai), ‟Ziua Internațională a 
Biodiversității” (22 mai), ‟Ziua Europeană a Parcurilor” (24 mai), ‟Ziua Internațională a Copilului” (1 
iunie), ‟Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” (5 iunie), ‟Ziua Mondială a Curățeniei” (23 septembrie). 
La aceste  evenimente au participat grupuri organizate de copii provenite de la diverse școli și grădinițe. 
Acestora li s-a explicat importanţa evenimentului sărbătorit şi au fost angrenaţi în diverse activităţi 
educative. 

Inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă au urmărit buna 
funcţionare a echipamentelor de joacă din Parcul Copiilor şi au  asigurat funcţionarea pe durata sezonului 
cald a echipamentelor mobile (carusel, trenuleţ).De asemenea au asigurat şi funcţionarea trenuleţului în 
cadrul Târgului  de Crăciun 2018 organizat de Primăria Municipiului Timişoara. De asemenea a fost 
supravegheată realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul Parcului Copiilor, 
precum şi irigarea acestuia şi funcţionarea celor două grupuri sanitare din incinta parcului. 
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Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea 

desfăşurării de către acestea a unor activităţi educative, sportive sau de recreere dedicate copiilor care au 
vizitat parcul (atelier de pictură şi creaţie, atelier de olărit, clovni, carturi cu pedale), şi au fost avizate şi 
urmărite contractele încheiate de către Primăria Municipiului Timişoara cu diverşi agenţi economici care 
au desfăşurat activităţi comerciale în incinta parcului. 

Personalul contractual  a urmărit de mentenanţă a caruselului de către S.C. „Sneberger Lunapark” 
S.R.L., şi contractul de mentenanţă al încărcătorului universal pe bază de energie solară şi staţie Wi-Fi de 
către S.C. „Black Light” S.R.L.  

De asemenea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat 
implementarea Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara. 

B. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

S-au verificat de către consilierii Servicului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă un număr de 2546 
adrese şi sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind necesitatea efectuării lucrărilor de tăieri 
de corecţie, defrişarea arbori, plantare material dendrologic, amenajare/refacerea zonelor verzi, de 
identificare a terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, montare mobilier urban şi alte probleme 
specifice serviciului. 

 
OBIECTIVE MAJORE 2019 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul Timişoara; 
2. Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale de 

locuinţe; 
3. Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 

amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 
4. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea 

suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 
5. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi, mobilierului urban şi 

echipamentelor de joacă de pe spaţiile verzi şi din locurile de joacă, amplasarea de jardiniere în vederea 
plantării cu material dendro – floricol etc.; 
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6. Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme moderne 
cu programare electronică pentru irigaţii); 

7. Întocmirea de DALI+PT pentru: „Modernizarea Scuarului Piaţa Crucii” şi „Modernizarea 
Parcului Copiilor Ion Creangă”. 

8. Finalizarea lucrărilor pentru obiectivul: Modernizarea Parcului Anton von Scudier (Central).  
9. Finalizarea Studiului de Fezabilitate/DALI pentru „Amenajare loc de joacă şi zonă verde 

adiacent str. Paul Constantinescu”. 
10. Achiziţia contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului Modernizarea Parcului Cetăţii 

(Centrul Civic) şi execuţia lucrărilor. 
 11. Achiziţia contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului Amenajarea pistei de 
skateboard din parcul Scudier (Central) din Municipiul Timişoara şi execuţia lucrărilor. 
 12. Achiziţie contract prestari servicii întocmire documente pentru obiectivul de investiţie „Studiu 
de Fezabilitate pentru amenajarea spaţiului verde str. Verde”.  
 13. Achiziţie contract prestari servicii întocmire documente pentru obiectivul de investiţie „Studiu 
de Fezabilitate pentru amenajarea spaţiului verde str. Verde”. 

III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 13 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: 4 inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
Responsabilul Compartimentului Grădina Zoologică – Claudiu – Martin CHIRA.  
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, în scopul 

prezentării animalelor publicului vizitator, derularea de programe de educaţie ecologică, de programe de 
conservare in situ şi ex situ, precum şi de programe de cercetare, specifice grădinilor zoologice. 

 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 
1.S-au întocmit documentele pentru achiziţii de: 
- servicii veterinare; 
- servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice; 
- produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale la Grădina Zoologică 

Timişoara; 
- Acord Cadru furnizare hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara. 
2. Administrarea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2017, colecţia cuprindea un număr de 54 de specii şi peste 311 de indivizi, iar la 

data de 31.12.2018 colecţia cuprinde un număr de 53 de specii şi peste 308 de indivizi. 
3. Activităţi curente de asigurare a hranei, igienei habitatelor, supravegherea etologică şi 

bunăstarea animalelor din colecţie, asigurarea asistenţei veterinare pentru animalele din colecţie  
printr-un cabinet veterinar cu medici veterinari de liberă practică şi asigurarea de medicamente, vaccinuri 
de uz veterinar şi consumabile medicale, organizarea spatiului veterinar şi Oficiului farmaceutic din 
cadrul Grădinii Zoologice. 

4. Derularea de activităţi ecologice şi educaţionale pentru vizitatori: 
Un obiectiv esenţial al Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara îl constituie desfăşurarea de 

activităţi ecologice, de educaţie, responsabilizare şi informare a publicului vizitator. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

15  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

În cadru Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate următoarele activităţi de 
educaţie, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la protecţia şi conservarea biodiversităţii: 

a) În  cadrul programului ”Şcoala Altfel” s-au desfăşurat mai multe acţiuni cu participarea 
publicului.  

b) În data de 01.06.2018 Grădina Zoologică Timişoara prin reprezentanţii săi, i-au primit pe 
vizitatori într-o atmosferă de sărbătoare aşa cum se cuvine, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.  

 
c) În data de 09.08.2018, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, 

vizitatorii au beneficiat de  acces gratuit la Zoo Timişoara. Cei prezenţi în această zi au avut ocazia să 
hrănească cerbii, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal petting” unde au avut 
acces direct la animale precum iepuri, suricate, porcuşori de Guineea, ţestoase de uscat, capre pitice pe 
care au putut să le mângâie şi să se joace într-un mediu foarte sigur sub atenta supraveghere şi grijă a 
personalului Grădinii Zoologice Timişoara. 

 
d) În zilele de sfârşit de săptămână, s-au realizat programe de hrănire a animalelor cu participarea 

activă a vizitatorilor. La cerere s-a pus la dispoziţie un ghid pentru vizitarea grădinii zoo. 
5. Derularea de activităţi care vizează siguranţa vizitatorilor şi a personalului Grădinii Zoologice: 
În scopul asigurării unui nivel ridicat de siguranţă a publicului vizitator, a angajaţilor precum şi a 

animalelor din colecţie a fost întocmită o Procedură de Urgenţă în cazul evadării animalelor Grădinii 
Zoologice Timişoara, ţinându-se cont de vecinătăţile unităţii, gradul de periculozitate al animalului 
evadat, personalul instruit, instituţiile partenere, etc.  

În acest sens, în data de 21.05.2018, a fost efectuat un exerciţiu de simulare de evadare, 
eveniment la care au paticipat pe lângă angajaţii Grădinii Zoologice şi reprezentanţi ai instituţiilor 
partenere: Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Locală, Cabinet vetrinar Happy-
Pet. 
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În data de 18.07.2018 a fost efectuat un Exerciţiu de evacuare în situaţii de urgenţă şi de instruire 

acordare prim-ajutor pentru personalul Grădinii Zoologice, organizat de Compartimentul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă şi Formaţiunea SALVO, cu concursul ISU Banat şi IJJ Timiş. 

 
 
6. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite: 
La Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din cadrul Grădinii 

Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 11 păsări rănite din diferite specii sălbatice. După ce au 
fost îngrijite şi tratate s-a reuşit eliberarea a 7 păsari înapoi în natură. 

7. În perioada august-decembrie 2018, la Grădina Zoologică Timişoara a fost plasat în custodie un 
pui de leu, confiscat de către Poliţia Judeţeană împreună cu Poliţia Locală. Exemplarul a fost ţinut în 
carantină o perioadă, pentru a i se efectua examinări, analize, vaccinări şi tratamente. Întreg personalul 
Grădinii Zoologice a contribuit la asigurarea unei stări de bine pentru micul leu, pentru a compensa cât 
mai mult cu putinţă lipsa mamei şi a unui habitat specific acestei specii (alăptare, hrănire, igienă, odihnă, 
joacă, etc.). Neexistând posibilitatea păstrării puiului de leu în colecţia Grădinii Zoologice Timişoara, 
acesta a fost preluat de către Grădina Zoologică Tg-Mureş, acţiune facilitată şi coordonată de către Garda 
Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Timiş. 
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ÎNCASĂRI 
La sfârşitul anului 2017 au fost cca 50.000 vizitatori plătitori şi s-au încasat 123.491 lei, iar la 

sfârşitul anului 2018 au fost aproximativ 57.000 de vizitatori plătitori şi s-au încasat 125.317 lei.    
Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2018, cu ocazia 

zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experienţă, activităţii de cercetare şi educaţie şi 
a gratuităţilor pentru copii a fost de aproximativ 45.000 de vizitatori. 

 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 
1. Îmbogăţirea colecţiei de animale cu cel puţin 2 noi specii de animale, precum şi dobândirea de 

indivizi tineri la speciile cu grad ridicat de îmbătrânire din cadrul efectivulului existent; 
2. Popularea habitatelor libere; 
3. Achiziţia de materiale de întreţinere, reparaţii şi modernizare a habitatelor pentru animale, 

achiziţia de materiale avertizoare, informative şi indicatoare,  cu reale beneficii din punct de vedere 
educativ, turistic, de protecţie şi nu în ultimul rând, estetic; 

4. Demararea procedurilor pentru construirea unui adăpost pentru feline mari în cadrul Grădinii 
Zoologice. 
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2. DIRECŢIA COMUNICARE - RELAȚIONARE 

 

 

STRUCTURA  DIRECŢIEI COMUNICARE – RELATIONARE 

 Direcţia Comunicare-Relaţionare funcţionează în subordinea domnului Viceprimar Dan Diaconu 

conform H.C.L nr. 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara având următoarea structură: 

Biroul Comunicare 

Compartimentul Comunicare electronică  

Compartimentul Monitorul Primăriei 

Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice 

Compartimentul Centrul de Informare Turistică 

Biroul Relaţii Internaţionale 
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Biroul Comunicare 

Conform Hotărârii Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 

Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara,  a fost înfiinţat 

Biroul Comunicare cu următoarele elemente structurale:  Compartimentul   e-Comunicare   şi-a   

schimbat   denumirea   în Compartimentul   Comunicare Electronică (2 posturi), a fost înfiinţat 

Compartimentul  Monitorul  Primăriei (2  posturi), Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informații 

Publice(3 posturi) a fost obţinut prin  reorganizarea  Compartimentului  Presă și  preluarea  persoanei  

desemnate  să  asigure  liberul  acces  la  informațiile  publice  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Compartimentul  Centrul  de  

Informare  Turistică (2  posturi  contractuale). Biroul Comunicare are  în componenţă  1 şef de birou şi 9 

posturi. 

 

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice  

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice are în componenţă 3 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI 

INFORMAŢII PUBLICE 

Compartimentul  are ca  obiect  de  activitate  asigurarea  unei permanente comunicări a primăriei, ca 

instituţie publică,  cu cetăţenii şi comunitatea locală,  colaborarea  cu  jurnaliştii,  redactarea  şi 

transmiterea de comunicate, organizarea conferinţelor de presă, editarea de materiale informative, 

comunicarea cu cetăţenii.  Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Timişoara asigură, conform 

legislaţiei, reprezentarea publică a instituţiei, în calitate de interfaţă comunicaţională între primărie şi 

opinia publică prin intermediul mass-media. Astfel, purtătorul de cuvânt gestionează procesele de 

comunicare prin care: opinia publică este informată din oficiu sau din proprie iniţiativă cu privire la 

activitatea instituţiei. Totodată, împreună cu persoana desemnată pentru aplicarea Legii 544/2001, 

furnizează jurnaliştilor, la cerere, informaţii despre activitatea curentă a instituţiei; urmăreşte  

îmbunătăţirea  continuă a imaginii publice a instituţiei şi informarea promptă şi corectă. Compartimentul 
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purtător de cuvânt şi informaţii publice gestionează şi problemele legate de aplicarea legislaţiei privind 

transparenţa şi are ca atribuţii gestionarea  solicitărilor  în  baza  Legii  544/2001  a  liberului  acces  la  

informaţiile  publice  venite  din partea cetăţenilor, instituţiilor şi a mass-media. 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018   

În cursul anului 2018, Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice s-a  implicat  în  

organizarea  mai  multor  evenimente de informare şi promovare în rândul timişorenilor.  Promovarea  

transparenţei  decizionale  şi  a  democraţiei  participative,  realizarea  unei  corecte  informări  a  

cetăţenilor  sunt  obiective  ale  activităţii  municipalităţii  în  relaţia  cu  mass-media,  iar  această relaţie 

este menţinută prin intermediul conferinţelor de presă, al comunicatelor de presă şi al evenimentelor 

organizate pe teren în vederea prezentării diferitelor proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate. 

Conferinţele  de presă se desfăşoară o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 11, dar ele se  

organizează şi  ori de câte ori este  necesară informarea  în  timp  util  a  timişorenilor.  Având în vedere 

că au fost   organizate şi alte conferinţe de presă, nu doar cea săptămânală, în total, în  anul  2018 au fost 

organizate  un  număr  de  61  de  conferinţe  de  presă organizate,  pe diferite  teme,  la  care  au  luat  

parte  jurnaliştii  din  presa  locală şi  centrală,  accesul  fiind    liber.    Compartimentul    Purtător  de  

Cuvânt  şi  Informaţii  Publice  a    pregătit  documentaţia  aferentă:  comunicate   de   presă,  prezentări   

de   proiecte,  informări  publice.  Comunicatele  de  presă sunt  redactate  periodic  şi  sunt  menite  să 

informeze  mass-media şi comunitatea   locală în mod direct   asupra   activităţilor   curente   din   cadrul   

Primăriei   Municipiului   Timişoara,  numărul  acestora  crescând  pe  măsură ce  activităţile   

municipalităţii    s-au    diversificat.    Din    11    martie    2003,  comunicatele  de  presă sunt  postate  şi  

pe  pagina  de  internet  a  Primăriei  Municipiului  Timişoara.  Comunicatele  sunt  transmise  redacţiilor,  

precum  şi  tuturor  celor interesaţiprin intermediul poştei electronice (e-mail), iar la cerere şi prin fax. 

Astfel, în anul 2017 au fost postate pe site-ul www.primariatm.ro un număr de 658 de comunicate de 

presă ale Primăriei  Municipiului  Timişoara,  serviciilor  din  subordine,  anunţuri  publice  ale 

societăţilor  comerciale  de  utilităţi  publice  din  subordinea  municipalităţii,  invitaţii  la diferite 

evenimente. Au fost organizate pentru presă  3  ieşiri pe teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, 

proiecte sau  investiţii  în  derulare  ale  municipalităţii.  Aceste  evenimente  de  presă au  fost  

organizate  în  măsura în care a existat un interes crescut din partea mass-media pentru un anumit subiect, 

iar o simplă prezentare  a  acestuia  în  cadrul  unei  conferinţe  de  presă sau  prin  intermediul  unui  

comunicat de presă nu era suficientă. Totodată, reprezentanţii Compartimentului au luat  parte  la  
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derularea  evenimentelor  anunţate  la  care  a  fost  invitată presa  şi  la  care  Primăria şi Consiliul Local 

au fost coorganizatori, sau la manifestări culturale ale instituţiilor de cultură din subordine,  la  care au  

luat  parte  şi  reprezentanţi  ai  presei.  Pe  lângă comunicate,  conferinţe    de    presă,  organizarea  unor  

ieşiri  pe  teren  sau  participarea  la  diverse evenimente, a fost înregistrat un mare   număr   de   solicitări   

din   partea   mass-media   care   vizează solicitarea de informaţii. 

În  ceea  ce  priveşte  raportul  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public  la  nivelul  

Primăriei  Municipiului  Timişoara  în  anul  2018, Compartimentul  Purtător de Cuvânt şi Informaţii 

Publice a  preluat  de  la  instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un număr de 485 

solicitări scrise făcute în  baza  Legii  544/2001  a  liberului  acces  la  informaţiile  de  interes  public, la  

care  au  fost  formulate  răspunsuri  ca  urmare  a  informaţiilor  primite  de  la  compartimentele  din  

cadrul  instituţiei. Aceste solicitări au vizat:  

- utilizarea banilor publici (proiecte europene, contracte, investiţii, cheltuieli) –229;  

-modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -  126;  

- acte normative, reglementări – -  51;  

- activitatea liderilor instituţiei –-  9;  

-informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 -   8 

-  altele  (informaţii  privind  autorizaţii  de  construire,  PUG, PUZ,  acorduri  exerciţii  comerciale,  

detalii  privind  situaţiile  juridice,  terenuri,  locuinţe,  liste,  detalii  privind  procesele  Primăriei 

Municipiului Timişoara) -  62.  

Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil a fost de  455, alte -  30 de solicitări făcând parte 

din  categoria  informaţiilor  exceptate  de  la liberul  acces  al  cetăţenilor, sau redirecţionate către 

soluţionare altor instituţii   conform  Legii  544/2001.   

Primarului  Municipiului  Timişoara  i-au  fost  adresate,  în cursul  anului  2017,  un  număr  de  31  de  

reclamaţii administrative, de către petenţii nemultumiţi de răspusurile primite la solicitările făcute în baza 

Legii 544/2001. Dintre aceste reclamaţii  0 au fost rezolvate favorabil reclamantului, restul de 31 fiind 

respinse ca neîntemeiate.   
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In cursul anului 2018 s-au inregistrat 40 de plângeri în instanţă la adresa instituţiei publice în anul 2018 

în baza Legii nr.544/2001, din care 8 au fost solutionate favorabil reclamantului, 29 în favoarea 

instituţiei, iar 3 se afla pe rol. 

Compartimentul  Monitorul  Primăriei 

Compartimentul Monitorul Primăriei are în componenţă 2 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Monitorul Primăriei se ocupă de redactarea ziarului Monitorul Primăriei Municipiului 

Timişoara, publicaţie care apare lunar şi care a devenit tot mai consistentă în timp, precum şi de 

redactarea de materiale informative şi de promovare. Acţiunea de tipărire a Monitorului Primăriei 

Municipiului Timişoara, ziarul Primăriei, a fost demarată în 2002 în ideea unei mai bune informări a 

cetăţenilor municipiului cu privire la activităţile Primăriei şi Consiliului Local Timişoara, dar şi pentru a 

încuraja iniţiativele societăţii civile, a promova istoria şi trecutul oraşului, a face cunoscuţi oameni care 

fac cinste oraşului. 

 

 

 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Monitorul Primăriei Timişoara este o publicaţie editată lunar şi este distribuit în mod gratuit în casele 

timişorenilor. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, de la an la an, a sporit numărul de pagini şi 

volumul de informaţii. Astfel, formatul publicaţiei în anul 2017 a fost: A3, alb - negru, hârtie de ziar, 16 

pagini, apariţie lunară, distribuţie gratuită la cetăţeni, în cutia poştală. Tirajul actual este de 125.000 de 

exemplare. În anul 2018 au fost editate 12 numere, pentru care s-a realizat redactarea materialelor, 

selectarea imaginilor, punerea în pagină, transmiterea către tipografie, verificarea editării, preluarea 

tirajului tipărit şi predarea către distribuitor, monitorizarea distribuţiei. Monitorul Primăriei este editat în 

conformitate cu legislaţia actuală, care impune publicarea hotărârilor de consiliu local şi altor anunţuri 

publice. În plus, publicaţia asigură legătura direct cu cetăţenii prin intermediul taloanelor care revin cu 
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întrebări şi solicitări ale acestora şi cărora li se răspunde în paginile ziarului sau telephonic, ori prin e-

mail. Astfel, în anul 2018 s-au primit 193 sesizări sau solicitări de la cetăţeni, gradul de răspuns fiind de 

sută la sută. În acest context, pentru o mai bună informare a cetăţenilor, dar mai ales pentru a oferi un 

instrument de lucru pentru cei interesaţi, care aplică hotărârile consiliului local, în anul 2018 a fost editată 

şi o broşură informativă, ca o colecţie privitoare la legislaţia locală, care conţine hotărârile consiliului 

local. Astfel, au fost editate 4 numere ale acestei broşuri, câte unul pe trimestru, fiecare volum având 

aproximativ 300 de pagini. Compartimentul Monitorul Primăriei a redactat publicaţia, a realizat 

paginarea, trimiterea către tipografie, monitorizarea tipăririi şi preluarea tirajului. De asemenea, au fost 

lansate procedurile pentru achiziţia serviciilor de editare pentru anul 2019 pentru ziarul Monitorul 

primăriei şi pentru broşura cu caracter informativ. 

Compartimentul   Comunicare Electronică  

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronicăare în componenţă 2 posturi de execuţie, ambele ocupate. 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronică are ca obiect de activitate informarea publicului larg privind 

activitatea Primăriei Municipiului Timişoara prin mijloace electronice cu cetăţenii. Acest lucru se 

concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului www.primariatm.ro, precum și 

actualizare şi gestionare sistem de comunicare si informare facila a cetătenilor – panouri informative și 

alte mijloace electronice; achiziţii publice. 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Activitatea de informare a publicului larg prin mijloace electronice: 

Portalul web al Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, conţine trei secţiuni: Primăria, 

Monitorul şi Timişoara. Portalul este constituit din mai multe aplicaţii online ce au ca scop crearea unui 

mijloc de informare electronic cu cetăţenii, în timp real, despre activitatea administraţiei publice locale, 

oferirea de servicii online precum şi crearea unei arhive de informaţii despre oraşul Timişoara utile 

cetăţenilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri. Dovada utilităţii acestui portal, constă în faptul că site-ul 
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www.primariatm.ro, conform www.trafic.ro, la Categoria Regional ocupă locul 24 în topul audienţei 

(conform www.trafic.ro, luna octombrie 2018).  

În anul 2018, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 

2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012 şi s-a creat un nou 

formular online pentru programarea elevilor şi studenţilor la Cabinetele Stomatologice aflate în 

subordinea Primăriei Municipiului Timişoara; 

3. S-au publicat planurile urbanistice de detaliu şi zonale care au fost supuse dezbaterilor publice, 

anunţuri de achiziţii publice, certificate şi autorizaţii de construire, comunicate de presă, şi alte informaţii 

de interes public. 

4. S-a continuat cu administrarea Monitorul online a Primăriei Municipiului Timişoara, ziar online 

care se actualizează zilnic cu informaţii despre activitatea primăriei şi a Consiliului Local Timişoara. 

5. În decembrie 2012, s-a finalizat obiectivul de investiţii “Sistem de informare şi comunicare facil 

pentru cetăţeni – panouri informative”, proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-

2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de 

intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană. Valoarea obiectului de investiţie este de 

4.522.865,03 lei. Prin acest proiect s-a realizat o reţea de 29 de panouri informative care afişează în timp 

real informaţii despre activitatea Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara şi 

totodată s-a îmbunătăţit servicii electronice oferite atât cetăţenilor municipiului cât şi persoanelor care 

vin sau tranzitează oraşul Timişoara; 

6. În anul 2018 s-a procedat la integrarea în portalul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, 

www.primariatm.ro, a website-ului Centrului de Informare Turistică Timişoara, www.timisoara-info.ro, 

ca și secțiune, alături de cele trei secţiuni mari: Primăria, Monitorul online şi Timişoara.   

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2019 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2018 ne-am propus îmbunătăţirea continuă a relaţiei 

dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și asigurarea de servicii de informare şi documentare 
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accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul Web. În acest sens, se va continua 

colaborarea cu firma prestatoare de servicii de întreţinere şi dezvoltare a portalului Primăriei 

Municipiului Timişoara în vederea pregătirii conţinutului site-ului pentru noul design web al paginii 

oficiale de internet a instituţiei.   

 

Compartimentul  Centrul  de  Informare  Turistică  

1. Compartimentul Centrul de Informare Turistică, în cadrul Direcţiei Comunicare-Relaţionare, are  ca 

director executiv pe d-nul Ciprian Nyari.  

2. Compartiment Centrul de Informare Turistică: 2 angajaţi (personal contractual), Lucia Solomon, 

Cristina Florea.  

3. Obiectul de activitate: 

Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în oferirea de servicii informaţionale 

vizitatorilor şi potenţialilor vizitatori ai Timişoarei şi promovarea turistică a oraşului şi a zonei. Datele 

sunt oferite în cadrul Centrului de Informare Turistică, precum şi online, prin intermediul site-ului 

www.timisoara-info.ro. 

Centrul de Informare Turistică colaborează cu operatori din domeniul turistic şi cultural, pentru culegerea 

de date necesare informării turistice şi pentru promovarea serviciilor turistice şi a evenimentelor 

culturale. 

De asemenea, centrul elaborează, realizează şi distribuie gratuit  materiale de informare şi promovare 

turistică, colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic sau conex, participă la conferinţe, 

seminarii, târguri naţionale şi internaţionale de turism. 

În cadrul centrului au loc expoziţii de pictură, grafică, fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2018: 

4.1 Oferirea de informaţii turistice în cadrul Centrului de Informare Turistică 
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- În anul 2018 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de 20.426 turişti, care au primit informaţii 

referitoare la obiective turistice din Timişoara şi din zona Banatului, informaţii privind unităţi de cazare, 

unităţi gastronomice, evenimente culturale, posibilităţi de transport, agenţii de turism, posibilităţi de 

petrecere a timpului liber, informaţii privind serviciile de închirieri auto, servicii de ghidaj în oraş şi în 

zonă, etc. Faţă de anul 2016, an în care centrul a fost vizitat de 18.912 de persoane, numărul turiştilor a 

fost cu 8% mai mare, dar faţă de anul 2017, când s-au inregistrat 21.042 turişti, numărul turiştilor a fost 

cu 3% mai mic.  

- Centrul de Informare Turistică a răspuns, de asemenea, solicitărilor de informaţii turistice, primite prin 

telefon şi e-mail, oferind detalii legate de acces, cazare, muzee, evenimente culturale, transportul în 

Timişoara etc. 

- În cadrul Centrului de Informare Turistică şi în cadrul târgurilor de turism, au fost oferite materiale de 

informare şi promovare turistică, hărţi, pliante, broşuri. Materialele de promovare se distribuie gratuit 

către turiştii care vizitează centrul, cât şi către diverse instituţii şi organizaţii, care organizează conferinţe, 

workshop-uri şi alte evenimente în Timişoara, cu participanţi din ţară şi din străinătate şi care adresează 

cereri primăriei, în acest sens. 

4.2 Întreţinerea web-site-ului www.timisoara-info.ro 

Pe website-ul www.timisoara-info.ro Centrul de Informare turistică introduce permanent date referitoare 

la spectacole, festivaluri şi alte evenimente culturale din Timişoara şi actualizează diverse informaţii 

referitoare la obiectivele turistice, servicii turistice, informaţii utile, fotografii, etc. 

 

 

4.3 Participări la târguri de turism  

Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare Turistică, a participat în anul 2018 la 

următoarele târguri de turism: 

- Târgul Internaţional de Turism IMTM de la Tel Aviv, Israel, în perioada 5.02.2018 – 8.02.2018, târgul 

oficial de turism al Israelului; 
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- Târgul Internaţional de Turism BIT, (Borsa Internazionale del Turismo), desfăşurat la Milano, Italia, în 

perioada 11.02.2018 – 13.02.2018;  

- Târgul de Turism al României de la Bucureşti, desfăşurat în perioada 22.02.2018-25.02.2018  

- Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume, în perioada   

7.03.2018-11.03.2018; 

- Târgul de pe Pod, în cadrul zilelor oraşului Szeged, în baza colaborării dintre Timişoara şi oraşul    

înfrăţit, Szeged – în data de 26 mai 2017; 

În cadrul târgurilor a fost prezentată Timişoara ca şi destinaţie turistică, a fost promovat turismul local, 

regional şi principalele evenimente culturale din anul 2018. Au fost purtate discuţii cu operatori de  

turism şi s-au oferit informaţii turistice vizitatorilor, care au pus întrebări despre Timişoara şi  

împrejurimi. 

La târgurile de la Tel Aviv, Milano şi Berlin participarea a avut loc în standul Ministerului Turismului. 

La târgul de la Tel Aviv Ministerului Turismului a rezervat o sală de conferinţe pentru prezentarea 

destinaţiilor turistice din România. În cadrul acestora a fost prezentată Timişoara, cu atracţiile turistice şi 

cu videoclipuri subliniind unele din festivalurile importante ale oraşului (Timfloralis şi Festivalul 

Inimilor). 

La Târgul de la Bucureşti participarea Primăriei Municipiului Timişoara a avut loc în standul amenajat de 

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, un stand de 42 mp, alături de alţi 

operatori din domeniul turismului, respectiv Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Buziaş, Asociaţia 

Timisoara Capitală Culturală 2021, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, 

Centrul Turistic Margina. În cadrul târgului, în una din sălile de conferinţe, a avut loc un eveniment de 

promovare, cu  prezentarea unor detalii ale programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, 

prezentarea atracţiilor turistice ale Timişoarei şi a unor videoclipuri de la evenimente culturale 

importante din Timişoara, prezentarea unor oferte turistice din judeţ şi degustări de produse gastronomice 

din Margina şi de vinuri din zona Buziaşului. 

4.4 Conferinţe, seminarii şi alte acţiuni cu caracter turistic: 
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Prin HCL 119/31.03.2017 s-a constituit Consiliului Consultativ în domeniul Turismului,  structură 

consultativă fără personalitate juridică, pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, care funcţionează pe 

baza dialogului structurat, în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în 

domeniul turismului. Consiliul Consultativ în domeniul Turismului a purtat un dialog constant cu 

operatorii de turism și sectorul asociativ din domeniul turismului, la nivelul municipiului Timișoara şi a 

propus unele măsuri pentru încurajarea activităților turistice în Timișoara si pentru valorificarea 

turismului local.  

În datele de 29.01, 01.03, 02.07,8.07. 2018 au avut loc şedinţe de lucru ale Consiliului Consultativ în 

domeniul Turismului, în care au fost dezbătute diverse probleme în domeniul turismului din Timişoara. 

Centrul de Informare Turistică, a participat la aceste şedinţe, in care au fost discutate şi analizate 

problematici precum- taxa pentru promovarea turismului, participarea la târgurile de turism, aplicaţie 

pentru telefoane mobile, cu diverse trasee, identificarea unor probleme, conceptul de OMD (Organizatie 

de Management a Destinatiei), etc, unele din şedinţe având invitaţi din ţară (Oradea) şi din străinătate 

(Bilbao). 

Pe lângă acestea, în anul 2018, Centrul a participat şi la alte conferinţe, workshopuri şi acţiuni de  profil 

turistic, din care amintim: 

30 martie 2018,- participare la ședința de consultare publică din cadrul procesului de elaborare a 

Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș 2018-2028, în Sala Revoluției din cadrul 

Consiliului Județean Timiș; 

10.05.2018- participare la evenimentul de diseminare a rezultatelor studiului de ”Evaluare a gradului de 

satisfacție a turiștilor străini în Timișoara- eveniment organizat de către Departamentul de Geografie, 

Facultatea de Chimie, Biologie,Geografie și Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie, 

Psihologie al e Universității de Vest din Timișoara; 

11.05. 2018- participare la seminarul organizat de Ministerul Turismului, cu tema "Oportunitati de 

Dezvoltare a Rutelor Culturale in Romania", desfășurată la Consiliul Judetean Timiș; 

19 – 24.05.2018- însoţirea delegaţiei Liceului de Muzică din Karlsruhe, în vederea susţinerii unor 

concerte, în Timișoara, în cadrul relațiilor de înfrățire între Timișoara și Karlsruhe; 
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05.09.2018- participare la lansarea aplicației „Discover Timiș”, pentru promovarea serviciilor de turism 

din județ, eveniment organizat la Consiliului Județean Timiș, de APDT Timiș; 

14.09.2018- participare la evenimentul de lansare a „Ghidului gastronomic CuGust”, Ediția România- 

eveniment organizat de APDT Timiș la Consiliul Județean Timiș; 

18-20.10.2018- participare la organizarea programului si însoţirea delegaţiei de jurnaliști și formatori de 

opinie străini și români, sosiţi la Timişoara într-o vizită de informare, pentru promovarea unor destinații 

turistice din România, acţiune organizată de către Ministerul Turismului;  

16.11.2018- participare la workshop-ul „Digital Skills and Competences for the Creative 

Industries/Competențe și abilități digitale pentru industriile creative”, organiyat de către Centrul de 

ID/IFR si e-Learning – CeL al Universității Politehnica Timișoara;  

11 decembrie 2018- participare la dezbaterea publică organizată în cadrul proiectului „Politici în turism 

pentru o dezvoltare durabilă”,- organizat de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, 

împreună cu Asociația de Dezvoltare Economică și Regională Suceava (ADER Suceava) ; 

5.11. 2018 – participare la prima întâlnire a  Grupului Stakeholderilor Locali din cadrul proiectului 

"Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, proiect derulat de  

Municipiul Timişoara, împreună cu Primăria Szeged şi alţi parteneri de proiect; 

Oferirea de suport (texte şi informaţii turistice utile) pentru realizarea unui videoclip cu Timişoara de 

către asociaţia Hey-România, care prezintă oraşe şi alte destinaţii turistice in România. (Videoclipul se 

regăseşte acum pe website-ul www.heyromania.ro şi pe aplicaţia pentru telefoane mobile App 

Heyromania; 

Participare cu un stand de promovare turistică a Timişoarei la diferite acţiuni în Timişoara 

Participare in data de 9.05.2018 cu un stand, cu materiale de promovare ale oraşului, în Piaţa Libertăţii, la 

Ziua Europei; 

Participare in data de 16.05.2018 cu un stand, în Piaţa Unirii, la Ziua Serviciilor Publice; 

Participare în perioada 8-10.06.2018, cu un stand de promovare turistică a Timişoarei şi a Banatului la 

expoziția BANAT AGRALIM, organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
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Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș si al Primăriei Municipiului Timișoara; 

Participare la Festivalul Bega Bulevard, în septembrie 2018, unde Centrul de Informare Turistică, a avut 

stand, în care a distribuit pliante de informare turistică; 

4.6 Organizarea de expoziţii, în cadrul Centrului de Informare Turistică 

În colaborare cu diverşi artişti plastici, fotografi, asociaţii culturale, Centrul a organizat în anul 2018 

următoarele expoziţii: 

- „Timişoara de ieri şi de azi” (III)– Amariei Dani Ciprian – expoziţie foto (1.01-31.03); 

- „Flori pentru Timişoara”– Sanda Lăzărescu – expoziţie pictură ( 1.04 – 30.04.2018); 

- „Inimile Timişoarei”– Claudia Tănăsescu – expoziţie foto (1.05.2018-10.09.2018); 

- „Decupaje cARTografice”– Universitatea de Vest, Departamentul de Geografie (15.09.2018 – 

30.11.2018); 

- „Timişoara în detalii” – Nicu Dărăştean (2.12.2018-10.01.2019) 

4.7  Diverse 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţiile culturale din Timişoara, de la care a primit şi 

distribuit materiale de promovare privind evenimentele culturale desfăşurate în oraş (opera, filarmonica, 

teatrele, institutele culturale şi alte asociaţii culturale). De asemenea evenimentele au fost înscrise în 

agenda evenimentelor culturale, pe website-ul www.timisoara-info.ro; 

- S-a continuat colaborarea în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing; 

- Centrul de Informare Turistică a întocmit mai multe situaţii statistice, situaţia turiştilor în Timişoara, în 

baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistică (INSSE); 

- Au fost întocmite diverse situații impuse de normele SCIM în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; 

- Conform datelor furnizate de INSSE situaţia numărului se sosiri, respectiv de înnoptări ale turiştilor în 

Timişoara, (exceptând luna decembrie), pe durata ultimilor 4 ani este următoarea: 
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Nr crt anul Numărul sosirilor Numărul înnoptărilor 

1 2015 279.349 577.717 

2 2016 285.639 611.308 

3 2017 311.728 633.111 

4 2018 293.548 652.772 

 

Numărul sosirilor turiştilor a fost cu 6% mai mic, faţă de anul precedent, fapt posibil datorat şi plecării de 

pe piaţa timişoreană a unor companii de zbor. Totuşi, numărul de înnoptări este cel mai ridicat de până 

acum. Creşerea numărului de înnoptări faţă de anul precedent este de 3%. 

5. Obiective majore pe anul 2019 

- Continuarea activităţii de informare turistică;  

- Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional şi îmbunătăţirea vizibilităţii Timişoarei, prin 

participarea la mai multe târguri naţionale şi internaţionale de turism; 

- Editarea şi tipărirea de noi materiale informative şi de promovare turistică a oraşului în diverse limbi 

străine; 

- Iniţierea de acţiuni, colaborări şi proiecte pe tema turismului, pentru a duce la îndeplinire unele măsuri, 

în baza strategiilor culturale ale Timişoarei. 

 

 

 

Biroul Relaţii Internaţionale 
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1. OBIECTIV GENERAL:  

Biroul Relaţii Internaţionale are ca obiectiv general iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare internaţională ale Municipiului Timişoara. 

2.   STRUCTURA BIROULUI 

În cursul anului 2018 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei Comunicare-

Relaţionare. 

3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 

Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, funcţionar public 

şi 6 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2018:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 5 posturi de execuţie, funcţionari publici 

de diferite specialităţi, din care 1 post temporar vacant. 

Şef Birou: Diana Donawell 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 

a) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite şi 

partenere; 

b) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din Europa şi de 

pe alte continente; 

c) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu asociaţii şi reţele de oraşe 

şi diverse instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale; 

d) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu reprezentanţe străine în 

România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 

e) propune Primarului iniţierea de Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii necesare 

desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
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5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE CU ORAŞELE 

ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE, CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

5.1.1 COOPERAREA CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE 

În cursul anului 2018 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi partenere. Au avut 

loc un număr de 64 de acţiuni şi diverse schimburi în mai multe domenii de activitate, după cum 

urmează: 

Oraşe înfrăţite: 

• Graz (Austria) – în domeniile: administrativ, cultural, mediu; 

• Mulhouse (Franţa) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Faenza (Italia) ) – în domeniile: administrativ, social, cultural, sportiv, proiecte europene; 

• Karlsruhe (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural, tineret, servicii publice, patrimoniu 

cultural; 

• Rueil-Malmaison (Franţa) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Szeged (Ungaria) – în domeniile: administrativ, cultural, mobilitate, mediu, proiecte europene, 

patrimoniu cultural; 

• Gera (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Treviso (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Novi Sad (Serbia) – în domeniile: administrativ, servicii publice, cultural, patrimoniu cultural; 

• Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 

• Cernăuţi  (Ucraina) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

34  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

• Trujillo (Peru) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Da Nang (Vietnam) – în domeniul administrativ; 

• Lublin (Polonia) – în domeniile: administrativ, cultural, şcolar, servicii publice, proiecte 

europene; 

• Porto (Portugalia) – în domeniile administrativ, cultural și economic. 

În luna aprilie 2018 a fost semnat un acord de înfrăţire şi cooperare cu oraşul Porto din Portugalia prin 

care a fost prevăzută cooperarea în mai multe domenii de activitate: administrarea oraşelor, cultură, sport, 

economie, social, protecţia mediului, turism, urbanism şi dezvoltare locală, proiecte europene, educaţie şi 

învăţământ superior, inovare, înalte tehnologii şi tehnologia informaţiei. 

Oraşe partenere: 

• Munchen (Germania) – în domeniul serviciilor publice; 

• Strasbourg (Franța) – în domeniile administrativ, democrație locală, drepturile omului, imigrație, 

proiecte europene; 

• Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 

• Pancevo (Serbia) – în domeniile: administrativ, patrimoniu cultural; 

• Zrenjanin (Serbia) – în domeniul administrativ. 

5.1.2 COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2018, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse activităţi, 

care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în reţelele de oraşe Eurocities, Clubul de la 

Strasbourg, LIKE (Les Rencontres),  European Cities Marketing, Cities for Sport, Uniunea Internaţională 

a Transportatorilor Publici, Energy Cities/ Energie Cités,  Art Nouveau European Route - Ruta 

Europeană a Modernismului, dintre care menţionăm:  
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- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 

calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale reţelelor de oraşe; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 

programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 

propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelelor; 

- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de interes 

pentru oraşe;  

- demersuri pentru participarea la diverse proiecte şi iniţiative europene; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 

- participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru tematice. 

În anul 2018 Timișoara a fost acceptată ca membru în rețeaua EUniverCities. EUniverCities este o rețea 

europeană în cadrul căreia orașele de mărime medie și universitățile lor lucrează împreună pentru a 

îmbunătăți cooperarea. Rețeaua aduce laolaltă orașe și universități cu profil economic, social și 

tehnologic. Obiectivul rețelei este de a face schimburi și de a disemina cunoștințe, expertiză și experiență 

privind cooperarea oraș-universitate în Europa urbană.  

5.2  INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE 

ALTE CONTINENTE, ADERAREA LA NOI ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

 

COOPERAREA CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE ALTE CONTINENTE 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru dezvoltarea 

relaţiilor de cooperare cu oraşele Barcelona din Spania, Debrecen din Ungaria, Kikinda şi Vârşeţ din 

Serbia, Fez din Maroc, Rijeka din Croaţia și Valencia din Spania şi a iniţiat relaţii de cooperare cu 
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oraşele Porto din Portugalia, Pecs din Ungaria, Lviv din Ucraina și Grodno din Belarus, după cum 

urmează: 

• Barcelona (Spania) – în domeniile: cultural, social, protejarea şi conservarea patrimoniului 

arhitectural; 

• Debrecen (Ungaria) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Kikinda (Serbia) – în domeniile: administriv, cultural; 

• Vârşeţ (Serbia) – în domeniul administrativ; 

• Fez (Maroc) – în domeniul administrativ; 

• Rijeka (Croaţia) – în domeniul cultural; 

• Valencia (Spania) – în domeniile: administrativ, cultural, economic, dezvoltare locală; 

• Pecs (Ungaria) – în domeniul patrimoniului cultural; 

• Lviv (Ucraina) – în domeniul patrimoniului cultural; 

• Grodno (Belarus) – în domeniul administrativ. 

 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE STRĂINE DIN ROMÂNIA ŞI 

TIMIŞOARA ŞI CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE ALE ROMÂNEI ÎN STRĂINĂTATE 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Timişoara a avut relaţii de cooperare cu:  

- ambasadele în România ale Republicii Africa de Sud, Republicii Armenia, Republicii Austria, 

Republicii Belarus, Regatului Belgiei, Republicii Bulgare, Republicii Finlanda, Republicii Franceze, 

Republicii Federale Germania, Israelului, Republicii Italiene, Federaţiei Ruse, Regatului Spaniei, 

Regatului Suediei, Regatului Ţărilor de Jos, Statelor Unite Mexicane, Republicii Tunisiene și Ucrainei; 

- ambasadele României în Franţa, Portugalia, Serbia, Germania, Marea Britanie, Vietnam, Italia, 

Olanda și Ungaria şi consulatele României la Strasbourg, Marsilia și Bristol; 
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- consulatele din Timişoara ale Republicii Federale Germania, Republicii Serbia, Republicii 

Austria, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Tunisiene, 

Regatului Suediei, Republicii Cehe, Republicii Peru, Republicii Moldova, Ungariei, Republicii Bulgaria, 

Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Coreea, Statelor Unite Mexicane şi Republicii 

Macedonia. 

5.4 DELEGAŢII STRĂINE PRIMITE 

În cursul anului 2018, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 56 de delegaţii 

străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 16 delegaţii diplomatice - 

reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor; 20 delegaţii din oraşe înfrăţite şi partenere şi 20 diverse alte 

delegaţii. 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2018, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 26 delegaţii, după 

cum urmează: 5 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul 

reţelelor de oraşe, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 12 deplasări – 

participări la conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc. 

5.6 PARTICIPARE LA ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

În cursul anului 2018, Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 9 evenimente: a 4-a ediţie 

a Festivalului Timfloralis (27-29 aprilie 2018), Ziua Europei (08-09.05.2018), Evenimentul de prezentare 

a două maşini pe hidrogen organizat de FCH JU - Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 

(Întreprinderea comună „Pile de combustie şi hidrogen”) din Bruxelles (25.05.2018), a 6-a ediţie a 

festivalului JAZZTM (29.06-01.07.2018), „Ziua Timişoarei 2018” (2-5 august 2018), a 11-a ediţie a 

Festivalului „Bega Bulevard 2018” (07-09.09.2019), Conferința internațională ”Industrie-Antreprenoriat. 

Drumul spre succes: convergența sectoarelor educație-business-guvernanță locală” (12.10.2018), „Zilele 

Culturii Sârbe la Timişoara” (vernisajul expoziţiei din 15 noiembrie 2018) și ”Misiunea de audit a Curții 

Europene de Conturi având ca scop auditul de performanțã privind confinanțarea de cãtre Uniunea 

Europeanã a Autostrăzii A1” (5 decembrie 2018). 

5.7 PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE 
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În cursul anului 2018, Biroul Relaţii Internaţionale a fost implicat în implementarea a 4 proiecte europene 

şi internaţionale:  

- Programul Orase Pilot Europa/ Pilot Cities Europe 2015-2017 „Cultura în Orasele Sustenabile. 

Învãtare cu Actiunile Cultura 21 în Europa/ Culture in Sustainable Cities. Learning with Culture 21 

Actions in Europe”, program implementat în parteneriat cu UCLG - Asociatia Mondialã a Oraselor si 

Autoritãtilor Locale Unite; 

- Proiectul „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres”, proiect 

strategic în domeniul tineretului finanțat în cadrul programului european ERASMUS+;  

- proiectul „URBinclusion”, proiect în domeniul social finanþat în cadrul Programului de cooperare 

URBACT III al Comisiei Europene al cãrui lider de proiect este orasul Barcelona; 

- Proiectul ”Orașe pentru Europa/ Cities4Europe”, proiect finanțat prin Programul Europa pentru 

Cetãțeni și coordonat de rețeaua de orașe Eurocities. 

De asemenea, Biroul Relatii Internationale a fãcut demersuri pentru participarea la alte 5 proiecte 

europene inițiate de rețeaua Eurocities și orașele înfrãțite și partenere (1 – Europa Creativã (culturã), 2 – 

Europa pentru Cetãțeni, 1 – Granturi EEA și norvegiene, 1 – fonduri ale Guvernului German) și a 

sprijinit demersurile altor departamente din Primãrie cu traduceri și informații pentru participarea la 2 

proiecte IPA Serbia. 

5.8 PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI  

În anul 2018 a fost promovat un număr de 6 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

5.9 COOPERAREA CU AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ŞI CENTRALE 

În cursul anului 2018 a fost întocmit un număr de 8 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia Prefectului-

Judeţul Timiş, ministere etc. 

5.10 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei în limbi străine a primarului şi viceprimarilor; 
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- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, acorduri, 

contracte, diverse documentaţii);   

- redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în scopul derulării 

activităţilor specifice. 

5.11 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019 

- continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu asociaţiile şi 

reţelele de oraşe europene şi internaţionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea de noi relaţii de cooperare cu oraşe din Europa şi de pe alte continente, cu 

asociaţii şi reţele de oraşe europene şi internaţionale. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Indicatori aferenţi procesului de cooperare internaţională: 

• Număr acţiuni de cooperare internaţională realizate: 217 acţiuni  

(64 acţiuni cu oraşele înfrăţite şi partenere, 18 acţiuni cu reţelele de oraşe, 53 acţiuni cu ambasadele şi 

consulatele, 82 acţiuni diverse) 

• Număr oraşe cu care au fost iniţiate şi dezvoltate noi relaţii de cooperare: 10 oraşe (9 – Europa, 1-

Africa) 

• Număr vizite delegaţii străine organizate: 56 delegaţii  

(16 delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor, 20 delegaţii din oraşele înfrăţite 

şi partenere şi 20 diverse alte delegaţii) 

• Număr deplasări externe organizate:  26 deplasări 

 (5 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor de 

oraşe, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 12 deplasări – participări la 

conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc.) 
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Democraţie participativă / implicare civică 

În prezent, democrația participativă a devenit o parte integrantă a modelului european de societate. 

Implicarea cetățenilor Timișoarei în identificarea și rezolvarea problemelor de interes local a devenit deja 

tradiție. La Timişoara funcţionează următoarele structuri cu rol consultativ: 

20 Consilii Consultative de Cartier 

1 Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret 

1 Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale 

1 Consiliu Consultativ în domeniul Turismului  

CARTIERE 

La fel ca și în anii anteriori, și în anul 2018, cele 20 de consilii consultative de cartier (CCC) au realizat 

propuneri de îmbunătăţire a nivelului de trai din cartiere. Începând din anul 2003, CCC-urile Timișoarei 

au derulat o activitate neîntreruptă. Interfața acestora cu departamentele Primăriei a fost reprezentată de 

către Direcția Comunicare-Relaționare. 

Reprezentanții CCC-urilor au avut întâlniri cu responsabilii diverselor compartimente din cadrul 

administrației locale timișorene. Unele dintre problemele ridicate au fost rezolvate în cadrul ședințelor, 

altele au fost menționate în procesele verbale de ședință, în contextul comunicării acestora spre rezolvare 

compartimentelor de resort, urmând a primi un răspuns ulterior.  

În cadrul întâlnirilor menționate au fost prezentate investiţiile şi lucrările majore din cartiere, precum și 

cele aflate în derulare. Totodată, au fost prezentate lucrările care se intenționează a fi realizate. 

Totodată, în cartiere au avut loc evenimente cu caracter zonal. Acestea au beneficiat de colaborarea și 

susținerea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.  
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În cursul acestui an au avut loc mai multe ședințe de alegeri pentru noi echipe de conducere în unele 

dintre cele 20 de zone ale Timișoarei.  

Menționăm în același timp modificarea Regulamentului de funcționare, document care data din anul 

2003, modificat ulterior în anul 2005. În luna noiembrie a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 

612/16.11.2018 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

29/22.02.2005. 

TINERI 

Pe lângă Primăria Municipiului Timişoara funcționează o structură consultativă fără personalitate 

juridică, formată din reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret este Consiliul Consultativ pe Probleme de 

Tineret  (CCPT). 

CCPT funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Acesta este organizat în conformitate cu HCL nr. 

243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 326/26.06.2014. 

Întâlnirile tinerilor au avut loc în conformitate cu Regulamentul CCPT, principalul subiect fiind 

reprezentat de punerea în practică a Strategiei de tineret a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-

2020.  

La fel ca și în anii anteriori, și în anul 2018 administraţia locală timişoreană a sprijinit punerea în practică 

a prevederilor din Strategia pentru Tineret. 

Prin crearea unui sentiment de apartenență a tinerilor la comunitatea locală - realizat prin interacţiune şi 

implicare civică - se intenționează stabilirea unei legături cu comunitatea locală și cu orașul în care în 

prezent își defășoară activitatea, precum și conectarea la spațiul urban local. 

Totodată, a fost continuată activitatea în cadrul proiectului intitulat „Creating a framework and 

developing contents for tomorrow's youth centres” (“Crearea unui cadru şi dezvoltarea conţinutului 

acestuia pentru centrele de tineret de mâine”). 

MINORITĂȚI NAȚIONALE 
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Organizat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 144 /25.03.2014, Consiliul Consultativ al 

Minorităţilor Naţionale (CCMN) funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea 

şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul minorităţilor naţionale. Acest este o structură 

consultativă fără personalitate juridică. 

Conform Regulamentului, în cadrul întâlnirilor lunare au fost dezbătute principalele probleme cu care se 

confruntă minorităţile naţionale. 

La începutul lunii septembrie 2018, Primăria Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului, 

cu participarea Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale, au organizat Festivalul Minorităţilor 

Etnice din Timişoara şi Festivalul Gastronomic, ambele aflate la cea de-a cincea ediţie. 

TURISM 

Consiliul Consultativ în domeniul Turismului (CCDT) reprezintă forul consultativ - pe lângă Primăria 

Municipiului Timişoara - în ceea ce priveşte politicile publice în domeniul turismului, la nivel local. 

Structura nu are personalitate juridică. 

La fel ca și în anul precedent, majoritatea ședințelor Consiliului Consultativ în domeniul Turismului au 

fost prezidate de dl. viceprimar Dan Diaconu şi moderate de dl. consilier local Radu Dimeca, secretar al 

„Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe”.  

Lista de adeziuni la CCDT a rămas deschisă pe parcursul întregului an. Înscrierea în această structură cu 

rol de consultare civică se realizează în conformitate cu prevederile anexei HCL nr. 119/31.03.2017 

privind constituirea Consiliului Consultativ în domeniul Turismului şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, cu respectarea art. 5, 6. 

Turismul local reprezintă un adevărat motor al dezvoltării, orice discuţie - fie aceasta pro sau contra 

derulată în cadrul CCDT - contribuie la dezvoltarea Timișoarei. 
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3. BIROUL SPORT – CULTURĂ 

 

 Structura actuală a Biroului Sport-Cultură a fost aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local 

nr.165/08.05.2017, având următoarea formă la data de 1 ianuarie 2018:  

-  Șef birou - post vacant; 

-  Compartimentul Sport:  ● 7 posturi funcționari publici de execuție: - 3 posturi vacante;        

       ● 13 posturi personal contractual de execuție: - toate ocupate; 

-  Compartimentul Cultură: ●  2 posturi funcționari publici de execuție : - 1 post vacant. 

- De la data de 1 iulie 2018 au fost ocupate prin concurs posturi vacante: 3 posturi în Compartimentul 

Sport și un post în Compartimentul Cultură. 

Pe durata anului 2018, atribuțiile de Șef Birou au fost exercitate de către Ioan Mihai Costa- consilier, 

astfel:  

      ●  Șef Birou –numit pe perioadă determinată de 6 luni  și Responsabil birou prin delegare. 

 

Activitatea de administrare a obiectivelor sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara 

 

 1. Biroul Sport-Cultură prin Compartimentul Sport-secțiunea Baze Sportive și-a îndeplinit  atribuțiile - 

conform obiectului de activitate-, privind administrarea bazelor sportive aflate în proprietatea 

Municipiului Timişoara astfel: 

 

a) pentru activitatea sportivă de performanță la jocuri sportive și discipline sportive individuale / 

programe proprii ” Sportul pentru Toti”: 
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- Sala Polivalentă ,,Constantin Jude’’( str. Aleea FC Ripensia nr.11) cu teren de joc/antrenamente cu 

suprafață parchet, tribună 1500 locuri si anexe-vestiare; 

- Complexul Sportiv ,,Bega’’( str. Intrarea Zânelor nr. 2) compus din sală de gimnastică şi bazinul de înot 

semiolimpic de 25 m, cu anexe-vestiare; 

- Baza sportivă ,,Adrian Stoicov” ( str. FC Ripensia nr.37), având în structură un teren de fotbal cu 

suprafață de joc gazon sintetic, 3 terenuri de fotbal cu suprafață de joc gazon de iarbă naturală și un teren 

de minifotbal sintetic; 

- Baza sportivă-Stadion rugby ( str. Pictor Theodor Aman, nr.11), având în structură un teren de 

joc/antrenamente cu suprafață de iarba naturală, tribună și anexe-vestiare; 

 

b) pentru activitati sportive de recreere, întretinere: 

- terenurile de sport multifuncționale amenajate de municipiu pe domeniul public:  

( Parcul Poporului, Parc Uzina de apă, Parc zona Plopi, Complex Studentesc). 

 

2. Principalele activităţi/ acțiuni desfăşurate privind buna funcționare a bazelor sportive administrate: 

a) S-au efectuat acțiunile cuprinse în procedura operațională PO 63-privind administrarea bazelor 

sportive; au fost gestionate administrativ și din punct de vedere financiar activităţile desfăşurate în bazele 

sportive; 

b) S-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnică a bazelor sportive pentru activități sportive și 

culturale-, în baza programelor de pregătire, a calendarelor competiţionale şi a solicitărilor depuse de 

cluburi sportive locale, asociații sportive județene pe ramuri de sport, federații sportive naționale/ 

internaționale, organizații, instituţii, având prioritate absolută programele sportive de performanţă; 

c) Au fost gestionate programele sportive pentru practicarea înotului recreativ şi de întreţinere , prin care 

cetaţenii de toate categoriile de vârstă au acces gratuit la bazinul de înot din cadrul Complexului  Sportiv 

„Bega” ( conform HG nr. 283/2003), în cadrul programelor proprii  „Mişcarea pentru Sănătate” - înot 

recreativ pentru populaţie şi  „Veteranii Masters” - înot pentru persoane vârstnice; 

d) S-a asigurat cu personalul propriu continuitatea funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 

sportive, astfel încât s-au desfășurat fără sincope, în condiţii corespunzătoare, programele zilnice de 

pregătire sportivă cât și competițiile sportive la jocuri și discipline individuale, de nivel național și 

internațional; 
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e) S-a asigurat continuu, cu personalul propriu, suportul logistic și asistența tehnică pentru desfăşurarea  

optimă a activităţilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor, respectiv a evenimentelor culturale şi 

educative, în bazele sportive administrate; 

f) La bazinul de înot din Complexul Sportiv „Bega” s-au efectuat  zilnic acțiunile cuprinse în 

Instrucțiunea de lucru IL 4-urmărirea calității apei la bazinul de înot din Complexul Sportiv „Bega”, 

privind  tratarea și filtrarea  apei, asigurându-se parametrii privind calitatea apei conform normativelor 

specifice, și astfel, continuitatea activității de natație; 

g) S-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuția în bazele sportive a lucrărilor 

de deratizări și dezinsecţii, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din dotare; 

h) S-a gestionat execuția financiară a contractelor/comenzilor privind punerea la dispozitie a bazelor 

sportive, încheiate cu diverși utilizatori, pentru activități sportive și organizarea de evenimente culturale 

și educative. 

 

3. Activitați sportive desfășurate în bazele sportive administrate 

 

La Sala Polivalentă „ Constantin Jude” Timișoara: 

 

  În anul 2018 au desfăşurat prioritar activităţi de pregătire sportivă şi  meciuri oficiale/amicale 

urmatoarele echipe de jocuri sportive din cluburi / asociatii sportive locale: 

- Sport Club Municipal Timişoara: cu echipele de handbal masculin - seniori in  Liga Nationala si echipa 

de juniori; handbal feminin senioare - in Liga Nationala; cu echipele de baschet masculin si feminin 

seniori/senioare din primele ligi nationale; Academia de Baschet-echipe de copii;  

- Club Sportiv Baschet Club Timba Timişoara, cu echipa masculina de seniori - in Liga Nationala; 

- Club Sportiv Informatica Timişoara, cu echipa de futsal masculin seniori in - Liga I şi echipa de tineret 

Under 19 ani; 

- Clubul Sportiv UVT Agroland Timişoara, cu echipa de volei feminin senioare in Divizia A1; 

- Asociaţia Handbal Club Giroc –cu echipa masculina de seniori in Liga a II-a. 

 

▪ Privind gradul de ocupare al sălii în perioada competițională, am cuantificat următorii indicatori: 

numarul mediu de ore efectuate pe durata unei saptamani, pentru pregătire sportivă 
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şi desfășurare a  competițiilor oficiale: 50-53 ore, în intervalul orar 08:00-22:00 (luni-vineri) si 10-12 ore/ 

în weekend; 

numarul mediu de actiuni(antrenament/ meci) echivalente orelor efectuate: 

35-40/saptamână; 

gradul de ocupare al salii pentru perioada competițională- ca raport intre numar ore efectuate/ numar ore 

funcționare: în procent de 75% (intervalul luni-vineri) si 79% in weekend. 

 

▪  Statistic, Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timișoara a găzduit un numar de 124 de  meciuri oficiale/ 

de pregatire la jocuri sportive, de nivel national si international: 

-  28 de meciuri de handbal masculin Liga Nationala si Liga a II-a; 

 -  12  meciuri handbal masculin juniori / cadeti ; 

 -  8 meciuri handbal feminin Liga Nationala; 

 -  30 meciuri baschet masculin-Liga Nationala; 

 -  5 meciuri baschet feminin- Liga Nationala; 

 -  4 meciuri baschet feminin junioare-Campionatul National; 

 -  10 meciuri baschet copii-campionat judetean; 

 -  12 meciuri volei feminin-Divizia A1; 

 -  15 meciuri futsal Liga I si Under 19 ani. 

 

 ▪  Competitii oficiale/ cupe europene: 

- Grupa UEFA Champions League Futsal: FR Fotbal / UEFA; 

- Cupa Chalenge volei feminin:Federatia Europeana de Volei( FEV); 

- „Sportim Dance Cup”-competitie internationala de dans sportiv- F.R. Dans Sportiv; 

- Campionatul European de Tineret” –FR Dans Sportiv/ FE de  Dans Sportiv; 

- Campionatul Mondial de Dans Sportiv U21 și  „Timișoara Open Championship”: 

               FR Dans Sportiv 

-hCampionatul Național de Baschet Feminin U14 –FR Baschet. 

 

▪ Competitii internationale amicale/ de pregatire: 

- „Cupa Poli”- Turneu internațional de Handbal Masculin-SCM Timişoara;               

 -  Turneu internațional de handbal masculin juniori –SCM Timişoara; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

47  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

 - „Cupa Timişoara ”- Turneu internațional de baschet masculin-SCM Timişoara;                                           

 - „Cupa Timișoara 2018” - Turneu international de volei feminin –CS Agroland; 

 - „Plan Talent” – Echipa nationala de handbal masculin cadeți  a Romaniei.   

  

 ▪   Competitii organizate la nivel judetean: 

 - Campionat Județean de minibaschet copii : AJ Baschet Timis; 

 - „Cupa Memorialul Revoluției și Supercupa Memorialul Revoluției” - minifotbal; 

 - „Cupa de Iarna” minifotbal: AJ Fotbal Timis. 

 

 ▪ Alte competitii sportive la discipline individuale : 

 - „Lupta Timișoara” competiție sportiva kickboxing; 

 - „Cupa Ginbox” - 2 editii și Gala „Danger Superfight” kickboxing; 

 - „Art of Contact” competiție de kickboxing și arte marțiale; 

 - „Memorialul Dan Olaru” competiție internațională de karate shotokan; 

 - „Cupa Revoluției Box”; 

 - Turneu Internațional „Colosseum Tournament”- kickboxing. 

 

 ▪ Competitii sportive cu caracter special: 

 - „Campionatul Național de Para-Karate” pentru persoane cu dizabilități; 

 - „West Wings” - Turneu caritabil de volei feminin; 

 - „Știu ca pot” competiție sportivă destinată copiilor cu dizabilități-Directia de  

      Asistenta Sociala a Judetului  Timis. 

 

 ▪  Evenimente culturale/ spectacole/concerte: 

 - 3 spectacole destinate copiilor - susținute de ” Gașca Zurli”; 

 - „Lord of the Dance- DangerousGames”- spectacol de dans irlandez; 

 - Eveniment - Turneul Național Stand-up Comedy; 

 - Concert muzică pop- susținut de Smiley; 

 - Eveniment destinat adolescenților „Turneul Vloggeri”; 

 - Concert muzica pop -susținut de Carla's Dreams; 

 - Eveniment cultural-muzical „Deschide-ţi inima”. 
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 La Complexul Sportiv ,,Bega”: 

 

S-au desfăşurat prioritar activităţile de înot și gimnastică de performanță, programe de selecție, ore 

didactice pentru studenți, din următoarele structuri sportive și instituții de învățământ:  

- natație: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara; Clubul Sportiv 

Municipal Timişoara ; CS Aquasport Timişoara; Fundaţia de Abilitare Speranţa; Clubul de înot 

Masters Timişoara; Centrul de Resurse si Asistență Educațională  ,,Speranța”; 

- gimnastică artistică: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Palatul Copiilor Timișoara. 

Privind pregatirea sportivă de performanta și sport recreativ, complexul sportiv a fost accesat săptămânal 

de un numar de  cca. 2000 persoane: sportivi, studenți și cetățeni practicanți. 

 

 

 

 

 

▪ La bazinul de înot:  

- Numarul sportivilor care s-au antrenat în grupele de selectie, avansati, performanta și  

masters şi a studenţilor de la facultatile de profil sportiv și nesportiv care au efectuat orele didactice a fost 

de cca. 1500 persoane/săptămână, cifra monitorizată în perioada competiţională la sportivi şi în perioada 

anului universitar la studenți; 

- S-au derulat 2 programe sportive publice, destinate cu acces gratuit pentru practicanţii înotului recreativ 

din rândul populaţiei, copii și adulți de diferite categorii de vârstă: „Mişcare pentru Sănătate” - înot 

recreativ pentru populaţie si  „Veteranii Masters”- înot pentru persoane vârstnice, care au avut alocate un 

numar de 18 ore pe saptamana, cu o medie zilnica de participare de peste 150 persoane; 

- Au fost emise 350 de legitimatii noi, pe langa cele 940 legitimatii existente si prelungite, rezultand un 

număr de cca. 1300 practicanti activi, in crestere cu peste 18% fata de anul 2017; 

- În perioada de activitate competiţională, media zilnica de ore ocupate a fost de 13-14 ore 

(luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 76-78 ore, rezultand  un grad maxim de ocupare al bazinului. 

 

▪ La sala de gimnastica: 
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- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire sportivă şi competiţii, 

însumând un total de  peste 2000 ore/an;  

- Numarul sportivilor care s-au antrenat in grupele de selectie, avansati, performanta a cumulat o cifra de 

peste 500 persoane/saptamana; 

- În perioada de activitate competiţională, media zilnica de ocupare a fost de 8-10 ore (luni - vineri), iar 

pe săptămână s-au cumulat 48-56 ore, rezultand  un grad ridicat de ocupare a salii. 

 

▪ Competitii sportive desfasurate: 

- natatie: ► 2 competiţii sportive de nivel naţional;  

               ► 4 competiţii sportive de nivel international; 

 

- gimnastica: ► 2 competiţii sportive de nivel naţional; 

                      ► 1 competiţie sportive de nivel international. 

 

 

 

 

La stadionul de rugby ”Gheorghe Rășcanu” 

S-au desfasurat activitati de pregatire sportivă si meciuri ale echipelor sectiei de rugby din cadrul Sport 

Club Municipal Timişoara, in perioada competitionala din intervalul lunilor mai - decembrie 2018, 

respectiv: 

- echipa de seniori SCM Timişoara Saracens a efectuat un numar mediu de 10-12 antrenamente/ 

saptamana; 

- echipa de seniori SCM Timişoara Saracens a disputat un  numar de 21 jocuri in Liga Nationala, Cupa 

Romaniei si Cupa Regelui; 

- echipa de tineret Under 21 ani a efectuat un numar mediu de 5-6 antrenamente / saptamana; 

- cele 6 echipe de copii au efectuat un  numar mediu de cate 2 antrenamente /saptamana; 

 

Activitatea privind parteneriatele sportive. Finantarea nerambursabila de la bugetul local a proiectelor de 

activitate sportivă 
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Biroul Sport-Cultură prin Compartimentul Sport si-a indeplinit atribuţiile privind finanţarea proiectelor 

de sport astfel:  

▪ realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională PO 120-privind acordarea finantarii de la 

bugetul local  al Municipiului Timişoara pentru structuri sportive/ organizatii, pentru proiecte de 

activitate sportivă; 

▪ bugetul alocat pentru proiectele de activitate sportiva a fost in suma de 600 mii lei; 

▪ a organizat o sesiune de selecţie pentru proiecte de activitate sportivă, in urma careia au fost aprobate 

27 de proiecte, cuprinse in programele nationale de utilitate publica ’’Promovarea sportului de 

performanță’’si ” Sportul pentru toti’’, in suma totala de 600 mii lei ;             

▪ au fost incheiate un numar de 27 contracte de finanţare nerambursabilă cu structuri sportive, organizatii 

fără scop patrimonial; 

▪ din 27 contracte de finantare s-au derulat un numar de 26 contracte, beneficiarii depunand documente 

justificative privind cheltuielile efectuate; un contract a fost reziliat la solicitarea beneficiarului din motiv 

de intrerupere a activitatii sportive ; 

▪ suma executata pentru 26 contracte a fost in valoare de 532,36 mii lei. 

 

 

 

Proiecte avand ca obiect reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sportive a 

Municipiului Timişoara: 

 

● Obiective de investitii: 

 

”Complex sportiv zona Lipovei” (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, teren 

multifunctional, alte amenajari) str. Verde, Silistra-zona Lipovei”  

Stadiu realizat: 

- Biroul a fost implicat in generarea documentatiei suport si elaborarea temei de proiectare”.  

- a fost incheiat contract de servicii pentru faza SF+PT;  

- prin HCL nr.319/15.06.2018 a fost aprobata faza SFcu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-

economici;  
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”Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului” (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

rugby/fotbal cu tribune,alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei” 

Stadiu realizat:  

- Biroul a fost implicat in generarea documentatiei suport si elaborarea temei de proiectare; 

- a fost incheiat contract de servicii pentru faza SF+PT;  

 

”Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte 

amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman”;  

Stadiu realizat:  

- Biroul a fost implicat in generarea documentatiei suport si elaborarea temei de proiectare; 

- a fost lansata procedura de achizitie publica pentru faza SF+PT. 

 

” Bază sportivă de antrenament  cu teren de fotbal cu suprafata de gazon artificial- zona Stadion-

str.Cerna, Timişoara”. 

Stadiu realizat:  

- Biroul a generat documentatie suport pentru faza SF; 

- s-a emis HCL nr. 449/13.09.2018 privind aprobarea asocierii  intre Municipiul Timişoara si Federatia 

Romana de Fotbal,  in vederea realizarii obiectivului; 

- a fost lansata documentatia pentru emitere Certificat de Urbanism si pentru realizarea geometriei 

imobilului; 

 

5. ” Construire Sala Polivalenta cu capacitate de 16.000 locuri, Timişoara”- investitie propusa pentru 

realizare in Timişoara - zona stadion Aleea FC Ripensia  prin finantare de catre Compania Nationala de 

investitii SA. 

Stadiu realizat:  

- Biroul a fost implicat in generarea de documente suport transmise la CNI SA; 

- a fost emis Certificatul de Urbanism nr.2548/22.06.2018 pentru obiectiv. 

 

● Lucrari de reparatii curente, interventii in regim de urgenta 
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  Biroul a generat documentele suport necesare executiei de lucrari conform contractului 

nr.SC2017-14663/2017 cu Compania locala de termoficare Colterm SA privind executia de lucrari de 

reparatii si interventii de urgenta la obiectivele sportive si culturale.  

      a) La Sala Polivalentă „ Constantin Jude”- lucrari in valoare de 99,55 mii lei, reprezentand: 

       - reparatii vopsitorii,zugraveli incinte interioare;  

       - reparatii la terase acoperis -hidroizolatii; 

 - interventii de urgenta la instalatii termice, sanitare. 

b) La Complexul Sportiv ,,Bega” - lucrari in valoare de 9,87 mii lei, reprezentand: 

- reparatii la acoperis -hidroizolatii; 

-  interventii de urgenta la instalatii termice, sanitare si la instalatia de tratare si filtrare a apei la bazinul 

de inot. 

c) La Baza sportiva ”Adrian Stoicov” - lucrari in valoare de 2,42 mii lei, reprezentand 

interventii de urgenta la stalpi sustinere plase amortizare si stalpi instalatie nocturna;  

d) La Stadion rugby ”Gheorghe Rascanu” - lucrari in valoare de 8,60 mii lei, reprezentand 

interventii de urgenta la acoperis anexe vestiare. 

 

● A fost finalizata procedura de achizitie a serviciului ''Serviciul de intretinere a terenurilor de sport de 

joc si de antrenament cu suprafata de iarba naturala, si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta   

Bazei sportive ”Adrian Stoicov” si a Stadionului de rugby ”Gheorghe Răşcanu” din Timişoara'' si  a fost 

incheiat acordul cadru nr.114/2018 cu contractul secvent.  

 

● Dotari cu echipamente sportive necesare sportului de performanta:  

La Sala Polivalentă „ Constantin Jude” : protectii panouri baschet 

La Baza sportiva ”Adrian Stoicov”: 10 seturi porti profesionale fixe si mobile, de diferite dimensiuni; 

La Stadion rugby ”Gheorghe Rascanu” . set complet buturi de rugby profesionale. 

Teren baschet pentru cartier Plopi: set console baschet  

 

      IV. Activitatea privind colaborarea cu institutiile culturale. Parteneriatele locale pentru finanţarea 

unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 
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Proiecte avand ca obiect reabilitarea, refunctionalizarea,  modernizarea si dezvoltarea infrastructurii 

culturale a Municipiului Timişoara: 

 

● Obiective de investitii: 

 

”Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului  Culturii, Piata Victoriei-fatada principala -HCL 

286/2008”: 

Stadiu realizat: 

- au fost generate documente pentru intocmire DTAC , in baza careia s-a emis Autorizatia de construire 

AC nr.1537/21.11.2018; 

 

”DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1,A2 si B ale Palatului 

Culturii”: 

Stadiu realizat:  

- prin HCL nr.585/16.11.2018 a fost aprobata faza DALI si indicatorii tehnico-economici;  

- a fost depusa documentatia pentru emiterea Autorizatiei  de construire. 

 

”Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu 

multicultural”: 

Stadiu realizat : - a fost emisa emis Autorizatia de construire. 

 

” Consultanta/ SF+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. 

Gh.Baritiu, nr.3” 

Stadiu realizat :  

- biroul a fost implicat in generarea si elaborarea temei de proiectare pentru consultanta; 

- a fost incheiat contract de servicii pentru consultanta.  

 

Pentru imobilele cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic au fost realizate urmatoarele 

activitati: 
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1. In baza HCLMT nr.559/20.12.2017 prin care s-a asumat Protocolul de predare-primire cu RADEF 

Romania Film al imobilelor cu destinatie de cinematografe, au fost inscrise in Cartea funciara : 

Cinematograful "Timis", Piata Victoriei nr.7 ; imobil  Cinematograful "Arta", str. Iancu Vacarescu nr.18; 

imobil  Cinematograful ,,Dacia”, str.Burebista nr.7; imobil  Cinematograful ,,Victoria”, P-ta N. Balcescu 

nr.7-8; imobil  Cinematograful ,,Fratelia”, str.Izlaz  nr.40; imobil Cinematograful ,,Freidorf”, str. 

N.Andreescu nr.97; imobil Cinematograful ,,Unirea”, str. Mures; 

2. Prin HCLMT nr. 307/15.06.2018 au fost asumate procesele verbale de predare-primire pentru fiecare 

imobil cinematograf incluse in protocol; 

3. La Cinematograful "Studio",situat pe str. Nicolaus Lenau nr.2, a fost finalizata in luna aprilie 

intabularea pe baza sentintei judecatoreşti definitive nr. 58/27.02.2015; 

4. Au fost demarate si incheiate procedurile de evacuare ale chiriasilor de la cinematografele Freidorf, 

Unirea, Victoria si Timis(partial), spatiile fiind preluate de municipiul Timişoara in baza proceselor 

verbale de predare-primire; 

5. Au fost intocmite documentatiile suport pentru achizitia DALI+PT la toate imobilele cinema; s-a 

lansat procedura de achizitie la imobilele cinematografe Dacia si Victoria; 

6. Prin HCL 399/2018 , Cinematograful Arta a fost dat in administrare  catre Teatrul Maghiar de Stat 

CSIKY GERGELY Timişoara si s-a incheiat contractul de administrare nr.SC 2018-

22450/27.09.2018.Au fost generate documente suport necesare realizarii documentatiei tehnico-

economice –faza DALI/PT; 

7. Initierea demersurilor privind intocmirea documentatiilor topo-cadastrale si apartamentare pentru 

cinematografele Arta, Fratelia, Freidorf; 

8. A fost demarata procedura de achizitie publica a serviciului curatenie si igienizare in imobilele 

cinematografe aflate in proprietatea Municipiului Timişoara; 

8. Initierea demersurilor privind intocmirea documentatiilor topo-cadastrale si apartamentare pentru 

cinematografele Arta, Fratelia, Freidorf. 

 

Finanţarea unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 

 

Biroul Sport – Cultura prin Compartimentul Cultura si-a indeplinit atribuţiile privind realizarea acţiunilor 

cuprinse în procedura operaţională PO 151-finantarea de la bugetul local a unitatilor de cult din 

municipiul Timişoara.  
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- gestionarea eficientă a protocoalelor incheiate, privind execuția contribuțiilor financiare acordate de la 

bugetul local, pentru proiecte de activitate culturală, culte, religie; 

- a fost organizata o sesiune de selectie si analiza a proiectelor depuse de unitatile de cult;  

- pentru anul 2018 s-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 ”Servicii religioase” 

suma de  738,70 mii lei. 

- s-au incheiat 4 protocoale de finantare cu unitatile centrale de cult, respectiv: 

 

Cultul Ortodox Român 

1.1. Parohia Timişoara Ciarda Rosie din protopopiatul Timişoara I - lucrări construire şarpantă peste nava 

si altar la biserica parohială: finanţare 50,0 mii lei; 

1.2. Parohia Timişoara Mehala din protopopiatul Timişoara I – lucrări refatadare, modernizare, 

repararaţii si consolidare la biserica parohială: finantare 170,0 mii lei; 

1.3. Parohia Timişoara Cetate din protopopiatul Timişoara I - lucrări de reparatii refacere si restaurare 

biserică – copertină de beton armat sustinută de stâlpi metalici, alee perimetrală, nise laterale, refacere 

finisaje si elemente de tinichigerie: finantare 50,0 mii lei; 

1.4. Parohia Timişoara Steaua, din protopopiatul Timişoara I – lucrări de tencuieli interioare si exterioare 

la biserica parohială, precum montare învelitoare tiglă: finantare 130,0 mii lei; 

1.5 Arhiepiscopia Timişoarei – lucrări de reabilitare totală interioară si exterioară si consolidare imobil 

Centru eparhial administrativ, din strada Mihai Eminescu nr. 6:  

finanţare 80,0 mii lei; 

1.6 Parohia Timişoara Zona Soarelui – lucrari instalatii incalzire, bransament, alimentare cu energie 

termica primara, instalatie interioara – finantare 48,70mii lei 

Total buget alocat cultului ortodox român: 528,70mii lei. 

 

2. Cultul Ortodox Ucrainean - Parohia Ortodoxă Ucraineană pentru continuare lucrări de edificare a 

bisericii parohiale situate in Timişoara str. Maresal AL. Averescu nr.3C, al Parohiei Ortodoxe Ucrainiene 

Timişoara: finantare 70,0 mii lei 

Total buget alocat cultului ortodox ucrainean: 70,0 mii lei. 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

56  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

3. Cultul Religios Ortodox Sârb -  Parohia Ortodoxă Sârbă, continuare lucrari  la imobilul situat in 

Timişoara, Piata Unirii nr.5: finantare 70,0 mii lei  

Total buget alocat cultului ortodox sârb: 70,0 mii lei. 

 

4. Cultul Greco-Catolic - Parohia Romana Unitaă cu Roma, Greco Catolică Timişoara VI pentru 

continuare lucrări construire Biserica pe str. Verde nr.26: finanţare 70,0 mii lei 

Total buget alocat pentru cultul greco-catolic: 70,0 mii lei. 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 

 

Privind activitatea sportivă: 

 

- Îmbunătăţirea Regulamentului de finanţare şi a modului de acordare a finanţării de la bugetul local, 

pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 

pe programele naţionale de utilitate publică ” Promovarea sportului de performanţă”, ”Sportul pentru 

Toţi” si ” Romania in Miscare”. 

- Îmbunatatirea modului de programare al antrenamentelor si competitiilor pentru eficientizarea si 

cresterea gradului de ocupare cu activitati sportive al bazelor administrate. 

 

Dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului: 

 

 ▪ Lucrări in continuare: 

 

- Continuarea cofinanțării în baza contractului de asociere cu Universitatea Politehnica Timisoara, pentru 

continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’Sala Polivalenta 2500 locuri - Universitatea 

Politehnica’’. A fost semnat contractul de executie pentru lucrarile  ramase de executat. 

 

▪ Lucrări noi/ studii, proiecte: 

 

- PT/Executie Sistem de iluminat cu LED Sala ”Constantin Jude”: finalizare PT; executie lucrari; 
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- Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren 

multifuncțional,alte amenajari exterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei: finalizare  faza PT, finalizare 

achizitie lucrari de executie si incepere lucrari; 

- Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,teren de 

rugby/fotbal cu tribune, alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei: 

finalizare faza SF+PT; finalizare achiziție lucrări de execuție; 

-  Zona sportivă și de agrement Calea Șagului (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, 

alte amenajări exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman: finalizare faza SF+PT; achiziția 

lucrărilor de execuție; 

- Construire terenuri de sport multifuncţionale”: faza 1- Realizare documentaţie tehnică şi economică 

pentru 4 obiective; lucrări de execuție la 2 obiective; 

- Reabilitare Complex Sportiv Bega ( reabilitare centrală termică și stație de filtrare și tratare a apei la 

bazinul de înot; extindere corp cladire imobil cu anexă vestiare): finalizare faza DALI/ SF+PT; achiziția 

lucrărilor de execuție pentru instalația de filtrare și tratare; 

- Bază sportivă de antrenament  - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara”: finalizare SF/PT; executie lucrari; 

- Reabilitare Stadion rugby - str.Pictor Aman nr.11 (terenuri gazon natural, tribună, anexe): finalizare 

DALI+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 

- Construire ” Sala Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, Timişoara”: continuare generare documente 

solicitate de CNI SA pentru lansarea achizitiei fazei SF+PT si pentru procedura de achizitie lucrari. 

  

▪ Lucrari de reparatii curente: 

- Sala Polivalenta ”Constantin Jude” - reparatii constructii - instalatii faţade, interioare. 

 

3. Privind activitatea din domeniul culturii, cultelor 

 

Activităţi cu instituţiile de cultură si de sprijinire a unitaţilor de cult: Imbunatatirea interactiunii cu 

unităţile de cult, pentru eficientizarea finanţarii de la bugetul local și a gestionarii parteneriatelor; 

      b) Privind dezvoltarea infrastructurii culturale a Municipiului: 
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3.1 ”Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului  Culturii, Piata Victoriei-fatada principala -HCL 

286/2008”: finalizarea PT; reavizare Ministerul Culturii pentru PT&DE; executie lucrari de consolidari si 

lucrari pe fatada; 

3.2 ”DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1,A2 si B ale Palatului 

Culturii”: finalizarea achizitiei lucrarilor de executie; executie partiala din lucrari; 

3.3 ”Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu 

multicultural”: finalizarea achizitiei lucrarilor de executie; executie partiala din lucrari; 

3.4 Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, nr.3”: 

finalizare concurs de solutii, finalizare DALI/PT; achizitie executie lucrari; 

3.5 Reabilitare imobil  Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, 

nr.18, Timisoara:finalizarea fazei DALI/PT ; achizitie pentru executie lucrari; 

3.6 Reabilitare imobil  Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau ,nr.2, Timisoara: finalizarea fazei 

DALI/PT ; achizitie pentru executie lucrari; 

3.7 Reabilitare imobil  Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara: finalizarea fazei DALI/PT ; 

achizitie executie lucrari; 

3.8. Reabilitare imobil  Cinematograful Victoria, str.  C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8: 

finalizarea fazei DALI/PT ; achizitie executie lucrari; 

3.9 Reabilitare imobil  Cinematograful Timis, Piata Victoriei,nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) : 

finalizarea fazei DALI/PT ; achizitie executie lucrari; 

3.10 Reabilitare imobile  Cinematograf Freidorf / Cinematograf Unirea/ Cinematograf Fratelia: 

finalizarea fazei DALI/PT ; achizitie executie lucrari; 

3.11 Reabilitare Scenă de spectacole din Parcul Rozelor (structura metalică,  prelată PVC, turnuri 

laterale, podea scenă, anexe cabine, alte amenăjari în perimetrul scenei): finalizarea fazei DALI/PT ;  

executie lucrari structura metalica/ prelata; 

3.12 Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul  str. CD Loga nr.2, Timișoara 

(consolidări structură rezistență, acoperiș, construcții - instalații exterioare-interioare): finalizare 

DALI/PT; achizie execuție lucrări si executie partiala din lucrari. 
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4. SERVICIUL ȘCOLI – SPITALE 

 

Serviciul Şcoli Spitale a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 şi are 
următoarea structură: 

- 1 post şef serviciu; 
- 7 posturi de execuţie. 
Activitatea Serviciului Şcoli Spitale s-a desfăşurat în conformitate cu procedurile operaţionale 

specifice şi a avut ca scop îndeplinirea eficientă a prevederilor acestora: 

- PO 116, referitoare la exercitarea atribuţiilor administraţiei publice locale privind asigurarea şi 
întreţinerea bazei materiale constând în imobile – clădiri şi terenuri – în vederea desfăşurării 
activităţilor de învăţământ şi medicale; 

- PO 61, referitoare la urmărirea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a imobilelor din domeniul 
public şi privat ale Municipiului Timişoara, care au destinaţia de unităţi de învăţământ şi unităţi 
sanitare. 

Principala ţintă a Serviciului Şcoli Spitale este de a asigurara condiţii optime pentru desfăşurarea 
procesului de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi privat şi a activităţilor 
medicale, în ceea ce priveşte imobilele în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

În acest scop obiectivele, activităţile şi acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2018 sunt: 

1. Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi 
unităţile de învăţământ.  
 

Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, prin 
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare. În acest sens au fost promovate următoarele proiecte de 
hotărâre care au fost adoptate de Consiliul Local: 

- HOTĂRÂREA NR. 90/23.02.2018 – privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul 
şcolar 2018-2019. 

- HOTĂRÂREA NR. 168/03.04.2018  – privind acordarea avizului consultativ pentru 
nominalizarea acordării titlului de Colegiu naţional şi menţinerea  denumirii  de Colegiu 
naţional/colegiu  pentu unităţile de învăţământ preuniversitar de nivel liceal 

- HOTĂRÂREA NR. 311/15.06.2018 - privind oportunitatea înfiinţării începând cu anul şcolar 
2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanu”, cu nivelurile liceal, gimnazial, 
primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze  în imobilul din str. Liviu Rebreanu 
nr. 35; 

- HOTĂRÂREA NR. 450/13.09.2018 - privind  includerea în reţeaua  şcolară pe anul 2018-2019 a 
Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”,  completarea  şi modificarea  
corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării 
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şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din 
Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; 

- HOTĂRÂREA NR. 550/24.10.2018 – privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, cuprinse în Anexa 1 la reţeaua unităţilor de învătământ preuniversitar de 
stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018-2019; 

- HOTĂRÂREA NR. 551/24.10.2018 - privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ 
preuniversitar autorizată din Şcoala  Primară “Babel” în Şcoala Gimnazială “Babel”; 

- HOTĂRÂREA NR. 603/16.11.2018 - privind   schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, 
cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar privat autorizat, aprobată Hotărârea   Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 

- HOTĂRÂREA NR. 671/12.12.2018 – privind   propunerea proiectului  organizării şi funcţionării 
reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din  Municipiul Timişoara, 
pentru anul şcolar 2019-2020 
 

2. Gestionarea acţiunii de desemnare a membrilor în Consiliile de Administraţie ale  unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi privat, din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
şi din partea Primarului Municipiului Timişoara şi a membrilor comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei. 
 

Această acţiune a fost materializată prin promovarea şi adoptarea de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara a următoarelor proiecte: 

- HOTĂRÂREA NR. 273/22.05.2018 – privind modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ 
privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 -2018 

- HOTĂRÂREA NR. 552/24.10.2018 - privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ 
privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019 

- HOTĂRÂREA NR. 553/24.10.2018 - privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile 
de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 

  

3. Elaborarea şi execuţia acţiunilor din Planul de management privind optimizarea utilizării spaţiilor 
pentru activitatea de învăţământ, din imobilele şcolilor şi grădiniţelor, având ca efect reducerea 
cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului 
Timişoara. 
 

Pentru realizarea acestui deziderat, s-a avut în vedere organizarea spaţiilor aferente procesului de 
învăţământ astfel încât desfăşurarea cursurilor să se realizeze într-un singur schimb, de dimineaţă. În 
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acest sens au fost promovate proiecte de hotărâre care au fost adoptate de Consiliul Local,  prin 
următoarele hotărâri:  

- HOTĂRÂREA NR. 27/30.01.2018 – privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic 
Energetic „Regele Ferdinand I”, din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de 
Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ; 

- HOTĂRÂREA NR. 306/15.06.2018  – privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de 
închiriere cu nr. 693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timiţoara, str. Odobescu nr. 
56A în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14; 

- HOTĂRÂREA NR. 355/06.07.2018  -  privind atribuirea în folosinţă gratuită  a  imobilului cu 
destinaţia de şcoală,  situat în Timisoara  str. Aluniş nr. 36 , către Liceul Teoretic „Grigore 
Moisil”, în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ pe o perioadă de 5 de ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 403/27.07.2018 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădiri: 
şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. 
Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activităţii de 
învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 404/27.07.2018 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire 
şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic 
Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii 
de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 406/27.07.2018 - privind alocarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în 
suprafaţă de 559,11 mp, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ într-un număr de 9 săli de 
clasă, de la parterul căminului 2 aferent Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, situat 
în str. Lorena nr. 35, către Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani 

Finalizarea acţiunilor de mai sus a fost materializată prin încheierea de contracte de comodat/închiriere 
cu unităţile de învăţământ. 

Având în vedere identificarea de resurse financiare alocate prin Uniunea cadrelor didactice maghiare 
din România pentru unităţi de învăţământ, s-au elaborat şi aprobat proiecte de hotărâre de consiliu local 
pentru demolarea unei construcţii vechi aparţinând de Grădiniţa cu program prelungit nr. 10, în vederea 
edificării unei noi clădiri pentru acelaşi scop, respectiv aprobarea documentelor de finanţare: 

- HOTĂRÂREA NR. 79/23.02.2018 –  privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii cu 
regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 
444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu 
program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării. 

- HOTĂRÂREA NR. 112/20.03.2018  – privind aprobarea actului adiţional nr. 1 pentru 
completarea şi modificarea cap. II, pct. 2.2 la Contractul de comodat nr. SC2017 - 
6893/22.03.2017 încheiat între Municipiul Timişoara şi Liceul Teoretic Bartok Bela. 

- HOTĂRÂREA NR. 148/03.04.2018 – privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara a „Acordului cu privire la investiţiile aflate în proprietatea terţului” încheiat între 
Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în calitate de investitor, şi Municipiul 
Timişoara, în calitate de proprietar, în vederea finanţării de către Uniunea Cadrelor Didactice 
Maghiare din România, a unei investiţii la  Grădiniţa cu program prelungit nr. 10, str. Iuliu Maniu 
nr. 42; 
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- HOTĂRÂREA NR. 384/17.07.2018 – privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii 
cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. 
Cad 444491 – C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, 

Pentru a susţine desfăşurarea activităţii Colegiului Naţional Bănăţean în condiţii optime, prin 
construirea unei săli de sport, şi a crea condiţii de siguranţă elevilor, au fost elaborate şi aprobate proiecte 
de hotărâre de consiliu local pentru demolarea unei construcţii vechi, construcţie în care şi-a desfăşurat 
activitatea grădiniţa cu program prelungit nr. 14, astfel: 

- HOTĂRÂREA NR. 285/22.05.2018 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii în 
care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-dul 
16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara, în vederea demolării. 

- HOTĂRÂREA NR. 519/24.10.2018 - privind  schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii 
în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program prelungit nr. 14, situată în Timişoara, B-
dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timişoara 

În vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii sportiv recreative, cât şi pentru crearea 
unui spaţiu optim în acest sens la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon,  au fost elaborate şi aprobate 
proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local pentru schimbarea de destinaţie, în vederea demolării unei 
clădiri anexă aflate în curtea unităţii de învăţământ: 

- HOTĂRÂREA NR. 286/22.05.2018 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii 
auxiliare, în regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situată în Timişoara, str. 
Pestalozzi nr. 14, înscrisă în CF nr. 408939 Timişoara, în vederea demolării. 

- HOTĂRÂREA NR. 516/24.10.2018 - privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea de demolare a clădirii 
auxiliare, în regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situată în Timişoara, str. 
Pestalozzi nr. 14, înscrisă în CF nr. 408939 Timişoara. 

 
4. Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar, prin asimilareare/funcţionalizare/construirea/achiziţionare de spaţii 
 

Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
şi implicit  pentru reducerea unor  cheltuieli semnificative  în timp cu plata chirilor, în cadrul serviciului  
au fost întocmite  rapoartele  de evaloare  pentru imobilul din str. Odobescu  nr. 56   în care funcţionează 
cu contract de închiriere  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14,  şi pentru imobilul  din Bv. 16 
Decembrie nr. 30 în  care funcţionează cu contract de închiriere Colegiul Tehnic de Vest, urmând ca în 
anul 2019 să se demareze procedura de   negociere  pentru achiziţionarea acestora.  
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5. Optimizarea utilizării resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor necesare întreţinerii 
imobilelor în care se desfăşoară activităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi cele sanitare. 
 

În cadrul serviciului a fost încheiat contractul pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere. Astfel, prin 
HCLMT nr. 188/12.05.2017 a fost atribuit de către Consiliul Local contractul pentru activitatea de 
“Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în administrarea municipiului Timişoara, a 
infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi 
alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, către 
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A., Contract nr. SC2017 – 
14663/15.06.2017.  

 

Colaborarea cu o singură societate a dus la optimizarea procesului de utilizare a resurselor umane, cât 
şi cea a resurselor financiare ambele necesare pentru realizarea lucrărilor menţionate anterior. Totodată, 
au fost eliminaţi şi timpii necesari elaborării şi aprobării documentaţiilor, timpii necesari demarării şi 
desfăşurării procedurilor specifice domeniului achiziţii publice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii. 

Pentru a avea în permanenţă sub control evoluţia preţurilor materialelor utilizate, a punerii în operă a 
acestora, cât şi diversitatea lor, a fost elaborată şi aprobată de către consiliul local: 

- HOTĂRÂREA NR. 706/20.12.2018 – privind aprobarea de către Consiliul Local a preturilor 
maximale negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea 
Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE 
TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor 
detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor 
precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuãri, demolare imobile și alte construcții, ridicat 
rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și depozitare”, asa cum au fost negociate 
de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018 

 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile în 
care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile sanitare aflate în 
proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara 
 

Pentru îmbunătăţirea evidenţei imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcoli/grădiniţe (caracteristicile tehnice ale 
imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe teren aferent, etc.) şi unităţile sanitare, au 
fost realizate următoarele: 

6.1. Baza de date a imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 
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     Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 
gimnaziale şi liceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara şi au fost preluate  în baza 
Protocolului nr.592/31.01.2001/ SC2000-001481/01.02.2001, încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Timiş. 

    Ţinâd cont că o parte din aceste imobile nu au fost intabulate în cărţile funciare aferente, la nivelul 
Serviciului Şcoli Spitale s-a creat o bază de date care se completează periodic, odată cu finalizarea 
procedurilor specifice de întocmire a unor documentaţii topocadastrale pentru reglementarea cărţilor 
funciare. În acest sens, pe parcursul anului 2018, au fost date în lucru documentaţii pentru următoarele 
unităţi de învăţământ: 

- Grădiniţa  CFR –  intabulare construcţii, lucrare în curs 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 - intabulată 
- Colegiul Tehnic “Henri Coandă”- intabulare construcţii, lucrare finalizată  
- Fostul Colegiul Tehnic “ Ion Mincu”- intabulare construcţii, lucrare în curs 
- Colegiul Tehnic Azur – intabulare construcţii, lucrare în curs de finalizare 
- Liceul cu Program Sportiv „Banatul” - intabulare construcţii şi teren, lucrare în curs 
- Şcoala Generală  nr. 26 - intabulare construcţii, lucrare în curs 
- Şcoala Generală nr. 15- intabulare construcţii, lucrare  finalizată 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 24  - intabulare construcţii, lucrare în curs 

 

6.2. Baza de date a imobilelor în care funcţionează unităţile sanitare: 
 

     În colaborare cu Spitalul Clinic Municipal au fost întocmite documentaţii  topocadastrale  pentru 
următoarele imobile: 

     -  Clinicile Noi - dezmembrare şi unificare teren pentru stabilirea incintei, lucrare finalizată 

     -  Clinica de balneologie şi recuperare medicală - intabulare construcţi şi teren, lucrare finalizată 

 
7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, activitate  care se 

desfăşoară  în imobile retrocedate 
 

În vederea realizării acestui obiectiv au fost  demarate procedurile de  promovate patru proiecte de 
hotărâri, care au fost adoptate  de Consiliul Local, şi anume: 

- HOTĂRÂREA NR. 28/30.01.2018 – privind prelungirea contractului  de închiriere pentru  
imobilul situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  
Grădiniţei cu program prelungit nr.19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu program prelungit 
nr. 33; 
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- HOTĂRÂREA NR. 306/15.06.2018  – privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de 
închiriere cu nr. 693/16.12.2013 pentru imobilul situate în municipiul Timiţoara, str. Odobescu nr. 
56A în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14; 

- HOTĂRÂREA NR. 521/24.10.2018 -privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timişoara, 
Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest. 

8. Realizarea de venituri suplimentare rezultate din închirierea spaţiilor temporar disponibile şi 
atribuirea unor spaţii disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
unităţilor sanitare. 

 

 

 

 

Referitor la acest obiectiv au fos întreprinse următoarele acţiuni: 

8.1. Au fost întocmite documentele specifice procedurii de închiriere a spaţiilor temporar disponibile 
situate în imobilele instituţiilor şcolare, în urma solicitărilor unităţilor de învăţământ, pentru un număr de 
8 unităţi, pentru care: 

- a fost obţinut aviz de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş; 

- a fost obţinut aviz de la unităţile de învăţămant; 

- obţinere aviz conform de la Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- elaborare, promovare şi aprobare HCL cu schimbarea destinaţiei: 

 HOTĂRÂREA NR. 116/20.03.2018 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiilor 
temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin 
licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse 
alimentare destinate elevilor. 

 HOTĂRÂREA NR. 435/13.09.2018 – privind schimbarea destinaţiei spaţiilor temporar 
disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin 
licitaţie publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse 
alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice; 

 HOTĂRÂREA NR. 515/24.10.2018 - privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului 
temporar disponibil la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, în suprafaţă de 25 mp, în vederea 
închirierii prin licitaţie publică, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea 
de produse alimentare destinate elevilor, pentru o perioadă de 3 ani 

- elaborare documente specifice procedurii de licitaţie cu strigare: caiete de sarcini, rapoarte de evaluare a 
preţului chiriei, instrucţiuni pentru ofertanţi contractul cadru de închiriere; 
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- elaborare şi promovare HCL pentru aprobare închirierii spaţiilor şi a documentelor specifice licitaţiei 
menţionate mai sus: 

 HOTĂRÂREA NR. 568/16.11.2018 - privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi a 
documentelor aferente acesteia: rapoarte de evaluare a preţului chiriei, caiet de sarcini, 
instrucţiuni pentru ofertanţi şi contract cadru de închiriere, în scopul amplasării bufetelor de 
incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor şi cadrelor didactice, 
pentru o periodă de 3 ani; 

 HOTĂRÂREA NR. 405/27.07.2018 - privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în 
suprafaţă de 346,39 mp, situat la parterul căminului internat al fostului Colegiu Tehnic „Ion 
Mincu”  din  Timişoara, str. Franz Liszt nr. 3 şi a terenului  în suprafaţă de 180,60 mp, pe o 
perioadă de 5 ani, în vederea atribuirii  prin închiriere directă către  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

8.2. Au fost întocmite documentele specifice pentru hotărâri de consiliul local în vederea încheierii unor 
contracte de închiriere prin atribuire directă, rezultând următoarele:  

- HOTĂRÂREA NR. 81/23.02.2018 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei  spaţiului  cu  
suprafaţa de 197 mp, situat la etajul II  al  Căminului  nr. 2 aferent  Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  
Timişoara, str. Brediceanu nr. 37,  pentru desfăşurarea activităţii de educaţie şcolară a Liceului Teoretic 
Millenium, unitate de învăţământ privat acreditat; 

- HOTĂRÂREA NR. 82/23.02.2018 – privind închirierea  prin atribuire directă  a spaţiului  situat  la 
etajul II al  Căminul  nr. 2  aferent Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ”, situat în Timişoara, str. 
Brediceanu nr. 37 către  Asociaţia  New Millenium  pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ a 
Liceului Teoretic  Millenium Timisoara- unitate de învăţământ privat acreditat. 

8.3. Au fost întocmite documentele specifice în vederea atriburii de spaţii disponibile situate în imobilele 
unităţilor de învăţământ, prin încheierea de contracte de comodat, în urma solicitărilor instituţiilor de 
interes public.  

Ţinâd cont de prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale Ordinului 
nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare 
sau folosinţă gratuită a unui spaţiu se poate face după  obţinerea  avizului  conform al Ministrului 
Educaţiei Naţionale  de schimbare a  destinaţiei spaţiului respectiv. 

   În vederea atriburii de spaţii disponibile situate în imobilele unităţilor de învăţământ, prin 
încheierea de contracte de comodat, în urma solicitărilor instituţiilor de interes public, conform 
prevederilor legislative menţionate mai sus, sunt necesare parcurgerea  următoarelor etape:  
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- Analizarea solicitărilor instituţilor publice de către Comisia de analiză a spaţiilor temporar 
disponibile, situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara; 

- Solicitatrea acordului de schimbare a destinaţiei de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş; 
- Solicitarea acordului de schimbare a destinaţiei de la unităţile de învăţămant; 
- Promovarea  proiectelor de hotărâri, privind propunerea schimbării de destinaţie a spaţiilor în 

cauză şi adoptarea  hotărârilor de consiliu local; 
- Obţinerea avizelor de schimbare a destinaţiei spaţiilor în cauză de la Ministerul Educaţiei 

Naţionale;  
- Promovarea proiectelor de hotărâri privind aprobarea de schimbare a de destinaţiei spaţiilor în 

cauză şi  atribuirea în folosinţă gratuită/administrare către instituţia publică  şi, ulterior,  adoptarea  
hotărârilor de consiliul local; 

- Încheierea  contractele de comodat/administrare 
 Instituţiile pentru care a fost urmată acestă procedură şi hotărârile de consiliu local, aferente, promovate 
şi aprobate sunt următoarele: 

- Serviciul de Ambulanţă Timiş - a fost încheiat  contractul de comodat în baza HCLMT nr. 
235/27.06.2017 şi a Avizului conform nr. 11415/13.12.2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale 
pentru spaţiul din incinta fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş” din  Timişoara, str. 
Calea Aradul nr. 56. 

- Palatul Copiilor Timişoara: HCLMT nr. 80/23.02.2018, privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei, iar contractul de comodat a fost încheiat în baza HCLMT nr. 305/15.06.2018 şi 
Avizului conform nr. 9368/16.05.2018 al Ministrul Educaţiei Naţionale pentru  spaţiul din 
Căminul nr. 1 cu P+3E  al Colegiului Tehnic Azur ; 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş-Secţia nr.1: a fost obţinut Avizul conform 
nr.10999/30.10.2018 al Ministrul Educaţiei Naţionale, a fost adoptată HCL nr. 625/28.11.2018, 
privind schimbarea destinaţiei spaţiului  situat în Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic 
Regele Ferdinand I, din Timişoara, str. Renaşterii nr. 24/A şi a terenului în suprafaţă de 595 mp, 
precum şi atribuirea acestora în folosinţă  gratuită, HCL nr. 434/13.09.2018, privind propunerea 
de schimbarea de destinaţie a spaţiului în suprafaţă de 85 mp, urmează încheierea contractului; 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia nr. 2 - a fost încheiat  contractul de comodat în 
baza HCLMT nr.362/06.07.2018 şi Avizului conform nr. 9555/05.06.2018 al Ministrului 
Educaţiei Naţionale pentru  spaţiul din Căminul nr. 1 cu P+3E  al Colegiului Tehnic Azur; 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş - Secţia 5: a fost obţinut Avizul conform nr. 
11506/21.12.2018 al Ministrul Educaţiei Naţionale  pentru spaţiul  din  în Căminul nr. 1 cu P+3E 
aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în Timişoara, str. Calea Aradului 
nr. 56, a fost adoptată HCL nr. 517/24.10.2018, privind propunerea de schimbare a destinaţiei 
spaţiului de 137,35 mp, necesar accesului la spaţiul din cămin, urmează  promovarea priectului de  
hotărâre  privind schimbarea destinaţiei, atribuirea în folosinţă gratuită şi încheirea contractului de 
comodat; 

- Consiliul Judeţean Timiş  a solicitat prelungirea dreptului de administrare asupra spaţiului situat  
în Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  Timişoara, str. Brediceanu nr. 37 
în vederea desfăşurării activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa"- a 
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fost adoptată HCL  nr. 115/20.03.2018 schimbare a destinaţiei  spaţiului  cu  suprafaţa de 930,65  
mp, situat la  parterul  şi etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  
Timişoara, str. Brediceanu nr. 37,  în vederea  transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean 
Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa". 

- Consiliul Judeţean Timiş: HCL nr. 334/22.06.2018, privind emiterea acordului de principiu 
pentru transmitere din administrarea Consiliului Local în administrarea Consiliului Judeţean 
Timiş, a fost aprobată HCL nr. 518/2410.2018, privind propunerea de schimbare de destinaţie şi a 
fost obţinut Avizul conform nr. 11392/11.12.2018 al Ministrul Educaţiei Naţionale  pentru etajele 
I şi II  ale căminului   Colegiului Tehnic Ion Mincu din  str. Franz Liszt nr. 3 ,,pentru  amenajarea 
sediului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, urmează  promovarea 
proiectului de hotărâre  privind schimbarea destinaţiei  şi atribuirea în  administrare şi încheirea 
contractului de administrare;  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a solicitat atribuirea spaţiului  în  suprafaţă 
de 735 mp, al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida, până la punerea în aplicare a HCL menţionată mai 
sus. În acest sens a fost   adoptată HCLMT  nr. 520/24.10.2018 - privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei spaţiului şi s-a solicitat avizul conform  de la Ministerul Educaţiei.  

9. Stabilirea raporturilor dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu destinaţie 
medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate: 
 

Aceste raporturi au fost stabilite prin contractele de administrare şi protocoalele specifice, 
încheiate cu fiecare unitate sanitară în parte. În cadrul serviciului se are în vedere respectarea 
prevederilor acestor documente în ceea ce priveşte activitatea de întreţinere, reparare, modernizare, 
extindere a imobilelor. 

10. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare  care se desfăşoară în imobile retrocedate 
 

  Spitalele  care fac  obiectul de activitate  al Serviciului Şcoli Spitale, sunt:  

- Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 
- Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 
- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 

    Activităţile efectuate în cadrul  serviciului  pe parcursul  anului 2018 au constat în  următoarele  
demersuri administrative.  

  Pe parcursul  anului 2018 au fost făcute demersurile administrative   pentru  continuarea  activităţii 
medicale    care fincţionează în imobile retrocedate   

    În vederea realizării acestui obiectiv au fost  demarate procedurile de negociere  a cuantumului chirilor 
şi perioadei de închiriere  şi au fost   promovate patru proiecte de hotărâri, care au fost adoptate  de 
Consiliul Local, şi anume; 
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   - Închirierea imobilului în care funcţionează Clinicia de Cardiologie – ASCAR,  aprobată  prin 
HOTĂRÂREA NR.623/28.11.2018 privind închirierea imobilului situat în Timişoara  Bv. Revoluţiei 
1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului  Clinic Municipal 
de Urgenţă  Timişoara. 

   - Închirierea imobilului în care funcţionează Clinica de Obstetrică - aprobată  prin HOTĂRÂREA 
NR.702/20.12.2018 privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timişoara Str. 
Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcţionează Clinica de Obstetrică şi Ginecologie din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; 
   - Închirierea imobilului în care funcţionează Clinica de Obstetrică, aprobată  prin HOTĂRÂREA 
NR.559/30.10.2018 privind aprobarea închirierii imobilului compus din  demisol +parter +etajul I şi 
teren aferent, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989  nr. 24  în care funcţionează  Clinica  de 
Obstetrică şi Ginecologie  a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
 Totodată, în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii aferente unităţilor sanitare, au fost 
demarate procedurile pentru schimbarea de destinaţie a unui imobil în care nu se mai desfăşoară 
activitate de învăţământ de către Colegiul Ion I.C. Brătianu, în acest sens fiind promovat şi aprobat 
proiectul de hotărâre pentru desfăşurarea activităţii unei secţii de îngrijiri paliative, în cadrul Spitalului 
Municipal: 

- HOTĂRÂREA NR. 704/20.12.2018 – privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii 
internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr. Victor Babeş nr. 22, 
CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea 
desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă – Secţia de îngrijiri paliative, pentru 
o perioadă nedeterminată. 

11. Elaborarea şi promovarea unor hotărâri şi adoptarea acestora de către Consiliului Local, 
elaborarea de Dispoziţii ale Primarului, care concură la exercitarea atribuţiilor specifice serviciului, 
după cum urmează:  
 

1. HOTĂRÂREA NR. 111/20.03.2018  – privind retragerea dreptului de folosinţă al Ministerului Educaţiei 
Naţionale prin Inspectoratul Şcolar  Judeţean Timiş  asupra imobilului în care funcţionează Grădiniţa  cu 
Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timişoara. 

2. HOTĂRÂREA NR. 128/20.03.2018  – privind modificarea  componenţei  Consiliului de administraţie al 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara, constituit prin  Hotărârea  
Consiliului Local  nr. 276/14.05.2013. 

3. HOTĂRÂREA NR. 138/03.04.2018  – privind aprobarea operatiunii de alipire imobile înscrise în C.F. 
Nr. 445487 Timisoara si C.F. nr. 413706 Timisoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgentã str. Gheorghe 
Dima nr. 5, Timisoara 

4. HOTĂRÂREA NR. 147/03.04.2018  – privind  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  180/01.06. 
2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta în vederea finalizării investiţiei 
"Extindere Clinică III Pediatrie cu un Centru Familial", către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
"Louis Ţurcanu" 
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5. HOTĂRÂREA NR. 253/18.05.2018 – privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în 
administrare a Spitalului clinic CF Timişoara, situate în Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 13-15. 

6. HOTĂRÂREA NR. 256/22.05.2018 – privind aprobarea operaţiunii de prima înscriere a suprafeţei de 
934 mp din imobilul cu nr.top.17349,17353-17356/1/1, pe care sunt amplasate constructiile extratabulare 
aferente Gradinitei CFR, B-dul General Ion Dragalina nr. 38-40  

7. HOTĂRÂREA NR. 284/22.05.2018 – pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeazã incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" 
în vederea reglementãrii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazãr, Timisoara. 

8. HOTĂRÂREA NR. 298/15.06.2018 – privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor 
care formeazã incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementãrii situatiei juridice a 
cladirilor, str. Gheorghe Lazãr, Timişoara;  

9. HOTĂRÂREA NR. 345/06.07.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-
economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea 
finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. 

10. HOTĂRÂREA NR. 392/17.07.2018 - privind prima inscriere a imobilului din str.Versului nr.2 Timisoara 
- incinta Gradinitei PP nr. 11. 

11. HOTĂRÂREA NR. 700/20.12.2018 – privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul  
“Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire 
P+2E” 
 

 

 

12. Demararea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de reparaţii 
La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, sunt în proprietate imobilele unde se desfăşoară 

activităţile de învăţământ preşcolar, secundar inferior şi superior şi unităţile sanitare, respectiv Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenţă, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş.  

În atribuţiile Serviciului Şcoli Spitale intră execuţia lucrărilor de reparaţii, întreţinere, intervenţii, 
la clădiri şi instalaţiile aferente acestora, astfel încât să fie asigurată buna funcţionare a acestor unităţi. 

Toate aceste lucrări se execută în conformitate cu Contractul nr. SC2017 – 14663/15.06.2017 
pentru activitatea de “Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în administrarea 
Municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din 
evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, 
transport şi depozitare”, contract atribuit prin H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către  COMPANIA LOCALĂ 
DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 

 
Pe parcursul anului 2018 au fost executate următoarele categorii de lucrări: 
 

- Lucrări de reparaţii curente complexe: 
 
Nr. Unităţi de învăţământ/categorii lucrări Valoare (inclusiv TVA) 
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crt. 

 Grădiniţe, din care: 212.142,20 

1. 
Lucrări reparaţii Grădiniţa PP 31- lucrări construcţii: pereţi 
interiori, pardoseli; instalaţie electrică 

19.825,58 

2. Lucrări reparaţii la grădiniţa PN 16 – lucrări instalaţie termică 22.936,79 

3. 
Lucrări reparaţii casa scării Grădiniţa PN 19 - lucrări construcţii: 
pereţi interiori (hol, casa scării), tâmplărie (ferestre) 

9.374,27 

4. 
Lucrari reparaţie Grădiniţa Franz Lucas - lucrări construcţii: 
pardoseli, pereţi (sala sport, cabinet medical, hol) 

19.116,02 

5. Lucrari reparaţie Grădiniţa PP 23 - hidroizolaţie acoperiş 140.889,54 

 Şcoli Gimnaziale, din care: 538.806,96 

6. 
Lucrari reparaţie Şcoala Gimnazială nr. 30 – instalaţii: alimentare 
cu apă, energie electrică, canalizare pentru containere modulare 

130.262,18 

7. 

Lucrari reparaţie fostă Şcoala Gimnazială nr. 26 (pentru Şc. 
Gimnazială nr. 24) - lucrări construcţii: pereţi interiori, pardoseli, 
tâmplărie (uşi, ferestre); instalaţii: electrică, sanitară, alimentare 
cu apă, canalizare (clădire şcoală et.II, grupuri sanitare et.I şi II, 
săli clasă parter) 

408.544,78 

 Licee/colegii, din care: 1.596.091,97 

8. 

Lucrari reparaţie Liceul Teoretic Nikolaus Lenau (fost Mincu) - 
lucrări construcţii: pereţi interiori, pardoseli, tâmplărie (uşi); 
instalaţii: electrică (clădire şcoală parter, et.I şi II: grupuri 
sanitare, săli clasă, acoperiş) 

576.640,86 

9. 
Lucrari reparaţie  Liceul Tehnic Dimitrie Leonida - lucrări 
construcţii: pereţi interiori, pardoseli, tâmplărie (uşi); instalaţii: 
electrică (clădire internat) 

419.115,31 

10. 
Lucrari reparaţie Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu - lucrări 
construcţii: pereţi interiori, pardoseli, tâmplărie (uşi); instalaţie 
electrică (clădire şcoală et.I, III şi atelier) 

111.172,55 

11. 
Lucrări reparaţii fost Grup Şcolar T. Tănăsescu - lucrări 
construcţii: pereţi interiori, sistem preluare ape pluviale (clădire 
cantină) 

18.059,95 

12. 
Lucrări reparaţii la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau – lucrări 
construcţii: pereţi; instalaţii termice, sanitare, electrice (clădire 
internat – grupuri sanitare) 

42.958,71 

13. 
Lucrări de reparaţii la fostul Grup Şcolar T.Tănăsescu (spaţii 
utilizate de Liceul de Arte Plastice) - lucrări construcţii: pereţi; 
instalaţii termice, sanitare, electrice (clădire şcoală et. I şi II) 

203.375,09 

14. 

Lucrări reparaţie la fostul Grup Şcolar T.Tănăsescu (spaţii 
utilizate de Liceul de Arte Plastice) - lucrări construcţii: pereţi; 
instalaţii termice, sanitare, electrice (clădire şcoală parter, et. III 
şi clădire atelier) 

158.957,95 
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15. 
Lucrare de reparaţie Liceul Teoretic Grigore Moisil - teren sport, 
poartă intrare 

34.303,68 

16. 
Lucrari reparaţie Lic.Bela Bartok – lucrări  construcţii: pereţi, 
tâmplărie (uşi); instalaţii: termice, sanitare, electrice (clădire 
internat) 

31.507,87 

 Spitale, din care: 867.753,05 

17. 
Lucrări igienizare saloane pneumologie Spitalul Dr. V. Babeş – 
zugrăveli pereţi 

3.634,81 

18. 
Lucrari reparaţie Spital V. Babeş - lucrări  construcţii: pereţi, 
pardoseli; instalaţii: termice, sanitare, electrice (clădire spital 
secţia pneumoftiziologie et.I şi II - etapa I) 

333.847,66 

19. 
Lucrari reparaţie Spital V. Babeş - lucrări  construcţii: pereţi, 
pardoseli; instalaţii: termice, sanitare, electrice (clădire spital 
secţia pneumoftiziologie et.I şi II etapa II) 

530.270,58 

 
 

- Lucrări în regim de avarie: 
 

În perioada ianuarie – decembrie 2018 s-a intervenit pentru realizarea a peste 120 de 
lucrări/intervenţii în regim de urgenţă (avarii), atăt la unităţile de învăţământ, cât şi cele de sănătate.   În 
aceste cazuri s-a intervenit în urma solicitărilor directorilor de grădiniţe, şcoli gimnaziale, colegii/licee, 
spitale, pentru defecţiunile apărute cu preponderenţă la instalaţiile de apă, încălzire şi canalizare.  

 
Valoarea lucrărilor executate în regim de urgenţă este de 329.050,54 lei, din care: 

- 265.833,59 lei, pentru unităţile de învăţământ; 
- 63.216,95 lei, pentru unităţile sanitare. 

 
 
 
13. Demararea şi urmărirea obiectivelor de investiţii 
 

În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii la imobilele unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi sănătate, în conformitate cu atribuţiile specificate în procedurile operaţionale, Serviciul Şcoli 
Spitale a elaborat referatele de necesitate aferente acestora şi le-a transmis către departamentele de 
specialitate (investiţii şi construcţii instalaţii). Totodată, pe parcursul anului 2018 s-a urmărit stadiul 
acestora prin colaborare cu departamentele responsabile. 

În sensul celor expuse anterior, au fost promovate următoarele obiective de investiţii: 

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 

B. Lucrări noi 
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Grădiniţa PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare 
termică corp existent  

Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţada Grădiniţei P.P. 27, str. Brânduşei, nr. 15  

Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţada Grădiniţei P.P. 11, str. Versului, nr. 2  

C.Dotări independente şi alte investiţii 

a. Achiziţii imobile 

Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56  în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14  

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a 
altor studii aferente obiectivelor de investiţii 

Audit energetic+Expertiza locală corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Grădiniţa PP33 

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC  Reparaţii capitale clădiri şi împrejmuire pe amplasamentul 
situat în Timişoara str.Crişan nr.21-23(Gradiniţa Carla Peltz) 

Expertizare şi reconstituire Carte Tehnică la imobilele aparţinând unităţilor de învăţămnt preşcolar ( 
Grădiniţe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timişoara 

65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 

A. Lucrari in continuare 

Reabilitare Sala Sport Şc. Gen. 18  

B. Lucrari noi 

Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11  

Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I  Şc.Gimnazială
(Generală) 25, Timişoara, str. Cosminului 42  

Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara    

Construire sala sport la Şcoala Generală nr. 25  

Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţada Şcolii Generale nr. 25, str. Cosminului nr. 42  

Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţada Şcolii Generale nr. 24, str. Branduşei nr. 7  

Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţada Şcolii Generale nr. 2, str. Mureş nr. 8  
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Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere şcoală generală 
corp A,B şi C, cu două corpuri  D şi E în regim D+ P+2E Şcoală Gimnazială nr. 30,  str. Aştrilor nr. 
13  

C. Dotări independente şi alte investiţii 

a. Achiziţii imobile 

 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în 
incinta Şcolii gimnaziale nr. 27 a maşinilor de pompieri şi  a  unor utilaje pentru  executarea  
lucrărilor de  construcţii 

b.  Dotări independente 

Achiziţie containere modulare cu destinaţia de spaţii de învăţământ pentru 6 săli de clasă la Şcoala 
Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a 
altor studii aferente obiectivelor de investiţii 

SF+PT  Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13” din Timişoara, str. Muzicescu, nr. 14 

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire C1 Şcoala Generală nr.7,  str.I.I de la Brad , nr.2, Timişoara  

Expertizare şi reconstituire Carte Tehnică la imobilele aparţinând unităţilor de învăţământ secundar 
inferior (Şcoala Gimnazială nr.2, Şcoala Gimnazială nr. 12, Şcoala Gimnazială nr.21, Şcoala 
Gimnazială nr. 24, Şcoala Gimnazială nr. 27) Municipiul Timişoara 

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrală termică şi modificare instalaţii aferente la 
Şcoala Gimnazială nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 

Expertiza + DALI reabilitare acoperiş la Şcoala generală nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timişoara 

SF+PT realizare 6 săli clasă în spaţii modulare de învăţământ, inclusiv utilităţi, pe amplasamentul 
Școlii Generale nr. 7 

SF+PT  realizare 12 Săli clasă în spaţii modulare de învăţământ , inclusiv utilităţi, pe amplasamentul 
Școlii Generale nr. 19, Bv Cetăţii nr. 24 

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 

A. Lucrări în continuare  

Reabilitare construcţii şi instalaţii la corp clădie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand 
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str.Renaşterii nr.24/A  

B. Lucrări noi 

 Reabilitare corp clădire şcoală D+P+2E din Timişoara, str. Regele Carol nr.11 colţ cu str. Dragalina 
nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. de Arte Plastice Timişoara"  

Mansardare şcoală P.+1E. pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P.+1E.+M.la Liceul Vlad 
Tepeş” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) nr. 47                                                      

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, 
Timişoara, str.Popa Şapcă nr.5  

Extindere corp clădire şcoală cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renaşterii 
nr.24/A  

Reabilitare  Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperiş şi instalaţii corp I. L. Caragiale, nr.6  

C. Dotări independente şi alte investiţii 

a. Achiziţii imobile 

Achiziţie imobile în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic D. Obradovici , 
Bv. 16 decembrie 1989 nr.26  

Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 
Decembrie 1989 nr.30 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a 
altor studii aferente obiectivelor de investitii 

DALI+PT “Extindere, etajare, modificări interioare si exterioare la clădirea D+P existentă a fostei 
gradiniţe PP14 în Clădire P+1E, bazin de innot şi sală de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 
Decembrie 1989  

Documentaţie tehnică pentru conformare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu la 
Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 

Documentaţie tehnică pentru conformare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu la 
Colegiul National C.D.Loga 

Documentaţie tehnică pentru conformare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu la 
Corp A Lic. W. Shakespeare corp I. L. Caragiale, nr.6  
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D.A.L.I +PT.Reabilitare faţadă şi sarpantă(toate faţadele) Colegiul I.C.Brătianu , P-ţa Huniade nr.2 

SF+ PT  realizare 12 Săli clasă în spaţii modulare de învăţământ, iclusiv utilităţi, la Liceul Teoretic 
"Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 

SF+PT Construcţii modulare pentru 6 Săli de clasă, inclusiv utilităţi la Liceul Waldorf 

 D.A.L.I.+P.T.–Reabilitare termică clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 

Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clãdire Şcoala Grup Școlar 
”Emanuil Ungureanu" Piaţa Huniade nr. 3, Timişoara, judet Timiş 

DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică construcţii şi instalaţii la Colegiul 
Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 

 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii    Liceul 
Tehnologic de Industrie Alimentară      

ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. 
Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 

Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala 
nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 

Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, 
Timisoara 

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, 
din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior:
( Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. 
SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 

66.02.06  Spitale 

A. Lucrări în continuare 

Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de 
Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 

Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, 
nr.13                                                 
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Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 
Timisoara   

Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara  

Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire 
existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu -  Dr. L. Gabor, colţ cu str. 
Braila  

B. Lucrări noi 

PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie  si 
acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017 

C. Dotări independente şi alte investiţii 

  a.Achizitii imobile 

Achiziţie imobil  situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează   Clinica  de 
Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a 
altor studii aferente obiectivelor de investitii 

SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces 
principal pentru vizitatori (SCMUT) 

Studiu de fezabilitate extindere SCMUT - balneofizioterapie 

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli 
infectioase Victor Babes, Timisoara 

DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si 
interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta 
Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara -  str. I.Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu 
str.Brăila” 

DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" 
din Timişoara 

Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de 
Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de 
recuperare medicala respiratorie  
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D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 
V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital 
Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, 
nr. 13 

Studiu topografic de acces aerian  pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic 
de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit 
septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. 
Braila  

SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 

„Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe– Extindere, 
reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii  de Recuperare, 
Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta 
Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 

DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe – "Reabilitarea, modernizarea, 
reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal 
de Urgență”  

Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe – “Reabilitarea, 
extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgență" 

 

14. Propuneri pentru anul 2019 – obiective majore: 
 

 Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul şcolar 2018-2019; 
 Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, membrii în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ şi membrii în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Optimizarea/gestionarea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, prin  închiriere a spaţiilor sau refunctionalizarea acestora; 

 Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea spaţiilor 
disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea utilizarii 
spaţiilor din imobile;  

 Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează unităţi de învăţământ şi 
sanitare;  
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 Continuarea activităţii privind reactualizarea datelor din cărţile funciare aferente imobilelor 
(unităţilor de învăţământ şi sanitare) prin promovarea unor proceduri administrative în vederea 
rezolvării situaţiilor parcelare, a înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren); 

 Colaborarea cu Biroul Construcţii Instalaţii în ceea ce priveşte evoluţia privind realizarea 
obiectivelor de investiţii aferente unităţilor de învăţământ şi sanitare, care au fost demarate anii 
anteriori (investiţii în continuare); 

 Propunerea de obiective noi de investiţii aferente unităţilor de învăţământ şi sanitare: 
 

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 

“Expertiză+DALI reabilitare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 
MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3 Timisoara, jud. Timiş 

Taxe Inspecţia în Construcţii - "Extindere în regim P+1E a Grădiniţei PP nr.26 - Corp E, F, 
G" Timişoara, Teiului nr.3 

SF + PT realizare corp cladire P+1E cu sală sport, str. 16 Decembrie nr. 28 Timişoara 

Audit energetic + DALI reabilitare termică corp clădire Gradiniţa PP nr.6, Timişoara, str. 
Ismail nr.17 

“DALI+PT+DTAC reabilitare la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 
MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Canal Bega nr.1” Timişoara,  jud. Timiş 

65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp clădire şcoala la Şcoala Generală nr.27, Aleea 
Gorniştilor nr.3, Timişoara,  jud. Timiş” 

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 

Expertiză+DALI +PT -  Realizare şarpantă, reabilitare finisaje corp şcoală  COLEGIUL 
NAȚIONAL DE ARTA "ION VIDU", MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Cluj nr.12 

“Expertiza+DALI +PT - Realizare şarpantă, reabilitare termică corp şcoală  Colegiul Naţional 
“Ana Aslan”, Timişoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A,  jud. Timiş 

“Expertiză+DALI - refuncţionalizare şi reabilitare corp clădire internat , Timisoara, str. V. 
Babeş nr.22” jud. Timiş 

“Expertiză+DALI  -  reabilitare corp clădire internat la COLEGIUL TEHNIC  
"ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timişoara,  jud. Timiş 

„Expertizare+ DALI+PT - reabilitare termică, acoperiş şi faţade la LICEUL PEDAGOGIC 
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"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timişoara,  jud. Timiş” 

Actualizare „D.A.L.I.+P.T. “Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi, clădire şcoala Grup 
Şcolar Emanuil Ungureanu, clădire P+2E” 

Realizare investiţie "Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clãdire Şcoala Grup Școlar 
”Emanuil Ungureanu Piata Huniade nr. 3, Timişoara, judeş Timiş 

Proiectare “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT - Reabilitare acoperiş şi faţade la Colegiul 
Naţional Bănăţean -  corp str. 13 Decembrie nr.4,  jud. Timiş" 

"Expertiză+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT -  Refuncţionalizare şi reabilitare corp ateliere 
şi clase, Liceul Nikolaus Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timişoara, str. Ghe. Lazăr nr. 20” 
jud. Timiş 

66,02,06 - Spitale  

Proiectare "Expertiză+Audit energetic+SF+DALI+PT Extindere şi modernizare Spital Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara, inclusiv parcare subterană" Timişoara, str. Gheorghe Dima 
nr.5 

Proiectare “Expertiză+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT - Refuncţionalizare şi reabilitare 
corp clinică la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timişoara, str. C.D. Loga nr.42-
44”,  jud. Timiş  

 

În ceea ce priveşte lucrările de reparaţii la imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor sanitare, acestea se vor continua şi în anul 2019 şi se vor 
executa în conformitate cu prevederile contractului nr. SC2017 – 14663/15.06.2017 pentru activitatea de 
“Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara, a 
infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi 
alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, contract 
atribuit prin H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către  COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM 
S.A. (pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2017 – 2021).  

Lista acestor lucrări va fi finalizată după comunicarea resurselor financiare rezultate în urma 
aprobării bugetului instituţiei de către Consiliul Local al municipiului Timişoara,  buget aferent anului 
2019. Menţionăm faptul că această listă se va realiza atât în funcţie de solicitările conducerii unităţilor de 
învăţământ/sanitare, cât şi în funcţie de constatările din teren ale personalului respoansbil din cadrul 
Serviciului Şcoli Spitale. 
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5. SERVICIUL CREȘE 

 

 STRUCTURA SERVICIULUI PUBLIC CREȘE 

Serviciul Public Creșe funcţionează, în prezent, în subordinea directă a Consiliului Local 
Timișoara. Activitatea acestui serviciu este coordonată de doamna director Patricia Chelbu-Goje, funcţia 
de conducere fiind  exercitată cu caracter temporar. 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI  PUBLIC CREȘE 
Serviciul Public Creșe este compus din 143 angajaţi, având următoarea structură : 

 

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI  
 

Activitatea Serviciului Public Creșe constă în oferirea, pe timpul zilei a serviciilor integrate de 
îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.  

Serviciul Public Creșe Timișoara funcţionează în Municipiul Timisoara, având sediul în 
Timișoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1  şi are în structura sa: 
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 Creşa „Fat Frumos” , cu o capacitate de 90 de locuri – str. Mureș nr. 6 și str. Muzicescu nr. 9; 
 Creşa „Cosânzeana” cu o capacitate de 145 de locuri – str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13a, str. 

Brândușei nr. 15 și str. Stegarilor nr. 2; 
 Creşa „Harap Alb” cu o capacitate de 25 de locuri – str. Semenic nr.8; 
 Creşa „Sânzaiana” cu o capacitate de 80 de locuri- str. V Lupu nr. 29a și str. Leonard nr. 13; 
 Creşa  „Zâna Zorilor” cu o capacitate de 100 de locuri- zona Stadion și str. Versului nr. 2; 
 Creşa „Lucefărul “ cu o capacitate de 90 de locuri – str. Dragasani nr.1; 
 Creșa „Prâslea Cel Voinic” cu o capacitate de 30 de locuri  - str. Independenței nr. 18; 
 Creșa „Dumbrava Minunată” cu o capacitate de 90 de locuri – str. Calea Aradului nr.38; 
 Creșa „Palatul De Cleștar” cu o capacitate de 120 de locuri – str. Calea Martirilor nr. 64. 

 Serviciul Public Creșe urmăreşte fundamentarea bugetului propriu din bugetul local, realizarea 
cererilor pentru deschiderile de credite bugetare, precum şi respectarea procedurilor privind parcurgerea 
celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, respectiv evidenţa contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local aferente 
următoarelor capitole componente ale bugetului local:  

Cap. 68 „Asigurări şi asistenţă socială”. 

Activitatea Serviciului Public Creșe constă în gestionarea resurselor din bugetul local, efectuarea 
şi urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget. 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 
 

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele aspecte: 

    a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-
afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său 
evaluat; 

    b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, 
organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; 

    c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor 
educaţionale la vârstele timpurii; 

    d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; 

    e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. 

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile noastre sunt: 

    a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, 
cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor 
dificultăţi/deficienţe de dezvoltare; 
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    b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; 

    c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; 

    d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, 
de informare. 

 Aceste tipuri de activități sunt asigurate de personalul din creșele componente ale Serviciului 
Public Creșe și de Biroul Financiar din cadrul Serviciului Public Creșe, care  are în componența sa 
următoarele compartimente: Compartiment Resurse Umane, Compartiment Achiziții, Compartiment 
Relații cu Publicul. Întreg personalulul Serviciului Public Creșe urmărește realizarea obiectivelor și 
asigură condițiile necesare pentru desfășurarea acestora. 

  

În acest sens, activitățile Serviciului Public Creșe sunt structurate astfel:  

 Resurse umane: 
 

- organizarea concursurilor pentru angajare ( publicarea anunțurilor, stabilirea comisiei, preluarea 
dosarelor, selectarea dosarelor, organizarea probei scrise, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor, 
afișarea rezultatelor, clarificarea contestațiilor, susținerea interviului/proba practică, afișarea 
rezultatelor,  clarificarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale); 

- efectuarea programărilor la Medicina Muncii; 
- întocmirea Referatelor și Dispozițiilor de încadrare; 
- întocmirea contractelor de muncă a personalului nou angajat ( calcularea vechimii în muncă, stabilirea 

salariului și a zilelor de concediu); 
- întocmirea fișelor de post; 
- întocmirea actelor adiționale (după caz); 
- întocmirea Referatelor și Dispozițiilor de suspendare/încetare; 
- întocmirea Notei de lichidare; 
- întocmirea pontajului, statului de plată, situației recapitulative, borderourilor de viramente; 
- depunerea declarațiilor aferente contribuțiilor datorate; 
- eliberarea adeverințelor, fluturașilor de salariu; 
- întocmirea programatorului de concedii; 
- întocmirea dosarului pentru recuperarea sumelor plătite pentru concediile medicale de la CJAS Timiș.    

 

 Protecția Muncii și Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă: 
 

- instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică a angajaților; 
- completarea fișelor de instruire; 
- întocmirea tematicilor anuale; 
- întocmirea instrucțiunilor proprii pe fiecare funcție de încadrare; 
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- întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor pentru noii angajați; 
- supravegherea angajaților și conducătorilor locurilor de muncă în vederea respectării legii securității si 

sănătății în muncă; 
- programarea angajaților noi la medicina muncii, precum și controlul periodic pentru angajații existenți; 
- aducerea la cunoștință a angajaților noile modificări ale legii; 
- evaluarea prin test a cunoștințelor noilor angajați; 
- evaluarea periodică orală a cunoștințelor angajaților existenți; 
- întocmirea comitetului de securitate și sănătate în muncă; 
- comunicarea în permanență cu angajații și conducătorii locurilor de muncă în vederea asigurării depline 

a securității și sănătății în muncă. 
 

 Contabilitate: 
 

-  evidenţa analitică a sumelor aprobate din Bugetului Local pentru Cap. 68.02.11 Creșe; 

- colaborarea cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru înregistrarea corectă a plăţilor, întocmind la 
nevoie actele necesare în vederea efectuării corecțiilor; 

- înregistrarea documentelor contabile ; 

- întocmirea ordinelor de plată; 

- acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii, 
justificarea şi evidenţierea acestora; 

- evidenţa sintetică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar precum şi a materialelor; 

- evidenţa salariilor personalului unităţii; 

- realizarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi virament, efectuarea operaţiunilor în numerar prin casieria 
unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată pe capitole bugetare conform specimenelor de 
semnături prin Trezoreria Timişoara; 

- întocmirea Dării de seamă contabile proprii, a  anexelor pentru bilanţul propriu (situaţia fluxurilor de 
trezorerie în lei şi în valută; situaţia activelor şi datoriilor proprii; plăţi restante; situaţia activelor fixe 
neamortizabile; situaţia activelor fixe amortizabile, etc), raportul explicativ lunar/anual. 

 Achiziții publice: 
 

- centralizarea notelor de fundamentare privind bunurile si serviciile necesare desfășurării activității 
primite de la personalul din cadrul unităților Serviciului Public Creșe; 

- constatarea necesitaților reale și stabilirea priorităților; 
- întocmirea referatului de necesitate și oportunitate; 
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- întocmirea caietului de sarcini/fișei tehnice de date; 
- stabilirea valorii achiziției și a sursei de finanțare;  
- stabilirea procedurii de achiziție și justificarea criteriului de atribuire; 
- publicarea anunțului sau inițierea achiziției directe; 
- analizarea ofertelor; 
- atribuirea contractului sau achiziției; 
- urmărirea contractelor și efectuarea comenzilor; 
- întocmirea documentelor pentru efectuarea plăților. 

 

 Administrarea locurilor pentru copii: 
 

- stabilirea criteriilor privind acceptarea copiilor în creșă; 
- stabilirea perioadei de înscriere a copiilor în creșe; 
- preluarea dosarelor de înscriere a copiilor în creșe; 
- analizarea dosarelor depuse și stabilirea punctajului; 
- întocmirea listelor cu rezultatele obținute; 
- soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale; 
- repartizarea copiilor în unitățile serviciului; 
- urmărirea parcursului copiilor în creșă; 
- scoaterea din evidență (în caz de neprezentare pentru o perioadă mai mare sau egală cu 4 săptămâni 

consecutive, fără documente medicale justificative); 
- colaborarea cu părinții sau cu reprezentanții legali ai copiilor. (organizarea ședințelor, anunțarea în caz 

de situații neprevăzute). 
 
 Relații cu publicul: 

 

- asigurarea prin activitatea de curierat și distribuție a corespondenței, circuitul documentelor; 
- asigurarea asistenței cetățenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc de 

comunicație; 
- menținerea legăturii cu instituțiile publice de interes; 
- primirea petițiilor cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii etc.) și înregistrarea acestora; 
- transmiterea către celelalte compartimente din cadrul instituției a documentelor înregistrate și 

repartizate; 
- informarea cetățenilor privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea instituției; 
- urmărirea soluționării și redactării, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de director sau 

compartimentele de specialitate, către cetățeni; 
- comunicarea răspunsurilor către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare; 

 
Principalele rezultate privind activitatea Serviciului Public Creșe pe anul 2018, au fost:  

- amenajarea locației de pe Calea Aradului nr.38 (Creșa „Dumbrava Minunată) și darea în folosință 
pentru cetățeni; 
- dotarea creșelor cu mobilier, lenjerii de pat, veselă, jucării, mochete, etc; 
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- îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților în creșe și optimizarea gradului de atenție pe care 
îl primește fiecare copil, prin angajarea personalului de specialitate; 
- asigurarea unui număr mai mare de locuri pentru copii în creșe, comparativ cu anul anterior. 
 

 

 

 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2019: 
 

- Inaugurarea creșei Palatul de Cleștar; 
- Renovarea creșelor existente; 
- Implementarea sistemelor de supraveghere video și antiincendiu în cadrul unităților Serviciului Public 

Creșe; 
- Îmbunătățirea procesului de îngrijire a copiilor; 
- Ocuparea posturilor vacante aprobate, care se regăsesc la nivelul Serviciului Public Creșe, în vederea 

desfășurării activității în parametrii optimi; 
- Perfecţionarea profesională a personalului din cadrul Public Creșe conform Raportului privind 

necesarul de formare profesională a personalului pe anul 2019; 
- Sporirea eficacităţii şi eficienţei activităţii, desfăşurate in cadrul Serviciului Public Creșe. 
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6. CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, este instituție  publică de cultură-gazdă de spectacole și 
concerte, ce prezintă proiecte artistice, așa cum sunt definite prin OG 21/2007,  sub autoritatea Primăriei 
și a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocații de la 
bugetul local, capitolul Cultură. Instituția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG 
nr.21/2007 privind institițiile și companiile de spectacole sau concerte precum și a activității de 
impresariat artistic aprobată prin Legea 353/2007, a OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și 
desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr.143/2007, cu cele ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a  instituției și  a OUG 189/2008, privind managementul 
instituțiilor de cultură. 
Prin HCL 541/20.12,2017 a fost aprobat Statul de funcții, Regulamentul de organizare si funcționare a 
Casei de Cultura a Municipiului Timisoara și Organigrama cu următoarea componență: 
 

A. Funcții de conducere 
1. Director Pavel Dehelean 

B. Funcții de execuție  
     Centrul Folcloric  

- Compartiment Muzică Populară 12 posturi, din care 2 vacante 
- Compartiment Dansuri Populare   2 posturi 

Departamentul Cenacluri /Cercuri artistice /Cinematografie 
                            6 posturi din care 2 vacante 

Centrul de proiecte  
                           2 posturi din care 1 vacant 
Biroul Organizare Evenimente Cultural-Artistice 
                  Șef birou vacant 
                          6 posturi din care 1 vacant 
Compartiment Financiar-Contabilitate 

                  Contabil Șef  Alina Iliescu 

 - Financiar    6 posturi 
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 - Personal deservire   3 posturi 
 
Instituția mai este deservită și de un corp de colaboratori permanenți sau ocazionali, de diverse 
specialități precum: soliști vocali şi instrumentiști, instructori coregrafi, dansatori, dirijori de coruri, 
coordonatori de cercuri și cenacluri de artă plastică și literare, redactori, designeri, prezentatori de 
spectacole și concerte, critici de artă și literatură, lectori, care, alături de personalul angajat, contribuie la 
organizarea și desfășurarea în condiții optime și la standarde ridicate a tuturor activităților și 
evenimentelor culturale pe care le derulează.  
 
Activitatea Casei de Cultură a Municipiului Timisoara, se desfășoară, în principal pe bază de programe și 
proiecte, elaborate de conducerea acesteia în colaborare cu Viceprimarul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Timișoara, în concordanță cu  strategiile culturale  și educativ 
formative stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și vizează, în principal, realizarea 
următoarelor  obiective: 
- oferirea de produse și servicii culturale comunității locale ( spectacole, concerte, festivaluri, târguri ) 
- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi 
transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale apartinând patrimoniului national 
și universal,  
- educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale 
de educație 
- finanțarea de programe, proiecte și acțiuni cultural – sportive 
- desfășurarea unor activități de impresariat artistic 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este locul ce oferă artiștilor și nu numai, multiple forme de 
exprimare și afirmare artistică,  oferite cu generozitate atât în domeniul interpretării artistice prin: 
Ansamblul folcloric “Timişul”, Ansamblul de cîntece și dansuri maghiare “Eszterlanz”, Corala feminină 
„Carmina Dacica", Orchestra de tineret a municipiului Timișoara, Orchestra „Timișoara Big Band”, 
Formaţia de dans sportiv ”Mini-Mini Reflex” cât și în domeniul creației artistice prin: Cenaclul de satiră 
și umor „Ridendo", Cenaclul literar „Pavel Belu” cu  revista trimestrială „Anotimpuri Literare”, Clubul 
“Helion” și Asociaţia Artiştilor Plastici  „Romul Ladea". 
 
SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2018 
Majoritatea proiectelor culturale iniţiate şi derulate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, sub 
egida Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local, s-au materializat  în 2018 în spectacole, 
concerte, festivaluri, târguri, evenimente cultural artistice de mare sau mai mică anvergură, care s-au 
dovedit a fi o reală atracţie atât pentru publicul timişorean cât şi pentru turiştii prezenţi în municipiul 
nostru, fiecare în parte bucurându-se de un impact deosebit din partea spectatorilor. 
 
Parteneriatele şi colaborările avute cu instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara sau din 
judeţul Timiş, cu instituţii de profil din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din străinătate s-au dovedit 
a fi benefice  atât pentru proiectele şi programele desfăşurate în 2018, cât şi pentru mediul cultural, 
ştiinţific şi educaţional local.  
 
Din rândul acestor instituţii amintim: Opera Naţională Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă 
al judeţului Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Caraş-Severin,  Centrele de cultură şi artă ale 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

89  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

oraşelor Vîrşeţ și Majdanpek (Serbia), CIOFF, CIOFF România, CIOFF Bulgaria, Societatea Română de 
Televiziune-Studioul Timișoara, Radio Timișoara, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Național al 
Banatului, Muzeul Satului Bănățean, Biblioteca Județeană Timiș, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul 
Maghiar de Stat Timişoara, Teatrul German de Stat Timişoara, Filarmonica de Stat „Banatul” Timişoara, 
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor de pe lângă Universitatea de Vest din Timişoara, Casa de 
Cultură a Studenților  Timișoara, Asociaţia Festivalul Baroc Timişoara, Colegiul Naţional de Artă „Ion 
Vidu”, Centrul Cultural German Timişoara, Institutul Francez Timișoara, Uniunea Artiştilor Plastici - 
filiala Timişoara, Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara, Facultatea de Arte şi Design Timişoara, 
Infocentrul Turistic Timișoara,  Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Teatrul pentru copii şi tineret 
Merlin, ONG-uri, ISU Banat, etc. 
Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale 
oraşului, este votată anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.  
 
Prin HCL 122/20.03.2018, a fost aprobată agenda culturală pe anul 2018, care a cuprins 79 de proiecte, 
pe care Primăria Timișoara și Casa de Cultură a municipiului Timișoara, prin Biroul de Organizare 
Evenimente le-au derulat în calitate de organizatori, co-organizatori sau parteneri. Au fost organizate 
manifestări şi evenimente culturale (spectacole, concerte, expoziţii, târguri, saloane de artă şi literatură, 
festivaluri, proiecții de filme, concursuri, etc.), de mai mică sau mai mare amploare, de care a  beneficiat 
marea majoritate a populaţiei timişorene, precum şi turiştii care au vizitat municipiul de pe Bega cu 
aceste ocazii. Agenda 2018  a fost structurată pe următoarele capitole: 
 
TÂRGUL DE PAȘTE, desfășurat în perioada 17 martie – 10 aprilie 2018 ( 
https://www.youtube.com/watch?v=XtgVX_lPeoE&list=UUa7dXYuhiOeM4WUZ9FOE4nw&index=23 
). În Piaţa Victoriei au fost amplasate, ca în fiecare an, tradiționalele căsuțe de unde  cei prezenți la 
eveniment, au avut posibilitatea să achiziționeze ouă încondeiate, dulciuri, cozonaci, pască, flori, icoane, 
produse handmade precum şi decoraţiuni specifice sărbătorilor pascale. Piața Libertății a  găzduit artiști 
locali dar și  meșteșugari din țară iar copiii au avut posibilitatea să înveţe să încondeieze ouă sau să 
picteze pe ceramică la Atelierul Iepuraşului. 
Programul Târgului de Paști a cuprins: 
17 martie – sâmbătă, Piața Victoriei 
ora 15:30 – Parada Iepurașilor pe traseul Piața Libertății – strada Alba Iulia – Piața Victoriei – Catedrală 
și retur. Programul artistic a inclus: Majoretele Nadlac, demonstrație de gimnastică ritmică – CSS 
Timișoara, sport și mișcare cu Liceul cu program sportiv Banatul (atletism, handball, box, Iepurași pe 
role și pe biciclete – Grădinița Montessori, Trupa Pitishow de la Radio Timișoara și iepurașul HAZ. 
ora 17:00 – Orchestra Timișoara Big Band  
ora 17:15 – Deschiderea târgului 
Piața Libertății 
ora 18:00 – Cor Mitropolie 
ora 18:15 – Orchestra Timișoara Big Band   
 
18 martie – duminică , Piața Libertății 
ora 18:00 – Cvartet Music Age 
 
24 martie – sâmbătă, Piața Victoriei 
12:00 – 14:00 muzică ambientală cu Gheorghe Iovu 
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15:30 – expoziție de icoane - Lumina Florilor de Paști (Muzeul Catedralei Mitropolitane), icoanele au 
fost realizate de copiii de la atelierul Bunavestire și școala ortodoxă Sfântul Antim Ivireanu. 
-aproximativ 90 de copii au cântat muzică specifică sărbătorilor pascale și au primit cadouri simbolice 
din partea Primăriei Municipiului Timișoara. 
16:00– 18:00 muzică ambientală Gheorghe Iovu 
20:00 – Ora pământului, Piața Libertății: Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Societatea 
Română pentru Astronomie Culturală și cu Ministerul Culturii:  
ora 20:00 – programul de muzică corală a fost susținut de către corurile de copii, sub egida Cantus Mundi 
ora 21:00 – concert Peregrinii și moment demonstrativ cu jocuri de foc susținut de către Deep 6 Project. 
 
25 martie – duminică 
Piața Victoriei, orele 12:00 – 18:00 muzică ambientală Gheorghe Iovu;  
Piața Libertății : ora 18:00 – moment coral închinat sărbătorilor pascale 
 
31 martie – sâmbătă, Piața Libertății,  
18:00- Seven’s TM Show Band 
 
1 aprilie – duminică, Piața Victoriei 
12:00– 14:00 muzică ambientală Gheorghe Iovu 
12:00 – 14:00 atelier de pictură pe figurine de ipsos pentru copii 
14:00 – 17:00 atelier de pictură pe ouă supradimensionate pentru copii 
17:30 – Pelerinajul Floriilor – Organizat de către Mitropolia Banatului 
 
4 aprilie – miercuri, Piața Victoriei 
16:30 – 18:00 S-a bătut toaca în centrul Timișoarei 
 
8 aprilie – duminică, Piața Victoriei 
12:00 – 18:00 muzică ambientală Gheorghe Iovu 
 
FESTIVALUL INIMILOR,  4 – 8 iulie 2018, ediţia a XXIX-a 
(https://www.facebook.com/pg/FestivalulInimilor/photos/?ref=page_internal), sărbătoarea folclorului 
mondial, manifestare inclusă în calendarul CIOFF, sub patronaj UNESCO, a reunit pe scena Teatrului de 
Vară din Parcul Rozelor  renumite formaţii artistice din România și străinătate, după următorul program: 
Miercuri,  5 iulie ora 19:30 – Parcul Rozelor, spectacol susţinut de ansamblurile: 
“Timișul” – tineret, „Zestrea Gugulanilor” – Caransebeș, “Armenișana”- Armeniș, “Banatul” – 
Timișoara, Grupo “Francisco de Goya” – Spania, “Timișul” – Timișoara, “Gíbaro de Puerto Rico” – 
Puerto Rico, Folk Dance Ensemble „University 2” – Georgia, “Doina Gorjului” – Tg.Jiu 
Joi, 6 iulie 
ora 18:30 – Catedrala Ortodoxă Mitropolitană- Parada portului popular pe traseul: Catedrală – Operă – 
Catedrală – Parcul Rozelor. 
ora 19:30 – Parcul Rozelor 
Ceremonia de deschidere a festivalului a fost urmată de spectacolul susţinut de ansamblurile: „Ghiocelul” 
– Giroc, “Edelweiss” – Deta, „Apăteana” și “Iorgovanul”– Arad, „Mladost” – Timișoara, „Lugojana” – 
Lugoj, „Bihorul”- Oradea, „Transilvania” – Baia Mare, Academia de Danzas y  Compañía Internacional  
“Desde el Alma” – Argentina, “Ciprian Porumbescu” – Suceava, Ġzmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik 
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Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, „Cindrelul – Junii Sibiului” – Sibiu, Grupo Folclórico de Viana do 
Castelo – Portugalia, “Mureșul” – Tg.Mureș 
Vineri, 7 iulie, ora 19:30  –  Parcul Rozelor, spectacolul a fost  susţinut de ansamblurile: „Cununița”- 
Bănia, Folk Ensemble “ Balkan Youth”  – Bulgaria, „Doina Timișului” – Timișoara, Representative 
Silesian Song and Dance Ensemble  “Wroclaw” –  Polonia, “Dor Transilvan” – Cluj Napoca, Folk Dance 
and Music Group “Belaya Rus”  – Republica Belarus, Itinerar folcloric cu Andreea Voica și Ansamblul 
“Timișul”. 
Sâmbătă, 8 iulie, ora 19:30  –  Parcul Rozelor au participat  ansamblurile: „Timișul”- copii – Timișoara, 
„Cununița”- Bănia, „Eszterlanc” – Timișoara, Kud Majdanpek – Serbia, Ballet Folclorico de Casanare – 
Columbia, Folk Ensemble “ Balkan Youth”  – Bulgaria,  Grupo “Francisco de Goya” – Spania, Ġzmir 
Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, Academia de Danzas y  Compañía 
Internacional  “Desde el Alma” – Argentina, Representative Silesian Song and Dance Ensemble  
“Wroclaw” – Polonia, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Folk Dance Ensemble 
„University 2” – Georgia, “Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico, Folk Dance and Music Group “Belaya 
Rus”  – Republica Belarus, “Dor Transilvan” – Cluj Napoca 
Duminică, 9 iulie 
ora 11:30 – Muzeul Satului Bănăţean - spectacol susţinut de formaţiile participante la festival. 
ora 19:30 – Parcul Rozelor, au participat ansamblurile: „Kud Majdanpek”- Serbia, Ballet Folclorico de 
Casanare – Columbia, Folk Ensemble “ Balkan Youth”  – Bulgaria, Grupo “Francisco de Goya” – 
Spania, Ġzmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, grup participanți la 
seminarul de folclor, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Representative Silesian Song 
and Dance Ensemble  “Wroclaw” – Polonia, Academia de Danzas y  Compañía Internacional  “Desde el 
Alma” – Argentina, Folk Dance and Music Group “Belaya Rus”  – Republica Belarus, “Gíbaro de Puerto 
Rico” – Puerto Rico, Folk Dance Ensemble „University 2” – Georgia 
 
ZIUA TIMIȘOAREI, s-a desfășurat în perioada 3 – 5 august 2018 
(https://www.facebook.com/evenimenteprimariatimisoara/videos/669491303422120 ) , în diferite locații 
din Timișoara iar programul evenimentului a fost structurat astfel: 
3 august 2018 
09:30, Piața Petru Maior, depunerea de coroane la bustul colonelului Virgil Economu 
10:30, Piața Unirii - Ceremonia publică organizată cu sprijinul Garnizoanei Timișoara, care a marcat 
momentul intrării trupelor române în Timișoara, în data de 3 august 1919 
12:00 Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara - Ședința Festivă -  Decernarea Titlului de 
Cetățean de Onoare domnului Georg Lecca, inginer, doctor în arte vizuale.  
18:00 Spațiul Expozițional din incinta Bastionului Theresia a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara 
– Vernisajul expoziţiei de artă plastică a Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”, dedicată Zilei 
Timișoarei. 
19:30 Piața Victoriei -  concerte cu 
 Lidia Buble 
Alex Velea 
Antonia 
Connect-R 
Foc de artificii 
22:00 Piața Libertății - Tura Licuricilor - “Light up your city” - eveniment dedicat alergătorilor amatori, 
organizat de Asociația Alergotura, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, pe traseul: Piața 
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Libertății - V.V. Delamarina. – Mărășesti - Eugeniu de Savoya – E. Ungureanu – Gh. Lazăr - Piața Unirii 
– Palanca - Piața Țarcului - Eugeniu de Savoya - V. Alecsandri – Piața Libertății.  
4 august 2018 
19:30  Piața Victoriei  - concerte susținute de: 
The Weekend Bandits  
Horea Brenciu & HB Orchestra 
Vama 
Phoenix 
 
5 august 2018 
19.30  Festivaul “Blues pentru Timișoara” a adus timișorenilor prezența pe scena din Piața Victoriei a 
trupelor: 
Axis 
Bega Blues Band & Sanat Deliorman (Turcia) 
The Petting Blues Band (Serbia) 
 
RUGA TIMIȘOAREI,  15 – 16.09.2018,  Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. 
Programul artistic a prilejuit publicului timișorean  întalnirea cu:  
Sâmbătă, 15.09.2018 
17,30  – 18,00 Ansamblul “ Pusta Banatului”, soliști vocali: Dolores Dongea, Claudiu Tărnăuceanu 
18,00 – 23,00  Ansamblul “Timișul” cu participarea soliștilor:Anda Sabadoș, Camelia Miuțescu, Miruna 
Lazea, Ioan Surdu,  Ancuța Fleșariu, Maria Coman, Felicia Stoian, Ciprian Pop, Ianăș Roma, Zorica 
Savu,  Nicolae Ghebaură 
Duminică, 17.09.2017 
10,00 – 12,00  Slujba religioasă  - Catedrala Mitropolitană din Timișoara 
12,00 -  Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării  
17,00 – 23,00  Jocul Rugii cu participarea Ansamblului “Timișul” alături de soliștii: Stana Milu, Camelia 
Florea, Maria Borțun Popescu, Alexandra Iacob,  Florin Boita, Cornel Brici, Mihaela Petrovici, Adrian 
Stanca, Doriana Talpeș, Nicu Novac, Carmen Popovici Dumbravă, Andreea Voica, Petrică Miulescu 
Irimică. 
 
ANIVERSAREA ANSABLULUI FOLCLORIC TIMIȘUL-50 DE ANI DE ACTIVITATE, 8 noiembrie 
2018,    ora 19,00,   Sala Capitol – Filarmonica de Stat Banatul 
(https://www.facebook.com/timisul/videos/499993010508789/UzpfSTUwMDE5NDUwMzM2MDEzMT
oyMjQ4OTIzNzAxODIwNTI3/).  
Programul a fost deschis de: 
Ansamblul “Timișul” – formația de tineret, conducerea muzicală: Nicolae Baniciu, coregrafi: Doina 
Susan și Maria Dudău Topciov și a cuprins 
* Suită de dansuri din Câmpia bănățeană 
* Soliștii vocali: Ana Gabriela Coțe, Vlad Văcaru, Carla Aldana Cojocari, Anda Sabadoș 
* Suită orchestră 
* Suită de dansuri din zona de munte a Banatului 
* Solistele vocale Camelia Florea, Doriana Talpeș 
Ansamblul „Timișul”- formația de adulți, coregrafi: Toma Frențescu, Maria Dudău Topciov, conducerea 
muzicală: Deian Galetin, conducerea artistică: Toma Frențescu, a adus în fața publicului prezent 
soliști,cântece și jocuri populare, astfel: 
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* Dans din zona de munte a Banatului – formația de veterani 
* Solistul vocal Tiberiu Ceia 
* Solist instrumentist Luca Novac 
* Tablou coregrafic din Banat „De la câmpie la munte” 
* Solistul vocal Vasile Conea 
* Moment orchestral – suită etnii 
* Tablou coregrafic interetnic – dansuri  germane, maghiare, sârbești și românești  
* Solistul vocal Dumitru Stoicănescu 
* Solista vocală Carmen Popovici Dumbravă 
* Moment orchestral – suită zone 
* Tablou coregrafic – zone  ( Moldova,    Oltenia, Năsăud ) 
* Solistul vocal Petrică Miulescu Irimică 
* Solista vocală Andreea Voica 
* Jocuri și obiceiuri la Hora Satului 
 
TIMIȘOARA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE 
 
8 - 9 mai 2018 - Întâlnire de lucru ”Anul European al partimoniului cultural”, Primăria Municipiului 
Timișoara. Au participat delegații din orașele înfrățite și partenere: Novi Sad, Vârșeț, Pecs, Karlsruhe , 
dar și  din  țară  și  din instituțiile de cultură din Timișoara. 
 
4 mai 2018, Piața Libertății - difuzarea episodului despre Banat din cadrul Flavours of Romania , în 
prezența regizorului Charlie Ottley  
 
SEMINARUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR,   
30.03 – 01.04.2018, Complex Trio – Giroc, au participat  coregrafi din Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, 
Arad, tematica abordată: Jocuri din Banat. 
24.04.2018 – Chevereș – Examen atestare dansatori și coregrafi 
8 – 10 noiembrie 2018, Complex Trio – Giroc, au participat coregrafi din Timiș, Caraș Severin, 
Hunedoara și Arad, tematica abordată a fost: Jocuri și obiceiuri din Oltenia, Năsăud și Oaș 
  
EXPOZIȚIA DE PICTURĂ „SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE”,  
31 martie 2018, vernisaj - Casa de Cultură a Municipiului Timisoara.  Icoanele expuse în cadrul 
expoziției au fost realizate de către artiştii plastici, membri ai Asociaţiei Artiștilor Plastici “Romul 
Ladea”. 
 
8 MARTIE – ZIUA FEMEII  
Joi, 8 martie,  ora 19:00, Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul” - Timișoara, spectacolul “De ziua ta, 
iubito” a Ansamblului “Timişul” al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara s-a bucurat de prezența 
soliştilor: Doriana Talpeş, Camelia Florea, Vanesa Jarja, Ioan Surdu, Ana Gabriela Coţe, Anda Sabadoş 
şi Vlad Văcaru.  
 
ȚARA MEA-I ... BANATUL MEU 
Primaria Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara în colaborare cu ONG Art Folclor 
Național a organizat în data de 18 iunie 2018,  ora 20,00 spectacolul folcloric extraordinar „Țara mea-i 
… Banatul meu„. Alături de îndrăgitul interpret Petrică Moise au urcat pe scenă Lia Moise, Nicolae și 
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Radu Ghebaure, Adrian Stanca, Stana Stepanescu, Cornel Borza, formația „Virtuozii Banatului” și 
Corala “Epifania”. Dansatorii Ansamblului folcloric „Doina Timișului” a Casei de Cultură a Studenților 
din Timișoara au fost invitați speciali ai evenimentului. 
 
ZILELE CARTIERELOR - aprilie -  noiembrie 2018 
CARTIER CETATE   4 - 6.05.2018 
Vineri, 4 mai 2018 Filarmonica Banatul Timişoara 
Ora 19:00  Concert  dedicat  Zilelor  Cartierului Cetate Timişoara   
 
Sâmbătă, 5 mai 2018  
Bastionul Theresia, Timişoara  
ora 10:00  Concurs de istoria românilor pentru elevi, cu participarea  școlilor din Cartierul Cetate.  
ora 11:00  Anul 1918, un vis împlinit în istoria românilor – În anul Centenarului Marii Uniri din 1918, 
trupa Peregrinii a oferit un spectacol inedit, o evocare interactivă, însoţită de muzică live, despre anii 
Primului Război Mondial ( 1914 -1918 ) şi generaţia  care a făurit România Mare. 
 
Piața Libertății, Timişoara 
ora 11:00 Spectacol pentru copii cu Eva Labadi și trupa Phantasia 
 
Muzeul Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Române  Timişoara,  
ora 12:00, Istoria Marii Uniri din 1918, prezentată în documente inedite – a prezentat prof.dr. Adrian 
Deheleanu, Muzeul Național al Banatului.  
 
Amfiteatrul din Piața Sf. Gheorghe, Timişoara 
ora 18:00,   ,,Cronicile cetății Timișoarei la 1918”. Spectacol interactiv organizat de trupa Peregrinii şi 
Teatrul Portabil. 
 
Domul  Romano-Catolic din Piața Unirii, Timişoara 
ora 20:00,  Concert de orgă – Muzica vechii cetăți, cu  prof.dr.Felician Roșca 
 
Duminică,  6 mai  2018 
Catedrala Mitropolitană  Ortodoxă Română Timişoara 
ora 19:00, Concert de imnuri religioase în interpretarea Corului Catedralei 
Parcul Rozelor Timişoara 
ora 18:00 Concert live a trupelor  tinere care reprezintă Timişoara şi cartierul Cetate pe harta muzicală 
românească 
ora 20:30 Specacol al Ansamblului folcloric ,, Timișul’’  al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara  
 
CARTIER MEHALA – CIRCUMVALAȚIUNII, joi, 17 mai și vineri, 18 mai 2018, începând cu ora 
18,00  în Piaţa Avram Iancu, Ansamblul Timisul alături de îndrăgiți soliști ai melosului popular 
bănățean: joi - Carmen Popovici Dumbravă, Camelia Florea, Ancuța Fleșariu, Camelia Miuțescu, Adrian 
Stanca, Ioan Surdu, Cornel Brici, Dolores Dongea, Adriana Coste, Viorica  Magda, Claudiu Tărnăuceanu 
iar vineri Mihaela Petrovici, Andreea Aleușan, Felicia Stoian, Maria Coman, Maria Borțun Popescu, 
Anda Sabadoș, Ana Gabriela Coțe, Dumitru Stoicănescu, George Adam, Florin Boita, Denis Bizău, Vlad 
Văcaru 
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CARTIER STEAUA – FRATELIA , 9 -10 iunie 2018, Școala Gimnazială nr.15. Programul 
evenimentului a fost: 
Sâmbătă, 9.06.2018 
ora 09:00  -  Cupa “Steaua – Fratelia “, campioanatul de fotbal al elevilor de la Șc. Gimnazială nr. 15  
ora 09:30  – Desene pe asfalt – str. Herculane 
ora 10:30 – Teatru de păpuși 
ora 12:00 – “Exatlon”  cu elevii  de la Șc. Gimnazială nr. 15 
ora 17:30 – Parada portului popular 
ora 18:30 – Program artistic susținut de ansamblurile participante la paradă: “Timișoara Big 
Band”,“Pusta Banatului” cu soliștii vocali:  Dolores Dongea, Claudiu Tărnăuceanu, Adriana Coste, 
Viorica Magda, “Eszterlanc”,“Kruna”,“Bunter Herbstreigen” și “Min-mini Reflex” 
 
Duminică, 10.06.2018 
ora 13:00 – Muzică ambientală 
ora 18: 00 – Spectacol folcloric susținut de Ansamblul folcloric “Timișul”, cu participarea soliștilor 
vocali:Petrică Moise,Dumitru Stoicănescu, Camelia Miuțescu, Ancuța Fleșariu, Maria Borțun Popescu, 
Cornel Brici, Alina Radi, Anda Sabadoș 
 
CARTIER CALEA MARTIRILOR, 16 – 17 iunie 2018, perimetrul Stadionului “Dan Păltinișanu” lângă 
Casa Tineretului. Manifestările organizate cu această ocazie s-au desfășurat după următorul program: 
Sâmbătă, 16 iunie 
09,00 – 13,00,  activități sportive în jurul Stadionului „Dan Păltinișanu” (alergări, concurs pe role, 
biciclete) 
18,00 – 22,00,  program artistic susținut de Ansamblul folcloric „Hora Timișului”, Ansamblul folcloric 
„Pusta Banatului” cu soliștii vocali: Dolores Dongea, Claudiu Tărnăuceanu, Coste Adriana, Viorica 
Magda. 
 
Duminică, 17 iunie 
ora 12,00, depunerea de coroane la monumentul eroilor de pe strada Arieș 
orele 18,00 – 22,00, program artistic susținut de Ansamblul folcloric „Timișul”, cu participarea soliștilor 
vocali Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Cornel Brici, Maria Borțun Popescu, Ancuța 
Fleșariu, Denis Bizău și Anda Sabadoș 
 
CARTIER SEVER - BOCU ( CALEA LIPOVEI), perioada 29 iunie – 1 iulie 2018.  
Timp de trei zile au fost organizate spectacole artistice  în vecinătatea străzii Holdelor după următorul 
program: 
 
Vineri, 29.06.2018, începând cu  ora 18:30  
-Ansamblul  “Pusta Banatului”, soliști vocali: Dolores Dongea, Claudiu Tărnăuceanu, Coste Adriana, 
Viorica Magda  
-Ansamblul folcloric “Timișul” cu soliștii vocali: Doriana Talpeș, Adrian Stanca, Petrică Miulescu 
Irimică, Alex Surdea 
 
Sâmbătă, 30.06.2018, ora 18,30 – programul de cântece și dansuri populare a fost susținut de Ansamblul 
„Timișul” cu participarea soliștilor vocali: Petrică Moise, Ancuța Fleșariu, Alina Radi, Anda Sabadoș, 
Bogdan Firu, Marius Lupulescu, Denis Bizău, Dorian Rain, Vlad Văcaru 
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Duminică, 01.07.2018, ora 18,30 - program artistic susţinut de Ansamblul folcloric  „Timișul”, solişti 
vocali: Zorica Savu, Felicia Stoian, Maria Coman, Camelia Miuțescu, Camelia Florea, Maria Borțun 
Popescu, Alexandra Iacob, Cornel Brici, Ioan Surdu.  
           
CARTIER PLOPI – KUNCZ 
Manifestările ocazionate de acest eveniment s-au desfășurat în zilele de 29 iunie, 30 iunie şi 1 iulie 2018, 
în incinta Şcolii Generale nr.4, strada Jules Verne, nr. 64, după următorul program: 
 
Vineri, 29.06.2018 
9:00 – 10:00 – Slujba Utreniei, Biserica Ortodoxă, cartierul Plopi. 
10:00 – 12:00 – Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă, cartierul Plopi. 
12:00 – 12:15 – Te-Deum (rugăciune de mulţumire) - Biserica Ortodoxă din cartier. 
12:15-13:00- Concert Coral cu ocazia hramului Bisericii Petru şi Pavel. 
18:00 – 20:00 – Desene pe asfalt şi desene pe hârtie pentru copii, în incinta şcolii Gen. nr. 4, din cartierul 
Plopi. 
 
Sâmbătă, 30.06.2018 
10:00 – 12:00 – Activităţi pentru copii. Concurs de biciclete, trotinete (terenul de sport al Şcolii Gen. 
nr.4). 
12:00 – 13:00 – Diverse jocuri pentru copii cu implicarea familiilor. 
13:00 – 18:00 – Muzică de divertisment (DJ). 
16:00 – 18:00 – Meciuri de fotbal între echipele ”Căsătoriţi/Necăsătoriţi” şi echipele ”1 Iunie/Poli 
Timişoara”. 
18:00 – 19:00 – Premierea şi dansurile copiilor de la Şcoala Gen. nr. 4. 
19:00 – 23:00 – Muzică şi dansuri populare cu Ansamblul “Pusta Banatului” 
 
Duminică, 01.07.2018 
10:00 – 12:00 – Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă din cartierul Plopi. 
10:00 – 14:00 –Concurs de ŞAH şi TABLE pentru adulţi. 
12:00 – 18:00 – Muzică de divertisment (DJ) 
18:00 – 19:00 – Premierea concursurilor de şah şi table. 
19:00 – 22:55 – Muzică şi dansuri populare cu Ansamblul “Pusta Banatului”. 
22:56 – 23:00- Închiderea oficială a evenimentului ZILELE CARTIERULUI PLOPI – KUNCZ. 
 
FESTIVALUL – CONCURS DE INTERPRETARE VOCALĂ și INSTRUMENTALĂ “IOSIF SIVU și 
COSMIN GOLBAN”,  ediția a XII-a, perioada 20 - 22 august 2018, sala Capitol a Filarmonicii de Stat 
Banatul din Timișoara, evenimentul fiind organizat de Asociația Culturală “Iosif Sivu și Cosmin Golban” 
în colaborare cu Primăria și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.Timp de trei zile timișorenii s-au 
bucurat de prezența unor invitați de prestigiu din Bistrița – Năsăud, Maramureș, Argeș și Banat, soliștii 
vocali: Cristian Pomohaci, Anghelina Timiș Lungu, Polina Gheorghe, Zorica Savu, Dumitru Teleagă, 
Maria Garaș, Dan Necșa, Monica Știopoane, Dumitru Stoicănescu, instrumentiștii: Gigi Tăbăcar, Radu și 
Ilie Vincu, Bujor Polhac, Mădălin Luca, Marian Suvergel dar și de tinerii dansatori ai Ansamblului 
folcloric „Semenicul” din Reșița. Acompaniamentul musical a fost asigurat de către orchestra 
festivalului, condusă de prof. Sebastian Roșca. 
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Preselecţia concurenților a avut loc luni 20 august, de la ora 11:00, la Casa de Cultură a municipiului 
Timişoara, str. Miron Costin, nr. 2. 
 
Concursul propriu-zis s-a desfăşurat marți, 21 august, începând cu ora 18,00, la Sala Capitol iar Gala 
laureaţilor şi spectacolul susţinut de invitaţi, miercuri, 22 august, la aceeaşi oră. 
 
MANIFESTĂRI DEDICATE REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE  1989, în perioada  14 – 22 decembrie 
2018, Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989, Asociaţia ALTAR, Asociaţia 17 Decembrie 
a Răniţilor şi a Familiilor Îndoliate din Revoluţia 1989, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 
decembrie 1989 Timişoara și Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989 Libertatea – Timişoara au 
organizat în diferite locații,  o serie de manifestări de comemorare a Revoluţiei din Decembrie 1989”: 
simpozioane, expozitii, lansări de carte, spectacol de colinde și pricesne românești dedicat Revoluției din 
1989, slujbă de pomenire, parastas în amintirea eroilor-martiri, depunere de coroane, după următorul 
program: 

14.12.2018, ora 17:00, Filarmonica Banatul - Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 
- Vernisajul expoziției “Cubul - Lumina Îngerilor “ 
- Prezentare de carte ”Întalnire cu Îngerul”, Mihai Teodor Olteanu în dialog cu Vasile Bogdan 
- Concurs  ’’Cele mai ilustrative opere plastice ale Revoluției Române’’  ( 14 - 29 decembrie 2018 
  
15.12.2018, interval orar 18.00-19.00 – ALTAR, Piața Maria –Piața Victoriei 
- Remember 89 - Momente, locuri, oameni, fapte - 29 de ani de la declanșarea Revoluției Române din 
decembrie 1989 
- Marșul Libertății  
  
16.12.2018, ora 11:00 Primăria Timișoara, Biroul Organizare Evenimente - Ședință Festivă a Consiliului 
Local dedicată comemorării eroilor martiri  din Timișoara 
16.12.2018, ALTAR 
ora 13:00 - Teatrul Național Timișoara - Sala cu Oglinzi 
- Expoziție artă plastică : Revoluție-Libertate 
- Film documentar “Căderea Cortinei Roșii din Europa de Est” 
- Premierea elevilor participanți la concursul pe teme de istorie  ”Remember 89” 
- Lansare de carte “Timișoara 89- Remember”, autor Adrian Kali  
ora 17:30 Teatrul Național Timișoara - Spectacol aniversar dedicat Revoluției Române din decembrie 
1989  
ora 20:00 Piața Victoriei-Aprinderea “Candelelor Nemuririi “ 
  
16.12.2018 Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ” 
ora 23:45-Biserica Martirilor  Liturghie  
15-16.12.2018  Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989, Sala Olimpia- Supercupa ,,Memorialul 
Revoluției ’’ 
 
17.12.2018 Asociația“17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ” 
orele 07:30-09:30  Calea Șagului, sediu - Primirea invitaților din țară  
ora 10:00  Catedrala Mitropolitană - Slujba de pomenire la  Catedrală,  depunere de coroane 
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ora 12:00  Slujba de pomenire la Biserica Martirilor-depunere de coroane  
ora 14:00 Cimitirul Eroilor - Slujba de pomenire (Calea Lipovei ) – depunere de coroane,parastas 
ora 18:00 Catedrala Mitropolitană - Moment de reculegere cu lumânări personalizate cu chipurile 
eroilor - martir ai Revoluției, pe treptele Catedralei 
18.12.2018, ora 18:00 Forumul Revoluției din Decembrie 1989 - Catedrala Mitropolitan-depunere 
candele  
19.12.2018, ora 19:00 Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989” - 
Deplasare de la Timișoara la Popești-Leordeni, în memoria Eroilor- martir incinerați 
 
19 - 20 decembrie 2018  Asociația ‘’Memorialul Revoluției 16 – 22 Decembrie1989“ Pelerinaj la 
București - Pe urmele Cenușii Eroilor- Martiri dispăruți în Revoluția din decembrie 1989- Bucurețti 
(Piata Universității, Piața Revoluției, Cimitirul Eroilor Revoluției, crematoriul Cenușa) 
Popești-Leordeni ( Axa Monument - Biserica Suspendată - Gura de Canal “Castaforum”, unde s-a 
aruncat cenușa ) 
  
20.12.2018 Asociația“17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ” 
ora 10:00 Parcul Tineretului București  - Depuneri de coronae la trița crematoriului “Cenușa” 
ora 12:00 Popești-Leordeni  Parastas și slujba de pomenie la monumental și BisericaEroilor Martir uciși 
la Timișoara 
 
20 decembrie 2017, ora 12,00 - declanșarea sirenei  timp de 3 minute pentru marcarea dobândirii de către 
Timișoara a statutului de prim oraș liber de comunism  

20.12.2018 Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 
ora 12:00 Opera Națională Română – Remember, locuri istorice ale declanșării Revoluției Române din 
Timișoara – balconul Operei 
ora 14:00 Catedrala Mitropolitană - Remember, locuri istorice ale declanșării Revoluției Române din 
Timișoara 
21.12.2018  Asociația ‘’Memorialul Revoluției 16 – 22 Decembrie1989“ – Pelerinaj la Slatina, pe urmele 
Martirilor dsipăruți 
22.12.2018, ora 10:00 Casa Armatei - Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 – Adunare 
festivă 
 
CULTIVAREA TRECUTULUI MILITAR AL POPORULUI ROMÂN 
 Ziua Imnului, 29.07.2018, Piața Libertății 
 Ziua Drapelului, 26.06.2018 
 Ziua Armatei Române, 25.10.2018 Piața Libertății 
 Ziua Națională a României – 01.12.2018 – Piata Victoriei 
 
FESTIVALUL VINULUI,  26 - 28 octombrie 2018,  Piața Victoriei, 
https://www.youtube.com/watch?v=xTta0UfF3DY  
Programul evenimentului:  
Vineri, 26 octombrie: 
17:00 Ansamblul folcloric “Pusta Banatului”, soliști: Dolores Dongea, Adriana Coste, Claudiu 
Tarnaceanu 
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17:45 Bachus și prințesele bacante 
18:00 Deschiderea oficială a festivalului 
18:15 Ansamblul folcloric “Doina Timișului” al Casei de Cultură a Studenților din Timișoara cu solistele 
Stana Stepanescu și Anca Panțâru 
19:10 Ansamblul folcloric “ Ghiocelul” al Casei de Cultură din Giroc și soliștii Maria Borțun Popescu, 
Loredana Sur 
 
19:50  Ansamblul folcloric “ Izvorașul” al Casei de Cultură din Buziaș, soliști: Cornelia Lupulescu, 
Ramona Torzan-Gomboș, Raluca Stanca, Oana Stanca și Sebastian Rămneanțu. 
20:40 Ansamblul folcloric ,,Ljubomir Ivanovic Gedza” din Kovacevac – Serbia 
21:10 Ansamblul folcloric “Timișul” al Casei de Cultură din Timișoara, soliști vocali: Nicu Novac, 
Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Stoicanescu, Dana Gruescu, Doriana Talpeș, Ramona Ilieși 
Drăgan, Ianăs Roma. 
 
Sâmbătă, 27 octombrie, concerte susținute de: 
ora 17:00 – Cromatik Voice 
ora 18:00 – Facultatea de Muzică Timișoara 
ora 19:00 – Stage5 Band 
ora 20:00 – Alpha Team 
ora 20:45 – Death Saw (Serbia) 
ora 21:45 – Proconsul 
 
Duminică, 28 octombrie, concerte cu: 
ora 17:00 – Incubatorul de Artă 
ora 18:00 – Ionuț Cucu DJ 
ora 19:30 – Pseudonym 
ora 20:30 – Phaser 
ora 21:30 – Pragu de Sus 
 
MANIFESTĂRI DECEMBRIE 
TÂRGUL DE CRĂCIUN, 1 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019, ediția a XII-a, Piața Victoriei, Parcarea 
Modex și Piața Libertății (https://www.youtube.com/watch?v=bW2pfCot4XQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=P0UtTA5p8Ik ).  
1 decembrie, ora 15:30 – La mulți ani, România! – spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri 
(https://www.youtube.com/watch?v=YeMW9W0legQ    
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2141067359
556528 ) 
2 decembrie, ora 17:30 – Spectacol cu Aurel Tămaș, Pusta Banatului, Ansamblul Timișul Tineret 
(https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=214254690
9408573) 
4 decembrie, ora 17:30 – Robert Poka, Incubatorul de Artă; 
5 decembrie, ora 17:30 – Piti Show – emisiune interactivă cu și despre copii; 
6 decembrie, ora 17:30 – Noaptea lui Moș Nicolae – începutul colindatului. Fanfara Vidu Band și coruri 
de copii; 
7 decembrie, ora 17:30 – Corul Elim, Mihai Bizgan & Band; 
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8 decembrie, ora 17:30 – Skywalkers, Vest Phoenix Cover, Phoenix; 
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2146267382
369859  
9 decembrie, ora 17:30 – Rocks of Fire, Funcky Hats, Facultatea de Muzică Timișoara; 
11 decembrie, ora 17:30 – Piti Show – emisiune interactivă cu și despre copii; 
12 decembrie, ora 17:30 – Palatul Copiilor, Timișoara Big Band; 
13 decembrie, ora 17:30 – Cromatik Voice, Școala de Arte Timișoara; 
14 decembrie, ora 17:30 – Cantodena, Cromatik Voice, Incubatorul de Artă; 
15 decembrie, ora 17:30 – Piti Show – emisiune interactivă cu și despre copii, Generația Muzicii, 
Karaoke Colinde; 
16 decembrie, ora 15:00 – Festivalul Coral „Leru-i, Doamne, Ler”; 
18 decembrie, ora 17:30 – Școala Pro Muzica; 
19 decembrie, ora 16:00 – Crăciunul Căpitanului Hook – spectacol interactiv pentru copii, ce prefațează 
sosirea lui Moș Crăciun în Piața Victoriei. În deschidere a evoluat Fanfara Pro Amiciția ( 
https://www.youtube.com/watch?v=iEcQZuc9Tqw    
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2153919581
604639 ) 
20 decembrie, ora 19:00 – Rock For Revolution: Pro Muzica, Implant pentru Refuz, Melting Dice, 
Sanctuar; 
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2155338571
462740  
21 decembrie, ora 19:00 – Timișoara în mișcare 
(https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=215534262
1462335 ) 
 
REVELIONUL SENIORILOR  
Peste opt sute cincizeci de pensionari din Timişoara au sărbătorit, la Cantina Universității Politehnica, 
trecerea în noul an. Programul oferit de către Casa de Cultură a municipiului Timișoara a cuprins: 
21,00  Colinde, obiceiuri, muzică şi dansuri populare cu  Ansamblul folcloric “Timişul” 
22,00  Recitaluri de muzică populară cu soliștii: 
          Ancuța Fleșariu, Ianăs Roma și Cornel Brici 
          Instrumentiști: Luca Novac, Puiu Stoia,  Raul Cionca, Alexandru Iova, Sandu Bogdan,  
          Marian Georgian și Ovidiu Lup 
          Program de muzică ușoară cu: George Adam, Liviu Râmneanțu și Mihai Nicola 
24,00  Urări de Anul Nou din partea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai Primăriei Timişoara 
01,00 – 05,00 Program alternativ de muzică uşoară şi muzică  populară 
 
REVELION 2018 – 31 decembrie – Piața Victoriei. 
(https://www.youtube.com/watch?v=MKaMfOmSUtA     
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2163349223
995008  ) Timișorenii prezenți în Piața Victoriei au sărbătorit  trecerea în noul an în compania  
formațiilor:  
18,30  Sean Norvis 
19,30 Box Office 
20,15 Kamelia 
21,15 Subcarpați & Baaska 
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24,00 Foc de artificii   
 
TINERI ÎN TIMIȘOARA 
ZIUA TINERILOR TIMIȘOAREI, a fost sărbătorită în 2 mai 2018, prin numeroase activități dedicate 
tinerilor. 
(https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=197440596
9556002).  
Piața Victoriei 
16:30 – 17:30 Demonstraţii de sporturi de contact – Clubul Sportiv GinBox 
16:30 – 19:00 Ateliere, expoziţii, jocuri- Asociația Culturală Noua Acropolă 
17:30 – 19:00 Cycling în aer liber - Smartfit 
19:00 – 19:30 Ansamblul Timişul Junior (program de cântece şi dansuri susţinut de Formația de dansuri 
și Orchestra de Tineret  a Ansamblului folcloric “Timişul”) 
19:30 – 20:00 Concert tineri interpreţi din Timişoara 
20:00 – 22:00 Concert Corina şi Dorian Popa 
 
ZIUA STUDENȚILOR, 17 mai 2018, Complexul Studențesc, 
(https://www.facebook.com/evenimenteprimariatimisoara/videos/1986027381727194/)  
Activități: 
14:00 – Activități sportive în Parcul din Complexul Studențesc. 
16:00 – Teatru de improvizație 
17:00 – Cea mai mare bătaie cu apă | Ediția III.  
Concerte: 
19:00 – Warm-up cu Keri & Tony Slow 
20:00 – El Nino 
21:10 – Dspekt (opening act) 
21:50 – Nimeni Altu’ 
23:00 – Proiecție de film în aer liber – Ediția a III –spațiul verde dintre căminele C3 și C4 
După proiecţia de film studenţii au fost invitaţi sa lanseze lampioane. 
 
TIMIȘOARA ÎNFRĂȚITĂ  
COLABORĂRI ARTISTICE  TIMIȘOARA - KARLSRUHE 
19  - 25 mai  2018, Orchestra de Tineret din Karlsruhe a vizitat municipiul nostru și a susținut două 
concerte: 
22 mai 2018, de la ora 19:30, la Buziaş, în zona Colonadei 
23 mai 2018, de la  ora 20:00, în Piaţa Libertăţii din Timişoara,  
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=1985452465
118019  
 
30.07.2018  30.07.2018, ora 19,00  Sala Capitol- Filarmonica de Stat Banatul – Timisoara, spectacol 
susținut de Orchestra Națională de Tineret a Germaniei 
 
TIMIȘOARA ACADEMICĂ - sprijinirea vieții academice, științifice a municipiului Timișoara : 
*Salonul Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia, Casa Tineretului, 13 – 15.06.2018, ed.a IV-a, 
au fost prezentate 300 de proiecte de invenții din 10 țări. 
*Etapa națională a Concursului Internațional de interpretare muzicală, ed a VII-a, 5 – 6 mai 2018 
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* Sărbătoarea multiculturalității, ed. a XIV-a, 16 - 22 aprilie 2018, cu o puternică dimensiune europeană, 
care a pus în evidență în fiecare seară, timp de o săptămână, cultura uneia dintre cele 7 țări participante: 
Italia, Polonia, Cehia, Serbia, Franța, România, Germania 
*Concert Ardeleanu Roxana, 25- 29 iunie 2018 
*Barocul in Ipostaze contemporane, 31.05.2018 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ   
REVOLUTION FESTIVAL – Timișoara International Music Festival, ed.aIV-a, 31 mai - 2 iunie 2018, 
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a adus celor prezenți în cele trei zile de desfășurare ale 
evenimentului artiști de renume international: Mortiis, Gogol Bordello, Dub FX, Wilkinson (Dj Set), The 
Qemists (Dj Set), Raresh, Barac, Gescu, Ion Ludwing, 1000mods, Dordeduh, Armageddon, Words that 
Burn, Avven, Bombarder, Dishumanity, Downstroy, Fast As We Go Far, Groteska, Hill, Nemesis, Satori 
Junk, Sputnik, The Hellfreaks, The Moon And The Nightspirit, Transceatla, Trash Union, 
Umbra și Wolfram cât și valoroși artiști români: Deliric X Silent Strike (inclusiv CTC), Persona, Robin 
and the Backstabbers, Karpov Not Kasparov și Mes Quins. 
 
VOX MUNDI - Festival internațional de muzică corală modernă și contemporană pentru copii și tineret, 
organizat de Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Culturală Kratima în colaborare cu Primăria 
Timișoara prin Casa de Cultură a municipiului Timișoara, ediția a III- a, 24-27 mai 2018. 
Joi, 24 mai 
Ora 10:00, Sala CEDO, Camera de Comerț și Industrie – Workshop de jurnalism cultural cu Antoine 
Pecqueur, MEZZO TV, 
Ora 18:00, CNA „Ion Vidu” – Concert aniversar „Lebedele” – 50 de ani de existență, dintre care 30 de 
ani cu Prof.dr. Maria Gyuris la pupitrul dirijoral. 
 
Vineri, 25 mai 
Ora 9:30, Universitatea de Vest – Întâlnire cu dirijorii – Repertoriul coral contemporan în Polonia, 
Finlanda, România 
Ora 18:00, la CNA „Ion Vidu”: 

 Corul de copii „Cantanti” (Timișoara, România) 
 Corul de copii „Ocarina” (Finlanda) 
 Special guest: „Skowronki” Choir (Polonia) 

 
Sâmbătă, 26 mai 
Ora 12:00, CNA „Ion Vidu” – Concert „Orfeo Choir” (Valencia, Spain) 
Ora 19:00, la Teatrul Național - Gala Vox Mundi: 

 „Corul de fete al CNA „Ion Vidu” 
 „Ocarina Children Choir”, Finlanda 
 „Skowronki Choir”, Polonia 
 Special guests: Corul „Sound” 
 Corul „Madrigal” 
 Zoli TOTH project („For the beauty of the Earth”) 

 
Duminică, 27 mai 
ora 10:00, la Catedrala Mitropolitană – Sfânta Liturghie și concert / Corul „Sound”, România 
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ora 12:00, la Domul Catolic – Sfânta Liturghie și concert / „Skowronki” Choir, Polonia. 
 
FESTIVALUL PLAI, organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, s-a desfășurat în perioada 14 – 
16 septembrie 2018, la Muzeul Satului Bănățean din  Timişoara. Ediția a XIII-a a festivalului a surprins 
publicul cu un format nou și diferit: 9 concerte world music, 2 seri de after-party, peste 200 de workshop-
uri și ateliere, proiecţii de filme, expoziţii, foodcourt iar programul evenimentului a cuprins: 

Vineri 14.09.2018 
World Barn 
19:30 Alsarah and the Nubatones 
20:45 Blitz the Ambassador 
22:30 Paris Combo 
Nocturnal Grooves 
00:15 Ifriqiyya Electrique 
01:00 DJ Tahira 
 
Sâmbătă 15.09.2018 
World Barn 
19:30 Nickodemus 
20:45 9Bach 
22:30 Orchestra Baobab 
Nocturnal Grooves 
00:00 TZUC 
01:00 Nickodemus 
 
Duminică 16.09.2018 
World Barn 
19:30 TZUC 
20:45 Orkesta Mendoza 
22:30 Liniker e os Caramelows 
 
TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
Tipărire- Revista „Anotimpuri literare” – apariție trimestrială 
 
CONCURS “TIMIȘOARA PESTE 100 DE ANI” – sesiunea Helion 
Principalele evenimente în 2018 ale Clubului Helion au fost: 
11 – 12 mai 2018  Sesiunea Helion, a XXXII- a ediție  
9 – 12 mai 2018  Conferința Internațională Helion, ediția a IV-a.  
- Revista Helion: nr.1 -2, nr.3-4,  nr.5-6  
- Revista Biblioteca Nova  
- Lansări  de carte, autori -  membri ai clubului Helion 
- Participare la ROMCON, a 39-a ediție a Convenției Naționale de Science-Fiction, desfășurată între 7-9 
septembrie la Reșița, unde 5 dintre cele 10 premii au fost atribuite Clubului Helion. Premiile au avut ca 
obiect lucrări apărute în anul 2017: 
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 Antologie – Antologia Helion, volumul al V-lea, ed. Eurostampa 
(volum realizat de către Cornel Secu) 

 Revistă – revista tipărită Helion, numărul 1-6/2017 
 Non Fiction  – Biblioteca Nova, nr. 13, serie nouă, 2017 (ediție îngrijită de către Cornel Secu) 
 Debut – Câinii Diavolului de Cătălina Fometici, ed. Tritonic 
 Artist plastic – Victor Drujiniu, pentru edițiile de benzi desenate,realizate în anul 2017 

 
TIMIȘOARA JAZZ BLUES 
FESTIVALUL JAZZTM, ediția a VI-a, 29 iunie – 1 iulie 2018,  Piața Victoriei, Parcul Castelului, Parcul 
Civic și Strada Fără Nume. 
Programul JazzTM 2018 a cuprins: 
Vineri 29 Iunie 
Piața Victoriei 
20:00 Trompetre 
21:00 Maisha 
22:30 The Cinematic Orchestra 
 
Nocturnal Jams 
0:00 Armies / Aethernativ 
0:00 Paper Jam / D’arc 
 
Sâmbătă 30 Iunie 
Strada Fără Nume 
10:30 Tongue Fu / Vanessa Kisuule / Zia Ahmed / Dizraeli / Amy Léon 
 
Parcul Civic 
17:00 Murnau 
18:30 B.A.U 
 
Parcul Castelelului 
17:00 Bega Blues Band 
18:30 John Beasley presents MONK’estra 
 
Piața Victoriei 
20:00 Krisper 
21:00 Kurt Rosenwinkel’s CAIPI 
22:30 R+R=NOW (Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott aTunde Adjuah, Derrick Hodge, 
Taylor McFerrin, Justin Tyson) 
 
Nocturnal Jams 
0:00 Murnau / Aethernativ 
0:00 The Jam Community / D’arc 
Duminică 1 Iulie 
 
Strada Fără Nume 
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10:30 Tongue Fu / Vanessa Kisuule / Zia Ahmed / Dizraeli / Amy Léon 
 
Parcul Civic 
17:00 Voyager II 
18:30 Baris Demirel 
 
Parcul Castelului 
17:00 Antal Gabor Trio 
18:30 Sorin Zlat Trio 
 
Piața Victoriei 
20:00 The Jam Community 
21:00 Bachar Mar Khalife 
22:30 Gregory Porter 
 
FESTIVALUL “BLUES PENTRU TIMIȘOARA, desfășurat în Piața Victoriei,  în data de 5 august 2018, 
ora 19,30, în cadrul manifestărilor ocazionate de proiectul “Ziua Timişoarei”   a adus timișorenilor, 
iubitori ai genului, concertele trupelor:  
Axis 
Bega Blues Band & Sanat Deliorman (Turcia) 
The Petting Blues Band (Serbia) 
 
TIMIȘOARA CITEȘTE 
Acest capitol conține evenimente, concursuri dedicate promovării publicaţiilor şi literaturii în şi din 
vestul tării. 
Duminică, 23 decembrie, ora 15:00, a avut loc Gala Concursului de Literatură Dialectală Bănățeană 
“Marius Munteanu” au participat  creatori de literatură dialectală bănăţeană și au fost acordate 
următoarele premii: 
Diploma “Marius Munteanu” și titlul de Laureat al ediției a VII-a ( 2018 – 2019 ) 

- Dnei Dorina Șovre pentru volumul de versuri “Lâng-o inimă de zână” 
- D-nului Sorin Olariu pentru volumul de versuri “S-o întâmplat la noi în târg” 

Diploma “Marius Munteanu” și titlul de Selectat al ediției a VII-a ( 2018 – 2019 ) 
- D-nului Gheorghiță Brebenar pentru volumul de versuri “Luna șăge ghemuită” 
- D-nului Ioan Manzur pentru volumul de versuri “Toamna, șlaier dă mireasă” 
- D-nului Vasile Liviu Ianoșev pentru volumul de versuri “Du-ce, iarno!” 

Nominalizat pentru categoria poezie a Ediției a VII-a ( 2018 – 2019 ), Concursul “Marius Munteanu” 
- D-nului Viorel Cioloca 
- D-nului Venus Lilian Căpîlnășan 
- D-nului Andrei Brînași 
- D-nei Ana Berlogea 
- D-nei Marilena Panțiru 

 
TIMIȘOARA EUROPEANĂ 
9 MAI – ZIUA EUROPEI 
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Primăria Timișoara și Casa de Cultură a municipiului Timișoara, în colaborare cu mai multe instituții și 
asociații din oraș au organizat o serie de evenimente pentru a marca  ziua de 9 mai - Ziua Europei, astfel: 
Piaţa Libertății 
17,00  „Europa suntem noi” – Parada formațiilor artistice pe traseul Piața Libertății – Piața Victoriei și 
retur 
17:45  Spectacol folcloric susținut de către Ansamblul Timișul, Ansamblul Doina Timișului și formațiile 
etniilor din Banat 
19:00   „Dansul bucuriei” – Moment coregrafic prezentat de către trupele de dans din Timișoara 
19:30   Spectacol pop-rock: Ricardo Caria, Lora și Andra. 
Piața Sf. Gheorghe 
13:00  Spectacol muzical-coregrafic – ASMT și invitații din Kikinda 
17:00 Spectacol pentru copii „Rokoko și Rikiki” – Teatrul Merlin 
18:00 „Și noi iubim Europa” – formația Sangre Latina. 
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=1978379849
158614  
 
MARCAREA PRINCIPALELOR TEME EUROPENE 
ORA PĂMÂNTULUI 24.03.2018 – Piața Libertății 
ora 20:00  coruri de copii din cadrul programului național Cantus Mundi 
ora 21:00  concert Peregrinii și Deep 6 Project - spectacolul Ignem Terrae, un moment artistic ce a 
îmbinat dansul cu focul 
 
SĂPTĂMÂNA MOBILITĂȚII EUROPENE În perioada 16-22 septembrie 2018, au fost organizate mai 
multe activități, cu sprijinul mai multor asociații și cluburi – conform programului de mai jos: 
duminică, 16 septembrie 
09:00 – 12:30  Father & Son Challenge, concurs de tip adventure pentru taţi şi băieţi cu vârste cuprinse 
între 6 şi 10 ani 
13:00 – 18:00  ElectroTURA – timişorenii au fost invitaţi să testeze vehicule electrice mici (biciclete, 
trotinete, longboard-uri electrice) 
14:00 – 14:30  Piaţa Libertăţii: Dans – Flashmob (DJST) 
14:30 – 16:30  Piaţa Libertăţii: Gimnastică ritmică (DJST) 
16:30 – 18:30  Cupa Mobilităţii – campionat de fotbal pentru persoane din medii sociale defavorizate 
(Asociaţia Metanoia) 
19:00 – 20:00  Tura de Duminică din Dumbrăviţa (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
 
Luni, 17 septembrie 
12:00  Tradiţionala cursa cu biciclete VeloTm 
15:00 – 18:00  Piaţa Libertăţii: Demonstratii Box (LPS „Banatul”) 
18:30 – 20:00  Piaţa Victoriei: Cycling (Smartfit) 
19:00 – 20:00  Tura Pietruita de la Zoo – (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
20:00 – 21:00  Tura Vaporul de Lunea – (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
 
Marți, 18 septembrie 
15:00 – 18:00  Piața Libertăţii: Demonstraţii atletism (LPS „Banatul”) 
16:00 – 18:00   Malul Begăi,  Concurs sporturi nautice (Club Sportiv Nautic TM) 
19:00 – 20:00  Parcul Rozelor (în faţa scenei): alergare pe malul Begăi cu ruperi de ritm (MEB Run TM) 
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Miercuri, 19 septembrie 
15:00 – 18:00   Piața Libertăţii: Demonstraţii fotbal (LPS „Banatul” – CSS Bega) 
18:00 – 19:00   Parcul Botanic: Yoga (SmartFit) 
20:00 – 21:00  Tura „melcului nebun” de Miercuri (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
20:00 – 21:00  Tura de la restaurantul Nora (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
20:00 – 21:00  Baza 1 a Universităţii Politehnica: Tura Iepurilă de Miercuri (Club Sportiv Asociaţia 
Alergotura) 
 
 
Joi, 20 septembrie 
07:00 – 08:00  Tura Soarelui (Club Sportiv Asociaţia Alergotura) 
15:00 – 18:00  Piaţa Libertăţii: Demonstraţii handball şi volei (LPS „Banatul” și CSS Bega) 
16:00 – 18:00  Malul Begăi, între podul Mihai Viteazul și podul Maria: Concurs sporturi nautice (Club 
Sportiv Nautic TM) 
19:00 – 21:00  Baza 1 a Universităţii Politehnica: alergare 2h Challenge (MEB Run TM) 
 
Vineri, 21 septembrie – Piața Libertății 
12:00 – 15:00 Demonstraţii karate (DJST) 
15:00 – 18:00 Demonstraţii badminton (DJST) 
 
Sâmbătă, 22 septembrie 
09:00 – 10:00  Start în Parcul Botanic: Tura Botanic-Cetate de Sâmbătă (Club Sportiv Asociaţia 
Alergotura) 
09:00 – 12:00  start la SmartFit 2: U.S.C. Team Edition – alergare de la SmartFit 2 la SmartFit 1 cu opriri 
pentru probe sportive la stadionul Dan Păltinişanu, D’Arc pe mal, Piaţa Libertăţii 
10:00 – 12:00 Demonstraţii gimnastică artistică şi gimnastică ritmică (CSS Bega) 
12:00 – 15:00 Demonstraţii baschet (CSS Bega) 
 
ZIUA SERVICIILOR PUBLICE,  13.10.2018, Piaţa Unirii, interval orar 11.00 – 15.00,  ediţia a V-a, au 
participat  peste 20 de instituţii din Timişoara. Au fost orgnizate activități la standurile instituțiilor 
participante, spectacolul “Aventurile lui OsKar de Ziua Serviciilor Publice”, Facultatea de muzică, 
Palatul Copiilor. 
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2108636766
132921  
 
1 IUNIE ÎN ORAȘUL COPIILOR – 1 iunie 2018, evenimentele dedicate copiilor au fost organizate atâ 
în Parcul Copiilor “Ion Creangă” cât și în  Parcul Rozelor, după următorul program: 
 
Parcul Copiilor 
09:30    Verde pentru Biciclete 
09:00 -12:00    acţiuni demonstrative IJJ 
10:00 - 14:00   echipa Hazliţii 
10:00 -15:00    competiţie de fotbal, coordonator ASU POLI Timișoara 
10:00 -21:00    acţiuni demonstrative ISU 
12:00 -17:00    acţiuni demonstrative IPJ 
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20:30     spectacol Eva Labadi ”Apă vie, apă moartă” 
 
Scena de la podul Michelangelo 
09:30    moment coregrafie Ane Marie Marian 
09:45    Izabela Dance 
10:00    program coregrafie, coordonator Marcel Botscheller și Școala Valkay 
11:05    dans sportiv cu Magnum Team 
11:40    moment coregrafie Suzana Vrânceanu 
12:00    mini recital Trupa Epoka 
12:20   Incubatorul de Artă, coordonator Veronica Demenescu 
16:00    „Micuţa Dorothy”, Opera Naţională Timişoara 
17:00    Şcoala de balet Denisse 
17:30    Şcoala „Mini Mini Reflex” 
18:00    Liceul Ion Vidu, cântece cu și despre copii 
18:15    Spectacol Lorenzo Magicianul 
19:15    Formația Matrix 
19:45    program artistic BIBI 
20:30    Dance with Francisca 
 
Scena Amfiteatru 
11:00    Teatrul de păpuşi Merlin – „Ariciul” 
12:00    recital Şcoala Melopolis 
17:00 - 18:30   Şcoala Cromatik Voice, coordonator Valentina Cotinschi 
 
Parcul Rozelor 
18:00 -21:00   spectacol de folclor susținut de: Ansamblul Hora Timişului al Palatului Copiilor, formaţii 
ale etniilor din Banat: Eszterlanc ( maghiar ) și Mladost ( sârbesc ) , Ansamblul Pusta Banatului, 
Ansamblul Banatul Junior, Ansamblul Timişul Junior. 
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=1991578701
172062 
 
MUZICĂ DE FANFARĂ  
Orchestra Timisoara Big Band – a promovat muzica de fanfară în cadrul principalelor evenimente 
cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din 2018: Târgul de Paști, Timfloralis, Ziua Europei, 
Spectacol de primăvară, Festivalul Artelor Timișorene, Zilele Cartieului Steaua Fratelia, Ziua Timișoarei, 
Bega Bulevard, Festivalul Vinului, 1 Decembrie-Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun. 
 
TIMIȘOARA INOVATOARE 
FESTIVALUL ARTELOR TIMIȘORENE, ed. a V-a, 4 -10 iunie 2018.  
https://www.youtube.com/watch?v=LXemwSAEoXw&index=17&list=UUa7dXYuhiOeM4WUZ9FOE4
nw  
https://www.facebook.com/evenimenteprimariatimisoara/videos/vl.2464413163587202/19938352776130
71/?type=1  
Artiştii Timişoarei: muzicieni de toate genurile, dansatori, actori şi alţi prestatori în teatru şi film, 
scriitori, pictori, sculptori, arhitecţi şi designeri, timp de o săptămână, au ieşit în stradă și în spaţii 
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neconvenţionale, în faţa timişorenilor şi a vizitatorilor și i-au încântat cu talentul lor, după următorul 
program: 
Marţi, 5 iunie 
Piaţa Libertăţii: 
17.00 – “Portret” – expoziţie de pictură, grafică şi fotografie, workshop de facepainting şi ateliere ale 
absolvenţilor Şcolii de Arte din Timişoara, 
19.00 – Show Dance ”România 100”- Clubul de dans Magnum Team 
 
Piaţa Unirii: 
19.00 -Sensory Box – Teatrul Labirint – Asylum 
 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 
20.00 – Şcoala Melopolis în recital 
 
 
Piaţa Victoriei: 
21.00 – “Dancing Queen” – Baletul Operei Române din Timișoara 
 
Miercuri, 6 iunie 
Piaţa Libertăţii: 
11.00 – Atelier de desen şi pictură ” Ziua Tineretului Spectator ” – Teatrul German de Stat, 
17.00 – “ Vă desenăm ”- Proiect al Facultăţii de Arte, coordonator asistent univ.dr. Sorin Bijan 
 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 
19.00 – “Lecţia de salsa“- Clubul Salsa Rebels şi prietenii 
 
Sala Teatrului German de Stat: 
19.30 – Spectacolul “ Nepal”- Teatrul German de Stat Timişoara 
 
Piaţa Unirii: 
20.00 – ” Show and prove ”- Battle Street Dance 
 
Piaţa Victoriei: 
20.00 – Corul Filarmonicii Banatul – Music Hall, 
20.50 – Amalia Gaiţă 
21.30 – JazzyBit 
 
Joi, 7 iunie 2018 
Piaţa Unirii: 
17.00 – Expoziţie de fotografie -”Din suflet de român”- Şcoala de Arte 
 
Piaţa Libertăţii: 
17.00 – “ Vă desenăm”- Proiect al Facultății de Arte și Design, coordonator asistent univ. dr. Sorin Bijan, 
19.00 – Show Dance ”România 100” 
 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

110  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

17.30 – Contemporan Dans Show – Mini Mini Reflex, 
19.30 – Lecţia de muzică- Şcoala Cromatik Voice 
 
Piaţa Victoriei: 
20.00 – „Pământ”- proiect Mircea Ardeleanu jr., 
20.45 – ID Fashion, prezentare de creaţii vestimentare, Facultatea de Arte şi Design, coordonator conf. 
univ. dr. Andreea Palade Flondor, 
21.45 – Prezentare modă – Felix Ramiro, 
22.00 – TM Groove & Maria Hojda 
 
Vineri, 8 iunie 
Piaţa Libertăţii: 
17.30 – Tradiţii populare româneşti: expoziţie ghidată, Asociaţia Culturală Noua Acropolă, 
19.00 – MusicAge Cvartet 
 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 
20.00 – “Boborul” de Ion Luca Caragiale – Teatrul Naţional “Mihai Eminescu’’ 
 
Piaţa Unirii: 
20.00 – Dansăm împreună – Milonga în aer liber, tango argentinian 
 
Piaţa Victoriei: 
20.00 – Tineri pianişti timişoreni în recital, 
20.45 – Ingrid Nicolaescu &The band, 
21.30 – Teo Milea 
 
Sâmbătă, 9 iunie 
Piaţa Libertăţii: 
17.30 – Basme şi poveşti populare: reprezentaţie teatrală , Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 
19.00 – “Capra cu trei iezi” – Teatrul Merlin 
 
Piaţa Unirii: 
20.00 – Dansăm împreună – Latino Evening, Grădina de vară a sălii Capitol, 
20.30 – Dybbuk – Spectacol de film mut şi muzică – Filarmonica Banatul 
 
Piaţa Victoriei: 
19.00 – Tinerii Timişoarei pe scenă- Incubatorul de Artă, 
20. 30 – Music Hall şi arii celebre – Facultatea de Muzică, 
21.30 – Show Hair Style – INFINIT 
 
Duminică, 10 iunie 
Piaţa Sfântul Gheorghe: 
19.00 – Spectacol nonverbal “Odrasle” Teatrul Thespis 
 
Piaţa Victoriei: 
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19.00 – Show dance fusion 
20.00 – Doru Todorut, 
20.45 – Cristina Bălan, 
21.30 – Mircea Baniciu, Vladi Cnejevici & The band 
 
PAȘAPORT CULTURAL, 27 octombrie - 30 noiembrie 2017- promovarea educației și excelenței 
culturale, promovarea și susținerea prezenței culturii în educație.  
 
TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE 
Ansamblul “Timișul” a participat  la Festivalurile Internaționale de Folclor: 
*“The wreath of Vrsac”, 9 – 11.07.2018, Centrul de Cultură din Vârșeț – Serbia 
* International Folklore Festival “Orfeo IV”- Majdanpek, 12 – 13.07.2018 
* “International FolkFestival of Villaviciosa”, 26 – 31.07.2018, Villaviciosa, Aires de Asturias, Spania 
*“Incontro di Cultura Popolare”, 16 – 23.08.2018, Macerata, Italia 
*“Festivalul Bănățean”, 27.08 – 04.09.2018, Kitchener, Ontario, Canada 
Ansamblul Timișul – copii la “ Balkan Folk Fest " 5  – 15.08.2018  – Varna, Bulgaria 
*Ansamblul Timișul – copii și tineret,  20 -24 august 2017,  IV International Music & Folk - Dance 
festival "MORSKI STRUNI" - Muntenegru 
 
În țară, Ansamblul “Timișul” a participat la: 
*Festivalul “Zilele Veverițelor”- Buziaș, 3 iunie 2018 
*Spectacol extraordinar “Se întâlnește roman cu român”, 4 – 5.06.2018 - Craiova 
*Festivalul Intenațional de Folclor “Cântecele Munților”, 3 - 5.08.2018 - Sibiu 
*Festivalul Național “Tradiții la români” 16 – 17 octombrie 2018, sala Capitol a Filarmnicii de Stat 
Banatul – Timișoara  
 
Ansamblul de cântece și dansuri maghiare “Eszterlanc”a participat la: 
Rafnic - ultima săptămână a lunii iulie  și prima săptămân a lunii august - 2 tabere  
Odorheiul Secuiesc - octombrie – Festivalul “Seratele de Dans”  
Oradea - noiembrie - Festivalul de păstrare a tradițiilor. 
 
TIMIȘOARA ARTELOR 
SALONUL ANUAL DE ARTĂ PLASTICĂ ROMUL LADEA, 24 ianuarie 2018, ora 17,00, Galeria 
“Pro Armia”, expoziţia bilanţ a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”.Cele două premii 
au fost acordate: 
D-lui Popovici Nicolae - premiul pentru cea mai bună lucrare a anului 2017  
D-nei Reghina Tîrnoveanu - premiul pentru cea mai bună activitate în anul 2017  
 
TABĂRA ANUALĂ DE CREAȚIE A ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR PLASTICI “ROMUL LADEA”. 
Excursia de documentare și creație a membrilor Asociției Artiștilor Plastici „Romul Ladea” a avut loc în 
perioada 21 – 29 iunie 2018 - Evia, Grecia, rezultatul acestei tabere concretizându-se într-o expoziție și 
un catalog cu lucrările realizate în această perioadă. 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ 
FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMISOARA-FESTIVALUL  DRAMATURGIEI 
ROMÂNEȘTI, 5 – 13 mai 2018 
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Ediția cu numărul XXIII a Festivalului European al Spectacolului – Festivalul Dramaturgiei Românești 
FEST-FDR organizată de Teatrul Național din Timișoara, în colaborare cu Primăria, Consiliului Local 
prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara s-a desfășurat în acest an sub semnul schimbării: Involuție 
– Revoluție – Evoluție, după  următorul program: 
Sâmbătă, 5 mai 
ora 19:00, Sala Mare – Deschiderea Festivalului 
10 de Csaba Székely, regia Radu Alexandru Nica (Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu / FDR) 
ora 21:00, Parcul Civic – Concert Subcarpati / FEST Outdoor 
 
Duminică, 6 mai 
ora 19:00  Sala 2 – Familia fără zahăr de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol 
ora 22:00  Piața Victoriei - Wanted (eVenti Verticali, Italia / FEST Outdoor) 
 
Luni, 7 mai 
ora 19:00  Sala – Mare Empire, un concept de Milo Rau  
ora 21:00 Sala 2 – Numitorul comun de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu  
ora 22:00 Piața Victoriei  -Wanted (eVenti Verticali, Italia / FEST Outdoor) 
 
Marți, 8 mai 
ora 17:00  Studio „Utu” – Înaintea erei noastre, un concept de Daniel Chirila  
ora 19:00  Sala 2 – Cea mai călduroasă zi din an, un spectacol de Bogdan Theodor Olteanu 
ora 21:00  Piața Victoriei - Strigătele Parisului (Teatrul Masca, București / FEST Outdoor) 
 
Miercuri, 9 mai 
ora 19:00 Sala Mare – Bucurie și fericire de Csaba Székely, regia Andi Gherghe 
ora 21:00  Sala 2 – Text Shop, one man show Gigi Caciuleanu; lansarea albumului Gigi               
Căciuleanu – Omul dans de Ludmila Patlanjoglu / FEST 
ora 21:00  Piața Victoriei  – Reflection, un spectacol de Andreea Cristina Ion (Lightwave Theatre 
Company / FEST Outdoor) 
 
Joi, 10 mai 
ora 19:00   Sala Mare – Sillons, coregrafia Brahim Bouchelaghem (Zahrbat Cie, Franta / FEST) 
orele 18:00 si 21:00  Sala 2 – Stage dogs, text de Florin Piersic jr.  
ora 21:00 Piața Victoriei – Reflection, un spectacol de Andreea Cristina Ion (Lightwave Theatre 
Company / FEST Outdoor) 
 
Vineri, 11 mai 
ora 17:00 Studio „Utu” – Povestea păsării fără cuib de Ada Lupu, regia Iris Spiridon (Teatrul Național 
Iași / FDR) 
ora 19:00 Sala Mare – Mortul viu (Calea lui Prometeu) de Dejan Dukovski, regia Aleksandar Popovski  
ora 21:00 Sala 2 – Shakespeare pentru Ana , un spectacol de Luminița Ticu  
 
Sâmbătă, 12 mai 
ora 19:00  Sala Mare – De ce iubim femeile, după Mircea Cărtărescu, regia Mihaela Lichiardopol 
(Teatrul Național din Timișoara / FDR)  
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ora 21:00  Sala 2 – Poveste din Transilvania de George Stefan, regia Andi Gherghe (Centrul Multimedia 
Studio Act, Oradea / FDR) 
 
Duminică, 13 mai 
ora 19:00 Sala 2 – UN, coregrafia Pál Frenak (Compagnie Pál Frenak, Ungaria-Franta / FEST),  
ora 20:00 Sala Mare – Închiderea FEST-FDR2018 – The Grapes of wrath / Fructele mâniei după John 
Steinbeck, regia Luk Perceval 
 
FILM PENTRU TIMIȘOARA 

 Festivalul Filmului European,  perioada 24 – 27 mai 2018, locații: Teatrul Național Mihai 
Eminescu,  Casa Artelor, Club D`arc și Grădina de Vară Capitol. 

 
Programul festivalului  
Joi, 24 mai 
ora 19.00 – Viața străzii (Italia) – Teatrul Național Mihai Eminescu – Sala Mare 
Vineri, 25 mai 
ora 16.30 Docuart – Proiectionistul / Angela / Momente de tacere – D`arc 
ora 18.30 Brexitannia (Marea Britanie) – D`arc 
ora 20.00 – O vară de neuitat (Romania) – D`arc 
ora 21.30 – Turnul. Zi cu soare (Polonia)– Grădina de vara – Capitol 
 
Sâmbătă, 26 mai 
ora 16.00 – Emilia (Lituania) – Casa Artelor 
ora 18.00 – Poveste de succes (Danemarca) – Casa Artelor 
ora 20.00 – Casa de la malul mării (Franta) – Casa Artelor 
ora 16.30   Docuart – Secondo me / 10:34 to Belgrade / Perfection Is Forever – D`arc 
ora 18.30    Linia telefonică (Grecia) – D`arc 
ora 20.00    Va veni o zi (Danemarca) – D`arc 
ora 21.30 – Rock’n Roll (Franta) – Grădina de vară – Capitol 
 
Duminică, 27 mai  
ora 16.00 Însoțitoarea de zbor (Olanda) – D`arc 
ora 18.00 Nicăieri nu-i ca pe drum (Ungaria) – D`arc 
ora 19.30 Casa fără acoperiș (Germania) – D`arc) 
ora 21.30 Localul (Italia) – Grădina de vară – Capitol 
 

 Caravana TIFF la Timișoara, 24 – 29 iulie 2018, Grădina de Vară Capitol, ora 21,45: 
Marți, 24 iulie – Charleston, regia Andrei Crețulescu | România-Franţa 
Miercuri, 25 iulie - Money’s Money, regia Gela Babluani | Franța 
Joi, 26 iulie – Foxtrot, regia Samuel Maoz | Israel-Elveţia-Germania-Franţa 
Vineri, 27 iulie – Caisă, regia Alexandru Mavrodineanu | România 
Sâmbătă, 28 iulie - România Neîmblânzită- regia Thomas Barton-Humphreys  
Duminică, 29 iulie- Summer 1993, regia Carla Simón | Spania, 97' 
 

 Films des Cannes a Timișoara, 19 – 21 octombrie 2018, Aula Magna a Universității de Vest: 
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19 octombrie 2018 
16:30 – O vară de neuitat , de Lucian Pintilie (1994) 
18:30 – Our time, de Carlos Reygadas (2018) 
 
20 octombrie 2018 
13:30 – Border, de Ali Abbasi (2018)  
15:45 – Girl, de Lukas Dhont (2018) 
18:00 – Burning, de Lee Chang-Dong (2018) 
21:30 – Dogman, de Matteo Garrone (2018) 
 
21 octombrie 2018 
15:00 – Shoplifters, de Kore-Eda Hirokazu (2018) 
18:00 – Lemonade, de Ioana Uricaru (2018) 
20:15 – Hackerville. Episodul 1, de Igor Cobileanski, Anca Miruna Lăzărescu (2018) 
 
TIMIȘOARA STREET ART 
FESTIVALUL BAROC, ediția a VII-a, 15 – 21 octombrie 2018, Biserica Romano-Catolică Elisabetin 
(Piața Bălcescu) din Timișoara a adus în fața publicului ansambluri de muzică veche din Budapesta, 
Carei şi Cluj, interpreţi din Iaşi, Timişoara precum şi invitaţi din Elveţia şi Polonia. 
Programul festivalului organizat de Asociația “Festival Baroc Timișoara”în colaborare cu Primăria 
Timișoara prin Casa de Cultură a municipilui Timișoara, a cuprins: 
Luni, 15 octombrie 2018 
19:00 – Ansamblul de muzică veche Musica Profana(Budapesta) 
 
 
Marți, 16 octombrie 2018 
19:00 – Lazăr Constantin (Iași) & Caius Hera (Timișoara), duete pentru lăute din Anglia secolului al 
XVI-lea. 
 
Miercuri, 17 octombrie 2018 
19:00 – Anton Birula & Anna Kowalska (Polonia), duete pentru lăute compuse de Johann Sebastian Bach 
și Silvius Leopold Weiss. 
 
Joi, 18 octombrie 2018 
19:00 – Ansamblul Carmina Renascentia (Carei), Secolul de Aur al muzicii spaniole. 
 
Vineri, 19 octombrie 2018  
19:00 – Hopkinson Smith (CH/SUA) MAD DOG – muzică elisabetană pentru lăută solo. 
 
 
Sâmbătă, 20 octombrie 2018 
19:00 – Ansamblul Fonte di Gioia (Cluj-Napoca), concert cu muzică vocal-instrumentală din perioada 
barocului. 
 
Duminică, 21 octombrie 2018  
19:00 – Ansamblul Harmoniis (RO/HU), muzică de Antonio Vivaldi. 
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TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
FESTIVALUL ETNIILOR și FESTIVALUL GASTRONOMIC, ediția a V-a, 23 septembrie 2018,  
Teatrul de Vară din Parcul Rozelor.  
https://www.youtube.com/watch?v=ImdlE8-L1Jc      
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2096735117
323086  
Programul evenimentului a fost: 
ora 13:00  Parada Eniilor în centrul Timișoarei pe traseul: str. Mărășești, Piața Victoriei, Primăria 
Timișoara, Parcul Justiției, Parcul Rozelor. 
ora 14:00 Deschiderea oficială  a festivalului, urmată de degustarea produselor gastronomice și 
programul artistic susținut formaţiile reprezentative ale minorităților: 

 Asociaţia Stato dell’Arte Officina Culturale: Formația folclorică ARANIRA din Italia 
 Uniunea Sârbilor din România: Ansamblul Mladost, Pera Todorovici și tamburașii 
 Societatea Makedon-Armână:Vanghelie Gogu și Andrei Păunescu, Elena Jurjescu-Todi 
 Asociaţia Socio-Culturală  a Romilor din Banat: Dorin Covaci și formația de dansuri Cheveresana 
 Uniunea Democrată Maghiară din România: Ansamblurile:  Eszterlanc și Szazszorszep și artiștii 

Teatrului Maghiar din Timișoara- Molnos Andras Csaba și Eder Eniko 
 Comunitatea  Evreilor: Grupul  vocal “Shalom” 
 Forumul Democrat al Germanilor din Banat: Formaţiile de dansuri germane  Billeder Heiderose, 

Warjascher Spatzen, Hatzfelder  Pipatsche  şi Fanfara „Banater Musikanten“ din Timişoara 
 Uniunea Bulgară din Banat – România: Ansamblul Slavjak din Timişoara 
 Uniunea Ucrainienilor din România – Filiala Timiş: „Hutulii din Banat”,  grupul Zabava din 

Știuca și pictorul Boris Covali Lepei. 
 
 
ZIUA PENSIONARILOR , 14 octombrie 2018,  Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, începând cu ora 
16:00. Programul a fost asigurat de către: 

 artiştii Asociaţiei Seniorilor: corul „Tinereţe fără bătrâneţe”, formaţia de dansuri populare, trupa 
de teatru, cât şi nume consacrate. 

 Ansamblul Timişul al Casei de Cultură a municipiului Timişoara  alături de soliștii Florin Pistrilă, 
Zorica Savu, Carmen Biruescu, Cornel Brici şi Sandy Tatarici.  

 Invitați speciali în spectacol au fost  Benone Sinulescu și Fuego 
 

https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2108610139
468917  
 
TIMIȘOARA EXPERIMENTEAZĂ 
FESTIVALUL TIMFLORALIS, ediția a III-a, 28 – 30 aprilie 2017, Piața Victoriei,  strada Alba Iulia și 
strada Mărășești  - expoziții, ateliere, concerte, spectacole, paradă a modei cu accesorii florale precum și 
tot felul de demonstrații. 
https://www.youtube.com/watch?v=ncEWEkMJbxk&index=19&list=UUa7dXYuhiOeM4WUZ9FOE4n
w: 
Programul  festivalului: 
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Vineri 27.04.2018, Piața Victoriei 
ora 16:30   Deschiderea Timfloralis 2018 – Orchestra Timișoara Big Band 
ora 17:20  „Prințesele Timfloralis” – show de deschidere cu Dennis Kneepkens (Olanda) urmat de 
„Parada florilor” – prințesele au străbatut centrul orașului în calești (Piața Victoriei – Mărășești – Parcul 
Botanic și retur) 
ora 18:00  Dansuri contemporane – Școala de dans Eliana Club 
ora 18:30   „Lumea de basm a lui H. C. Andersen” – viziunea floristului Piotr Marzek (Polonia) 
ora 19:20   Program artistic susținut de Orchestra Timișoara Big Band și solista Ingrid Nicolaescu 
ora 20:30 – „Jocul Ielelor – viziune florală” – susținută de Alina Nagy Ghinea (România), Diana Toma 
(România) și Alexandra Luca (România) 
 
Sâmbătă 28.04.2018 
11:00  „Pedalarea Timfloralis”–tur al orașului cu biciclete împodobite cu flori, pe traseul:Parcul Botanic 
– str. Gheorghe Dima – dreapta pe str. Gheorghe Lazar – dreapta pe bd.Cetății – dreapta pe Calea 
Torontalului – dreapta pe Calea Circumvalațiunii-str. Gheorghe Lazăr – str. Gheorghe Dima sensul 
giratoriu spre str. Paris- dreapta pe bd Republicii – sensul giratoriu spre bd.Regele Ferdinand I  – pe 
lângă Catedrală – stânga pe str. 23 Decembrie 1989 – dreapta pe bd. Ion C Bratianu – sensul giratoriu 
spre Bastionul Maria Theresia – sensul giratoriu de la Punctele Cardinale – str. Oituz – Piaţa Mărăşti – 
str. Gheorghe Dima – sosire înapoi la Parcul Botanic. 
 
Piața Victoriei 
12:00 – 14:30 Dansuri contemporane -Şcoala de dans Eliana Club, Școala de balet Denisse și Școala 
Chromatik Voice 
18:00  „Hora florală” – demonstrație susținută de Orit Hertz (Israel), Kristina Rimiene (Lituania), Rosella 
Mandau (Canada), Tuba Belgin Oskan (Turcia) 
19:00  „Future Love” – demonstrație susținută de Dennis Kneepkens (Olanda) și Filomena Brisc 
(România) 
20:00 „Fusul Românesc” și „Focul Mistic” – demonstrație suținută de Agna Martens, ambasador 
European Master Certification (Belgia) 
21:00  „Uvertura Primăverii” – Filarmonica Banatul şi solişti ai Operei Naționale : Diana şi Radu Zaharia 
 
Piaţa Libertății 
11:00 – 17:00  „Micul Grădinar” – workshop pentru copii susținut de SC Horticultura SA (la pavilion) 
12:00  Workshop susținut de Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – USAMVBT (la pavilion) Stand 
”Floral boutique” Expoziție pălării, acesorii handmade  – Atelier creativ de expresie susținut de Casa de 
Cultură a Studenților din Timișoara. Stand ”Terasa Floral Boutique” (aranjamente florale, manechin cu 
fustă din muşchi, bustieră din flori) susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timişoara. 
 
Duminică 29.04.2018 
Piaţa Victoriei 
15:00  Dansuri contemporane – Şcoala Chromatik Voice 
19:00  „Wishing the future” – demonstrație susținuta de Dennis Kneepkens (Olanda) 
20:00 „Big Band, Latino and More” –  fanfara Sevens Showband, mini concert de muzica swing, 
standard latino & more cu 
Vadim Cruscov-voce 
Mircea Ardeleanu jr-bass 
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Radu Pieloiu-drums 
Aurel Dragalina-pian & conducere muzicala 
 
Piaţa Libertății 
11:00 – 17:00  „Micul Grădinar” – workshop pentru copii susținut de SC Horticultura SA (la pavilion). 
Stand ”Floral boutique” Expoziție pălării, acesorii handmade  – Atelier creativ de expresie susținut de 
Casa de Cultură a Studenților din Timișoara. Stand ”Terasa Floral Boutique” (aranjamente florale, 
manechin cu fustă din mușchi, bustieră din flori) susținut de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara. 
 
BEGA BULEVARD, ediția a XI-a,  7 – 9 septembrie 2018, între Podul Mihai Viteazul şi Podul Maria,  a  
cuprins o serie de concerte, spectacole şi numeroase activităţi pentru copii, ateliere de desen, pictură, face 
painting, expoziţii şi standuri de informare cu activităţi interactive, culturale şi artistice după următorul 
program: 
Vineri, 7 septembrie: 
17:00 – Dj K-lu 
17:40 – Orchestra Timișoara Big Band  
18:00 – Deschiderea oficială 
18:10 – Parada ambarcațiunilor (Poliția Locală Timișoara, Clubul Sportiv Școlar Bega, CSU Politehnica 
Timișoara, CS Municipal, Club Nautic, Club Sportiv Școlar 1, Corabia Piraților, Formațiunea Salvo, ISU 
Banat, Societatea de Transport Public Timișoara, West Sport SRL, Administrația Bazinală de Apă Banat. 
18.45 – Dj K-lu 
19:30 – Cover UP 
20:30 – Alexandra Ungureanu 
21:15 – Show de foc cu Peregrinii și Deep6Project 
22:00 – Mandinga 
18:00 – 20:30 – Ateliere în Parcul Alpinet 
 
Sâmbătă, 8 septembrie: 
10:00 - 20:30 – Ateliere în Parcul Alpinet 
18:00 – 20:00 – Plimbări pe Bega (ISU și Salvo) 
17:30 – Sean Norvis&MC Steliano 
19:30 – Vest Phoenix Cover 
20:30 – JO 
21:20 – Show foc Amaris Agni 
21:45 – Taxi 
22:45 – Proiecție 3D pe Bega cu premierele Timișoarei 
 
Duminică, 9 septembrie: 
09:00 – Povești și Legende cu și despre Rață 
10:00 - 20:30 – Ateliere în Parcul Alpinet 
13:00 – Simulare acțiuni de salvare în situații de urgență. Ca urmare a unui accident rutier, o mașină a 
căzut în Bega, iar Salvo derulează operațiunea de salvare a victimelor. 
16:00 – Cursa Sponsorilor 
17:00 – Cursa Rățuștelor 
18:00 – Nadayana 
https://www.youtube.com/watch?v=r-GQ3eV8tA4&list=UUa7dXYuhiOeM4WUZ9FOE4nw&index=13  
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TIMIȘOARA EXCELENȚEI 
GALA EXCELENȚEI TIMIȘORENE   Primăria Municipiului Timișoara  a premiat, în perioada 4 – 12 
decembrie 2018 performanţa din cele mai importante domenii ale vieţii sociale ( educaţie, cercetare, 
cultură şi artă ), astfel: 

‐ 4 elevi cu nota 10 la bacalaureat  
‐ 4 scriitori premianți 
‐ 39 de elevi olimpici   
‐ 30 de profesori coordonatori  
‐ 35 studenți eminenți 
‐ 4 cercetători eminenți  
‐ 38 artiști 

 
 

TIMIȘOARA ÎN CENTENAR 
UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 
23.03.2018 – ora 19,00 Împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România a fost marcată la 
Timișoara printr-un spectacol susținut de Ansamblul Timișul și soliștii vocali: Carmen Popovici-
Dumbravă, Dumitru Stoicănescu și Stela Botez  și de artiştii basarabeni: Zdob şi Zdub și Nicoleta Nucă. 
 
1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
ora 15:30 – La mulți ani, România! – spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri 
(https://www.youtube.com/watch?v=YeMW9W0legQ    
https://www.facebook.com/pg/evenimenteprimariatimisoara/photos/?tab=album&album_id=2141067359
556528 
ora 08:30  ceremonie militară cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la Cimitirul Eroilor din 
Timișoara, la ora 8.30.  
ora 09:30 ceremonie la monumentul colonelului Virgil Economu  
ora 10:15 ceremonie la Monumentul Eroilor Neamului din cimitirul din Calea Șagului. 
ora 12:00, hol Palatul Administrativ din Timișoara dezvelirea a trei busturi dedicate Centenarului Marii 
Unirii: bustul lui Mihai Viteazul, al lui Alexandru Ioan Cuza și al Regelui Ferdinand I. 
ora 13.30  parada militară 
ora 15:00, Podul Traian au plecat tramvaiul tras de cai cu Orchestra Timișoara Big Band, tramvaiul 
istoric Gemenele și tramvaiul turistic TramTur 
ora 15.30  La mulţi ani, România  
– spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri. Spectacolul a fost susținut de ansamblurile folclorice: 
„Ghiocelul” din Giroc, „Doina Timișului” din Timișoara, „Semenicul” din Reșița, „Timișul” și soliștii 
invitați: Mariana Deac, Ilie Medrea (Ardeal), Silvana Râciu(Oltenia), Petrică Miulescu Irimica, Mihaela 
Petrovici, Ramona Vița,  Dumitru Stoicănescu, Titan Puichiță, Mariana Zota, Anca Panțâru și Ioan 
Surdu.  
ora 18.30 retragerea cu torțe, realizată de Muzica Militară și militari ai Brigăzii 18 Cercetare 
Supraveghere „Decebal” pe  traseul: Monument Virgil Economu (Piața Petru Maior) – Calea Lugojului – 
Bd. Take Ionescu – Bastionul Theresia – Piața Unirii – Piața Libertății – Piața Victoriei.  
ora 19.40, aprinderea iluminatului festiv de sărbători din Piața Victoriei 
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ora 20:00 concert susținut Ștefan Bănică Bosquito și Alexandra Stan, iar ziua s-a încheiat cu un foc de 
artificii. 
 
 
OBIECTIVE PENTRU 2019 
- Redimensionarea întregii activități cultural-artistice și educative a instituției în conformitate cu Strategia 
culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024, pentru a veni în fața publicului timișorean și a atrage cât 
mai mulți turiști,  cu o ofertă culturală dinamică și diversificată, competitivă la nivel național și 
internațional. 
- Conceperea, organizarea și realizarea  tuturor proiectelor  propuse și cuprinse în  Agenda culturală a 
manifestărilor pe anul 2019, la un nivel de înaltă ținută artistică.  
-   Acordarea unei  atenții deosebite aniversării Centenarului Timișoarei ( 3 august 19191 – 3 august 2019 
). În acest sens vom stabili un ciclu de manifestări ( concerte, spectacole, vernisaje de expoziții, 
xompletarea Aleii Personalităților ) toate cu finalitate în 3 august – Ziua Timișoarei. 
- Asigurarea cadrului propice pentru organizarea și desfășurarea la standarde fără precedent a 
“Festivalului Inimilor”, ajuns la cea de-a 30 -a ediție. 
- Implicarea instituției, conform politicii culturale a Primăriei municipiului Timișoara în inițierea, 
organizarea și desfășurarea unor proiecte culturale ce se vor consacra și traditionaliza în perspectiva 
conceptului “Timișoara Capitală Europeană a Culturii” în anul 2021. 
-  Organizarea unor cicluri de manifestări pentru comemorarea a 30 de ani de la Revoluția de la 
Timișoara din decembrie 1989. 
- Continuarea și îmbunătățirea colaborării cu toate instituțiile de profil din oraș și nu numai, în vederea 
realizării proiectelor la parametri de calitate cât mai ridicați.  
- Susținerea activității de pregătire și perfecționare a formațiilor artistice proprii: Ansamblul folcloric 
“Timișul”, Ansamblul folcloric de cântece și dansuri maghiare “Eszterlanc”, Orchestra de tineret a 
municipiului Timișoara, formatia de dans sportiv Mini-mini Reflex, Corala feminină “Carmina Dacica”, 
Orchestra “Timișoara Big Band”, includerea lor în evenimentele organizate și cuprinse în cadrul Agendei 
culturale 2019 și nu numai,  precum și sprijinirea participării  acestora la festivaluri, spectacole, concerte 
organizate  atât pe plan local, național dar și internațional. 
- Permanentizarea activității Clubului de Jazz “Lira Jazz” 
- Sprijinirea activității cenaclurilor, asociațiilor, cluburilor cuprinse în structura de activități a institutiei,  
susținerea participării lor la evenimente de profil din țară și străinătate precum și implicarea acestora în 
manifestările ocazionate de diferitele evenimente ce fac obiectul proiectelor cuprinse în cadrul Agendei 
2019: 
- Asociația Artiștilor Plastici “Romul Ladea”  
- Cenaclul literar “Pavel Bellu” , cu revista trimestrială“Anotimpuri Literare”  
- Cenaclul de satiră și umor”Ridendo”   
- Clubul “Helion”. 
- Sprijinirea activității ONG-urilor implicate în activitatea culturală a Municipiului Timișoara pe bază de 
proiecte culturale selectate și finanțate de Primăria Municipiului Timișoara. 
- Intensificarea colaborării cu presa locală și culturală, pe bază de parteneriate, pentru o promovare 
adecvată a evenimentelor organizate și cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din 2018. 
- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor culturale cu orașele înfrățite cu Timișoara    
- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare cu instituții de profil din oraș, 
țară, străinătate 
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- Creșterea performanței personalului salariat și a corpului de colaboratori, în desfășurarea activităților 
specifice pe domenii de activitate. 
- Promovarea în grade și trepte a personalului contractual care să ducă la îndeplinirea cu succes și la 
standarde optime a sarcinilor alocate fiecărui angajat.  
-  Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și organizații de profil din țară și din străinătate 
pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate.  
-  Reparații și modernizări la scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor: înlocuirea prelatei,  a 
dușumelei, igienizarea cabinelor, revizuirea instalațiilor electrice, achiziționarea de scaune și bănci pentru 
grădina de vară. 
- Identificarea și amenajarea cu utilitățile necesare a unei locații, repartizate de Primăria Timișoara, 
pentru organizarea în perioada estivală a unor evenimente de tip serbări populare precum:  Festivalul 
Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Gastronomiei etc. 
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7. TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA 

 

1-3.  Structura şi numele şefului de birou / serviciu, 2. Componenţa biroului /serviciului, 3. Obiectul de activitate ale biroului şi 

serviciului din cadrul Teatrului German de Stat Timişoara 

Nr.     
crt. 

Structura Teatrului 
German de Stat 
Timişoara 

 

Nume, prenume şi 
funcţie 

Componenţă birou/ 
serviciu ( nr. angajati ) 

 

Obiectul de activitate  
Teatrul German de Stat Timişoara este o instituţie publică de cultură 
subvenţionată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care 
realizează spectacole în limba germană. 

1.  

Conducerea 

 

 

Manager 

 

0 

 

Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi patrimoniul Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

Director adjunct artistic 0 Coordonează şi controlează activitatea artistica a institutiei. 

1. Boldurean Ioan – 
director delegat 

 

 

1 

 Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi patrimoniul Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

Muntean Lolica Lia –  Organizează, conduce şi răspunde de activitatea economico - financiară 
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contabil şef 1 a instituţiei. 

 

2.  

Serviciul Personal 
Artistic 

 

Gaza Boris – şef 
serviciu 

 

25 

Activitatea serviciului personal artistic este evidenţiată prin punerea în 
scenă a premierelor, spectacolelor de către regizori şi scenografi prin 
actori, instrumentişti, etc. 

Cantitatea şi calitatea prestaţiilor efectuate de artişti constă în 
perfecţionarea permanentă a acestora prin ateliere de specialitate, şcoli 
de vară etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea serviciului Serviciul Secretariat Artistic, Marketing, 

Organizare Spectacole este evidenţiată prin: 

-  face propuneri pentru structura și conținutul repertoriului 
– asigură, împreună cu serviciul tehnic, programarea spectacolelor 
– editează materiale documentare și de promovare (afișe, caiete-

program, înregistrări, spoturi de promovare, machete grafice etc.) 
– asigură dramaturgia de producție a spectacolelor, precum și 

consultanță artistică și metodologică la producerea acestora 
–  inițiază și coordonează proiecte și acțiuni culturale 
– întocmește cereri de finanțare a proiectelor culturale către 

autorități din țară și străinătate 
– ia măsuri pentru promovarea spectacolelor și pentru vânzarea 

biletelor 
–  desfășoară programe și proiecte de pedagogie teatrală 

    -     inițiază parteneriate media și culturale  
    -   asigură serviciul de protocol și relație la premiere, festivaluri ori 
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3. 

 

 

Serviciul Secretariat 

Artistic, Marketing, 

Organizare 
Spectacole  

 

 

Schuldesz Carmen 
Waldtraud  

 

 

 

 

8 

alte evenimente 
– colaborează cu alte instituţii culturale, cu artiști din țară și 

străinătate 
–  răspunde de efectuarea traducerilor spectacolelor. 

4.  

Serviciul Tehnic 
scenă - culise  

 

Rippel Laurence – şef 
serviciu 

 

 

21 

Asigură montarea, demontarea decorului pe scenă, instalaţia de 
sonorizare şi lumini prin activitatea desfăşurată de către: muncitori din 
activitatea specifică instituţiilor de spectacole - mânuitor decor, recuzită, 
costumier precum si de maeştri lumini, operatori imagine, operatori 
video, operatori sunet.      

5.  

 

Serviciul Producţie şi 
deservire  

 

 

Ciupe Stefan– şef 
serviciu 

 

 

 

17 

Activitatea de producţie se realizează prin intermediul atelierelor de 
producţie a căror activitate constă în realizarea - confecţionarea de: 
decor, costume, pantofi de către personal specializat: tâmplari, lăcătuş, 
croitori, tapiţer, pictor, cizmar. 

La această activitate se mai adaugă: transportul rutier asigurat de şoferi, 
plasarea şi supravegherea spectatorilor în timpul spectacolelor de către 
plasatori şi supraveghetori de sală.    

6.    Activitatea biroului contabilitate financiar constă în: ţinerea evidenţei 
sintetice şi analitice a veniturilor şi cheltuielilor, a materialelor, a 
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4. Sinteza activității Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe anul 2018 

 

 12, 14, 15, 16, 17 ianuarie 2018: Deplasare la Teatrul Național Luxemburg cu spectacolul „Antigona”, în regia lui Bernhard M. 

Eusterschulte, coproducție cu Teatrul Național Luxemburg, Teatrul Heidelberg, Ruhrfestspiele Recklinghausen și TARTproduktion 

Stuttgart.  

 

Biroul contabilitate -
financiar  

 

Muntean Lolica Lia – 
contabil şef 

 

 

6 

 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. Întocmeşte balanţa de 
verificare analitică şi sintetică, situaţiile economico financiare, calculul 
salariilor şi depunerea declaraţiilor lunare, operaţii de încasări şi plăţi în 
numerar şi prin ordin de plată şi raportează trimestrial şi anual 
indicatorii economico-financiari ai instituţiei. Asigură aprovizionarea 
instituţiei cu materii prime şi materiale. 

7. 

 

 

 

 

 

  Biroul resurse 
umane- administrativ 

  

 

Giurgean Mitra – şef 
birou 

 

6 

 

Activitatea biroului resurse umane-administrativ constă în: recrutează 
forţa de muncă necesară instituţiei, întocmeşte contracte individuale de 
muncă, redactează deciziile de încetare a contractelor, operează datele 
personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, ţine evidenţa 
dosarelor instituţiei în arhivă, întocmeşte statistica necesară locurilor 
existente în statul de funcţii - posturi ocupate şi vacante, întocmeşte 
contractele de colaborare artistică şi de prestări servicii. Asigură 
curieratul instituţiei. Coordonează activitatea de desfăşurare a 
procedurilor de achiziţii publice şi supraveghează întreţinerea ordinii şi 
curăţeniei în diverse spaţii ale administraţiei.    
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 31 ianuarie, 2, 3 februarie 2018:  Deplasare la Teatrul Heidelberg cu spectacolul 

„Antigona”, în regia lui Bernhard M. Eusterschulte, coproducție cu Teatrul Național 

Luxemburg, Teatrul Heidelberg, Ruhrfestspiele Recklinghausen și TARTproduktion 

Stuttgart.  

 2, 3 6, 7, 8 martie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul 

Național Croat din Rijeka  (Croația) – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka 

(Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), 

Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în 

cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga 

Török. 

 10, 11 martie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul Sloven 

de Repertoriu din Trieste  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), 

Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul 

Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în cadrul 

proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga 

Török. 

 16, 17 martie 2018: Deplasare în Luxemburg cu spectacolul „Deșteptarea primăverii” 

de Frank Wedekind, în regia lui Charles Muller, la Théâtre Municipal d'Esch-sur-

Alzette.  

 2-6 aprilie: Festivalului Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană. La 

manifestare au participat trupe de teatru şcolar şi de tineret de expresie germană din 

Ucraina, Serbia, Germania şi România. Toate spectacolele din cadrul festivalului au 

fost prezentate în sala Teatrului German de Stat Timişoara (TGST), iar atelierele de 

specialitate au avut loc la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau. 

 15-17 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul 

German de Stat Timișoara  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), 

Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul 

Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în cadrul 
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proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga 

Török. 

 21-23 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul 

„Kosztolányi Dezső“ din Subotica  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka 

(Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), 

Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în 

cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa 

Creativă, desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST 

este reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga 

Török. 

 26-28 aprilie 2018: Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello, la Teatrul 

Albanez din Skopje  – coproducție a Teatrului Italian din Rijeka (Croația), Teatrul 

German de Stat Timișoara, Teatrul Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din 

Trieste (Italia) și Teatrul Albanez din Skopje (Macedonia), în cadrul proiectului 

(Re)Discovering Europe, proiect de cooperare în programul Europa Creativă, 

desfășurat între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: Paolo Magelli. TGST este 

reprezentat de către actorii Silvia Török, Richard Hladik, Enikő Blénessy și Olga 

Török. 

 -7 mai 2018: Gala Premiilor UNITER – Teatrul German de Stat Timișoara a participat 

cu spectacolul „Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără 

suflet” și și-a adjudecat 2 premii: Astfel, la categoria Cea mai bună 

scenografie, câștigători au fost scenografii Helmut Stürmer (decor) și Ioana 

Popescu (costumele și desenele în nisip live), – aceasta din urmă fiind scenograf 

angajat al TGST – pentru munca extraordinară pe care au depus-o la 

spectacolul Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără 

suflet. Mai mult, Yuri Kordonsky a primit trofeul pentru Cea mai bună regie, 

nominalizat fiind pentru același spectacol. Viziunea regizorală a lui Kordonsky a 

creat o experiență inedită, un ansamblu în carea realitatea și imaginarul se 

întrepătrund și spun o poveste nemaintâlnită, împestrițată de realismul magic a lui 

Gabriel García Márquez. Nu în ultimul rând, la categoria Cea mai bună actriţă în rol 
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principal a fost nominalizată actrița TGST Olga Török pentru rolul Eréndirei din 

spectacolul sus-menționat. Deși nu a câștigat premiul cel mare (în favoarea Marianei 

Mihuț), actrița a fost favorita publicului, primind, de departe, cele mai multe voturi 

din partea spectatorilor iubitori de teatru.  

 11 mai 2018: Premiera spectacolului „În umbra uitării”, scris și regizat de Simona 

Vintilă, o piesă despre dezvăluiri dureroase, despre dragoste și suferință, boală și 

declin, apartenență și dezrădăcinare, dorință și neputință și despre impactul pe care îl 

produce o boală neiertătoare, Alzheimer, în viața unei familii moderne. 

 -17 mai 2018: Deplasare la Satu Mare cu spectacolul „Nepal” de Urs Widmer –– 

Coordonarea: Franz Kattesch și Konstantin Keidel, cu ocazia Zilelor Culturale 

Germane Sătmărene. Spectacolul a avut loc la Casa de Cultura a Sindicatelor. 

 1 iunie 2018: În data de 1 iunie a avut loc un workshop dedicat celor mici, care s-a 

desfăşurat  între orele 10.00 şi 14.00 pe strada Alba Iulia. Copiilor li s-au pus la 

dispoziţie afişe ale spectacolului „Micul prinţ” de Antoine de Saint-Exupéry, pe care 

aceştia le-au colorat după bunul lor plac. A fost prezentată, totodată, o expoziţie de 

afişe gata colorate şi desenate de elevii şcolii „Nikolaus Lenau”. 

 6 iunie 2018: Festivalul Artelor Timișorene – TGST a participat cu workshop-ul 

„Ziua Tineretului Creator” și cu spectacolul „Nepal”. 

 15 iunie 2018: Spectacol invitat „Triple Bill” Spectacol găzduit al companiei de dans 

contemporan Unfold Motion. Coregrafi: Lavinia Urcan, Abigail Gibson, Diane 

Portelli. Triple Bill a fost un eveniment internațional, inițiat de compania de dans 

contemporan Unfold Motion. Evenimentul a inclus trei spectacole, recomandate 

pentru toate categoriile de vârstă: Unfold Motion (Timișoara) a prezentat Planet 

Dance - un spectacol de dans contemporan despre dansul care trebuie dansat si nu 

analizat; Project Action Potential (Marea Britanie) a venit cu spectacolul Kokoro – o 

concentrare a muncii creative, elaborată de tineri artiști talentați, ce surprinde esența 

ființei umane, iar Moveo Dance Company (Malta) a pus în scenă Trust me - un 

performance de dans contemporan a cărui esență o reprezintă testarea limitelor 

echilibrului și a încrederii. 

 16-17 septembrie 2018: TGST a participat la Festivalul PLAI cu workshopul Decorul 

unui călător.  
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 -19 septembrie 2018: Artist Talk - sesiune de discuții alături de distribuția 

spectacolului „Jurnal de România. Timișoara”, regizat de Carmen Lidia Vidu. La 

întâlnire au participat și personalități din mediul cultural local și național: actori, 

arhitecți, scriitori, manageri culturali, activiști, etc., dar și membri ai administrației 

locale. Scopul întâlnirii a fost medierea unui spațiu comun de dialog pe marginea 

calității culturale, sociale și politice a Timișoarei, viitoare Capitală Culturală a 

Europei în 2021. Evenimentul a avut loc la Centrul de Arte Diverse, MISC., aflat pe 

Splaiul Nicolae Titulescu, în incinta fostei fabrici de țigări, și a fost moderat de către 

scriitorul Robert Șerban.  

 2 octombrie 2018: Spectacol invitat și sesiune de întrebări și răspunsuri „Jurnal de 

România. Sfântu Gheorghe” de Carmen Lidia Vidu –– Regia: Carmen Lidia Vidu. În 

colaborare cu Asociatia Culturala Contrasens, în cadrul evenimentului DOM100. 

 3 octombrie 2018: Spectacol invitat și sesiune de întrebări și răspunsuri „Jurnal de 

România. Constanța” de Carmen Lidia Vidu –– Regia: Carmen Lidia Vidu. În 

colaborare cu Asociatia Culturala Contrasens, în cadrul evenimentului DOM100. 

 4 octombrie 2018: Premieră „Jurnal de România. Timișoara”, scris și regizat de 

Carmen Lidia Vidu, un proiect multidisciplinar, ce reunește filmul, fotografia și 

teatrul, și își propune să fie, printr-o serie de confesiuni necenzurate și nemijlocite, o 

oglindă sinceră a relațiilor interumane, influențate decisiv de mediul urban, dar și un 

îndemn la implicare socială și comunitară.  

 13 octombrie 2018: Ziua Serviciilor Publice: TGST a participat la Ziua Serviciilor 

Publice cu un atelier de pictat afișe „Micul Prinț.”  

 20, 21 octombrie 2018: Festivalul Național de Teatru 2018: TGST a participat la FNT 

cu spectacolul „Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii sale fără 

suflet”, în regia lui Yuri Kordonsky. 

 9 noiembrie 2018: „Frica neagră” - Spectacol invitat al Teatrului Rom Giuvlipen și al 

Teatrului Evreiesc de Stat, după unt text de Valerică Stănescu, în regia lui Mihai 

Lukacs. Kali Traš (romani, Frica Neagră) este una dintre denumirile date de romi 

planului de exterminare etnică, inițiat de regimul fascist din cel de al doilea război 

mondial. Împreună cu o trupă romă de teatru ambulant, spectacolul  spune povestea 

secolului trecut și prezintă un fragment din Holocaustul romilor. 
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 4 decembrie 2018: Gala Excelenței 2018 - în data de 4 decembrie 2018 a avut loc 

Gala Excelenței 2018, eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara. 

Întâlnirea, desfășurată la Filarmonica Banatul, și-a propus premierea celor mai 

importante personalități culturale timișorene ale anului în curs, a celor care, prin 

actvitatea desfășurată, au îmbogățit patrimoniul cultural al Timișoarei. Astfel, 

laureații Teatrului German au fost Olga Török, Franz Kattesch, Isolde Cobeț și 

Simona Vintilă.  

 14 decembrie 2018: Premieră „Prostia omenească”, în regia Simonei Vintilă, după 

povestirea lui Ion Creangă.  

 

5.  Obiective majore pe anul 2019 

 „Week-end-ul de teatru de tineret NiL”, martie 2019; 

 Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, aprilie 2019; 

 Producția „Europa” de David Grieg, în regia lui Alexandru Mihăiescu, aprilie 

2019 ; 

 Școala de vară de la Gărâna, august 2019; 

 Festivalul European de Teatru Eurothalia, octombrie 2019; 

 Participare la Festivalul Național de Teatru, octombrie 2019. 

 
4.  Sinteza activității in domeniul tehnic 

În continuare de faptul că singura sală de spectacol este folosită în comun de două 
instituţii, aceasta fiind totodată şi singura pentru repetiţii la dimensiunea spaţiului de joc. 
Pentru echilibrarea acestui neajuns, la anumite proiecte s-a recurs la închirieri de spaţii, ceea 
ce a presupus un efort suplimentar, care nu poate fi asumat în aceeaşi manieră pe termen 
lung.  

Pe de altă parte, practica repetării într-un spaţiu de dimensiunile scenei, cu decorul 
original montat, a constituit o vizibilă metodă de îmbunătăţire a performanţelor artistice unde 
s-a recurs la această soluţie. 

Deasemenea spațiul de depozitare a decorurilor este insuficient în Palatul Culturii și 
aici s-a recurs la inchirieri de spații de depozitare suplimentare. 

În perioada raportată s-au achiziționat echipamente scenotehnice pentru 
îmbunătățirea calității spectacolelor și înlocuirea unor echipamente uzate fizic și moral: 
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Aparat foto-video profesionale cu accesorii - 2 buc, Lentilă videoproiector Panasonic - 1 
bucata, Licente software, Moving head - lumini inteligente - 6 bucati 

Pentru anul 2019 TGST işi propune să dezvolte în continuare logistica specifică 
instituţiilor de spectacole prin achiziţionarea următoarelor dotări: Licente software, Moving 
head - lumini inteligente - 6 bucati, Instalaţie tiristori – dimmeri modulari cu accesorii -24 
canale, Reflectoare cu accesorii, Sistem de intercomunicare , Sistem wireless de comanda cu 
protocol DMX 512 - 1 sistem, Cutii transport (fly case) - 10 buc, Sistem video regie tehnica, 
Placa sonorizare - digitala, Videoproiector laser cu accesorii - 4 buc 

Implementarea unui nou spaţiu de creaţie şi spectacole împreună cu Primăria 
Timişoara. Teatrul German de Stat Timișoara îşi desfăşoară activitatea în spaţii insuficiente 
raportat la nevoile activităţii de calitate în domeniul teatral la acest moment. Teatrul German 
de Stat este în acest moment singurul teatru din Timişoara care dispune de un singur spaţiu de 
joc, şi acela în folosinţă parţială, în condiţiile în care împărţirea scenei cu Teatrul Maghiar 
creează dificultăţi majore în programarea repetiţiilor şi a spectacolelor ambelor teatre. Unele 
neajunsuri tehnice ale sălii actuale ca unic spaţiu de joc (înălţimea podului de ştăngi, aflarea 
scenei la etaj, disproporţia dintre lungime şi lăţime, absenţa spaţiilor laterale scenei) 
determină adesea timpi prelungiţi de încărcare/descărcare/ montare/demontare decor şi 
lumini, sacrificându-se astfel timpul care ar putea fi utilizat pentru susţinerea de spectacole, 
ceea ce duce pe termen lung la scăderea numărului de spectacole. În același context o parte 
din decorurile spectacolelor din repertoriul TGST sunt depizitate în spații inchiriate. 

 Deasemenea dacă sunt precipitații mai abundente prin acoperișul-tavanul sălii de 
spectacole au loc infiltrații de ape meteorice, precum și în unele birouri ale TGST și coridorul 
aferent birourilor.        
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8. FILARMONICA "BANATUL"TIMIŞOARA 

 

 Filarmonica „Banatul” Timişoara este o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, înfiinţată prin 
Legea nr. 131/17.04.1947, pentru înfiinţarea Orchestrelor Filarmonice „Banatul” din Timişoara şi „Oltenia” 
din Craiova. Instituţia dispune de patrimoniu propriu iar activitatea sa este finanţată din alocaţii de la bugetul 
local, capitolul cultură şi din venituri extrabugetare.  

 Filarmonica este deservită de un număr de 194 de salariaţi, organigrama instituției fiind structurată astfel:  

- Funcţii de conducere:  

 Director general: Director General Garboni Ioan Coriolan; 
 Director adjunct : Fonoș Ioan Marius; 
 Contabil şef : Stan Cristina; 
 Șef birou Resurse Umane,Comunicare : Hanghicel Firuca. 

- Funcţii de execuţie: -   Serviciul Financiar –Contabil (7 persoane) 

- Biroul Resurse Umane, Comunicare (5 persoane) 

- Compartimentul Juridic Contencios (1 persoană) 

- Compartimentul Audit intern (1 persoană) 

- Compartimentul Organizare – Marketing (3 persoane) 

- Serviciul Auxiliar Scenă (13 persoane) 

- Serviciul Funcţii Artistice (10 persoane) 

- Orchestră (91 persoane) 

- Cor (59 persoane). 

 

Activitatea Biroului resurse umane, Comunicare constă în: recrutearea forţei de muncă necesară instituţiei, 
întocmirea contracte individuale de muncă, redactează deciziile de suspendare și încetare a contractelor de 
muncă, operează datele personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, ţine evidenţa dosarelor 
instituţiei în arhivă, întocmeşte statistica necesară locurilor existente în statul de funcţii - posturi ocupate şi 
vacante, asigură legătura cu celealte compartimente și servicii ale instituției, cu presa și cu alte instituții. 

 Obiectul de activitate al instituţiei este realizarea şi prezentarea de evenimente artistice şi culturale, în 
speţă concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, recitaluri camerale, instrumentale şi vocal-instrumentale, 
concerte aniversare, concerte eveniment, concerte de divertisment precum şi concerte educative, pentru elevi şi 
tineri. Repertoriul acestor concerte trebuie să fie cât mai atractiv, incluzând capodoperele genului din diferite 
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perioade istorice şi stilistice, din creaţia românească dar şi din tezaurul muzical universal, iar ipostazele 
dirijorale şi interpretative trebuie să fie dintre cele mai diverse, aducând în faţa publicului spectator 
personalităţi muzicale marcante, din viaţa artistică românească şi internaţională. 

 Filarmonica Banatul din Timişoara promovează prin activitatea sa valorile muzicale ale 
patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și interpretarea profesionistă.  

Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală a Timişoarei, se impun a fi menţionate câteva 
evenimente muzicale ale anului 2018: 

I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul a fost Festivalul 
Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XLIII-a, 13 aprilie – 18 mai 2018. 

 

II. În anul 2008, Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică veche, care în 
2018, a ajuns la cea de a XIII-a ediţie. Ideea organizării acestui festival le aparține muzicienilor Codrin și 
Diana Emandi, angajați ai Filarmonicii și a venit ca urmare a succesului deosebit de care s-au bucurat 
cele câteva concerte de muzică veche, din perioada Renaşterii şi Barocului muzical, prezentate de-a 
lungul timpului la Timișoara, de către Filarmoncia Banatul. Venind în întâmpinarea satisfacerii dorinţei 
publicului de acest gen de muzică, această ediţie a Festivalului de muzică veche a programat o serie de 
concerte și recitaluri la care au fost invitate personalităţi marcante din viaţa muzicală românească şi 
internaţională, și s-a desfășurat în perioada 16 septembrie – 20 octombrie 2018.  

 

III. În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat un nou festival:  

Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA. În 2018  s-a desfășurat cea de a V –a ediție a 
Festivalului, cu tema Combinare. Fuziune. Unitate., desfășurat între 2 –7 noiembrie 2018. 

 

IV. Festivalul Timorgelfest, ajuns la Ediția a XVIII–a, s-a desfășurat în perioada 2-19 octombrie 2018,  
pe trei orgi timișorene, instrumente muzicale de valoare, de structură diferită astfel încât să poată fi 
acoperită zona stilisticii muzicale de la Baroc la muzica modernă contemporană. Cele trei  orgi se află în 
Domul Romano-catolic din Piața Unirii, din Timișoara, pentru repertoriul romantic și postromantic în 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Str. Independenței nr. 19 Timișoara, pentru repertoriul de 
factură Barocă și în Aula Magna de la Universitatea de Vest din Timișoara, (o orgă digitală de factură 
clasică cu trei manuale, pedalier, 80 de registre) pentru repertoriul modern și contemporan.  

 

V. GALA DE BLUES JAZZ KAMO, Ediţia a XXVIII-a, s-a desfășurat în perioada 2-19 octombrie 2018. 
Este cel mai longeviv festival de jazz şi blues din Timişoara. 
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După ce, timp de nouăsprezece ediţii, Gala de Blues Jazz a fost condusă de Béla Kamocsa „Kamo”, după 
dispariţia dintre noi a acestui mare artist, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, sarcina de 
director artistic al Galei i-a revenit lui Johnny Bota, partener, timp de aproape 30 de ani, a lui Béla 
Kamocsa, în formaţia Bega Blues Band. 

În semn de preţuire a lui Kamo, forurile judeţului şi municipiului au hotărât să denumească evenimentul, 
începând cu ediţia a XX-a, Gala de Blues Jazz Kamo. Acest eveniment s-a dorit, de la început, o 
manifestare culturală euro-regională, aducând pe scenă artişti valoroşi de jazz şi blues din Ungaria, 
Serbia, Muntenegru, Croaţia, Slovacia, Slovenia, dar şi din Austria, Germania, Olanda, S.U.A., Canada, 
Polonia şi Franţa. De fiecare dată, inclusive în acest an, sălile au fost pline, demonstrând apetenţa 
publicului timişorean pentru genurile muzicale de jazz şi blues, atât de iubite, pe plan mondial. 

 

VI. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, Dedicate memoriei martirilor din decembrie 
1989, ediția a XXV-a, desfășurate între 17 - 19 decembrie 2018,  au fost programate şi organizate 3 seri 
de concerte corale, a capella şi cu acompaniament de pian. Evenimentul cultural a fost organizat cu 
prijinul Consiliului  Local al Municipiului Timişoara şi al Consiliului Judeţean Timiş. 

Manifestările din cadrul acestui eveniment cultural încetăţenit în viaţa muzicală a municipiului 
Timişoara, sunt organizate în fiecare an în prima jumătate a lunii decembrie, în perioada premergătoare 
Sărbătorilor de iarnă. 

 

VII. Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit Concertul 
extraordinar de Anul Nou, derulat pe datele de 30 și 31 decembrie 2018, când publicului i s-au oferit 
„Bijuterii muzicale” (valsuri, marşuri, polci, galopuri și muzică din filme) din creaţia compozitorilor din 
familia Strauss dar şi compozitori contemporani de muzică de filme, în interpretări de excepţie, sub 
conducerea muzicală a dirijorului Cristian Neagu, creând, şi în acest fel, starea de spirit specifică 
întâmpinării Noului An. 

Pe parcursul concertelor s-a derulat şi o foarte atractivă Tombolă a Revelionului, constând în premii în 
obiecte electronice performante.  

 

VIII. Celelalte concerte din anul 2018 au fost cele ale stagiunii 2017-2018, derulate între ianuarie și iunie 
2018, apoi au fost cele din prima parte a stagiunii în curs,  2018-2019, între lunile octombrie-decembrie. 

 

IX. Recitalurile Educative din 2018 au continuat tradiția anilor precedenți. Diferite formule muzicale, de 
cele mai multe ori camerale, au prezentat elevilor de diferite vârste programe extrem de atractive. 
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 În anul 2018 s-au realizat în stagiunea de concerte 99 spectacole, dintre care 49 – concerte 
simfonice şi 10concerte vocal – simfonice, 4 concerte corale, 26 de recitaluri instrumentale, camerale şi 
vocal - instrumentale, 3 seri de concerte corale de muzică sacră şi 2 concerte/gale de jazz. 

În 2018 Filarmonica “Banatul” a organizat 10 evenimente dedicate copiilor şi tinerilor: recitaluri 
educative (stabilind parteneriate pentru educaţie muzicală cu numeroase unităţi şcolare), concerte pentru 
tineret, concerte educativ-umanitare (în beneficiul unor tineri talentaţi ori al  unor organizaţii umanitare - 
în parteneriat cu TGP). Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timişoara, Lugoj, Jimbolia, Făget, Bocşa, 
Oravița, Biled, Dudeștii Noi şi s-au bucurat de prezenţa a aproximativ 2500 de spectatori - copii şi tineri. 
             În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica Banatul a mai susţinut concerte şi la Reșița, Turnu 
Severin  și Caransebeș. De asemenea, au avut loc două turnee în Olanda, în mari oraşe precum 
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Haga, Anvers, Mastricht etc, în perioadele 2 – 22 noiembrie și 4-22 
decembrie 2018, la care a participat doar corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul. În aceste turnee, 
colectivul Filarmonicii Banatul a înregistrat mari  succese, bucurându-se de aprecierea unanimă a 
publicului şi a specialiştilor. Din această cauză, invitaţiile de a continua aceste colaborări au fost înnoite 
şi pentru anul 2019.   

 De menţionat că, pe perioada turneelor în străinătate, activitatea de spectacole de la sediu nu a 
fost întreruptă, concertele simfonice şi recitalurile camerale şi instrumentale rulând cu consecvenţă, în 
fiecare săptămână.  

 În cadrul acestor 99 de spectacole, s-au prezentat publicului 17 prime audiţii, dintre care 12 prime 
audiţii  absolute din creaţia românească şi internaţională, în cadrul Festivalului Intrada.  

 În anul 2018, la pupitrul orchestrei simfonice, în afară de dirijorii titulari ai filarmonicii, 
Gheorghe Costin și Radu Popa, au fost invitaţi 47 de dirijori, dintre care 23 din străinătate şi 24 din 
România.   

 Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat.  

 Obiective majore pe anul 2019 și principalele proiecte pe care instituția publică le derulează anul 
2019 și sursa finanțării sunt: 

 -Alocaţii buget local- 

Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare 

(mii lei) 

Realizare 

1. PIAN DE CONCERT C.BECHSTEIN  

D282 

buc 1 561,20 Trim.IV 2019 
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2. CORN TRIPLU INDEPENDENT E  

SCHMID 

buc 1 84,60 Trim.III 2019 

3. CORN DUBLU ALEXANDER buc 1 46,40 Trim.III 2019 

4. TROMPETA BACH 
STRADIVARIUS  

ARTISAN AB 190S 

buc 3 53,10 Trim.III 2019 

5. TROMPETA BACH 
STRADIVARIUS 

 ARTISAN AC 190S 

buc 3 53,10 Trim.III 2019 

6. OBOI MARIGAUX LINE M2 buc 1 48,80 Trim.III 2019 

7. TROMBON BASS COURTOIS 
LEGEND 

 AC 551 BHLR 

buc 1 37,00 Trim.IV 2019 

8. FLAUT PICOLO buc 1 30,30 Trim.IV 2019 

9. MARIMBOFON buc 1 72,50 Trim.III 2019 

10. SISTEM DE SUPRAVEGHERE 
VIDEO 

Buc 1 60,00 Trim.II 2019 

11. SISTEM CONTROL ACCES 
INTRARE 

Buc 1 15,00 Trim.II 2019 

12. CENTRALA TELEFONICA buc 1 4,70 Trim.II 2019 

 Total           
1.066,70  

 

 

-Venituri proprii- 

Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare 

(mii lei) 

Realizare 

1. SET CLOPOTE TUBULARE buc 1 34,00 Trim.II 2018 
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2. SET CINELE DUBLE buc 1 2.90 Trim.II 2018 

3. VIOARA CESARE CIPRIANI buc 1 30,00 Trim.II 2018 

4. STATIV PENTRU CLOPOTE 
TUBULARE 

buc 1 3,90 Trim.II 2018 

5. TOC VIOARA GEWA IDEA 1.8 buc 1 3,80 Trim.II 2018 

6. CUTIE VIOLA BAM FRANCE buc 1 4,50 Trim.II 2018 

7. Licenta soft antivirus pt.retea de  

calculatoare PS 

buc 1 3,00 Trim.II 2018 

8. Reparații capitale instrumente 
muzicale 

  67,90 Trim.III 2018 

 Total   150,00  
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9. SERVICIUL PUBLIC ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 

            

      1.STRUCTURA : 

      Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară funcționează în subordinea directă a Primarului 
Municipiului Timișoara,domnul Robu Nicolae 

    2.COMPONENTA SERVICIULUI : 

     Serviciul Public de Asistentă Medicală Scolară are în componență 4 posturi de execuție și este condus 
de Gabriela Nechita –Șef serviciu. 

   -  Compartimentul  Financiar –Contabil Administrativ ; 

   -  Compartimentul  Asistență Medicală Școlară 24 cabinete medicale scolare; 

   -  Compartimentul  Asistentă Medicală Dentară 3 cabinete dentare: preșcolari,elevi; 

   -  Compartimentul  Asistentă Medicală Studentească cu 6 cabinete medicale studentești; 

   -  Compartimentul  Asistentă Medicală Dentară Studentească  4 cabinete dentare studentești; 

         

3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚA 

MEDICALA ȘCOLARĂ : 

Comform legislației în vigoare obiectul principal de activitate al Serviciului Public de Asistentă Medicală 
Școlară este asigurarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice în grădinițe,școli și unități 
de invațământ superior. 

4.SINTEZA ACTIVITAȚII PE ANUL 2018 : 

În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului Public de Asistență Medicală Scolară au fost puse în aplicare 
urmatoarele acte legislative : 

-Legea nr.215/2001 –privind administrația publică locală, rep.; 

-Legea nr.53/2003 – Codul Muncii; 
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-Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca; 
- Hotărarea Guvernului nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
-Ordonanța de urgența nr.91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

-Ordonanța de urgenta nr.90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 

-Hotărarea de Guvern nr.905/14 decembrie 2017 privind registrul general de evidența a salariaților. 

- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.8 /2009 privind acordarea vaucherelor de vacantă. 

-Hotărarea de Guvern nr. 940 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice privind acordarea vaucherelor de vacantă aprobate prin Hotararea Guvernului nr.215 /2009  

      -O.U.G.nr.57/2015  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, precum și 
unele măsuri fiscal bugetare; 

    -Ordinul MECTS nr.5298/2011 și al M.S. nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
examinarea stării de sanătate a preșcolarilor, elevilor și studenților din unitătile de învațământ de stat și 
particulare autorizate /acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui 
stil de viața sănătos: 

     Asistența medicală și de medicină dentară din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii 
profesionale; medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali,iar normarea 
personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele și unitățile școlare din mediul 
urban,precum și din unitătile de învățămant superior,se realizează unui raport cu numărul de preșcolari 
/elevii și studenți deserviți,astfel; 

 

   1.În grădinițe: 

     -o asistentă medicală în grădinițele cu program prelungit au între 60-100 copii; 

    - două asistente medicale în grădinitele cu program prelungit au 120 de copii și peste; 

    - o asistentă medicală pe tură –la 60-80 de copii în grădinițele cu program săptămanal; 

    - două asistente medicale pe tură în grădinițele cu program săptămânal cu 100 de copii sau cu mai 
mulți,avându-se în vedere asigurarea programului permanent. 

 

   2.În unitățile școlare: 
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    -un post de medic/medicină generală/medicină de familie la 2000-2500 de preșcolari și elevi ,de la 
cursurile de zi și serale,dacă aceștia nu au calitatea de angajat; 

   -un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical 
medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă la 800-1000 
de elevi; 

   -un post de  medic stomatolog /stomatologie generală la 1000-1500 de elevi,de la cursurile de zi și 
serale,dacă aceștia nu au caliatea de angajat; 

   -un post de asistent medical pregătit în specialitatea de asistent medical generalist/asistent medical 
medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă,care să 
efectueze cursuri de perfecționare în domeniu,la 1000-1500 de elevi. 

 

  3.În unitățile de învatamant superior; 

  -un medic în specialitatea medicină generală ,la 3000 de studenți; 

  -o asistentă medicală la 1500 de student; 

  -un medic de stomatologie generală la 2000 de student; 

  -o asistentă medicală de stomatologie la 2000 de student. 

  Pentru asigurarea asistenței medicale,de către medici în cursul anului 2018 la nivelul Serviciului Public 
de Asistența Medicală Școlară s-au desfășurat urmatoarele activități: 

 

   A.Activități referitoare la asistență medicală preventie,unde cadrele medicale au efectuat:    

 A.1) Activități referitoare la prestații medicale individuale,respective: 

    1.Evaluarea preșcolarilor din grădinițe și elevii,prin examenul medical de bilanț,al stării de 
sănătate,cls.I,a IV-a,a IX-a,a VIII-a,aflată în prezent în lichidare,potrivit legii și a XII-a,ultimul an al 
școlilor profesionale și de ucenici,precum și studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea 
nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.               
Cod FO24-04, ver.1 

  2.Depistarea elevilor cu problemele de sănătate,aflați în evidenta specială, în scop recuperator. 

  3.Selectarea din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate,în vederea orientării lor școlar-
profesionale la terminarea școlii generale de 9 ani și a liceului. 
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  4.Examinarea,eliberând avize în acest scop,elevii și studenții care urmează să participle la competiții 
sportive. 

  5. Examinarea elevilor și studenților care au plecat în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de 
odihnă,sportive,etc.),semnând și parafînd fișele medicale de tabără. 

   6. Examinarea elevilor și studenților din evidența specială,care urmau să plece la cure balneare. 

   7.Examinat elevii și studenții care au fost supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 
contraindicații medicale temporare și supravegheat efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse 
postimunizare (RAPI). 

   8.Supravegheat recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator,în vederea depistării 
afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți. 

   8. Supravegheat tratamentele chimioterapeutice și imunosupresoare ale elevilor și studenților care au 
avut indicație pentu acestea. 

   10.Eliberat pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate,documente medicale în vederea scutirii 
parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare. 

   11.Eliberat scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare,teoretice și practice pentru 
elevii și studenții bolnavi. 

   12.A eliberat scutiri medicale,parțiale sau totale,de la orele de educație fizică școlară,în conformitate cu 
instrucțiunile Ministerului Sănătății și Familiei. 

   13.Vizat documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la 
cursurile școlare și universitare. 

   14.Eliberat adeverințe medicale la terminarea școlii generale,profesionale și de ucenici,precum și 
liceului sau a facultății. 

   15.Efectuat triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori a fost nevoie,au depistat 
active prin examinări periodice anginele streptococice și au urmărit tratamentele cazurilor depistate. 

   16.Control prin sondaj,igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor. 

   17.Verificat starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe,cantine școlare și 
studențești,în vederea prevenirii de toxiinfecții alimentare. 

   18.Asigurat aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă,material 
sanitare și cu instrumentar medical. 

   A 2)Activitatile referitoare la prestațiile medicale la nivelul colectivităților,ca: 
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1.Inițiat supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe,a elevilor și a studenților,scop în care 
au îndeplinit următoarele atribuții: 

  a)depistat,izolat și declarat orice boală infectocontagioasă; 

  b)sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi au participat la efectuarea de acțiuni de 
investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contactați din focarele de boli transmisibile; 

  c)aplicat tratamentele chimioprofilactice în focare,la indicația medicilor epidemiologi; 

  d)inițiat acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză,scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-
dezinsectie) in focarele din gradinite,scoli si unitati de invatamant superior (hepatita 
virală,tuberculoza,infecții streptococice,boli diareice acute,etc.); 

   e)inițiat acțiuni de supracveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.                               

    2.Au controlat zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învătământ,cazare și alimentație 
din unitățile de învățământ arondate. 

    3.Vizat întocmirea meniurilor din grădinițe,cantine școlare și studențești și au efectuat anchete 
alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale. 

    4.Inițiat,desfășurat și controlat diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor 
sanitare,lecții pentru sănătate la elevi,lectorate cu părinții,prelegeri în consiliile profesorale,instruiri ale 
personalului didactic și administrativ) 

   5.Inițializat cursuri de educație sexuală și de planning familial,precum și cursuri de nutriție și de stil de 
viață sănătos. 

   6.Urmărit modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic,practic și 
la orele de educație fizică). 

   7.Verificat efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministrului 
Sănătății și Familiei,de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate. 

   8.Participat la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli și unități de 
invatamant superior (testari PPD2u.pentru TBC etc.). 

   9.Completat impreuna cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice (SAN) lunare si anuale 
privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițele,școlile și unitățile de 
învățământ superior arondate. 

   10.Participat la comisiile medicale de examinare a candidaților la cursurile de admitere în licee,școli 
profesionale,postliceale și în unități de învățământ superior. 

   11.Participat la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate. 
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   12.Prezentat în consiliile profesorale ale școlilor și unităților de învățământ superior arondate o analiză 
anuală a stării de sănătate a elevilor/studenților. 

   13.Au constatat abaterile de la normele de igienă și antiepidemice,informând reprezentanții inspecției 
sanitare de stat din cadrul Direcției de Sănătate Publică;Județene,respectiv a Municipiului București,în 
vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege. 

 

 

  B.Activitățile referitoare la asistența medicală curativă desfășurata de medicii: 

   1)Au acordat la nevoie primul ajutor preșcolarilor,elevilor și studenților din unitățile de învățământ 
arondate medicilor respectivi. 

    2)Examinat,tratat și supravegheat medical elevii bolnavi,izolați în infirmeriile școlare,precum și 
studenti bolnavi. 

    3)Acordat consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățământ 
arondate,trimițându-l,după caz,pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai 
apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate. 

    4)Prescris medicamente eliberate fără contribuție personală,pentu maximum 3 zile,elevilor și 
studenților care au prezentat afecțiuni acute care nu necesitau internare în  spital. 

     5)La recomandarea expresa medicului specialist au prescris medicamente eliberate fără contribuție 
personală pentru elevii și studețtii care au prezentat afecțiuni cronice. 

 

   C.Pe perioada vacanțelor școlare a anului 2018 au fost efectuate următoarele activități: 

      -S-au definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele 
medicale,școlare,completează adeverințele medicale pentru elevii care au terminat clasele a IX-a,a XII-a 
și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici și consemnează în fișele medicale ale elevilor vaccinările 
efectuate.                                                                                                 

     -Au participat la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale,postliceale și în licee de 
specialitate. 

      Pentru asigurarea asisteței medicale stomatologice din școli,în cursul anului 2018 la nivelul 
Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară,medicii stomatologi au desfășurat urmatoarele 
activități: 

     1)Au aplicat măsuri de igienă orodentară,de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare. 
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     2)Efectuat examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor,elevilor și trimis la specialist 
cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic. 

    3)Depistat activ și dispensarizat afecțiunile orodentare. 

    4)Urmărit dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei 
dentare. 

   5)Urmărit refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari si permanenți. 

   6)Asigurat profilaxia funcțional de condiționare a obiceiurilor vicioase. 

   7)Examinat paradonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice. 

   8)Examinat,stabilit diagnosticul și efectuat tratamentul cariilor dentare. 

   9)Efectuat intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții dentare,incizii de abcese dentare). 

   10)Împreună cu specialiștii stomatologi-paradontologi au dispensarizat elevii și studenții care prezentau 
anomalii dento-maxilare și paradontopatii și au efectuat tratamentele indicate de aceștia. 

   11)Acordat primul ajutor în caz de urgentă în colectivitățile arondate. 

   12)Efectuat educația preșcolarilor,elevilor și studenților în vedera realizării profilaxiei cariei dentare și 
a anomaliilor dento-maxilare. 

   13)Aplicat și controlat respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice. 

   14)Controlat sterilizarea corectă a aparaturii și a instumentarului medical. 

   15)Colaborat cu medicul școlar de medicină generală,cu medicul cabinetului medical studențesc și cu 
medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care s-au 
manifestat unele afecțiuni cronice. 

   16)Depistat precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității 
bucale și îndrumat pacientul către serviciul de specialitate. 

  17)Eliberat scutire medicală pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice,în condițiile stabilite 
prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei. 

  18)Asigurat aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesr pentru o bună 
funcționare a cabinetului. 

  19)Raportat anual DSP teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile 
arondate. 
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  20)Întocmit la sfârșitul fiecărui ciclu de învățămant bilanțul de sănătate orodentară care au însoțit copiii 
și tinerii în ciclul următor. 

   În cursul anului 2018 la nivelul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară,pentru asigurarea 
asistenței medicale și stomatologice din grădinițe,școli asistenții medicali au desfășurat următoarele 
activități: 

 

    A)Activități medicale privind asistența medicală preventivă: 

     1.Efectuat de-a lungul anului examinarea medicală periodică a elevilor,semnalând medicului aspectele 
deosebite constatate. 

     a.Efectuat examenul dezvoltării fizice:somatometrie (înălțime,greutate,perimetrul toracic), sotosco-
pie, fiziometrie ( HTA,fregvența cardiacă,forța musculară manuală și capacitate vitală pulmonară ). 

 Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale,cu consemnarea rezultatelor în 
fișă. 

     b.Depistat tulburările de vedere (optometrie). 

      c.Depistat tuburările de auz (audiometrie tonală)                                      

      2.Au participat la examinările medicale de bilanț a stării de sănătate,efectuate de medicul școlii la 
elevii din clasele I, a IV-a,a IX-a),din ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici. 

      3.Au participat la dispensarizarea elevilor-problemă aflati în evidența specială, asigurînd prezen-tarea 
acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală am-bulatorie 
de specialitate,și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnat în 
fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale,de bilanț al stării de sănă-tate si rezultatele 
controalelor,elevilor dispensarizati,sub supravegherea medicului scolii sau a unitații de învatamant 
superior,precum și motivările absențelor din cauza medicală ale elevilor,scutirile medicale de la orele de 
educație fizică școlară,ori scutirile de efort fizic la instruirea practică școlară. 

      4.Completat,sub supravegherea medicului,formularele statistice lunare și anuale privind activitatea 
cabinetului medical școlar,calculând indicatorii de prevalent,incidența și stuctura a morbidității; com-
pletat parte3a medicala a fișelor de tabără de odihnă ale elevilor,precum și adeverințele medicale la elevii 
care au terminat clasa a IX-a și a XII-a și ultimul an al școlilor de ucenici și profesionale. 

      5.Participat alături de medic la vizita medicală a elevilor care sau înscris în licee de specialitate, școli 
profesionale și de ucenici. 

      6.Au acordat consultații privind planificarea familială,prevenirea bolilor cu transmitere sexuală,și au 
participat la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de copii și tineri arondate. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

145  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

     7.Activități cu caracter antiepidemic desfășurate: 

     *Au efectuat catagrafia elevilor supuși (re)vaccinarilor. 

     *Efectuat sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate în conformitate cu 
Programul Național de Imunizări. 

     *Înregistrat în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate. 

     *Efectuat triajul epidemiologic la toți elevii după fiecare vacanță,precum și alte triaje,atunci când a 
fost cazul. 

     *Efectuat  acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli sau unități de 
învățământ superior,întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, 
prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și 
scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului, blocului alimentar și de 
pe instrumentele de lucru ale acestuia). 

     *Efectuat catagrafierea tuturor elevilor și studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția 
la PPD, participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul 
dispensarului TBC teritorial. 

      8.Controlat igiena individuală a elevilor, colaborand cu personalul didactic pentru remedierea 
situațiilor deficitare constatate. 

      9.Verificat zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (Săli de clasă, 
laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, Săli de sport,de cazare (dormitoare,Săli de meditații, 
grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora,Săli de mese) consemnând în 
caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștinta conducerilor unităților 
școlare sau de învățământ superior. 

     10.Participat împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare 
periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale in cantinele scolare si 
studentesti,controland zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazine și modul de 
funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.                                                                                             

       11.Evidențiat examene medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ 
arondată este obligat să se efectueze în conformitate cu reglementările MSF. 

       12.Efectuat,sub îndrumarea medicului,acțiuni de educație pentru sănătate în rândul elevilor,al 
familiilor elevilor și al cadrelor didactice. 

      #Instruit grupele sanitare și însoțit la concursuri,în toate fazele superioare,echipa selecționată. 

      #Au ținut lecții sau prelegeri privind educația pentru sănătate elevilor pe clase și separate pe      
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        sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor,cu demonstrații practice. 

      #Participat la lectoratele cu părinții elevilor pe teme de educație pentru sănătate. 

      #Desfășurat acțiuni de educație pentru sănătate în rândul cadrelor didactice,inclusiv prin  

        lecții și demonstrații de prim ajutor. 

     #Participat la consiliile profesorale în care se discută și sau luat măsuri vizând aspectele  

       sanitare din unitatea de învățământ arondată. 

     #Instruit personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ,cazare și de   

       alimentație asupra sarcinilor ce le revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective. 

   b)Activitati medicale privind asistenţa medicală curative : 

   1.Asigurat elevilor și studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează 
transportul acestora la unitățile sanitare. 

   2.Asigurat acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada  

      examenului de bacalaureat. 

  3.Efectuat tratamente elevilor și studenților, la indicația medicului. 

  4.Supravegheat elevii izolați în infirmerie și au efectuat acestora tratamentul indicat de medic. 

  5.Asigurat asistenţa medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi. 

  B.3.Activități de perfecționare a pregătirii profesionale: 

 -Au participat la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-
antiepidemice. 

  B.4.Activitatea vacanțelor școlare: 

  -Pe perioada vacanțelor școlare au efectuate următoarele activități: 

  -Definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale 
școlare,completat adeverințele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a,a XII-a și ultimul an al 
școlii profesionale și de ucenici și consemnat în fișele medicale ale elevilor vaccinarile efectuate. 

  -Participat la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate. 
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10. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ 

 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (SCMUT) a fost înfiinţat în anul 1751 sub 
denumirea de „Spitalul Central”, iar din anul 1952 a primit denumirea de Spital Clinic Nr. 2. În anul 
1973 spitalul devine Spitalul Clinic Municipal iar din anul 1992 primeşte statutul de spital de urgenţă. În 
anul 2011, Spitalului de Obstetrică-Ginecologie „Dumitru Popescu” (Spitalul Odobescu) este comasat și 
devine secţie a SCMUT.  

SCMUT este un spital public pavilionar, care îşi desfăşoară activitatea în 13 clădiri din Timişoara. 
Este un spital clinic universitar, fiind bază de învăţământ a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor 
Babeş” din Timişoara şi este un spital de urgenţă, clasificat în categoria a II-a pe criterii de competență, 
conform Ordinului Ministerului Sănătății 323/2011.  

Conducerea spitalului este asigurată de Manager: Dr. Oprea Maria Oprea, Director medical: Prof. 
Univ. Dr. Mihăescu Rodica, Director financiar – contabil: Ec. Damian Sanda – Georgeta, Director 
îngrijiri medicale: As. Med. Princ. Gîdea Ramona 

Capacitatea spitalului este de 1018 paturi de spitalizare continuă şi 66 paturi spitalizare de zi, 
fiind repartizate în cele 23 de secţii astfel: 

 
1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE 

URGENŢĂ TIMIŞOARA 
 

Str. Gheorghe Dima nr.5 (Clinicile Noi)  
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 Secția clinică medicină internă                                      55 paturi 
 Compartiment gastroenterologie                                     15 paturi 
 Secția clinică hematologie                                                                55 paturi 
 Secția clinică chirurgie generală I                                   59 paturi 

din  care : 

                                      - compartiment chirurgie hepatică                  10 paturi 

                                      - compartiment neurochirurgie                        6  paturi 

                                      - compartiment ortopedie și traumatologie     10 paturi 

 -         Secția clinică chirurgie generală II (oncologie)                      60 paturi 

 din care :   

                                      - Compartiment urologie                                 10 paturi 

                                      - Compartiment chirurgie plastică,                

                                       microchirurgie reconstructivă                         2 paturi 

 Secția clinică chirurgie toracică                                                                35 paturi 
 Secția clinică ATI I                   36 paturi* 

 din care: 

 ATI - ORL                                                     5 paturi 
 ATI – chirurgie orală şi maxilo-facială         6 paturi 
 ATI – oftalmologie                                        4 paturi 

 

- Unitate de Primiri Urgenţe (UPU) 

-          Cabinet de medicină dentară de urgență 

 

Str. Mărășești nr. 5 

 Secția clinică radioterapie                    70 paturi 
 

Str. Daliei nr. 17 

 Secţia clinică dermatovenerologie               50 paturi 
 

Str. Scuar Martir Radian Belici nr. 3 
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 Secția clinică oftalmologie                                   45 paturi 
 din care : 

                 -  Compartiment  pentru copii                         2 paturi 

 

B-dul. Take Ionescu nr. 3-5 

 Secția clinică chirurgie orală și maxilo-facială                    40 paturi 
din care: 

                 -   Compartiment pentru copii                                   2 paturi 

 

B-dul Revoluției 1989 nr.12 

 Compartiment clinic medicina muncii      20 paturi 
din care : 

     - pentru radiopatologie clinică                       10 paturi** 

 

 Secția clinică cardiologie                                         50 paturi  
din care :  

                             - Compartiment terapie intensivă coronarieni          7 paturi 

 

B-dul Revoluției 1989 nr.6   

 Secția clinică ORL                                                     55 paturi 
din care:  

                   - Compartiment implant cohlear                      2 paturi 

                   - Compartiment  ORL copii                              3 paturi 

 

B-dul C.D. Loga nr. 42 – 44 

 Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie                 60 paturi 
                              

          din care : 
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 - Compartiment clinic reumatologie                 10 paturi 

 

Str. Victor Babeș nr. 22 

 Secția  de oncologie medicală                                                         60 paturi 
 

 

Str. Sf. Rozalia  nr. 1-3 

 Compartiment geriatrie și gerontologie                           7 paturi 
 

 

B-dul. 16 Decembrie 1989 nr. 22-24 şi str. Odobescu nr. 1-3 

 Secția clinică obstetrică-ginecologie I                                            40 paturi 
din care : 

  -Compartiment obstetrică patologică                             4 paturi 

            - Secția clinică obstetrică-ginecologie II                                                                  40 paturi 

din care : 

  - Compartiment medicină materno-fetală                       4 paturi 

  - Compartiment fertilizare în vitro                                  4 paturi 

               - Secția clinică obstetrică-ginecologie III                                                               40 paturi 

din care : 

  - Compartiment gineco-oncologie                                  4 paturi 

                  -  Sectia clinică obstetrică-ginecologie IV                                                           40 paturi 

 

                   - Secția clinică ATI II                                                                                         16 paturi 

                   - Secția clinică neonatologie                                                                               70 paturi 

din care : 
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     - Compartiment prematuri                                           17 paturi 

                - Compartiment terapie intensivă                                15 paturi 

 

 

       TOTAL:                    1018 paturi 

 

SPITALIZARE DE ZI:                                                                                          66 paturi*** 

        din care:       -obstetrică-ginecologie                                                   8 paturi 

 

 

* 7 paturi se închid temporar 

 

-Farmacia 1 

-Farmacia 2 cu punct de lucru în str. 16 Decembrie 1989 

-Bloc operator I (clădirea în care funcționează secțiile de chirurgie generală și secția chirurgie toracică) 

-Bloc operator II (clădirea în care funcționează secția de chirurgie maxilo-facială) 

-Bloc operator III (clădirea în care funcționează secția ORL) 

-Bloc operator IV (clădirea în care funcționează secția de oftalmologie) 

-Bloc operator V (clădirea în care funcționează secțiile de obstetrică-ginecologie) 

-Sterilizare 

- UTS 1 - str. Gheorghe Dima nr. 5 

- UTS II – str. Odobescu nr. 3 

- Laborator clinic analize medicale, cu punct de lucru în str. 16 Decembrie 1989 şi str. Daliei nr. 17 

     -  Compartiment de genetică medicală 

- Laborator clinic radiologie, imagistică medicală cu punct de lucru în str. 16 Decembrie 1989  
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      - Compartiment CT 

- Serviciul de anatomie patologică I 

       - compartiment citologie 

       - compartiment histopatologie 

       - compartiment prosectură 

- Serviciu anatomie patologică II,  str. 16 Decembrie 1989 nr. 22-24 

       - compartiment citologie 

       - compartiment histopatologie 

       - compartiment prosectură 

- Laborator radioterapie 

- Centru de Sănătate Mintală (CSM) - adulţi****   

- Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

- Serviciul de evaluare şi statistică medicală 

- Compartiment psihiatrie de legătură 

- Compartiment de explorări audio-vestibulare 

- Compartiment de foniatrie  

- Compartiment audiologie 

- Cabinet oncologie medicală 

- Cabinete de planificare familială 

- Laborator de reproducere umană asistată 

- Fişier - informaţii 

 

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile: 

(str. Daliei nr. 17 şi la parterul unora dintre clădirile în care funcţionează secţiile şi compartimentele de 
profil) 
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 endocrinologie  
 medicina muncii 
 psihiatrie 
 neurologie 
 pneumologie 
 ortopedie şi traumatologie 
 urologie 
 neurochirurgie 
 boli infecţioase 
 nefrologie 
 chirurgie generală 
 chirurgie toracică 
 chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă 
 hematologie 
 medicină internă 
 dermatovenerologie 
 chirurgie generală / chirurgie oncologică 
 radioterapie 
 oftalmologie 
 cardiologie 
 ORL 
 recuperare, medicină fizică şi balneologie 
 chirurgie orală şi maxilo - facială 
 geriatrie şi gerontologie 
 reumatologie  
 chirurgie dento-alveolară 
 obstetrică – ginecologie 
 neonatologie/pediatrie 
 Compartiment endoscopie 
 Sterilizare 
 Fişier – informaţii 
 Compartiment de evaluare şi statistică medicală  
 Săli de tratamente  

  

Ambulatoriul de specialitate – stomatologie 

 (se desfăşoară activitate de învăţământ)                             

 - B-dul Revoluției 1989 nr.9 

-  Cabinete stomatologie 

-  Cabinete odontologie, parodontologie 
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Activitate de cercetare 

- Colectiv de cercetare în obstetrică – ginecologie 

 

Aparat funcţional 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat. 

 

** utilizate de catre secţia de medicina muncii în prezent 

***  se vor organiza la nivelul pavilioanelor in care funcţionează secţiile de profil, în spaţii distincte şi 
separate de secţiile/compartimentele cu spitalizare continuă 

**** în curs de organizare. 

 

 

 

 

 

2. COMPONENȚA SECȚIILOR/SERVICIILOR/COMPARTIMENTELOR 
(număr de angajați și numele șefilor de secții/servicii/compartimenete) 

 

 

SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ 

Șef secție: Prof.Dr.Lighezan Daniel – Florin 

Număr angajați: 51 

 

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE 
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Șef secție: Dr. Musta Ioan – Octavian 

Număr angajați: 19 

 

 

SECȚIA CLINICĂ HEMATOLOGIE 

Șef secție:Conf.Dr.Ioniță Ioana 

Număr angajați: 46 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ I 

Șef secție:Prof. Dr.Crețu Octavian – Marius 

Număr angajați: 49 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ II (ONCOLOGIE) 

Șef secție:Prof.Dr.Mazilu Octavian 

Număr angajați: 42 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE TORACICĂ 

Șef secție:S.l.Dr.Burlacu Ovidiu 

Număr angajați:26 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI I 

Șefsecție:Dr.Boanță Gordana – Olga 

Număr angajați: 100 

 

SECȚIA CLINICĂ RADIOTERAPIE 
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Șef secție: Dr.Dema Sorin – Adalbert 

Număr angajați: 46 

 

SECȚIA CLINICĂ DERMATOVENEROLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Solovan Caius – Silviu 

Număr angajați:24 

 

SECȚIA CLINICĂ OFTALMOLOGIE 

Șefsecție: Prof.Dr.Munteanu Mihnea 

Număr angajați: 34 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE ORALĂ I MAXILO - FACIALĂ 

Șef secție:Prof.Dr.Pricop Marius – Octavian 

Număr angajați: 42 

 

COMPARTIMENT CLINIC MEDICINA MUNCII 

Șefsecție: Dr.Popescu Florina – Georgeta 

Număr angajați: 14 

 

 

SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Tomescu Mirela – Cleopatra 

Număr angajați: 40 

 

SECȚIA CLINICĂ ORL 
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Șef secție: Prof.Dr.Poenaru Mărioara 

Număr angajați: 39 

 

SECȚIA CLINICĂ RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Drăgoi Mihai 

Număr angajați: 70 

 

SECȚIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ 

Șef secție: Dr.Curescu Ștefan 

Număr angajați: 35 

 

COMPARTIMENT GERIATRIE I GERONTOLOGIE 

Șef secție: Dr.Vancea – Stîngu Lenuța – Corina 

Număr angajați: 10 

 

UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) 

Șef secție: Dr.Brădescu Nicolae – Hugo 

Număr angajați: 84 

 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE I         

Șef secție: ȘefLucr. Dr.Chiriac Veronica – Daniela 

Număr angajați: 35 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE II         
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Șef secție: Prof.Dr.Grigoraș Dorin 

Număr angajați: 30 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE III 

Șef secție: ȘefLucr.Dr.Crișan Doru – Ciprian 

Număr angajați: 28 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE IV 

Șef secție: Prof.Dr.Sas Ioan 

Număr angajați: 33 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI II                            

Șef secție: Dr. Brîncoveanu Maria – Ana 

Număr angajați: 39 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE 

Șef secție: Dr.Olariu Gabriela 

Număr angajați: 76 

 

 

 

Farmacia 1 

Coordonator: farm. Dreavă Ana Frunzina 

Număr angajați: 12 
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Farmacia 2 

Șef serviciu: farm. Florea Camelia Simona 

Număr angajați: 17 

 

Bloc Operator I 

Coordonator: Dr. Huț Emil - Florin 

Număr angajați: 44 

 

Bloc Operator II 

Coordonator: Dr. Pricop Marius 

Număr angajați: 11 

 

Bloc Operator III 

Coordonator: Dr. Lupescu Stelian 

Număr angajați: 8 

 

Bloc operator IV 

Coordonator: Dr. Chercotă Vlad 

Număr angajați: 10 

 

 

 

Bloc Operator V 

Coordonator: Dr. PirteaLaurențiu 

Număr angajați: 26 
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Sterilizare 

Număr angajați: 13 

 

UTS I  

Șef serviciu: Dr. Boanță Gordana - Olga 

Număr angajați: 6 

UTS II  

Șef serviciu: Dr. Brîncoveanu Maria – Ana 

Număr angajați: 3 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE 

Șef laborator: Prof . Dr.Olariu Tudor – Ovidiu – Rareș 

Număr angajați: 49 

 

COMPARTIMENT DE GENETICĂ MEDICALĂ 

Șef compartiment: -  

Număr angajați: 1 

 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE I ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

Șef laborator: Dr.Malița Daniel – Claudiu 

Număr angajați: 23 

 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ I 

Șef serviciu: Conf.Dr.Baderca Flavia 
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Număr angajați:18 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ II 

Șef serviciu: Dr.Moldovan Mihaela – Marigena 

Număr angajați: 6 

 

LABORATOR DE RADIOTERAPIE 

Șef serviciu:- 

Număr angajați: 18 

 

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

Șef serviciu: Dr.Oneț GeorgetaDelia  

Număr angajați: 4 

 

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

Șef serviciu: Dr. Giea Lucia 

Număr angajați: 6 

 

CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ 

Șef cabinet: -  

Numă angajați:  7 

LABORATOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ 

Șef serviciu: - 

Număr angajați: 1 

COLECTIV DE CERCETARE 
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Șef serviciu:- 

Număr angajați: 6 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Șefserviciu:  Ec.Morariu Silviu 

Număr angajați:52 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTĂRI ȘI INFORMATICĂ 

Șef Serviciu: Ec. Jian Elisabeta Beatrice 

Număr angajați: 14 

 

SERVICIUL DE APROVIZIONARE – TRANSPORT 

Șef serviciu:Ec. Mangra Gina 

Număr angajați: 24 

 
 
 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Șef serviciu: -  

Număr angajați: 1 

 
SERVICIULUI  MANAGEMENTUL CALTĂȚII   
Șef serviciu:Ec. VoiculescuViorica 

Număr angajați: 2 
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SERVICIUL TEHNIC ȘI APARATURĂ MEDICALĂ 

Șef serviciu: Ing. Constantinescu Dan 

Număr angajați: 37 

 

SERVICIUL FINANCIAR 

Șef. Serviciu: Ec. Boldiș Roxana - Victoria 

Număr angajați: 7 

 

SERVICIUL CONTABILITATE 

ȘEF SERVICIU: Ec. Șandor Mihaela 

Număr angajați: 5 

 

SERVICIUL RUNOS 

Șef serviciu: Ing. Tănăsescu Valentina 

Număr angajați: 11 

 

SERVICIUL JURIDIC 

Șef serviciu: - 

Număr angajați: 3 

 

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ - PSI, CDC 

Șef compartiment: - 

Număr  angajați: 2 

COMPARTIMENT DEZVOLTARE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE 

Șef compartiment: - 
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Număr  angajați: 2 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ 
TIMIȘOARA 
 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara asigură asistență medicală în scop preventiv, 
diagnostic și terapeutic și desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifico-medicală și de educație 
continuă, având relații contractuale cu Universitatea de Medicină „Victor Babeș” din Timișoara. 

Activitatea medicală:  

Anual spitalul asigură asistență medicală în scop, diagnostic și terapeutic pentru pacienți din 
Timişoara şi din Regiunea de Vest, astfel: 49,018 pacienţi în regim de spitalizare continuă și de zi, 
72,351 pacienţi prezentaţi în de urgență, 60,493 pacienţi prezentaţi ȋn ambulatoriile de specialitate și 
34,503 pacienţi beneficiari de investigaţii imagistice Deşi este un spital municipal, SCMUT are 6 secţii 
unice pe judeţ (oftalmologie, medicina muncii, chirurgie maxilo-facială, balneofizioterapie, ORL, 
dermato-venerologie) şi 4 secţii unice pe regiune (oncologie medicală, radioterapie, hematologie, 
geriatrie) iar populaţia deservită este de 1.919.434 de locuitori, respectiv populaţia Regiunii de 
Dezvoltare Vest, conform datelor raportate de Institutul Naţional de Statistică și Institutul Regional de 
Statistică Timiș. 

 

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2018 A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ TIMIȘOARA 

 

Activitate medicală:  

4 tipuri de servicii medicale:  

 internare continuă - decontarea serviciilor medicale - în sistem DRG- tarif pe caz rezolvat,  
 internare continuă - decontarea serviciilor medicale- tarif/zi de spitalizare (cronici),  
 internare în sistem de spitalizare de zi - decontarea serviciilor mediicale se realizează prin 

tarif de serviciu  
 ambulatoriu de specialitate - decontarea realizându-se în funcție de numărul de consultații 

și proceduri realizate în cabinetele de specialitate. 
Programe naționale de sănătate ( PNS) - decontate de CJAS Timiș (programele oncologie, 

hemofilie, talsemie, implant cohlear etc.)  

Programe de sănătate( PNS) decontate de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică 
Timiș. 

Principalii indicatori ai activității spitalului pentru anul 2018 comparativ cu anul 2017 : 
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Indicatori An 2018 An 2017 

Număr pacienți externați spitalizare continuă 39.790,00 38.950,00 

Număr pacienți spitalizare de zi 9.228,00 8.122,00 

Număr consultații ambulatoriu integrat și stomatologic 87.080,00 85.881,00 

Număr prezentări Unitatea Primiri Urgențe 32.349,00 31.623,00 

Număr prezentări Stomatologie Urgențe 10.313,00 10.071,00 

Număr prezentări Camere de Gardă din secții pavilionare 31.017,00 31.308,00 

Număr nașteri 3.321,00 3.387,00 

Rata de utilizare a paturilor 62,10 61,63 

Durata medie de spitalizare 5,76 5,84 

ICM spital 1,3153 1,2785 

Număr de investigații paraclinice,  

din care: 

  

- radiografii 44.586,00 42.772,00 

- radioscopii 1.036,00 1.304,00 

- computertomografii (CT) 10.178,00 9.719,00 

- rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3.461,00 2896,00 

- mamografii 671,00 333,00 

- analize de laborator 1.239.346,00 1.1697.25,00 

 

Activitatea de învățământ: 

 Programe de pregătire- studenți, medici stagiari și rezidenți 
 Programe de pregătire complementară- medici specialiști, medici primari, diplomanzi și 

doctoranzi. 
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Activitate financiară: 

La sfârșitul anului 2018:  

 datorii comerciale în suma de 26,631,630 lei, din care: 
                    -plăți restante 4,940,778 lei  

                    -creanțe comerciale și avansuri de încasat 21,860,204 lei, reprezentând în    

                     principal contravaloarea serviciilor medicale facturate și validate ce urmează a  

                    se încasa de la CJAS Timiș 

 disponibilități la 31.12.2017 sunt în valoare de 13,664,985 lei  
 cheltuieli în sumă de 271,490,400 lei din care: 
                        -cheltuieli de personal în sumă de 191,614,570 lei 

                        -cheluieli materiale, de bunuri și servicii însumă de 75,825,173 lei 

                        -cheltuieli de capital însumă de 4,050,657 lei.  

 plăți în valoare de 258,709,061 lei. 
 

Activitatea administrativă 

 pază, protecția obiectivelor spitalului, arhivare, dezinsecție, deratizare, casare mijloace fixe și 
obiecte de inventar, 

 asigurarea legalității activității spitalului - autorizații sanitate, decizii de evaluare,  
 colectarea și neutralizarea deșeurilor medicale și menajere, neutralizarea substanțelor uzate, 
 coordonarea activității blocurilor alimentare. 

 

Activitatea Serviciului de Achiziții Publice 

 s-au încheiat un număr de 679 de contracte pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi, fire 
de sutură, alimente, aparatură medicală, servicii de reparare și întretinere, servicii informatice, 
consumabile de laborator, instrumentar, dezinfectanţi, lucrări. 

 achiziții directe  
 proceduri de licitație deschisă 
 proceduri simplificate - online în SEAP  
  negocieri făra anunţ cu/fara înștiinţarea ANAP-ului.  
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 s-a achiziţionat aparatură medicală în valoare de 4,597,307.34 lei cu TVA conform tabelului de 
mai jos cu finanatare de la bugetul Primariei Municipiului Timisoara:      

 
 
 
 
Nr 
crt Denumire echipament U.M. Cant

Valoare 
achizitie 

        lei cu TVA 

1 Lampa bactericida buc 2 7,536.27 

2 Injectomate buc 4 10,695.72 

3 Infuzomat buc 2 11,662.00 

4 Sistem de incalzire pacienti cu paturi de unica folosinta  buc 1 12,813.92 

5 Stativ cu 3-5 injectomate incadrate pe suport cu protectie buc 1 57,310.40 

6 
Sistem incalzire pacient pt evitarea hipotermiei pe masa 
de operatie 

buc 1 
22,967.00 

7 Autoclav cu touch screen buc 1 28,560.00 

8 Hote flux laminar buc 1 22,334.79 

9 Injectomate buc 4 15,303.40 

10 Injectomate buc 6 20,706.00 

11 Aspirator secretii portabil buc 1 5,474.00 

12 Defibrilator buc 1 30,285.50 

13 Apirator secretii buc 1 1,130.50 

14 Defibrilator portabil buc 1 29,869.00 

15 Autoclav 24.25 L buc 1 21,955.50 

16 Unde scurte cu electrozi de sticla buc 1 35,688.10 

17 
Dispozitiv pentru dezghetat pungi plasma si incalzire 
pungi sange plasmatherm 

buc 1 
36,104.60 
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18 Paturi masaj cu posibilitate de reglare a inaltimii buc 1 5,932.15 

19 Lampi  UV buc 1 2,516.85 

20 Lampi radiatii infrarosii buc 1 7,009.10 

21 Etuva cu convectie naturala buc 1 28,560.00 

22 
Apart terapie combinata /ultrasunete /Laser BTL 5825 SL 
COMBI 

buc 1 
17,998.75 

23 
Bicicleta ergometrica cu posibilitatea efectuarii testului de 
efort 

buc 1 
10,591.00 

24 Centrifuga cu 24 de locuri buc 1 19,992.00 

25 Centrifuga cu 24 locuri buc 1 19,992.00 

26 Centrifuga 24   locuri buc 2 39,984.00 

27 Masina de curatat cartofi buc 1 5,929.98 

28 Mixer planetar buc 1 5,085.27 

29 Licente Windows buc 50 64,974.00 

30 Licente antivirus buc 50 54,978.00 

31 Swich catalizator cu management buc 4 29,702.40 

32 Combina de eletroterapie  buc 1 18,000.00 

33 Autoclav  buc 1 18,302.20 

34 Compresor buc 1 55,200.00 

35 Aparat radiologie buc 1 428,400.00 

36 Aparat de anestezie buc 1 135,065.00 

37 Aparat de anestezie buc 1 55,370.70 

38 

Analizor portabil pt gaze sanvine, electroliti si parametrii 
biochimici clinici-ASTRUP  buc 1 43,316.00 

39 Monitor pacient buc 1 4,758.80 
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40 Monitor functii vitale buc 2 8,330.00 

41 Monitor cardiorespitaror buc 1 36,503.25 

42 Monitor pacienti buc 2 11,424.00 

43 Monitor pacienti cu manseta TA, EKG, pulsoximetru buc 2 28,322.00 

44 Sonda gamma pt detectia nodulilor santinela buc 1 104,958.00 

45 Dispozitiv de ventilatie NIPPV buc 1 43,800.00 

46 Optiflow buc 2 41,394.05 

47 Incubator tip Giraffe/panda cu pereti dublii buc 1 110,670.00 

48 Bonfils adulti buc 1 49,484.96 

49 Paturi de spital electrice cu 4 motoare buc 2 11,447.80 

50 Paturi nou nascut in sistem rooming-in/mobile buc 5 16,358.93 

51 
Paturi nou nascut stationar-cezariene, nou nascut nastere 
naturala buc 5 5,355.00 

52 Troliu anestezie buc 2 9,282.00 

53 Suport pt umeri atasabil la masa de operatie buc 1 2,023.00 

54 Suport lateral atasabil la masa de operatie buc 1 2,023.00 

55 Componente turn laparoscopie buc 1 404,600.00 

56 Pulsoximetru  buc 3 19,635.00 

57 Aparat ECG buc 1 4,748.10 

58 Lampa scialitica  fixa buc 3 209,494.74 

59 Masa de operatie   buc 2 218,484.00 

60 Electrocardiograf buc 2 11,662.00 

61 Paturi cu saltea buc 24 69,972.00 
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62 

Aparat automat de colorare impreuna cu statia de transfer 
lame conectata la statia de colorare, compatibile cu statia 
de montare Leica CV 5030 buc 1 202,062.00 

63 Soft salarizare buc 1 98,532.00 

64 Lampa scialitica cu doi sateliti 160000lux/satelit buc 1 67,830.00 

65 Lampa cu brat mobil pt consultatii buc 1 4,998.00 

66 Masa operatie (greutate suportabila 450 kg) buc 1 81,271.05 

67 Masa operatie buc 1 51,170.00 

68  Holter ternsiune arteriala/24 ore buc 2 3,570.00 

69  ECG/24 ore buc 2 29,750.00 

70 Holter combinat buc 1 19,992.00 

71 Holter TA buc 1 1,785.00 

72 Holter EKG buc 1 1,4875.00 

73 Holter EKG buc 1 1,4875.00 

74 Electrocardiograf 12 canale buc 1 5,890.50 

75 EKG buc 1 5,890.50 

76 Electrocauter buc 1 17,612.00 

77 Biomicroscop de consultatii buc 1 25,774.21 

78 

Aparat cu mansete de compresie intermitenta pneumatica 
pt mebrele inferioare (profilaxia trombozei venoase 
profunde) buc 1 4,046.00 

79 Dispozitiv pt vizualizat vene copii buc 1 7,735.00 

80 Aparat de ventilatie pacient TI buc 1 12,8079.70 

81 Aparat de ventilatie pacient TI buc 3 33,5276.55 

82 Paturi spital cu saltea buc 11 32,070.50 
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83 Statie sterilizare buc 1 237,405.00 

84 Aparat de tiparit casete buc 1 98,636.72 

85 Aparat de tiparit lame buc 1 112,321.72 

86 Monitor  buc 1 4,758.81 

87 Unit electrochirurgie buc 1 129,073.35 

  Total lei cu TVA     4,597,307.34 

 

 

Prezentăm câteva imagini cu aparatura achiziționată în anul 2018: 

 

      

                                       Aparat de radiologie în valoare de 428,400 lei  
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         Aparat automat de colorare împreuna cu statia de transfer lame conectată la staţia de colorat în                    

                                                       valoare de 202,062 lei 

 

 

 

                  

            Paturi de spital cu saltea                                    Aparat de unde scurte               
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             Masă de operaţii                                                       Lămpi scialitice 

 

 

 

                     

            Incubator                                 Autoclav                                       Monitor 

Activitatea Serviciul de Aprovizionare – Transport: 

 centralizarea necesarelor sau a referatelor de necesitate/urgență emise de către secțiile spitalului 
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 aprovizionarea spitalului in baza contractelor sau prin achizitie directa cu materiale sanitare, de 
laborator, reactivi, materiale de întreținere, gospodărești, material moale, obiecte de inventor și 
mijloace fixe (dupăcaz), rechizite, dezinfectați 

 coordonarea activităţii magaziilor de materiale sanitare și alimente  
 asigurarea condiţiilor optime de păstrare şi depozitare a tuturor bunurilor achiziționate în condiţii 

igienico-sanitare 
 urmărirea distribuirii materialelor în secţiile şi serviciile spitalului 
 urmărirea asigurării stării tehnice corespunzătoare a tuturor mijloacelor de transport desfășoară 

diverse activități de transport și manipulare de mâncare, alimente și materiale diverse între secțiile 
spitalului cu ajutorul șoferilor și a muncitorilor necalificați pe care îi are în subordine. 

 

Activitatea Compartimentului de Audit Intern: 

 S-au derulat 4 misiuni de audit intern, toate fiind  misiuni de asigurare, astfel: 

 Analiza și evaluarea activității desfășurate în cadrul  Serviciului RUNOS; 
 Auditarea activităților desfășurate de Compartimentul Clinic Medicina Muncii și 

Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; 
 Analiza și evaluarea activității desfașurate în cadrul Serviciului de Achiziții Publice, 

Contracte și Informatică; 
 Analiza și evaluarea activității farmaciilor cu circuit închis 

 
 
 
Activitatea Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă: 

 330 instructaje la angajare / Instructaj  periodic - tematici/ Instructaj periodic suplimentar/ 
Instructaj colectiv ( studenți /elevi /voluntari)    

 4 întruniri trimestriale  ale Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă. 
 raportări Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș  

- condiții deosebite de muncă /controale –semestrial 
- gravide -36 
- evenimente-1 

 colaborare cu toate secțiile/ clinicile/ serviciile / compartimentele/ laboratoarele pentru : 
verificarea/ implementarea/ respectarea la locurile de muncă a măsurilor conform legislației   în 
vigoare ; 

 realizarea măsurilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă  
 participarea la determnările de noxe efectuate de reprezentanții Direcţiei de Sănătate Publică 

pentru acordarea sporurilor salariale conform legislatiei în vigoare– evaluarea de riscuri 
 

Activitatea în Compartimentul Situații de Urgență - PSI, CDC 

 instructaje la încadrarea in muncă 
 verificarea și încărcarea stingătoarelor PSI- 231 bucăti 
 realizarea sistemului de semnalizare și alarmare incendiu la : Secția Clinică Oftalmologie  
 realizarea planurilor de intervenție PSI la Clinicile Noi 
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 realizarea de planuri organizare evacuare pe uşile saloanelor conform OMS-1427-2013; 
 realizarea a 4 exerciţii de simulare evacuare la secțiile spitalului 
 verificare hidranti interiori la toate secțiile spitalului la 6 luni 
 Note de Control la secțiile spitalului  

 

Exercții de evacuare în caz de situații de urgență:  

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea Serviciul Tehnic și Aparatură Medicală: 

 lucrări de reparaţii generale și igienizare în toate secțiile spitalului în valoare de: 445,089.67 lei 
 verificarea aparaturii medicale în conformitate cu legislaţia în vigoare sau cu cărţile tehnice ale 

aparatelor 
 verificarea  tuturor instalaţiilor electrice,sanitare,termice și frigorifice   
 proiectarea de sisteme de iluminat de siguranţă pentru Secţiile: Chirurgie Maxilo-Facială, ORL , 

Oftalmologie, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Obstetrica-Ginecologie și cele din 
locaţia Clinicile Noi   
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Activitatea Serviciului RUNOS: 

 pune în aplicare politica de personal a spitalului;  
 asigură necesarul de personal medico-sanitar și auxiliar pentru buna   desfăşurare a activităţilor 

medicale;  
 organizează, coordonează şi conduce activităţile de resurse umane, organizare, normare, 

salarizare, prin scoaterea la concurs aposturilor necesare desfăsurarii activităţii 
 7 concursuri pentru personal mediu-sanitar și auxiliar 
 15 concursuri pentru personalul medical superior 

 

Activitatea Serviciului Juridic:  

 reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta 
Curte de Casaţie și Justiţie, Curtea Constituţională) a spitalului 

 avizarea din punct de vedere juridic a documentelor, contractelor 
 redactarea acţiunilor depuse la instanţele de judecată,  
 prezentarea în faţa notarilor publici, orice activitate care derivă din mandate definitivarea şi 

investirea sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către Birouri de Executori Judecătoreti;  
 avizarea juridică a referatelor care stau la baza deciziilor emise de managerul unității;  
 participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei pentru lucrări saua 

chiziţii de bunuri 
 consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor, secțiilor, 

serviciilor, laboratorelor, din cadrul spitalului 
 punerea în executare a titlurilor executorii (hotărâri judecătoreşti, dispoziţii,.) 
 întocmirea tuturor deciziilor solicitate de către manager, servicii, laboratoare, secții. 

 

Activitatea Compartimentului Dezvoltare și Finanțări Externe: 

 analiza viabilității financiare a propunerilor de investiții în decursul anului 
 analiza SWOT a propunerilor de investiții  
 evaluarea ex-ante prin accesarea de programe de finanțare externe (rambursabile sau nerambursabile)  
 analiza ex-post pentru crearea unei capacității de evaluare a rezultatelor 
 analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale programelor în vederea continuării, modificării 

sau stopării implementării acestora. 
 analiza cost-beneficiu pentru a determina eficiența economică și evitarea cheltuielilor inutile 
 analiza cost-eficiență pentru susținerea unui program în defavoarea altuia. 
 identificarea la nivelul structurilor spitalului a necesarului de nevoi orizontale  

 

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2019 
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Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, dezvoltate în cursul anului 2018 

 

Denumire proiect Sursa de finanțare Beneficiar Buget Status Durata 
estimativă a 
investiției 

Dezvoltarea 
competențelor 
profesioniștilor din 
domeniul sănătății în 
managementul pre și 
post natal al 
afectiunilor cu 
impact asupra 
mortalității infantile 

Programul 
Operațional Capital 
Uman 2014 - 2020, 
Axa prioritară 4  

POCU/91/4/8/107404

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

6,425,685.58 
lei 

Proiect în 
implementare 

2018,2019, 
2020 

3 ani 

Ȋmbunătăţirea 
accesului populaţiei 
din Regiunea Vest la 
servicii medicale de 
urgenţă, prin dotarea 
cu aparatură de înaltă 
performanţă 

POR/422/8/2 

2018/8/8.1/1/8.2.B/7 
regiuni – 

Nefinalizate SMIS 
125490 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

41,753,811.07

lei 

Proiect în 
implementare  

2019 

10 luni 

Ȋmbunătăţirea 
accesului populaţiei 
din judeţul Timiș la 
servicii medicale de 
urgenţă 

POR/422/8/2 

2018/8/8.1/1/8.2.B/7 
regiuni – 

Nefinalizate 
SMIS125224 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

36,047,060.49

lei 

Proiect în 
implementare  

2019 

10 luni 

Asigurarea accesului 
la servicii de sănătate 
în regim ambulatoriu 
pentru populaţia 
judeţului Timiș 

POR/420/8/1 

2018/8/8.1/1/8.1.A/7 
regiuni – 

Nefinalizate 
SMIS125491 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

5,097,144.34 

lei 

Proiect în 
implementare  

2019 

9 luni 

Cross-border 
cooperation in the 

INTERREG V-A 
RO-HU PA4 

Spitalul 
Clinic 

12,613,544.65 
lei 

Proiect în 
implementare 

2 ani 
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prevention and 
complex treatment of 
cardiovascular and 
periferal vascular 
diseases in Bekes-
Timis counties" 
Acronim: Team - 
Cardio - Prevent 

Cod eMS ROHU 396 Municipal de
Urgență  
Timișoara 

2019,2020 

New approaches in 
the prevention and 
treatment of common 
cancers". Acronim: 
4C: Cure for Cervical 
and Colorectal 
Cancer 

INTERREG V-A 
RO-HU PA4 

Cod eMS ROHU 397 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

16,086,111.63

lei 

Proiect în 
implementare 
2019,2020 

2 ani 

 

Development of a 
common system of 
centers of excellence 
for neurological 
recovery in 
Timisoara 

Interreg - IPA CBC 
Romania – Serbia 
PA1 

Cod eMS RORS-245 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

54,090,802.00 
lei 

Proiect în 
evaluare 

2 ani 

Common approaches 
to enhanced early 

diagnosis and 
treatment of thyroid 
cancer 

in the population of 
partner areas - 
THYRO-SCREEN 

Interreg - IPA CBC 
Romania – Serbia 
PA1 

Cod eMS RORS-245 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

4,776,207.6 Proiect în 
evaluare 

2 ani 

Reabilitarea, 
extinderea și dotarea 
infrastructurii 
ambulatoriului 
O.R.L. din cadrul 
Spitalului Clinic 
Municipal de 

POR/266/8/1 

REGIO, Axa 
Prioritară 8: 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi sociale, 
Prioritatea de 

Primăria 
Municipiului

Timișoara 

 

10,592,285.46 
lei 

Proiect în 
evaluare 

2 ani 
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Urgenţă Timișoara investiţii 8.1 

Extindere, reabilitare, 
modernizare și 
echiparea 
ambulatoriului de 
specialitate al Clinicii 
de Recuperare, 
Medicină Fizică și 
Balneologie 
Timișoara din cadrul 
Spitalului Clinic 
Municipal de 
Urgenţă Timișoara, 
prin demolare 
partială și extindere 
orizontală și verticală 

POR/266/8/1 

REGIO,  
AxaPrioritară 8: 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi sociale, 
Prioritatea de 
investiţii 8.1 

Primăria 
Municipiului

Timișoara 

23,716,126.88

lei 

Proiect în 
evaluare 

2 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New technologies in 
the prevention, 
diagnosis and 
treatment of cancer 
diseases in Timiș -
Békés - Arad area 

INTERREG V-A 
RO-HU PA4 

Cod eMS ROHU 318 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara 

54,973,840.00 Proiect aflat in 
lista de rezervă 

2 ani 
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 Proiecte cu finanțare locală, dezvoltate în cursul anului 2018 

 

Denumire proiect Sursa de 
finanțare 

Beneficiar Buget Status Durata 
estimativă a 
investiției 

Extindere Spital Clinic 
Municipal de Urgenţă 
Timişoara cu un corp 
de construcţie pentru 
un nou Laborator de 
Radioterapie şi acces 
principal pentru 
vizitatori şi 
ambulatoriu 

Buget local 
/ Banca 
mondială 

Spitalul 
Clinic 
Municipal de
Urgență  
Timișoara  

2,906,233.40 lei 

+  valoare 
accelerator nuclear 

Etapa finală- 
elaborare Proiect 
Tehnic + execuţie 

- cca 2 sapt până 
la eliberarea 
autorizaţiei de 
construcţie 

 

6 luni 

Extindere Spital Clinic 
Municipal de Urgență 
Timișoara cu 
maternitate si corp 
Administrativ din 
Timisoara, str. Balta 
Verde, nr. 17 

Buget local Spitalul 
Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara  

148,998,376.80 lei Elaborare Studiu 
de Fezabilitate și 
Proiect Tehnic- 
faza finală 

2 ani 

 

 

Extindere și 
modernizare Spital 
Clinic Municipal de 
Urgență Timişoara și 
Parcare subterană 
pentru locația din 
Timişoara, 
str,Ghe.Dima, nr.5 

Buget local Spitalul 
Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara  

300,000 lei -Finalizare Plan
Urbanistic Zonal -
Spitalul Clinic
Municipal de
Urgență Timișoara 

 –Pregătirea  
documentaţiei pentru
Studiu de
Fezabilitate +Proiect
Tehnic – Primăria
Municipiului 
Timișoara 

3 ani 

Expertiză+DALI 
Refuncţionalizare și 

Buget local 
/ 

Spitalul 
Clinic 

Proiectare:  -s-a obţinut dreptul
de administrare al

Proiectare:2019
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reabilitare corp cladire, 
Timișoara, str.Victor 
Babeș, nr.22 pentru 
înfiinţarea unei Secţii 
de Îngrijiri Paliative 

Spitalul 
Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

 

Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

86,000 lei cu TVA 

Execuţie: 
2,140,000 lei cu 
TVA 

clădirii urmând să se
primească avizul
Ministerului 
Educaţiei 

Execuţie: 

2019-2020 

Expertiză+audit 
energetic+DALI+PT 
Refuncţionalizare și 
reabilitare corp Clinica 
de Recuperare, 
Medicină Fizică și 
Balneologie din 
Timișoara, str. CD 
Loga,nr.42-44 

Buget local Spitalul 
Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

Proiectare: 

79,000 lei cu TVA 

Execuţie:1,891,000 
TVA 

 

Cuprinderea în
bugetul de investiţii
pe anul 2019 al
Primăriei 
Municipiului 

Timișoara 

Proiectare:2019

Execuţie: 

2019-2020 

Reabilitarea 
Compartimentului de 
Prematuri din cadrul 
Secţiei de Neonatologie 

Sponsorizări Spitalul 
Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

500,000 lei  Avizarea lucrarilor
de către Direcţia de
Sănătate Publică
Timiș 

2 luni 

 

 

 

 

11. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "LUIS ŢURCANU" 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara este condus de un Comitet Director 
format din : 

 Manager – Dr.Adam Ovidiu 
 Director Medical – Dr.Andrei Ghe. Zeno 
 Director Financiar - Contabil – Ec.Martin Cristian Alexandru 
 Director Îngrijiri – Daniela Nicolau 
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Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara este 
format din : 

 DR.SÂNMĂRGHIȚAN ADRIAN – reprezentant DSP Timiș – membru titular 
 PROF.DR.BOIA MARIOARA – reprezentant primar – membru titular 
 PROF.DR.MAZILU OCTAVIAN – reprezentant Consiliul Local Timișoara – membru titular 
 EC.BARABAS LORENZO FLAVIUS – reprezentant Consiliul Local Timișoara – membru titular 
 CONF.DR.POPOIU CĂLIN – reprezentant UMFT – membru titular 
 PROF.MARGINEAN OTILIA – reprezentant  Colegiul Medicilor - invitat 
 DANIELA NICOLAU – reprezentant  OAMGMR - invitat 
 DANA LAZAROVICI – reprezentant  sindicat - invitat 

 

Structura spitalului are un total de 578 paturi. (din care 501 paturi spitalizare continuă, 65 paturi însoțitori 
și 12 paturi spitalizare de zi), distribuite astfel : 

 

 Secția Clinică Pediatrie  I – 48 paturi 
 Compartiment nefrologie – 15 paturi 

 Compartiment gastroenterologie – 15 paturi 

 Compartiment pediatrie – 18 paturi 

 Secția Clinică Pediatrie  II – 53 paturi 
 Compartiment alergologie-imunologie – 5 paturi 

 Compartiment hematologie-oncologie pediatrică – 33 paturi 

 Compartiment genetică medicală – 5 paturi 

 Compartiment îngrijiri paleative – 5 paturi 

 Compartiment pediatrie – 5 paturi 

 Secția Clinică Pediatrie  III– 48 paturi 
 Compartiment endocrinologie – 12 paturi 

 Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice –  5 paturi 

 Compartiment reumatologie – 9 paturi 

 Compartiment pediatrie –  22 paturi 

 Secția Clinică Pediatrie  IV– 47 paturi 
 Compartiment cardiologie – 15 paturi 
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 Compartiment HIV/SIDA – 10 paturi 

 Compartiment toxicologie – 5 paturi 

 Compartiment dializă peritoneală – 2 paturi 

 Compartiment pediatrie - 15  paturi 

 Secția Clinică Neonatologie-Prematuri – 59 paturi 
 Compartiment neonatologie patologică – 14 paturi 

 Compartiment neonatologie-prematuri – 35 paturi 

 Compartiment TI – neonatologie – 10 paturi 

 Secția Clinică Chirurgie  Pediatrica – 48 paturi 
 Compartiment oftalmologie – 3 paturi 

 Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și arși – 5 paturi 

 Compartiment ORL – 5 paturi 

 Compartiment chirurgie – 35 paturi 

 Secția Clinică Ortopedie  Pediatrică – 25 paturi 
 Secția Clinică ATI – 35 paturi 
 Compartiment ATI – 10 paturi 

 Compartiment TI – 25 paturi 

 Secția Clinică Neurologie Pediatrică – 30 paturi 
 Secția Clinică Psihiatrie Pediatrică – 25 paturi 
 Secția Clinică Pediatrie V – 50 paturi 
 Sectia Clinica Pneumologie – 25 paturi 
 Compartiment TBC – 13 paturi 

 Compartiment pneumologie – 12 paturi 

 Compartiment Transplant Medular Adulți și Copii – 8 paturi     
  
TOTAL  PATURI : 501 PATURI 

 

STAȚIE DE HEMODIALIZĂ 2 APARATE 

UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE 
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PATURI ÎNSOȚITORI    65 paturi 

SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE 8 paturi 

SPITALIZARE DE ZI HIV/SIDA  4 paturi 

FARMACIE 

BLOC OPERATOR 

UNITATE DE TRANSFUZII SANGUINE 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE LUCRU 

LABORATOR RADIOLOGIE, IMAGISTICĂ MEDICALĂ CU PUNCTE DE LUCRU 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

o Compartiment citologie 

o Compartiment histopatologie 

o Compartiment prosectură 

COMPARTIMENT PSIHIATRIE DE LEGATURĂ 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ACTULUI MEDICAL 

COMPARTIMENT DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ CSM  50locuri 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE 

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT) 

COMPARTIMENT DE IMUNOLOGIE CELULARĂ 

COMPARTIMENT DE BIOLOGIE MOLECULARĂ 

COMPARTIMENT DE CITOGENETICĂ 

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE-COPII 

CABINET HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE 

AMBULATOR INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE 

 Neuropsihiatrie infantilă  
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 Chirurgie și ortopedie infantilă 

 Recuperare, medicină fizică și balneologie 

 Pediatrie 

 Cardiologie 

 Endocrinologie 

 Nefrologie 

 Gastroenterologie 

 Genetică  

 ginecologie infantilă 

 ORL 

 Oftalmologie 

 Alergologie și imunologie 

 Dermatovenerologie 

 Reumatologie 

 Pneumologie 

 Recuperare, medicină fizică și balneologie 

 Compartiment cu cabinete de psihologie 

 Evaluare și statistică medicală 

 Fișier 

Centrul Regional Antitoxic  

 

Centrul de Enocrinologie și Diabetologie  

 

Centrul Regional de Genetică Medicală 
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Structura de personal este distribuită pe un număr de 1.256,50 posturi astfel : 

 secțiunea ASIGURĂRI  948,00  
 secțiunea TRANSFERURI  86,50  
 medici rezidenți 222,00 
 

Obiectul de activitate al spitalului :  

 

 Furnizarea serviciilor de asistenta medicala profilactica si curativa (spitalizare continuă sau de zi) 

pentru copii în specialitățile pediatrie, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, ortopedie, oncologie 

pediatrică, hematologie, imunologie, alergologie, ingrijiri paleative, dializa peritoneala, hemodializa, 

gastrologie, endocrinologie. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, cardiologie pediatrică, neonatologie-

prematuri, recuperare pediatrica, genetica medicala, oftalmologie, ORL,  ATI, fizio-kinetoterapie, 

neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrica, urgenta, etc. 

 Asigurarea serviciilor medicale în regim ambulator pentru copii în specialitățile dermatologie, 

oftalmologie, neuropsihiatrie, psihologie, etc. 

 Desfăsurarea activitatilor de invatamant, cercetare stiintifica, indrumare si coordonare metodologică in 

domeniul de activitate, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a 

eticii și deontologiei medicale. 

 Realizarea educatiei medicale continue și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru personalul 

propriu; 

 Participarea in cadrul programelor naționale de sanatate; 

 Participarea în cadrul programelor cu finaţare UE; 

Obiectivele conducerii spitalului pentru anul 2019 sunt : 

1. să excelăm în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele oferite 

la nivel internaţional si accesibile din punct de vedere financiar; 

2. să oferim pacientilor nostri informatii accesibile si reale si să asigurăm participarea acestora la 

deciziile privind actul medical care-i vizează în mod direct pentru a putea consimti liber asupra acestuia; 

3. să respectam viata privată si intimitatea pacientului tratandu-l cu omenie, promptitudine si 

maximum de eficienta; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

187  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

4. să garantăm confidentialitatea în legătură cu datele personale ale pacientului si informatiile 

referitoare la starea sa de sănătate sau socială. 

5. Îmbunătățirea infrastructurii și organizării spitalului în contextul menținerii acreditarii și a 
reacreditării – ciclul II 

6. Scăderea costurilor fixe și implicit scăderea costurilor serviciilor medicale furnizate. 

7. Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului prin reorganizarea secțiilor cu paturi și a 
ambulatorului integrat al spitalului. 

8. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical, oferirea de servicii noi prin 
dotarea cu aparatură performantă. 

9. Implementarea de ghiduri și protocoale terapeutice pentru toate secțiile spitalului și revizuirea 
procedurilor acolo unde se impune. 

10. Reabilitarea spațiilor destinate actului medical și pentru activitatea administrativă. 

11. Organizarea evaluarii și a măsurilor necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare 
a spitalului – anual (fără plan de conformare), reacreditarea ANMCS, menținerea standardelor pentru 
certificare ISO (9001:2015, 14001:2015, studii clinice etc), evaluare CJAS. 

12. Întreținerea corespunzatoare a clădirilor și echipamentelor. 

13. Constucția unei parcări suprateraneîn curtea Ambulatorului Inegrast, cu aproximativ 240 locuri 
parcare (P+3) 

14. Finalizare construcție spital nou și dotare cu mobilier și echipamente medicale/aparatură – CORP 
B – EXTINDERE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII  „LOUIS ȚURCANU” 
TIMIȘOARA. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I 

Structura serviciului și numele șefului 

În cadrul Secției Clinice  Pediatrie I cu 48 paturi (funcționale 32)  pe parcursul anului 2018 activitatea  s-
a desfășurat în cele trei compartimente, condusă de SL Dr.Marcovici Tamara : 

 Pediatrie I,   
 Gastroenterologie  
 Nefrologie.  

 

Componența serviciului pe specialități 
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Activitatea medicală a secției a fost asigurată de cinci medici:  

 S.L. Dr. Marcovici Tamara,  

 S.L. Dr. Belei Oana,  

 Prof. Dr. Simedrea Ioan,  

 Asist. Univ. Dr. Laura Olariu   

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  . 

În decembrie 2018 structura personalului mediu și auxiliar al secției era urmatoarea:  

 26 asistente medicale (9 licenţiate), din care 2 asistente medicale ocupă posturi fixe la 
compartimentul INTERNĂRI, 1 asistentă medicală ocupă post fix la SPITALUL DE ZI, 1 
asistentă medicală este pe post fix la punctul ORL din Pediatrie şi asistenta şefă, iar restul de 
20 asistente medicale îşi desfăşoară activitatea la patul bolnavului ;  

 12 infirmiere 

 6 îngrijitoare de curăţenie 

 1 registrator medical  

 1 statistician 
 

Obiectul de activitate 
Colectivul  de medici a desfășurat o activitate susținută, de calitate, alături de cadrele medii și auxiliare.  

 diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor 
 gestionarea programelor naționale  
 activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 
 activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 
 spitalizare de zi 
 consulturi interdisciplinare 
 ambulator de specialitate  
 

Sinteza activității în 2018 

La nivelul intregii sectii s-au rezolvat 1911 cazuri dintre care 885 la Gastroenterologie, 697 la Pediatrie I 
si 329 la Nefrologie.  

Rata de utilizarea a paturilor a fost 39,97% la nivelul intregii secții, iar pe compartimente astfel : 57,17 % 
la Gastroenterologie, 40,5% la Pediatrie I ți 22,68% la Nefrologie. 
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Durată medie de spitalizare a fost optimă la nivelul întregii secții (3, 63 zile). La nivelul întregii secții 
numărul de decese a fost mic (2), de asemenea si cel al reinternarilor in primele 30 zile (13).  

Indicele  de case-mix a fost bun și foarte bun la nivelul compartimentelor  Pediatrie 1 (ex. Martie: 1,16; 
Aprilie:1,53; Octombrie: 1,00) si Gastroenterologie (ex. Martie:1,39; Aprilie: 1,20; Octombrie: 1,25) și 
acceptabil la nivelul compartimentului Nefrologie (ex. Martie:0,74; Aprilie: 0,89; Octombrie: 0,80) 

Nu s-au înregistrat  infecții nozocomiale. 

 

La nivelul secției și-au desfășurat activitatea și medici rezidenți de Pediatrie aflați în  anul I de 
rezidențiat, coordonator fiind S.L.Dr.Marcovici Tamara. Instruirea, coordonarea și îndrumarea activitații 
medicilor rezidenți de pediatrie a reprezentat o preocupare permanentă ți s-a realizat cu aportul 
îndrumătorilor de rezidențiat: S.L. Dr. Belei Oana și Asist. Univ. Dr. Olariu Laura  

În cadrul secției s-a desfasurat și o susținută activitate de cercetare, medicii și asistentele fiind implicate 
în 3 (trei) studii clinice pe parcursul anului 2018: 

 BMS Al 463189 - A Comparative Study of the antiviral Efficacy and Safety of Entecavir versus 
Placebo in Pediatric Subjects with Chronic Hepatitis B Virus Infection who are HBeAg Positive. 

 Clinical trial Novartis CLDT600A2306 “A randomized, double-blind, 104-weeks treatment study to 
evaluate the efficacy, safety, tolerability and pharmacokinetics of Telbivudine oral solution and 
tablets in children and adolescents with compensated HBeAg positive and negative chronic hepatitis 
B virus infection” . 

 AbbVie: A long-term non-interventional registry to assess safety and effectiveness of Humira® 
(Adalimumab) in pediatric patients with moderately to severely active Crohn's Disease (CD) – CAPE. 

 

Activitatea  medicală a colectivului de medici și cadre medii din cadrul Secției clinice Pediatrie 1 a fost 
fructificată prin comunicari orale, respectiv postere la manifestări științifice de prestigiu la nivel national 
și internațional. 

 Dr. Marcovici Tamara a participat la manifestări științifice naționale, al majoritatea în calitate de 
lector invitat (Conferință Națională de Pediatrie,  București, 21-24.03.2018; Conferință 
Pediatru.ro. Prioritati în practică pediatrică, Timișoara 15-16.02.2018; Conferința Națională de 
Boli infecțioase Timișoara 23-25.05. 2018 Al XXV-lea Congres Național al Societății Romane de 
Pneumologie, Poiană Brașov  31.10-03.11.2018; Workshopul "Chimia medicală și noile abordări 
terapeutice în sănătate. Rolul transdisciplinarității", Timișoara 23.11.2018) și cu participare 
internațională (lector invitat la Primul Simpozion timișorean de Pneumologie Pediatrică, 
Timișoara 11-13.10.2018. A participat la școala de vara de somnologie, Oradea, 06-07.07.2018. A 
participat la al doilea  modul (M2  Somnologie,  polisomnografie) din cadrul programului de 
studii complementare în vederea obținerii atestatului în Managementul general, clinic și terapeutic 
al tulburarilor respiratorii din timpul somnului desfășurat la Institutul “Marius Nasta“ București. 
A sustinut și promovat examenul de obținere a competenței în Somnologie. 
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 Prof. Dr. Simedrea Ioan a participat la manifestări științifice naționale, ca speaker (Congresul 
Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018; 
Simpozion Nestle Sighișoara; Simpozion Nestle Valiug; Simpozion Sunwave Farma Timișoara) 
și internaționale (ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018)   

 Dr. Belei Oana a desfășurat o activitate susținută la patul bolnavului, efectuând și numeroase 
ecografii abdominale, gastroscopii și colonoscopii diagnostice și terapeutice. A participat la 
numeroase manifestări științifice naționale în calitate de speaker (Conferința "Utilizarea 
probioticelor în pediatrie : tulpini specifice fiecărei patologii", București, 06.06.2018; Conferința 
"Abilități de comunicare cu pacientul pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, Târgu Mureș 13-
15.09.2018;  The 10th Național Symposium of Inflamatory Bowel Diseases, 27-29.09.2018; 
Congresul Național de Gastroenterologie, Hepatologie si Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-
6.10.2018; Workshopul "Chimia medicala și noile abordări terapeutice în sănătate. Rolul 
transdisciplinarității", Timișoara 23.11.201) și internaționale (4th International Congress on 
probiotics and prebiotic în pediatrics, Bari, Italy 12-14.04.208; ESGE Days 2018, Budapest, 
Hungary 19.04-21.04.2018; ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-
12.05.2018; The 26th United European Gastroenterology Week October 22-24, 2018, Vienna, 
Austria).  

 Dr. Olariu Laura a participat și la manifestări științifice naționale (Conferința Națională de Boli 
infecțioase Timișoara 23-25.05. 2018; Conferința "Abilități de comunicare cu pacientul 
pediatric.Tendințe moderne în pediatrie, Târgu Mureș 13-15.09.2018; Congresul Național de 
Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică, Timișoara, 3-6.10.2018)  și internationale 
(ESPGHAN 51st Annual Meeting, Geneva, Switzerland, 09.05-12.05.2018; ESGE Days 2018, 
Budapest, Hungary 19.04-21.04.2018; the 26th United European Gastroenterology Week October 
22-24, 2018, Vienna, Austria).  

 Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  a participat la A VI-a Conferința Națională interdisciplinară 
NefroCarDia, Timișoara 8-10.11.2018 și la cursul PROGEN organizat de câtre UMFVBT. 

 Asistent medical licentiat Kubicz Mirela a participat cu poster la ESGENA 2018, lucrarea fiind 
premiată.  

 

Publicarea de articole (extenso și în rezumat) în reviste nationale și internaționale cu factor de impact a 
reprezentat un obiectiv important pe care colectivul Secției Clinice Pediatrie I l-a realizat in anul 2018.  

Asistenții medicali angajați ai secției au participat la cursuri acreditate, organizate prin OAMMR şi nu 
numai, la  simpozioane şi conferinţe, astfel: 

 Curs de resuscitare la care au participat 12 asistente medicale  (08.05.2018, 22.05.2018, 
29.05.2018, 28.06.2018);  

 Curs de îngrijire a pacientului stomizat, cu participarea a 6 asistente medicale  (04.05.2018;  
 Simpozionul “Sănătatea, un drept al tuturor” din 12.05.2018, de Ziua Mondială a Asistentului 

Medical, la care au  participat 7 asistente medicale şi la care  asistenta  medicală Mirela Kubicz, 
în calitate de autor şi  asistenta  medicală şefă Livia Dumitra, au prezentat lucrarea cu titlul “ Si eu 
am dreptul la viaţă”; 

 Cursul  “Comunicare în procesul de îngrijire” , care a avut loc în data de 11.05.2018, la care au 
participat 6 asistente medicale; 
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 Al 38-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă- 24-
26.05.2018- Craiova, cu participarea asistentei medicale Mirela Kubicz. 

 Cursul PROGEN organizat de catre UMFVBT la care au participat 5 asistente medicale 
o În perioada 01-04.02.2018 asistenta medicală Kubicz Mirela a urmat Cursul de formatori 

organizat de OAMMR, Timiş. 
 

Întreaga activitate profesională  a personalului mediu şi auxiliar din sectie   a fost coordonată de 
asistenta şefă,  şi medicul şef de secţie prin întâlnirile aproape zilnice dar şi prin şedinţe de lucru si  
instructaje.  

Am efectuat instructaje bilunare pe linie profesionala cu medicii angajați ai secției, respectiv 
împreuna cu asistenta sefă și personalul mediu și auxiliar al sectiei. 

Prin intermediul serviciului de achiziții al Spitalului “Louis Țurcanu” secția Pediatrie I a 
beneficiat de de achiziția următoarelor: 

-     Lampă UV (1 buc.)   

-     Aspirator chirurgical de secreții (1 buc.) 

‐ 1 cântar de baie 
‐ 2 babyhaler 
‐ 1 ventilatoar de birou 
‐ 1 calculator complet și o imprimantă  
‐ 25  buc. coș gunoi inox, pentru colectarea gunoiului menajer 
‐ 4 telefoane de serviciu 
‐ 2 saltele mari 

Prin donații, în inventarul secției au intrat urmatoarele: aparate aerosoli (2 buc,); tensiometru (1 
buc.); cântar baie (1 buc.); 2 saltele mici; lenjerie de pat. 

Gradul de satisfactie al pacienților și aparținătorilor a fost bun și foarte bun. Nu am înregistrat 
reclamații din partea pacienților/aparținătorilor internați. Au fost formulate câteva sugestii cu privire la 
ameliorarea condițiilor hoteliere la nivelul secției. 

 

Ca obiective pentru anul 2019 ne propunem următoarele: 

 îmbunătățirea următorilor indicatori de performanță: indicele de case-mix la nivelul 
compartimentelor Pediatrie I și Nefrologie;  indicele de utilizare a patului (întreaga secție)  

 reducerea cheltuielilor 
 eficientizarea spitalizării de zi 
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SECŢIA CLINICĂ PEDIATRIE II 

 

Structura serviciului și numele șefului 

Secția Pediatrie II are 53 paturi după cum urmează: 

 5 paturi alergologie – imunologie 
 5 paturi pediatrie -diverse 
 5 paturi genetică medicală 
 5 paturi paliație  
 33 paturi Oncohematologie pediatrică 
 
 
Ca și compartiment separat există Compartimentul de transplant medular copii și adulți cu 8 paturi dintre 
care 6 sub formă de camere sterile cu presiune pozitivă și hepafiltrare și 2 paturi pentru tratamentul 
pacienților aflați pre- și post-transplant. 
 Salon de afereză celule stem cu 3 paturi și 3 aparate afereză 
 Bancă de celule stem hematopoietice 
 Sector de prelucrare celule stem 
 
 
Tot în cadrul Secției a II-a funcționează: 
 laborator flowcitometrie 
 laborator genetică convențională și FISH 
 laborator biologie moleculară 
 Spital de zi 
 Ambulator de specialitate integrat pediatrie 
 Ambulator de Oncohematologie pediatrică 
 Sală de curs pentru activități didactice 
 Cameră de joacă 
 Sector de cercetare 
 
Șeful secției este Conf.Dr. Smaranda Arghirescu, medic primar pediatru, specialist oncologie   medicală, 
competență oncohematologie pediatrică, doctor în medicină. 
 
Componența serviciului pe specialități: 
Număr total angajați 86 din care:  
- 14 medici, (3 medici primari pediatrie, 1 medic specialist pediatrie, 6 medici primari pediatrie cu 
supraspecialități sau competențe în oncologie, hematologie, genetică, paliație, imunologie, 2 medici 
primari hematologie, 2 medici primari pediatrie în Compartimentul de Cercetare) din care *10 medici au 
susținut doctoratul în medicină  
- 44 asistente,  
- 13 infirmiere,  
- 11 îngrijitoare curățenie, 
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- 1 registrator medical 
- 1 statistician medical 
- 2 psihologi. 
 
Obiectul de activitate 
 diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor 
 gestionarea programelor naționale de: 
*oncologie cu 77 beneficiari/ 2018 
*imunodeficiențe -13 pacienți/ 2018 
*hemofilie, talasemie -27 pacienți/ 2018 
*transplant medular -28 pacienți/ 2018 
*diagnostic al leucemiilor acute -70 pacienți/ 2018 
*tratament al purpurei trombocitopenice cronice la copil 
 activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 
 activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 
 spitalizare de zi 
 consulturi interdisciplinare 
 ambulator de specialitate oncologie/ pediatrie. 
 
Sinteza activității în 2018 comparativ cu 2017 
 număr internări 3170/ 2018 comparativ cu 2993 /2017  
 nmăr decese 18/2018 comparativ cu  16/ 2017  
 ICM (indice de complexitate al cazului) defalcat pe compartimente: 

*genetică -2017 =1,179 și 1,04/ 2018 
*imunologie –2017 =1,450 și 1,59/ 2018 
*oncologie –2017 =1,955 și 1,988/ 2018 
*pediatrie –2017 =1,316 și 1,42/ 2018 
*transplant -2017 =2,323 și 2,6/ 2018 

 durata medie de spitalizare 5,43/ 2018 față de 4,6 în 2017 
 indice de utilizare pat 324,5/ 2018 față de 304,21 în 2017 
 număr zile de spitalizare au fost 17.199/ 2018 față de 18.557 în 2017  
 cazuri noi oncologice in 2018 au fost 57 
 cazuri transplantate în 2018 =29 din care 5 allogeneice 
 afereze celule stem 39 proceduri/ 2018 față de 23/ 2017; 3 recoltări de măduvă 
 explorări flowcitometrice – 192 examinări/ 2018. Numărătoare de CD34 -185/ 2018. 
 Investigarea statusului imun s-a efectuat la 204 cazuri 
 explorări genetice: 53 examinări cariotip cu bandare pentru Spitalul L.Țurcanu, 26 explorări 
pentru alte spitale și 47 teste FISH, din care 17 pentru Spitalul L.Țurcanu și 30 pentru alte spitale 
  
Pe Compartimentul  de transplant medular (8 paturi): 
 număr zile de spitalizare 2422/ 2018 față de 2031 în 2017 
 indice de utilizare a fost 302,7/ 2018 comparativ cu 253,8 în 2017 
 durată medie spitalizare a fost de 7,21 zile/ 2018 față de 5,29 în 2017 
 decese – 1/ 2018 
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 studiile clinice derulate în 2018 au fost următoarele: 
1.BAY 94-9027 / 15912, A multi-center, phase III, non-controlled, open-label trial to evaluate the 

pharmacokinetics, safety, and efficacy of BAY 94-9027 for prophylaxis and treatment of bleeding in 
previously treated children (age <12 years) with severe hemophilia A, Bayer  
 2. EUROPE ASPIRE - Personalized treatment in haemophilia and its impact on musculo-
scheletal health and quality of life- A retrospective and prospective study of real life of PwH in 
Romania; proiect castigat in 2017 prin competitie internationala cu derulare in 2018, in colaborare cu 
Centrul Medical “C. Serban” Buzias - Prof.Dr. Serban Margit, Conf. Dr. S.Arghirescu 
 3. ALL SCTped 2012 FORUM 
International Study –Coordinator Institute St.Anna Kinderkrebsforschung EudraCT Number: 212-
003032-22 Conf. Dr. S.Arghirescu - Coordonator pentru Romania 
 lucrări științifice publicate și comunicate de către membri disciplinei – peste 40 lucrări 
 achiziționare din fonduri provenite din sponsorizare a 12 infuzomate a căror valoare se ridică la 
aproximativ 60.000 lei 
 au fost achiziționate din donații medicamente care nu existau pe piața românească în valoare de 
244.868 lei 
 au fost finalizate lucrările de reparație capitală a etajelor I, II, III din clădirea de oncohematologie 
cu fonduri provenite de la Asociația Salvează Vieți; valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 400.000 
Euro 
 toate saloanele de oncologie și transplant au sistem de ventilație individual; grup sanitar propriu 
 a fost refăcut sistemul de supraveghere audio-video din Compartimentul de transplant cu fonduri 
provenite exclusiv din sponsorizare  
 s-a implementat investigarea celulelor leucemice din lichidul cefalorahidian prin citospin, analiză 
care se efectuează doar în spitalul nostru 
 dozările de factori ai coagulării (VII, VIII, IX) precum și a inhibitorilor sunt efectuate atât pentru 
cazurile internate cât și pentru alte spitale 
 au fost efectuate 4 intervenții chirurgicale ortopedice la pacienți cu hemofilie în colaborare cu 
Spitalul Județean Timișoara și 2 operații la pacienți cu deficit de coagulare împreună cu colegii din 
Clinica de Chirurgie Pediatrică 
 
Punctele forte ale secției sunt: 
 existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii 
 continuarea activității de transplant medular inițiată în premieră națională la Timișoara 
 ICM realizat depășește ICM național al secțiilor de pediatrie 
 Laboratorul de flowcitometrie este unic în zona de vest a țării și deservește toate spitalele din 
județele arondate. 
 
 Obținerea titlurilor de: 
- Centru de Excelență pentru leucemii și limfoame la copil 
- Centru de Excelență pentru Hemofilie 
- Centru de Excelență pentru Boli Rare 
 
 Obținerea acreditărilor naționale pentru Compartimentul de Transplant și pentru Banca de celule 
stem 
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 faptul că 90% dintre medici sunt cadre didactice a permis participarea la formarea de rezidenți, 
studenți, elaborare de lucrări științifice și includerea în proiecte de cercetare. 
 
 
Obiective majore pentru 2019 
 
1. finalizarea lucrărilor de reparație capitală a parterului clădirii care găzduiește oncohematologia și 
transplantul, inclusiv a laboratoarelor și cabinetelor 
2. atragerea de sponsori pentru finanțarea achiziției de medicamente citostatice care lipsesc din 
România 
3. creșterea numărului procedurilor de transplant de celule stem 
4. continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

a. A SINGLE-ARM, MULTICENTER PHASE IIIB CLINICAL TRIAL TO EVALUATE 
THE SAFETY AND TOLERABILITY OF PROPHYLACTIC EMICIZUMAB IN 
HEMOPHILIA A PATIENTS WITH INHIBITORS- Roche Romania SRL  

b. Protocol 54179060LYM3003; Phase 3,”A Randomized, Open-label, Safety and Efficacy 
Study of Ibrutinib in Pediatric and Young Adult Patients With Relapsed or Refractory 
Mature B-cell non-Hodgkin Lymphoma:”- Performing Services as a Site Manager on 
behalf of Johnson & Johnson Romania SRL 

5. perfecționarea personalului medical 
6. scăderea numărului de zile de spitalizare 
7. eficientizarea secțiilor cu eficiență mai redusă în 2018 
8. reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciilor 
9. respectarea protocoalelor și procedurilor de diagnostic și tratament validate internațional 
10. monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților 
11. continuarea contractelor de colaborare cu Spitalul Clinic Județean -laboratorul de imunologie de 
transplant pentru tipizare HLA; cu Institutul Național de Medicină Legală -pentru chimerism; cu 
Bioclinica -pentru investigații de laborator rare, etc 
12. susținere financiară prin atragerea de sponsori 
13. menținerea acreditării de către Societatea Europeană de Transplant (EBMT) a Centrului de 
Transplant Timișoara 
14. asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea spitalului 
15. achiziționarea unui apparat de anestezie pentru încăperea în care se efectuează puncții medulare și 
biopsii. 
SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE III 

Secţia Clinică Pediatrie III funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, (în cadrul Clinicii I Pediatrie 

– UMFT), fiind parte integrantă a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu” Timişoara. 

Secţia Clinică Pediatrie III este condusă de către Medic Şef Secţie Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean, 

medic primar pediatru şi  medic specialist endocrinolog, competenţă în ecografie generală. 

Autoritatea de administrare a Spitalului este Primăria Municipiului Timişoara. 

Structura serviciului și numele șefului secției: 
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 Secţia Pediatrie III asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul Timiş, 

dar şi din judeţele învecinate, respectiv: Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, etc. 

 Secţia are scriptic  48 de paturi după cum urmează:  

 Ped. III (Diverse) - 22 Paturi 

 Endocrinologie - 12 Paturi 

 Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 5 Paturi 

 Reumatologie - 9 Paturi. 

Menționăm că la momentul actual suntem nevoiți să lucrăm cu un număr mai mic de paturi, respectiv 27 

pe toată secția, aspect redat in graficul de mai jos: 

 

Secția Clinică Pediatrie 3  

 

Compartiment Saloane Nr.paturi  

real 

Nr.paturi 
scriptic 

 

Endocrinologie 

20 M – 4 4  

 

12 

 

21 

M – 2  

5 m – 3 

Diabet, nutriție și boli metabolice 29 M – 5 5 5 

 

Reumatologie 

25 M – 4  4  

9  

26 

M – 1  

4 ¾ – 1  

m – 2   

 

Diverse III 

 

30 

M – 3  

5 

 

22 ¾ - 1  

m – 1 

                  TOTAL 27 48 
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Referitor la numărul de paturi, menționăm că s-au făcut sesizări în privința raportării , care se face la 

numărul scriptic de paturi și nu la cel real. Subliniem că numărul real de paturi din Secția Pediatrie 3 este 

de 27 (față de 48, realizând un minus de 21 de paturi)  

În structura secției sunt: 

 Sală tratament 

 Salon spital de zi 

 Cabinet explorări funcționale 

 Cabinet medici rezidenți 

 Camera de gardă medici primari 

 Camera de gardă medici rezidenți 

 Sală de  curs 

 Registratură medici rezidenti 

 Holuri, vestiare 

 1 singur  grup sanitar pentru pacienți ( ceea ce este extrem de incomod și neplăcut) . 

 

Componența personalului aferent serviciului  

‐ Secţia Clinică Pediatrie III  - 3 medici primari pediatri, 1 medic specialist pediatru, 7 asistente, 5 

infirmiere 

‐ Comp.Endocrinologie- 1 medic cu specialitate dublă, pediatrie şi  endocrinologie – competență în  

endocrinologie și diabet pediatric , competență în echografie ;4 asistente principale,2 infirmiere. 

‐ Comp.Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 1 medic primar pediatru, supraspecializare în diabet 

şi nutriţie,3 asistente,2 infirmiere 

‐ Comp.Reumatologie -1 medic angajat cu contract de prestări servicii,2 asistente 

‐ 1 registrator medical 

‐ 1 brancardier 

‐ 5 îngrijitoare de curăţenie. 

‐ Asistente medicale cu studii superioare: 4. 
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Raport asupra pregătirii profesionale. 

În cursul anului 2018, medicii și asistentele medicale,  fiind în mod deosebit, preocupați în permanenţă să 
se reformeze, să se perfecţioneze, să aplice cunoştinţele acumulate la ultimele standarde, să-şi 
îmbogăţească experienţa , au participat la cursuri acreditate , organizate prin OAMMR şi nu numai, ci şi 
simpozioane şi conferinţe,pe teme medicale, cum ar fi:  

 08.05.2018 , 22.05.2018, 29.05.2018 şi 28.06.2018 curs de resuscitare  

 04.05.2018 curs de îngrijire a pacientului stomizat,  

 Simpozionul “ sănătatea , un drept al tuturor” din 12.05.2018, de ziua Mondială a Asistentului 
Medical 

 Cursul de “Comunicare în procesul de îngrijire” , care a avut loc în data de 11.05.2018,  

 Al 38-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă- 24-

26.05.2018- Craiova.  

 24.08.2018 curs Progen. 

 

În cadrul Secției, periodic se efectuează instructaje , astfel:  utilizarea substanțelor dezinfectante folosite 

în spital ( lunile februarie, martie, iulie,septembrie ), PSI ( lunile iunie, decembrie), colectarea deșeurilor 

și infecțioase  ( lunile februarie,august), instructaj de folosire a lămpii cu ultraviolete ( luna august), 

instructaj privind curățenia și dezinfecția în Secția Pediatrie 3 (luna august, septembrie ), instructaj 

privind fișa postului , cunoașterea și respectarea ROI, instructaj privind prelucrarea datelor cu character 

personal( lunile aprilie, mai, septembrie, noiembrie).  

 

Alte manifestări științifice interne şi internaţionale la care a participat personalul Secției Pediatrie 3 au 

fost:  

 Conferinta Nationala Cu Participare Internationala Zilele Pediatriei Iesene, Iasi 3-6 Octombrie 

2018 

 Congresul National De Endocrinologie, Sibiu 27-30 Iunie 2018 

 Congresul National De Gastroenterologie , Hepatologie Si Nutritie Pediatrica, Cu Participare 

Internationala,  Timisoara ,3-6. Octombrie 2018 
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 Simpozionul De Pneumologie Pediatrica, Prima Editie, 11-13 Octombrie 2018, Timisoara. 

 Caravana Nationala Cu Tema “ Rolul Nutritiei Si Al Activitatii Fizice In Mentinerea Starii De 

Sanitate A Copilului”, 28-29 Iunie, Timisoara 

 ESPE 2018, 27-29 Septembrie  2018, Athens Greece 

 ESPGHAN , 9-12 Mai 2018, Geneva 

 AACE- Boston SUA 

 Scoala De Vara Organizata De Societatea Romana De Pediatrie,  27-31 August 2018, 

 European Congress- Perinatal Medicine, 5-8 Septembrie 2018, St. Petersburg. 

 Activitate editoriala: s-au publicat lucrari in reviste nationale si internationale de specialitate 

precum Jurnalul Pediatrului, Clinical Laboratory, Journal of Neurogastroenterology and Motility, 

Hormone Research in Paediatrics , Jokull Journal 

 

 

Obiectul de activitate al Secției Clinice Pediatrie 3. 

 asigurarea asistenței medicale de specialitate- pediatrie, endocrinologie. 

 efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor care se impugn pentru diagnostic actual 

modern. 

 efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 

Sinteza activității pe anul 2018: 

Întreaga practică profesională a personalului medical ( medici şi asistente) a dus la realizarea unor 

performanţe bune  în ceea ce priveşte activitatea medicală în folosul copilului. Numărul de internări pe 

secţii a fost realiza cu un total de 1941 : 

 Diabet, nutriție și boli metabolice: 204 cazuri 

 Endocrinologie: 874 cazuri 

 Pediatrie III (diverse): 713 cazuri 

 Reumatologie : 150 cazuri, 

Numărul zilelor de spitalizare pe anul 2018 total: 8976, astfel: 
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 Endocrine- 3538 

 Diverse- 4106 

 Reumatologie -550 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 782 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de 187,00 total pe Sectia Pediatrie 3, astfel:   

 Endocrinologie- 294,83 ;   

 Diverse- 186,64;   

 Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice-156,40  

 Reumatologie 61,11. 

 

 

 

Paturile cu indicele de utilizare mai mic au fost folosite în zonele cu cazuri mai frecvente. 

În cadrul Secţiei a fost un singur  deces, după cum urmeaza: 

 Endocrine- 0 

 Diverse- 1 

 Reumatologie -0 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 0  

 

Raport decese pacienţi pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Nr. Decese = 1, luna mai 2018, sex m., urban, din secţia diverse. 

Durata medie a spitalizării pacienţilor a fost: 4,62 ( comparabilă cu media națională) 

 Endocrine- 4,05 

 Diverse-5,76 
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 Reumatologie- 3,67 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice – 3,83 

Pediatrie III 22 713 1 4106 186,64 5,76

Endocrinologie 12 874 0 3538 294,83 4,05

Diabet si boli de nutritie 5 204 0 782 156,40 3,83

Reumatologie 9 150 0 550 61,11 3,67

Total Pediatrie III 48 1941 1 8976 187,00 4,62

DECESE: Sectie Data Mediul Sex

PED III 21.05.2018 URBAN MASCULIN

Indici Spitalizare / Indicatori de rezultat     anul  2018

Sectia
Nr.

 paturi

Total af lati+

internati+

trans f  din

Decese
Zile 

spitalizare

Utilizarea  

paturilor

Durata medie 

spitalizare

 

**cu mentiunea ca numarul de paturi din tabel este cel scriptic si nu cel real. 

În cadrul Secţiei Pediatrie III, pe parcursul anului 2018 au fost îndeplinite obiectivele generale  privitoare 

la ameliorarea calităţii, respectiv creşterea accesibilităţii la serviciile medicale, creşterea calităţii 

serviciilor medicale,a crescut gradul de satisfacţie al pacienţilor şi al personalului. 

Punctele forte sunt reprezentate de : 

 Adresabilitate crescută, atât din judet cât și din țară; 

 Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism,  

Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

 Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  și din țară. 

 Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 

 Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare , lucrări publicate în reviste 

internaționale și naționale de prestigiu, membrii colectivului fiind cooptați în colective redacționale în 

reviste naționale. 

 Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat: 

 Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 
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 Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

 Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

 Lucrări de amenajări interioare 

 Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

 Au fost montate instalații de climatizare.  

 Realizări - pregătire profesională 

 Zilnic se realizeaza raportul de garda la care participa intreg personalul medical superior al Clinicii 

, unde se discută cazuri și atitudini terapeutice actuale. 

 lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

 săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

 În permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii în vederea 

optimizării calităţii serviciilor medicale. 

 

În concluzie: 

 În cadrul Secției Clinice Pediatrie 3, pe parcursul anului 2018, s-a desfașurat o activitate completă 
și complexă, respectând toate regulile, normele, ordinele și legile prevăzute în ROF-ul și ROI-ul 
Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii “Louis Țurcanu”; 

 Colaborarea cu celelalte secții, compartimente medicale (farmacie) și administrative (RUNOS),  a 
fost bună și foarte bună; 

 Nu am înregistrat reclamații din partea pacienților sau aparținătorilor, aceștia beneficiind de cele 
mai bune condiții de îngrijire și tratament. 

 

Obiective majore pentru anul  2019 . 

Obiective generale: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei), a indicatorilor 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea condițiilor optime de îngrijire 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă  ( dar în acord cu standardele naționale) 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

6. Implementarea de pachete de servicii pentru spitalizarea de zi. 
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Obiective specifice: 

1. Achiziţia de echipamente performante 

2. Organizarea unor cursuri de formare profesională  

3. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

4. Asigurarea accesibilitatății nediscriminatorii îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

5. Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de caz 

6. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi impuse 

de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

7. Optimizarea fluxurilor  de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

8. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

9. Realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2019 

10. monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

11. pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi  Termen : ianuarie-octombrie 2019 

12. asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea din 

timp a achiziționării acestora. Termen : permanent 

13. achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri diagnostice 

și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil Termen : 

august 2019 

14. pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2019 

15. încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

16. analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

17. aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

18. analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor personalului 

angajat al spitalului Termen : permanent 

19. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

20. Colaborare cu mediul de afaceri 

21. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 
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22. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

23. Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale, organizarea de Conferințe 

internaționale și Simpozioane . 

24. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE IV 

 

Secția Pediatrie IV are 47 de paturi după cum urmează: 

 15 paturi Pediatrie Diverse 
 15 paturi Cardiologie 
 10 paturi HIV SIDA 
 5 paturi Toxicologie 
 2 paturi Dializă Peritoneală  
 Ambulator integrat de Pediatrie  
 Ambulator integrat de Cardiologie Pediatrică 
 Sală de curs pentru activități didactice, comună cu Secția Pediatrie II, cu care împreuna formam 
Clinica III Pediatrie la UMF „Victor Babeș”Timișoara.  
 Sală de recoltări analize, complet renovată și dotată cu mobilier nou, ambele, renovarea și 
dotarea, cu finanțare prin sponsorizare de către Compania HELLA Timișoara în 2017! 
 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică, dotat cu echocardiograf Aplio XG Toshiba (donație 
ROTARY Germania), Holter TA și Holter ECG (Sponsorizare Compania HELLA Timișoara), ECG 
Schiller AT10 (Donație Germania), pulsoximetru profesional (Donație CALIFORNIA FITNESS 
România), toate obținute din donații sau sponsorizări din anii anteriori;  
 Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și explorări gastroentrologice, dotat cu Echocardigraf 
Vivid E9, General Electric, obținut din Sponsorizare de la UMF „Victor Babeș” Timișoara, ca urmare a 
rezultatelor în domeniul cardiologiei pediatrice pe care le-am realizat în anii anteriori; 
 ½ Cabinet de consultații cardiologie pediatrică și imagistică pediatrică, dotat cu un Echograf 
Viviv P3, din donația Companiei HELLA Timișoara, dar cu sondele cumparate de MS. în anii anteriori, 
care este utilizat în toate urgențele din spital, fiind mobil și mic și care de foarte multe ori este utilizat în 
secția de Terapie Intensivă a spitalului, unde nu există în dotare echograf, în Oncologie, la Dializă, etc. 
 
Șeful secției este Prof.Dr. Doroș Gabriela, medic primar pediatru, medic specialist cardiologie, cu Atestat 
de Studii Complementare în Cardiologie Pediatrică, Competență de Echografie Generală, Competența de 
Echocardiografie, Doctor în Medicină, Abilitat pentru conducere Doctorate. 
Asistenta Sefă a secției Pediatrie IV este D-na Kollar Ramona. 
 
De toate aceste sponsorizări și donații m-am preocupat personal, în calitate de Șef de Secție, pentru a 
putea sa ne desfășurăm activitatea la un înalt nivel profesional, care altfel nu ne-ar fi fost asigurat.  
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Componența serviciului 
Număr total angajați 45 din care:  
- 10 medici,  
- 23 asistente,  
- 10 infirmiere  
- 6 îngrijitoare curățenie. 
- 1 registrator medical 
Dintre medici: 
- 2 medici primari pediatrie, specialiști Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie 
pediatrică și Competență de Echografie Generală, Competență de Echocardiografie, Doctor în Medicină. 
- 1 medic primar Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie pediatrică și Competență 
de Echocardiografie, cu contract prestări servicii și orar redus 
- 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate de Nefrologie  
- 1 medic primar pediatrie cu a II a specialitate Gastroenterologie 
- 1 medic primar pediatrie cu competență în Echografie Generală 
- 2 medici specialiști pediatrie 
- 1 medic primar Boli Infecțioase 
- 1 medic primar Pediatrie 
 
  
În anul 2018, în Secția Pediatrie IV, pe un numar de 47 de paturi am avut internați un numar de 2383 
pacienți, cu o durată medie de spitalizare de 3.79 zile. 
Se remarcă o aglomerație în Compartimentul de Pediatrie, unde pe cele 15 paturi, gradul de ocupare este 
de 402.80 și mai mare față de 2017, când oricum a fost foarte mare, 386.53, fapt ce ar susține argumentul 
nostru de necesitate de redistribuire a paturilor în secție.  
Nu același lucru este în Compartimentul de Cardiologie, unde, după plecarea d-lui Dr Lesovici Petrică în 
pensie, după reorganizarea spitalului, am primit și paturile dânsului, având un numar de 15 paturi, cu un 
grad de ocupare de 109.53, pe care dorim să le redistribuim în cadrul secției pentru Compartimentul de 
Pediatrie, fapt semnalat în scris la Direcțiunea spitalului, pentru a reduce aglomerația la pediatrie și a 
eficientiza cardiologia, unde lucrează efectiv 2 medici pe 15 paturi. Am propus revenirea 
Compartimentului de Cardiologie la 10 paturi și mutarea celorlalte 5 paturi la Pediatrie.  
Indicii de utilizare la compartimentul HIV SIDA au fost mici, 60.30 dar mai mari față de 2017, când au 
fost de 50.40, în contextul în care nu mai avem decât patologie de nou născuți expuși perinatal la HIV, 
din mame cu HIV, 132 cazuri în 2018, pe 10 paturi. Acest lucru denotă faptul că ne-am dat interesul în a 
crește rulajul și pe aceste paturi. Și aici am militat pentru reducerea numărului de paturi de la 10 la 5, 
minimum pentru un compartiment, cu redistribuirea celorlalte 5 paturi în Compartimentul de Pediatrie.  
Toxicologia a avut un indice de utilizare al patului de 92.80 în 2018, față de 90.20 în 2017, la un numar 
de 205 pacienți internați pe 5 paturi. Aici situația depinde de numarul imprevizibil de intoxicați, care se 
prezintă la spital.  
Dializa peritoneală, la un numar de 2 paturi a avut corespondent 52 de pacienți în 2018 față de 43 de 
internați în 2017, cu un indice de utilizare a patului de 134.5 în 2018 față de 109.50 în 2017.    
 
ICM venituri-cheltuieli 
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Din raportul trimestrial,  reiese că secția de Pediatrie IV este o secție foarte bună, deoarece aduce venit 
spitalului prin faptul că ICM este apropiat de cel național, dar nu este o secție consumatoare, fiind la 
majoritatea capitolelor financiare pe plus. 
 
 
Obiectul de activitate 
 Diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor: cardiologie pediatrică, dializă peritoneală-nefrologie, imagistică 
medică și pediatrie și HIV; 
 Coordonarea Programului Național de Hipertensiune Pulmonară la Copil; 
 Activitate didactică cu studenții la patul bolnavului; 
 Activitatea de coordonare și de formare a medicilor rezidenți; 
 Activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice); 
 Efectuarea de consulturi interdisciplinare, în cadrul spitalului și între spitale, în special pe 
supraspecializarea de cardiologie pediatrică, care este deficitară în toată țara și care trebuie să asigure 
consultații pentru toate județele arondate Timișului; 
 Ambulator de specialitate pediatrie și cardiologie pediatrică. 
 
 
Sinteza activității în 2018  
 număr internări:   2383 în 2018 față de 2300 în 2017  
 număr decese:       8/2018 față de 10/ 2017 din care 4 la pediatrie, 3 la cardiologie și 1 la 
toxicologie 
 ICM (indice de complexitate al cazului) nu poate fi comparat deoarece nu am primit rezulatele pe 
2018 
 * Pediatrie =     (1.0934 -2017) (1.0532 - 2016) 
 * Cardiologie =    (1.2068 – 2017) (1.3094 - 2016) 
 * HIV-SIDA =    (2.3531 – 2017) (4.6428 - 2016) 
 * Toxicologie =    (1.4572 – 2017) (1.415 - 2016) 
 * Dializă peritoneală =   (1.3795 – 2017) (1.1562 - 2016) 
 durata medie de spitalizare:  3.79 zile în 2018, aproape egal cu 3.78 zile în 2017  
 indice de utilizare pat:        191.94 în 2018 față de 185.19 în 2017  
 număr zile de spitalizare:   9021 în 2018 față de 8704 în 2017  
   
 
Dotări din SPONSORIZĂRI / DONAȚII și autogospodărire în 2018 
 
- 42 de NOPTIERE NOI pentru toată secția – donație din partea unei paciente 
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- 3 bucăți „MONITOR FUNCȚII VITALE GENERAL ELECTRIC” , în valoare de 10.000 Euro, 
de la Compania HELLA România 
                                                  

                   
 
 
 
- 1 Imprimantă KYOCERA, multifuncțională, tot din sponsorizare de la Compania HELLA 
România 
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- 1 Imprimantă prin proiect de cercetare UMF, proiect al cărui Director este Prof. Doroș Gabriela, 
dar de care beneficiază secția Pediatrie IV 
 

                                                       
 
- 2 bucăți Pulsoximetre HUNTLEIGH – sponsorizare de la Rotary Cetate Timișoara în val de aprox 
4000 Euro 
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Din autogospodărire, prin spital am achiziționat pentru secție următoarele produse extrem de necesare:  
- 1 bucată PULSOXIMETRU PORTABIL V100 pentru sala de tratamente, în vederea monitorizării 
funcțiilor vitale 
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- 1 bucată CÂNTAR OMOLOGAT PENTRU SUGARI, complet indispensabil noilor cerințe 
pentru acreditare; 
 

  
 
 
 
 
- 1 bucată APARAT NEBULIZARE NOCOSPRAY SN 37 N 625 
 

 
 
- 2 bucăți „ TENSIOMETRU ANEROID cu KIT MANSETE ROMA” pentru secție, asistente și 
medici 
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- 1 bucată TERMOMETRU INFRAROȘU THERMOFOCUS 0700 

 
 
 
 
- 13 bucăți „COȘ CU PEDALE” pentru saloane, deoarece trebuiesc schimbate anual, fiind de 
foarte slabă calitate, prin ruperea rapidă a pedalei 
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- 1 bucată aparat de laminat foi A4 –OL 250-L MONOLITH 
 

 
 
 
- 1 bucată imprimantă HP Laserjet MFP 1300  pentru Asistenta Șefă 
 

 
Așa arată noua Cameră de recoltarea pacienți – Sponsorizare Compania Hella Roamânia în 2017.  
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Punctele forte ale secției sunt: 
 Existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii, în special cardiologie 
pediatrică, cea mai solicitantă supraspecializare, deoarece în toate compartimentele este nevoie de 
consulturi cardiologice: Nou născuți, TI, Pediatrie, Cardio, Nefrologie, Hematologie, Oncologie, ORL, 
Chirurgie pediatrică, TBC, HIV și în plus consulturi interdisciplinare din alte clinici unde nu există 
cardiologie pediatrică; NPI, ORL, Infecțioase, inclusiv înainte de sedarea pentru explorări de înaltă 
performanță, precum RMN,  etc; 
 Continuarea activității în Compartimentul de Toxicologie, cu dezvoltarea Centrului Regional de 
Toxicologie; 
 Continuarea activității în compartimentul de HIV, care găzduiește și tratează nou născuții din 
mame HIV; 
 Continuarea activității de Dializă peritoneală la copil; 
 Obținerea acreditărilor CONAS pentru secție și spital; 
 90 % din personalul medical este cadru didactic, fapt ce a dus la participarea în formarea 
rezidenților și a studenților, la elaborarea de lucrări științifice și proiecte de cercetare, care vor continua. 
 
 
 
Obiective majore pentru 2019 
 
1. Încercarea de redistribuire a paturilor în cadrul secției, pentru eficientizarea acesteia, prin 
creșterea cu 10 a numărului de paturi de Pediatrie și scăderea a 5 paturi de la cardiologie și 5 paturi de la 
HIV-SIDA, cu avizul Consiliului de Administrație; 
2. Creșterea indicelui de utilizare a paturilor, dacă se va reorganiza secția conform cerințelor pentru 
eficientizare;  
3. Încercarea de eficientizare a compartimentelor cu eficiență mai redusă în 2018: HIV-SIDA, 
toxicologie, dializă peritoneală, cardiologie, din motivele expuse anterior; 
4. Reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului; 
 
5. Militarea pe toate planurile pentru redobăndirea spațiilor de la parter, actualmente ocupate de 
Computer tomograf, unde să se desfășoare activitatea de cardiologie, care în acest moment se desfășoară 
în condiții total improprii, în spații de la et 3, unde greu ajung pacienții gravi, cu targa sau în cărucioare, 
de la onco-hematologie, neonatologie sau chirurgie, după ce străbat pe jos sau cu liftul tot spitalul; 
spațiile actuale sunt improprii și pentru aparate - echocardiografe, care dizlocă un volum mare de aer cald 
și au nevoie de o temperatură optimă de 21-23 de grade, nu de 30 cât este când sunt medicii, asistentele, 
familia pacientului, pacientul și rezidenții în încăpere. Am cedat la presiune spațiile de la parter, pentru 
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ca spitalul să fie dotat cu Computer Tomograf, dar în condițiile dării în funcție a noului spital, solicităm 
vehement să ne reluam activitatea în spații civilizate și pentru pacienți și pentru personalul medical și 
pentru aparatura extrem de scumpă, toată obținută prin mari eforturi și sponsorizări, respectiv dorim să 
redobândim spațiile în care am funcționat anterior mutării;  
6. Regândirea redistribuirii spațiilor, cu pat de mamă lângă patul de sugar, pentru a asigura confortul 
mamelor internate cu copii în spital, în momentul de față existând nemulțumiri majore din faptul că 
mamele nu au pat în salon alături de sugari și stau pe scaune sau direct în pat cu copilul; 
7. Căutarea împreună cu conducerea spitalului a unei soluții pentru cazarea mamelor, deoarece nu 
mai există acest spațiu prin noua construcție, datorită căreia, secțiile s-au aglomerat temporar, până la 
finele noii construcții; 
8. Renegocierea între spital și Casa Ronald Mc Donald a posibilității de cazare a mamelor și care 
stau un numar mai mic de 4 zile, deoarece este o condiție de acces la această locație; 
9. Finalizarea lucrărilor de reparație a băii de pe secție, cu prioritate în 2019, deoarece baia e parțial 
funcțională, linoleumul este dezlipit și rupt și e permanent pericol de inundare a parterului, deoarece 
această baie e cea mai modernă și este accesată și de mamele copiilor internați cu un etaj mai sus;  
10. Necesitatea asanării băii de la Compartimentul de HIV-SIDA, care există, dar necesită renovare și 
o redistribuire a spatțiului, rău împarțit, dar care nu am putut să îl rearanjăm, neavând aviz de la DSP; 
11. Schimbarea paturilor mari și vechi din secție cu paturi noi sau prevederea cu bare de protecție a 
paturilor vechi, cu ajutorul direcțiunii spitalului; 
12. Menținerea contracterlor de service și mentenanță la echocardiografe și echografe; 
13. Perfecționarea continuă a personalului medical; 
14. Reevaluarea și respectarea protocoalelor și procedurilor; 
15. Asigurarea supravegherii audio-video în Secția Pediatrie IV, pentru monitorizarea activității și 
prevenire a evenimentelor neplăcute;  
16. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților; 
17. Continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 
18. Continuarea contractelor de colaborare cu Bioclinica si Neuromed-pentru investigații de laborator 
și investigații paraclinice rare și de înaltă competență profesională, externalizate, dar fără de care nu 
putem asigura înaltă probitate profesională; 
19. Susținere financiară prin atragerea de noi sponsori și în anul 2019, deoarece compania HELLA 
România și Compania ZF Automotive au rămas sponsori fideli secției noastre; 
20. Asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea secției și a spitalului nostru! 
SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE PREMATURI 

 

Structura serviciului şi numele şefului secţiei: Clinica de Neonatologie – Prematuri  – şef: Prof. Univ. Dr. 
Boia Mărioara 

Numărul de paturi/secţie: 

 

Secţia Nr. Paturi 

Terapie Intensivă Prematuri 10 

Prematuri 35 

Neonatologie Patologică 14 
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În cadrul clinicii mai există: 

- 8 saloane dintre care 2 de terapie intensivă; 
- 1 sală  de tratament; 
- 1 sală de consultaţii; 
- 1 cabinet al medicilor; 
- 1 cabinet registratură; 
- 1 cabinet asistenta șefă+raport; 
- 1 cameră de gardă; 
- 1 sală de curs; 
- 1 biberonerie + sală de muls; 
- 4 saloane pentru cazare mame însoțitoare; 
- 1 salon rezervă cu 2 paturi mame și 2 paturi copii. 

 

Componenţa serviciului 

Colectivul medical al clinicii: 

Secția Clinică de Neonatologie – Prematuri: 

- Compartiment Terapie Intensivă Prematuri: 
Prof. Univ. Dr. – Boia Mărioara – medic primar pediatrie, medic primar neonatologie; 

Dr. Manea Aniko Maria – medic primar neonatologie, asistent universitar; 

- Compartiment  Prematuri: 
 Dr. Cioboată Daniela Mariana – medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie; 

 Dr. Costescu Oana Cristina – medic specialist neonatologie, asistent universitar; 

 Compartiment  Neonatologie Patologică: 

 Dr. Doandeș Florina Marinela – medic specialist pediatrie, medic resident neonatologie; 

 Dr. Lungu Nicoleta – medic specialist neonatologie, medic specialist medicina de familie  

 Dr. Pop Elena -  medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie.  

 

Obiectul de activitate al serviciului: 

Secția Clinică de Neonatologie – Prematuri  prezintă activitate medicală de ambulatoriu în colaborare cu 
CSAJTM. 

În anul 2018 s-au realizat 1637 consultatii. 

Clinica de Neonatologie - Prematuri prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi consulturi 
interdisciplinare, însemnând un total de 576 de cazuri. 

 

Activitatea de spitalizare continuă în Clinica de Neonatologie – Prematuri  a presuspus un număr total de 
externări pe anul 2018 de 1046. Dintre aceste 263 de cazuri au fost initial internate în compartimentul de 
TI prematuri, ulterior fiind transferați în compartimentele de Prematuri sau Neonatologie Patologică. 
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Secţie/Compartiment Externări 

Neonatologie Patologică 420 

Prematuri  626 

 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018:  

Secţie/Compartiment DMS 

Terapie Intensivă Prematuri 4 

Prematuri 13 

Neonatologie Patologică 5 

 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018: 

Secţie/Compartiment Total Zile de 
Spitalizare 

Terapie Intensivă Prematuri 2094 

Prematuri 9016 

Neonatologie Patologică 2035 

TOTAL: 14045 

 

Indicele de complexitate a cazurilor: 

Secţie/Compartiment ICM 

Terapie Intensivă Prematuri - 

Prematuri 2,12 

Neonatologie Patologică 1,06 

 

Raport analize efectuate/2018: 

Secţie/Compartiment Analize de laborator Analize 
Radiologie şi 
Imagistică 

Terapie Intensivă Prematuri 9365 470 

Prematuri 13610 180 

Neonatologie Patologică 7415 110 

TOTAL: 30390 760 

 

Raport situaţie exernaţi din alte judeţe: 

Secţie/Compartiment Externaţi din alte judeţe 
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Terapie Intensivă Prematuri 180 

Prematuri 145 

Neonatologie Patologică 108 

 

Raport reinternări sub 30 de zile: 

Secţie/Compartiment  

Terapie Intensivă Prematuri 13 

Prematuri 44 

Neonatologie Patologică 20 

 

Numărul total de transferuri interspitaliceşti în anul 2018 a fost de 18. 

Numărul total de decese în anul 2018 – 21. 

 

În cadrul clinicii există, de asemenea, o preocupare continuă vis-à-vis de activitatea ştiinţifică şi vizează 
în special probleme de patologie specifica nou-nascutului prematur si la termen: patologie respiratorie, 
patologie neurologica, patologie medico-chirurgicala,  malformativă,. Activitatea ştiinţifică în perioada 
2002-2018 s-a concretizat prin efectuarea a 2 lucrări de doctorat şi 2 lucrări de masterat , in prezent in 
Clinica existand 4 doctoranzi cu teme de cercetare de actualitate.  

 

De asemenea s-a organizat in colaborare cu UMFT “V.BABES” un curs postuniversitar,cu tema „ 
Prematuritatea si complicatiile prematuritatii” adresat medicilor specialişti si primari neonatologi şi  
pediatri, , medicilor de familie, medicilor rezidenţi de neonatologie şi pediatrie. 

În anul 2018  s-a reuşit implementarea terapiei ATTEK –stimulare auditivo-tactilo-senzoriala pentru nou-
nascutii din sectia de terapia intensiva. De asemenea a intrat in dotarea clinicii un aparat video EEG util 
in monitorizarea continua a pacientilor cu afectiuni neurologice. De asemene s-au achizitionat 1 aparat de 
ventilatie mecanica cu frecventa inalta si 2 aparate de ventilatie noninvaziva cu flux inalt necesare 
terapiei patologiei respiratorii. 

 

Activitatea editorială 

 Does Active Smoking Influence the Second Trimester Biochemical Markers Concentrations?- 
Dan Navolan, Florin Birsasteanu,  Simona Vladareanu, Marius Craina, Marioara Boia, Ioana Ciohat, - 
Rev.Chim.(Bucharest)♦68♦No. 10 
 Invasive Aspergillosis In An Elbw Premature -Aniko Manea, Florina Doandes, Daniela Cioboata, 
Rodica Heredea, Marioara Boia -Jurnalul Pediatrului  – Year XX, Vol. XX, Nr. 77-78 
 Ultrasound Diagnosis And Correlation Between Obstetrical Trauma And Neurological Disorders 
-Marioara Boia, Daniela Cioboata, Florina Doandes, Nicoleta Lungu, Oana Costescu, Aniko Manea-
Jurnalul Pediatrului – Year XX, Vol. XX, Nr. 79-80 
 Clinical aspects and evolution in the early neonatal sepsis- Marioara Boia, Daniela Cioboata, 
Aniko Manea -Archives of Disease in Childhood  ,vol. 102 (Suppl 2) 
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 Enteral nutrition at extremely low birth weight newborn- Aniko Manea, Daniela Cioboata, Florina 
Doandes, Nicoleta Lungu, Marioara Boia-Archives of Disease in Childhood , vol. 102 (Suppl 2),  
 

Congrese, conferinţe: 

 2018 European Congress of Perinatal Medicine  - St Petersburg, Russia 5-8 September . 
 2018 8th International Congress Of UENPS- 3-5 Octombrie , Bucuresti 
 2018 The 4th International Neonatology Association Conference (INAC 2018), Ghent, Belgia 
 2018, Conferinta – Actualitati in abordarea prematurului cu patologie respiratorie, Cluj – Napoca. 
 2018, A 21- A Conferinta Nationala a Societatii Romane de Ultrasonografie in Medicina si 
Biologie, Brasov. 
 2018, Conferinta – Prioritati in practica pediatrica, Timisoara. 
 2018, Al 5-lea Congres National de Diabet, Nutritie si Endocrinologie Pediatrica- cu participare 
internationala. Timisoara. 
 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi 
o activitate didactică, pregătind în anul 2018 aproximativ 500 studenţi anul IV si anul VI ai Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, şi 250 de asistente cu studii superioare. 

 

Obiective pentru anul 2019 : 

1. Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTm; 
2. Realizarea unui contract de colaborare cu spitalele si maternitatile  cu acelasi profil din alte 
regiuni ale tarii 
3. Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri,  
4. Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 
5. Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 
6. Scăderea mortalităţii; 
7. Dotarea sectiei cu un RMN neonatal in vederea optimizarii diagnosticului, tratamentului si 
reducerea duratei de spitalizare si implicit cresterea veniturilor sectiei si spitalului 
 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICA +  SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE 
PEDIATRICĂ 

 

Structura serviciului şi numele şefului secţiei 

Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică –  UMFT – şef clinica -  Prof. Univ. Dr. Boia Eugen formată 
din : 
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 Secţia Clinică de Chirurgie Pediatrică ( şef Prof. Univ. Dr. Boia Eugen) cu compartimentul 
Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi, Compartimentul de Oftalmologie, 
Compartimentul de ORL; 
 

 Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică (şef: Conf. Univ. Dr. Popoiu Marius Călin) cu 
compartimentul Recuperare Ortopedică şi Traumatologie  
 

Numărul de paturi/secţie: 

Secţia Nr. Paturi 

Chirurgie pediatrică 35 

Chirurgie plastică, microchirurgie 
reconstructivă şi arşi 

5 

Oftalmologie 3 

ORL 5 

Ortopedie pediatrică 20 

Recuperare ortopedică şi traumatologie 5 

 

În cadrul clinicii mai exista: 

- 20 saloane; 
- 3 săli de operaţie; 
- 3 săli de pansamente; 
- 2 săli de consultaţii; 
- 10 cabinete ale medicilor; 
- 1 cameră de gardă +raport; 
- 1 sală de curs; 
- 1 oficiu; 
 
Componenţa serviciului: 

Colectivul medical al clinicii: 

Secția Clinică de Chirurgie Pediatrică: 

 Compartiment Oftalmologie: 
Dr. Mocanu Valeria – oftalmologie, medic specialist; 

Dr. Moise Codruţa Marinela – oftalmologie, medic primar; 

 Compartiment ORL: 
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Dr. Horhat Raluca – ORL, medic specialist; 

Dr. Miailovici Daniela – ORL, medic primar; 

Dr. Sitaru Adrian – ORL, medic specialist; 

Dr. Smoc Boris – ORL, medic primar; 

Dr. Zaboş Dorinela – ORL,  medic primar; 

 Compartiment Chirurgie Pediatrică: 
Prof. Univ. Dr. Boia Eugen- chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar 

Dr. Andrei Gheorghe Zeno – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

Dr. Bănăţeanu Marius Aurel – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar; 

Dr. David Vlad Laurenţiu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Iacob Radu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Lazea Ştefan – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

   

 Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi: 
Dr. Fuicu Păun – medic primar chirurgie şi ortopedie pediatrică, asistent universitar; 

Dr. Stănciulescu Maria-Corina – medic specialist chirurgie pediatrică, asistent  universitar. 

 

Secția Clinică de  Ortopedie Pediatrică 

 Compartiment Recuperare Medicală, Ortopedie şi Traumatologie: 
Dr.Vasilie Doru Valentin - medic primar, asistent universitar 

Dr Tepeneu Narcis – medic primar, asistent universitar 

Conf. Univ. Dr. Amaricăi Elena – recuperare medicală, medic primar; 

Dr. Liliana Căţan – recuperare medicală,  medic specialist, asistent universitar. 

 Compartiment Ortopedie Pediatrică 
Conf. Univ. Dr. Popoiu Marius Călin – medic primar 

Dr Adam Ovidiu – medic primar 

Dr. Babeu Nicolae – medic primar 

 

 

Obiectul de activitate al secției: 

Secțiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate medicală de ambulatoriu în 
colaborare cu CSAJTM. 

 

În anul 2018 s-au realizat : 

 

Secţia/Compartiment Nr. Consultaţii: 

Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică 4658 
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ORL 6503 

Oftalmologie 3304 

Recuperare ortopedică şi traumatologie 305 

 

Secțiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă 
şi consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 20028 de cazuri. 

 

Activitatea de spitalizare continuă în Secţiile de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică şi departamentele 
subordonate a presuspus un numar total de externari pe anul 2018 de 4638, dintre acestea 3314 au fost 
pacienti care au suferit intervenţii chirurgicale – un procent de 71,45 %. 

Secţie/Compartiment Externări 

Chirurgie Pediatrică 2153 

Chirurgie Plastică 434 

Ortopedie Pediatrică 1215 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 192 

ORL 553 

Oftalmologie 91 

 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018:  

Secţie/Compartiment DMS 

Chirurgie Pediatrică 3,22 

Chirurgie Plastică                                      
6,25 

Ortopedie Pediatrică 3,79 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 11,38 

ORL 2,65 

Oftalmologie 2,62 
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Raport total zile de spitalizare pe anul 2018: 

Secţie/Compartiment Total Zile de 
Spitalizare 

Chirurgie Pediatrică 9021 

Chirurgie Plastică 3008 

Ortopedie Pediatrică 4866 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 2231 

ORL 1573 

Oftalmologie 244 

TOTAL: 20943 

Indicele de complexitate a cazurilor: 

Secţie/Compartiment ICM 

Chirurgie Pediatrică 1,0984 

Chirurgie Plastică 1,2819 

Ortopedie Pediatrică 1,4226 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 0,6527 

ORL 0,8544 

Oftalmologie 0,6079 

 

Raport situaţie exernaţi din alte judeţe: Total = 1507 

Secţie/Compartiment Externaţi din alte judeţe 

Chirurgie Pediatrică 687 

Chirurgie Plastică 130 

Ortopedie Pediatrică 413 
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Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

83 

ORL 183 

Oftalmologie 11 

 

Raport reinternări sub 30 de zile: Total=284 

Secţie/Compartiment Numar reinternări sub 30 de zile 

Chirurgie Pediatrică 160 

Chirurgie Plastică 20 

Ortopedie Pediatrică 80 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

0 

ORL 23 

Oftalmologie 1 

 

Raport transferuri interspitaliceşti în anul 2018 :Total=46 

Secţie/Compartiment Numar transferuri interspitaliceşti 

Chirurgie Pediatrică 38 

Chirurgie Plastică 5 

Ortopedie Pediatrică 1 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

0 

ORL 2 

Oftalmologie 0 

 

Numărul total de decese în anul 2018: 8 ( 6 cu vârsta sub 1 an, 2 cu vârsta intre 2 şi 4 ani) . 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

224  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

În cadrul secțiilor există, de asemenea, o preocupare continuă vis-à-vis de activitatea ştiinţifică şi vizează 
în special probleme de patologie malformativă, chirurgia esofagului, chirurgia defectelor parietale 
abdominale, chirurgia defectelor parietale toracice, megacolonul congenital, hipospadias, piciorul strâmb 
congenital, anomalii vasculare, patologia splinei, patologia organelor genital. Activitatea ştiinţifică în 
perioada 2002-2018 s-a concretizat prin efectuarea a 6 lucrări de doctorat şi 4 lucrări de masterat. 

În anul 2018 s-a reuşit implementarea tratamentului laparoscopic minim invaziv în afecţiunile 
chirurgicale pediatrice, având o preocupare permanentă în formarea noii generaţii. 

De asemenea, 2018 a reprezentat un an de reper în istoria chirurgiei pediatrice în Timişoara şi în 
România, odată cu achiziţionarea robotului Da Vinci. Robotul a intrat în dotarea Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara cu ajutorul fundaţiei Botnar din Basel, Elveţia, donând 
pentru achiziţionarea acestuia şi funcţionarea lui pentru următorii 5 ani 2,4 milioane euro. Prima operatie 
laparoscopica asistata robotic s-a efectuat in februarie 2018, pe parcursul anului 2018 inregistrandu-se 40 
interventii chirurgicale de acest gen. 

 

Activitatea editorială: 

 Costal Cartilages Do Not Overgrow in Patients with Pectus Excavatum - David V.-L., Cerbu S.,  
Haragus H.,  Popoiu M.-C., Stanciulescu C.-M.,  Cozma G., Burlacu O., Boia E.-S. 
 The Protective Effect of HDL-Cholesterol in Patients with Essential Hypertension - Germaine 
Savoiu Balint, Gheorghe Iovanescu, Horia Stanca, Calin Marius Popoiu, Eugen Boia, Ramona Amina 
Popovici, Sorin Lucian Bolintineanu 
 Verner–Morrison syndrome. Literature review - Oana Andreea Belei, Elena Rodica Heredea, 
Estera Boeriu, Tamara Marcela Marcovici, Simona Cerbu, Otilia Mărginean, Emil Radu Iacob, Daniela 
Iacob, Andrei Gheorghe Marius Motoc, Eugen Sorin Boia 
 Early Prediction of Sepsis Incidence in Critically Ill Patients Using Specific Genetic 
Polymorphisms Vlad Laurentiu David, Muhammed Furkan Ercisli, Alexandru Florin Rogobete, 
Eugen S. Boia, Razvan Horhat, Razvan Nitu, Mircea M. Diaconu, Laurentiu Pirtea, Ioana Ciuca, 
Delia Horhat, Florin George Horhat, Monica Licker, Sonia Elena Popovici, Sonia Tanasescu, 
Calin Tataru 
 Letter to editor: new emerging biological markers of neonatal sepsis - Dima Mirabela, Iacob 
Daniela, Marginean Otilia, Iacob Emil Radu 
 Histologic recovery among children with celiac disease on a gluten-free diet. A long-term follow-
up single-center experience - Oana Belei, Andreea Dobrescu, Rodica Heredea, Emil Radu Iacob, Vlad 
David, Otilia Marginean  
 P355 Cerebral sinovenous thrombosis in children– clinical manifestations, neuroimaging aspects, 
risk factors, treatment, complications, outcome - Carmen Petrescu, Delia Mihailov, Simona Cerbu, 
Mirela Manea, Delia Săvescu, Ioana Micle, Dorinela Zaboş, Elena Gamaniuc, Gabriela Doro&scedil, 
Gratian Dragoslav, Mariana Maruşteri, Eleonora Gheoghiu, Cristian Negru, Ghizela Kanalasz 
 

Congrese, conferinţe: 

 3- 4 Mai 2018 – Al 4-lea workshop de chirurgie laparoscopică realizat pe material porcin viu 
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Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi 
o activitate didactică, pregătind în anul 2018 aproximativ 500 studenţi anul V ai Universităţii de 
Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, 80 de studenţi ai facultăţii de Balneo-Fizio-
Kinetoterapie şi 100 de asistente cu studii superioare. 

 

Obiective pentru anul 2019: 

1. Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTM; 
2. Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri   
3. Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 
4. Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 
5. Creşterea numărului de paturi ale secţiei de Recuperare Ortopedică şi Traumatologie de la 5 la 10; 
6. Creşterea numărului de cazuri operate în urgenţă, scăzând astfel numărul zilelor de spitalizare; 
7. Scăderea numărului de cazuri internate care nu suferă intervenţii chirurgicale; 
8. Scăderea mortalităţii; 
9. Imbunatatirea tratamentului pacientilor cu arsuri 
10. Dotarea spitalului cu un RMN, asigurând astfel optimizarea timpului preoperator necesar 
investigaţiilor la pacienţii care urmează să sufere intervenţii de urgenţă. De asemenea, s-ar evita 
transportul pacienţilor în unităţile care dispun de astfel de dotări conform unor programări care pot 
întârzia, deseori, luarea unor decizii terapeutice. 
11. Dotarea celor 2 Secții de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica cu un aparat nou de radiologie 
12. Mutarea in noul sediu al Spitalului – corp B. 
 

SECȚIA CLINICĂ ATI 

Structura serviciului şi numele şefului de secţie: 

Medic Șef Secție ATI – Dr. Cucui-Cozma Cosmina-Georgiana-Carmen, din ianuarie 2018; 

Numărul de paturi – 35 paturi; 

 

În cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă există: 

 2 camere de gardă; 
 1 sală tratamente; 
 1 sală punct de lucru medici; 
 12 saloane. 
 
Componenţa serviciului: 
 Medic primar ATI – 5: 

 Dr. Cucui-Cozma Cosmina-Georgiana-Carmen – Medic Șef Secție ATI  
 Dr. Popescu Barbura; 
 Dr. Badeți Rodica Lenuța; 
 Dr. Izvernariu Floriana; 
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 Dr. Capușan Alin; 
 Medic specialist ATI –  6: 

 Dr. Crăciun Adrian Vasile (medic primar pediatru – a doua specialitate); 
 Dr. Mihailov Delia (medic primar pediatru – a doua specialitate); 
 Dr. Chiru Daniela (medic primar pediatru – a doua specialitate); 
 Dr. Farchescu Lavinia (perioada determinata); 
 Dr. Ștefănescu  Emanuela Maria (perioada determinata); 
 Dr. Cioară Adriana; 

 Medic rezident ATI – 1: 
 Dr. Smida Ovidiu Victor; 

 Asistent Șef ATI – Mihoc Nina; 
 Asistenți medicali ATI – 38 (dintre care un(1) asistent sef, trei (3) în concediu de maternitate și 
unu (1) în concediu de boală) ; 
 Infirmiere ATI – 24; 
 Ingrijitoare ATI – 3; 
 Brancardier ATI – 1; 
 Registrator medical ATI – 1. 
 

Obiectul de activitate al serviciului: 

Secţia ATI are ca obiect de activitate: 

 Anestezia - se desfăşoară în blocul operator/sălile de operaţii precum și în afara blocului operator 
– sedare la CT, montare CVC, puncții (Oncohematologie), activitate necesară în scopul desfăşurării 
intervenţiilor chirurgicale; 
 Timpul postoperator - implică ca activitate supravegherea pacientului postanestezie; 
 Activitatea de Terapie Intensivă - se referă la activitatea de stabilizare și mentinere a funcțiilor 
vitale a bolnavilor critici, atât cei cu patologie chirurgicală cât și cei cu patlogie medicală.  
 

Sinteza activității pe anul 2018: 

A. Analiza activității de anestezie 

 1. Numărul de posturi de lucru anestezie:  

     a) în blocul operator: 3 posturi 

     b) în afara blocului operator: 2 posturi 

          2. Numărul de anestezii generale cu pivot inhalator: 2422 

          3. Numărul de anestezii generale intravenoase: 154 

          4. Numărul de anestezii regionale centrale: 

               a) anestezii subarahnoidiene: 18 
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               b) anestezii peridurale: 7 

          5. Numărul de anestezii prin blocaje de plex: 32 

          6. Numărul de anestezii combinate generale / regionale: 153 

          7. Anestezii în afara blocului operator: 690 

          8. Riscul bolnavilor conform scalei ASA: 

               a) ASA 1 – 1403 

               b) ASA 2 – 1863 

               c) ASA 3 – 186 

               d) ASA 4 – 21 

               c) ASA 5 – 3 

           9. Numărul de anestezii pentru: 

                a) intervenții chirurgicale de mică amploare – 1611 

                b) intervenții chirurgicale de amploare medie – 1296 

                c) intervenții chirurgicale majore – 558 

                d) politraumă – 11 

 

B. Analiza activității de terapie intensivă 

Date privind activitatea sectiei: 

     a) numărul de paturi – 35 (scriptic, faptic 29 fără respectarea normelor în vigoare privind spațiul 
prevăzut în ordinul 1500) ; 

     b) numărul total de zile ocupare – 5177; 

     c) nivel mediu de ocupare – 40.52%; 

     d) durata medie de spitalizare ATI – 5.25; 

     e) 3.24 % pacienți admisi și decedați în ATI; 

     f) durata medie de spitalizare a pacienților decedati în ATI – 9.59 zile. 
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Date privind pacienții: 

a) 985 pacienți externati din ATI dintre care:  

                              - 56.35 % diagnostic chirurgical și  43.65 % diagnostic medical; 

                              - 568 pacienți critici. 

b) vârsta medie – 7.79;     

c) scoruri de gravitate:   - scor general: PRISM total – 7489; PRISM mediu – 7.60 

 

Date privind îngrijirea medicală 

a)  OMEGA-RO 1=13486; medie – 13.69; 

         OMEGA-RO 2=11025; medie – 11.19; 

         OMEGA-RO 3=38918; medie – 39.51; 

         OMEGA-RO total=58608; medie – 59.50. 

b) 11.16 % pacienți ventilați mecanic 

c) 2.03 % pacienți ventilați <48h 

d) 9.13 % pacienți ventilați >48h 

Pacienți ce au beneficiat de: 

 Hemodiafiltrare: 6 pacienți (cu vârstă cuprinsă între 1,5 ani – 16,5 ani) 
 Dializa peritoneala: 1pacient; 
 Plasmafereza: 2 (5 ședințe/pacient); 
 

Activitatea științifică: 

Activitatea didactică  

 Dr. Cucui-Cozma Cosmina – Instructor în cadrul cursului “BASIC- Pediatric ICU” 
Lector invitat  la Congresul Național ATI:  
 - Terapia lichidiană perioperatorie în Pediatrie;   
 - Intoxicație acută voluntară cu trei antihipertensive la o pacientă de 13 ani tratată cu tehnici de epurare 
renală:prezentare de caz.   
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 Dr. Crăciun Adrian – Șef Lucrări Clinica I – Pediatrie; 
“Progrese și dileme în sistemul nefrotic idiopatic la copil”; Autor: A. Crăciun; T.Bizerea; D.Chiru 

 Dr. Mihailov Delia – Asistent universitar Clinica III – Pediatrie; 
 Dr. Chiru Daniela – Asistent universitar Clinica I – Pediatrie; 
 Dr. Izvernariu Floriana  
Poster: Abordarea căii respiratorie la un copil cu diagnostic de Anchiloza temporomandibulară bilaterală 
completă (Congresul Național ATI) 

 As. Niculici Mariana – Formator în cadrul cursului “Basic ICU for nurses”  
 As. Ciorogariu Daniel – Formator în cadrul cursului “Basic ICU for nurses”  
 As. Niculici, As.Pop, As. Ciorogariu și As.Mihoc  -au sustinut periodic cursuri de perfecționare 
pentru pregătirea personalului mediu din Secția ATI. 
 

 

              CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PERFECȚIONARE 2018 

Nr. 
Crt 

Nume Prenume Curs Perioada 

1 Dr.Cucui Cozma Cosmina 

International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 

Congres Național ATI - 
Societarea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs internațional Ghiduri și 
Protocoale în ATI, Chișinău 

27 - 29 septembrie 

Renal Replacement Therapy in 
PICU, Tel Aviv 03 - 04 Decembrie 

2 Dr. Popescu Barbura 

Simpozion Ventilație mecanică, 
București 

01 - 04 Martie 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj- Napoca 

12 - 15 aprilie 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 

09 - 11 noiembrie 
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Brașov 

3 Dr. Badeti Rodica 
Curs de de Hemofiltrare în 
Terapie Intensivă 

20-22 aprilie 

4 Dr. Craciun Adrian Vasile 

Conferința Națională de 
Pediatrie, București 

21 – 24 martie 

Curs de ventilație mecanică, 
Târgu Mures 

1 – 2 martie 

Curs Hemofiltrare în Terapie 
Intensivă, Târgu Mureș 

27 - 28 aprilie 

5 Dr. Mihailov Delia 

Rolul medicului curant în 
asigurarea securității 
transfuzionale 23 -25 Nov 

Activitate de Farmacovigilență 10 aprilie/ 30 iunie 

6 Dr. Capusan Alin 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 

20 - 22 aprilie 

Congres Național ATI - 
Societatea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs internațional Ghiduri și 
Protocoale în ATI, Chișinău 

27 - 29 septembrie 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 - 11 noiembrie 

7 Dr. Farchescu Lavinia 
International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 
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Curs de Ventilație avansată, 
Târgu Mureș 

15 - 16 noiembrie 

Curs de Bronhoscopie în 
abordul căii în Terapie 
Intensivă 

02 - 03 noiembrie 

8 Dr. Stefanescu Emanuela 

International Symposium on 
Intensive Care and Emergency 
Medicine, Bruxelles 

20 - 23 martie 

Curs de ventilație mecanică, 
Târgu Mureș 

01 -02 martie 

Workshop de anestezie 
locoregionala ecoghidata 16 - 17 noiembrie 

9 Dr. Izvernariu Floriana 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 

20 - 22 aprilie 

Congres Național ATI - 
Societarea Română de 
Anestezie și Terapie Intensivă, 
Sinaia 

09 - 13 mai 

Curs de Ventilație avansată, 
Târgu Mureș 

15 - 16 noiembrie 

Renal Replacement Therapy in 
PICU, Tel Aviv 

03 - 04 Decembrie 

10 Dr. Adriana Cioara 

Simpozion Ventilație mecanică, 
București 01 - 04 martie 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj - Napoca 12- 15 aprilie 

Curs de Hemofiltrare continuă 
în Terapia Intensivă, Târgu 
Mureș 27- 29 aprilie 
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Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

09 - 11 noiembrie 

11 Dr. Smida Ovidiu 

Congres Anestezie Locoregion, 
Cluj - Napoca  12 - 15 aprilie  

 Workshop " The art of trauma" 
Brusseles, Belgia 2018 27 - 29 nov. 

12 As. Mihoc Nina 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

13 As. Boci Magdalena 
Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

14 As. Nistru Marilena 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

15 As. Niculici Mariana 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

16 As. Turcu Florentina 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 
Brașov 

10 -11 nov. 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale 
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Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

17 As. Ciorogariu Daniel 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

18 As. Craioveanu Ana 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

19 As. Ionescu Ramona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

20 As. Cuțui Daniela Mihaela 
Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

21 As. Peter Ielena 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Requirments for modern, phase - adjusted wound care. 
Results and interpretations of current studies 

22 As. Pop Laura 
Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

23 As. Mărășescu Camelia 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

24 As. Cutur Mihaela 
Al XIX- lea Simpozion 
Național de Nutriție 
Clinică(ROSPEN) - Poiana 

09 -11 nov. 
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Brașov 

Prevenirea infecțiilor asociate actului medical 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

25 As. Laitin Sofia Simona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

26 As. Chindea Vlad 
Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

27 As. Rosoga Alina- Jeanina 
 Curs de formator organizat de SACE Direct Training 

  

28 As. Calofir Petria 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

29 As. Laitin Constanta 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

30 As. Ionescu Corina Simona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

31 As. Jecan Melania 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09-13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 
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32 As. Trippa Gabriela 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

33 As. Bacau Marius  
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

34 As. Bagu Maria Cristina 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

35 As. Bojboi Semida 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

36 As. Stef Elena 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

37 As. Trippa Bianca 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

38 As.Tinte Maria Magdalena 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

39 As.Gidea Ramona Liliana 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

40 
As.Laitin Simona 

Al 17- lea Congres al 
Asistenților de Anestezie și 
Terapie Intensivă - Sinaia 

09 – 13 Mai 

41 Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 
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42 As.Chiș Ramona 
Aspecte generale de îngrijire a pacienților stomizați 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

43 As. Pepelan Alexandra 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Intubația orotraheala și traheostomia 

Prejudiciile fumatului și beneficiille renunțării la fumat 

44 
As. Petcu Diana 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

  Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

 
As. Chifan Iasmina 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

45 Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

  Vitaminele și mineralele la îndemână pentru o viață sănătoasă 

46 As. Hirtauca Ilie 

Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale 

Curs Tranfuzia de la venă la venă 

Resuscitare Cardio - Pulmonară 

 

Secția ATI participă activ la procesul de formare al rezidenților în specialitatea Anestezie și Terapie 
Intensivă, aceștia fiind rotați pe secție în stagii de 3-4 luni conform curiculei.  

Pe parcursul anului s-a inițiat  atât un plan privind elaborarea de proceduri și protocoale terapeutice, cât și 
un plan de formare profesională a personalului la nivel de secție. 

 

Achizitii  aparatură medicală 2018: 

-achiziții spital: 

 Ventilator mecanic de înaltă performanță – 4; 
 Sistem de monitorizare perfuzie cerebrală- 1; 
 Aparat de măsurare debit cardiac minim invazivă – 1; 
 Elecroencefalograf – 1; 
 Fibronhoscop sugar/adult – 1; 
 Sistem de încălzire pacient – 2; 
 Monitor multiparametri cu posibilitate inserție module compatibile cu stația central Carescape 
CSCsv2 – 1; 
-Banca Mondială: 
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 Ventilator mecanic SV650, Mindray – 2; 
 Ventilator mecanic SV350, Mindray – 3; 
 Monitor funcții vitale (6 de înaltă performanță și 6 de performanță medie) – 12; 
 Injectomat Agilia – 39; 
 Volumat Agilia – 13; 
 Ecograf – 1; 
 Pat de terapie intensivă – 7; 
 EKG – 2; 
 Defibrilator – 3; 
-donații: 

 Noptiere pentru paturile din Terapie Intensivă-10; 
 Monitor NIPE Class 2 A- CE0499 – 1; 
 Monior funcții vitale de înaltă performanță – 1; 
 Sondă ecograf compatibilă cu ecograful din secție(nou – născut). 
 

Pe parcursul acestui an s-au efectuat lucrări de reamenajare complete a trei saloane de Terapie Intensivă 
Medicală (Tarchet pereți și pardoseală, iluminat, calorifere, chiuvete conform normelor). De asemenea s-
au schimbat toate geamurile saloanelor TI Medicală. Menționăm faptul că costul acestor reamenajări au 
fost suportate de către Spital. Din donațiile diverselor Asociații Nonprofit s-au schimbat ușile saloanelor 
din TI Medicală precum și mobilierul din camera de tratamente a  asitentelor. 

În a doua parte a anului s-a încercat implementarea unei gestiuni separate în ceea ce privește anestezia, 
pentru o transparență adecvată a consumurilor  efectuate la nivel de secție. 

 

Obiective pentru anul 2019: 

1. Se va continua formarea şi perfecţionarea personalului medical; 
2. Optimizarea îngrijirii bolnavilor prin: 
3. continuarea unui plan de formare (cursuri, workshopuri); 
4. reactualizarea procedurilor și protocoalelor existente, precum si conceperea unora noi 
5. Reajustarea numărului  de paturi al secției raportat la nivelul de internări pentru optimizarea 
gradului de ocupare al paturilor; 
6. Scăderea mortalităţii și a morbidității (prin implementarea de proceduri și protocoale specifice; 
focusarea asupra scăderii numărului de infecții nosocomiale; îmbunatațirea colaborării cu alte secții 
privind optimizarea transferului pacienților critici în Terapie intensivă) ; 
7. Continuarea optimizării spațiului alocat conform normelor în vigoare (finalizarea reamenajării 
restului de spațiu din Terapia intensivă medicală); 
8. Realizarea unui plan de întâlniri periodice pe teme științifice atât între medicii secției, cât și cu 
medici de TI din alte spitale; 
9. Participarea cu lucrări/prezentări de caz la conferințe/congrese ATI; 
10. Finalizarea implementării gestiunii separate de anestezie. 
 

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 
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Structura si numele şefului secţiei - secţia Pneumologie este condusă de Dr. Popescu Ileana - medic 
primar pneumolog 

Secţia Pneumologie asigură asistenţă medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul Timiş, dar şi 
din judeţele invecinate, respective, Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi etc 

 

Secţia Pneumologie funcţionează cu un număr de 25 de paturi,din care: 

 TBC = 13 paturi 
 Pneumologie =12 paturi 
 Sală de tratament 
 Oficiu alimentar 
 Cabinet medici + cabinet consultaţii 
 Cabinet asistent şef si registratură 
 Holuri, vestiar 
 4 grupuri sanitare din care:     
 1 grup sanitar TBC 
 2 grupuri sanitare Pneumologie 
 1grup sanitar personal  
 

Componenta serviciului 

Secţia Clinică de Pneumologie  are în componență : 

 2 medici primari  
 9 asistente din care 4 sunt asistente medicale cu studii superioare  
 6 infirmiere 
 1 registrator medical 
 2 ingrijitoare curatenie 
Raport asupra pregătirii profesionale. 

 

In cursul anului 2018, personalul mediu al secţiei Pneumologie a participat la cursurile de pregatire 
profesională organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali, astfel: atât personalul mediu cât şi cel auxiliar a 
participat la cursul de ingrijire a stomei ,cursul de resuscitare etc 

Medicii -au participat la congrese, conferinţe de specialitate. 

Periodic se efectuează instructaje, asfel :  
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 folosirea substanţelor dezinfectante folosite in spital (ianuarie, martie, iulie), instructaj privind 
măsurile minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale (ordinul 
1101) -lunar,  
 instructaj PSI (ianuarie, octombrie),  
 instructaj privind colectarea deşeurilor (ianuarie, iunie),  
 instructaj privind efectuarea curaţeniei si dezinfecţiei in spital (februarie, mai, iunie), 
 Instructaj privind Monitorizarea ingrijirii pacientului “ Planul de ingrijire”(iulie),  
 instructaj privind intervenţia in caz de expunere a personalului  la agenţi contaminaţi (ianuarie, 
iulie), 
 instructaj privind Fişa postului (aprilie),  
 instructaj privind Regimul de păstrare a F.O pe parcursul spitalizarii( aprilie),  
 instructaj privind Recoltarea produselor biologice si respectarea transportului probelor biologice 
(februarie) 
 

 

 

Participări ale personalului la manifestari ştiinţifice interne. 

Obiectul de activitate al Secţiei Clinice de Pneumologie: 

 Asigurarea asistenţei medicale de specialitate 

 Efectuarea investigaţiilor specifice si a evaluarilor care se impun.  

 Efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 Consulturi in ambulatorul- integrat al Spitalului 

 

Sinteza activitaţii pe anul 2018 

Întreaga practica profesională a personalului medical (medici si asistenţi) a dus la realizarea unor 
performanţe bune in ceea ce priveste activitatea medicală in folosul copilului. 

 

Numarul de internări pe secţii a fost: 

                 - Pneumologie = 556 

                 - TBC = 82 
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Numarul zilelor de spitalizare pe anul 2018: 

              - Pneumologie = 2987 

              - TBC = 2336 

  

Indicele de utilizare a paturilor a fost de: 

                                 - Pneumologie=248,17 

               - TBC=179,69 

In cadrul sectiei de Pneumologie a fost un singur deces (aprilie) pe anul 2018 - decedat pe secţia ATI. 

 

Durata medie a spitalizării pacienţilor: 

 - Pneumologie = 5,36 

 - TBC = 28,48 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat : 

Reparaţii electrice, sanitare, incălzire. 

Realizări pregătire profesională: 

Lunar se organizeaza sedinţe de formare si instruire a personalului.â 

In permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii in vederea optimizării 
calitaţii serviciilor medicale. 

Dotarea materială a secţiei ,se face conform referaţelor de necesitate, si a bonurilor de cosum (atat a 
materialelor cat şi a  celor consumabile). 

In cursul anului 2018 secţia a fost echipată de către Conducerea Spitalului cu urmatoarele dispositive 
medicale: 

                          -aparate de aerosoli 

                          -nebulizator 

Alimentaţia pacienţilor se realizează prin bucătăria Spitalului . Raţia alimentară pe secţia Pneumologie = 
0- 3 ani- 10 lei; 3-16 ani-16 lei şi TBC = 15 lei.    
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Alimentele sunt de bună calitate şi indestulabile. Nu am avut probleme de toxiinfecţie alimentară la  
nivelul secţiei. 

Tratamentul bolnavilor este asigurat de farmacia Spitalului. 

Controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale se face prin autocontroale efectuate la nivelul secţiei , de 
către serviciul CPIAAM a Spitalului, cât si DSP Timiş. 

Circuitul informaţional se realizează prin fişe de anunţ, scrisori medicale, telefon, mail, atât cu 
Dispensarele TBC, cât şi cu medicii de familie, intrucât şi cu toate Spitalele prin colaborare 
interdisciplinară. 

Educaţia sanitară se face la nivelul secţiei  cu pacienţi si aparţinători prin pliante, afişe, broşuri si scurte 
cursuri pe diferite teme, sunt afişe in fiecare salon cu drepturile si obligaţiile pacienţilor, si a 
regulamentelor pentru insoţitori.        

 

 

 

Obiectivele majore pe anul 2019. 

1. Creşterea calitaţii serviciilor medicale 

2. Dotări materiale 

3. Educaţie sanitară 

4. Circuite informaţionale 

5. Asigurarea condiţiilor pentru securizarea datelor pacienţilor (transmiterea către alte unităţi a 

informaţiilor - obligatorii in cadrul PN de prevenire si control a TB , respectiv mail-uri personalizate. 

6. Pregatirea profesională a personalului angajat 

7. Dotarea secţiei cu paturi noi 

8. Achiziţionarea unui Spirometru 

9. Achiziţia de echipamente 

10. Optimizarea fluxurilor de medicamente si materiale sanitare precum si funcţionarea optimă  a 

aparaturii din dotare pentru a asigura  ingrijiri medicale la timp, specifice si continue 

11. Monitorizarea gradului de satisfacere a pacientului si personalului privind ingrijirile de sănătate 

furnizate in secţia Pneumologie 

12. Monitorizarea anuală a respectării procedurilor si protocoalelor 
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13. Pregătirea personalului in vederea noilor proceduri 

14. Asigurarea necesarului de medicamente in mod constant prin monitorizarea utilizarea si 

solicitarea din timp a achiziţionării acestora. 

15. Recompartimentarea saloanelor pentru a avea saloane cu un număr de paturi –maxim 4, in 

momentul actual numărul paturilor din saloane este de 5-8 paturi , aparţinătorii refuzând internările 

copiilor. 

16. Repararea diverselor tavane deteriorate in urma infiltraţiilor si igienizarea secţiei.` 
 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE V (RECUPERARE NUTRIȚIONALĂ) 

Structura serviciului și numele sefului secției: 

Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritională) – Șef  sectie  Dr.Carmencita  Bolog 

Numărul de paturi/sectie – 50 paturi 

                      * salon 1 - 16 paturi  

                      * salon 2 - 16 paturi 

                      * salon 3 – 13 paturi 

                      * isolator- 2 paturi 

                      * cabinet internari -3 paturi. 

  

În cadrul secției mai există: 

       - 1 sală tratament 

       - 1 sală consultații 

       - 1 cabinet medical 

       - 1 cabinet asistentă sefă 

       - 1 bucătărie dietetică + biberonerie 

       - 1 spălătorie 

       - 1 vestiar personal 

       - 2 magazii. 
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Componența serviciului: 

- 3 medici : 
 Dr.Carmencita  Bolog - medic primar  
 Dr Cufteac Mihaela Silvia –medic primar 
 Dr Domnicu Alina Emilia –medic specialist. 
- 9 asistenți medicali 
- 13 infirmiere 
- 3 îngrijitoare curățenie 

Obiectivul de activitate al serviciului : 

În cadrul secției există o preocupare continuă privind îngrijirea și tratamentul sugarului cu patologie 
respiratorii, digestive, neurologică, medico-chirurgicală, malformativă pe fondul malnutriției protein-
calorice. 

 

Sinteza activității pe anul 2018. 

Activitatea de spitalizare continuă în Secția Clinică Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) a presupus un 
numar total de externări pe anul 2018  - 285 externări 

Durata medie de spitalizare pe anul 2018 :  DMS – 31.77 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2018 :  9882 zile spitalizare 

 

Raport analize efectuate  pe anul 2018 : 

 Analize de labolator : 673 investigații 
 Analize radiologie și imagistică : 4 investigații 

Raport situație externați din alte judete : 123 externați 

Numarul total de decese  in anul 2018 – 1 deces 

 

În cadrul secției întreg personalul a participat la cursurile  de educatie medicala continuă organizate de 
OAMMR și instructaje  pe linie profesională efectuate lunar .S-au implementat pentru cresterea calitatii 
serviciilor medicale procedure si protocoale standard noi. 

Munca de voluntariat desfasurată în secția noastră vine în ajutorul  dezvoltării psiho-motorii a 
paciențiilor, beneficiem  deasemenea de procedure de kinetoterapie din partea medicului specialist. 
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S-a dotat secția cu aparatură modernă pentru cresterea calitătii actului medical. 

Obiectivele pentru anul 2019 

1. realizarea unui nou contract al secției noastre în cadrul spitalului cu CSAJT Tm  
2. se are în vedere formarea și perfecționarea personalului medical prin cursuri și workshopuri  
3. scăderea numarului de transferuri intraspitalicesti  
4. optimizarea gradului de ocupare a paturilor 
5. scăderea mortalitătii infantile 
6. dotarea secției  cu doua aspiratoare chirurgicale și un pulsoximetru 
7. continuarea voluntariatului și kinetoterapiei pentru recuperarea neuropsiho-motorie a sugarilor 
8. în sedintele de lucru ne-am propus să discutam cu personalul despre asumarea responsabilităților 
prin receptivitate, disciplina , initiative,promtitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de service 
prevazute în fisa postului   
9. o mai bună comunicare între toate parțile participante la efectuarea actului medical , duc la binele 
pacientului și satisfacția noastră. 

 

SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE PEDIATRICA 

Structura serviciului și numele șefului secției: 

 Secția clinică de Psihiatrie Pediatrică are 25 paturi  și 5 saloane 

 2 cabinete de consultații psihiatrice 

 2 cabinete de psihologie/ psihoterapie 

 2 cabinete de recuperare/ reabilitare și terapii ocupaționale 

 2 cabinete de tratamente 

 2 oficii 

 2 săli de zi pentru activități recreative 

 1 cabinet explorări funcționale 

 1 cameră de gardă a medicilor 

 1 cabinet pentru desfășurarea Raportului de gardă 

 1 cabinet pentru medicii rezidenți 

 1 sală de curs 

Șef Secție Clinică Psihiatrie Pediatrică – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică 

Componența serviciului: 
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- Număr de angajați – 38 : ( 2 medici psihiatrii; 2 psihologi; 12 asistenți medicali; 9 infirmiere; 7 

îngrijitoare curățenie; 2 brancardieri; 1 kinetoterapeut; 2 registratori medicali; 1 statistician medical) 

- Șef Secție Psihiatrie Pediatrică – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică, 

psihoterapeut. 

 

Obiectul de activitate a Secției clinice de Psihiatrie Pediatrică: 

 evaluarea clinică psihiatrică și psihologică a copiilor și adolescenților consultați in ambulatorul 

secției și a celor internați în secția clinică 

 asigurarea asistenței medicale curative 

 efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

 intervenția în criză 

 depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare care se 

impun în vederea tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 

 efectuarea consulturilor interdisciplinare 

 servicii de psihoterapie individuală, de grup și familială și servicii de  reabilitare psihosocială 

 

 

 

Sinteza activității pe anul 2018, comparativ cu anul 2017: 

 Indicatori de calitate, realizări, activitate managerială: 

 număr externări 1560 în 2018 versus 1480 externări în 2017 

 a crescut indicele de concordanță între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare de la 

50,31% în 2017 la 55,6% în 2018 

 rata de utilizare a paturilor este 359,52 în 2018 versus 270 în 2017 

 complexitatea cazurilor (ICM 1,6643 în 2018 și 1,6972 în 2017) 

 durata medie de spitalizare la nivelul secției este 5,57 în 2018 versus 5,96 în 2017 

 în anul 2018 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 
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 a crescut numărul  și diversitatea procedurilor psihologice și a intervențiilor psihoterapeutice de la 

12455 în 2017 la 19016 în 2018 

 rata reinternărilor în mai puțin de 30 de zile de la externare a scăzut de la 5,2% în 2017 la 5% în 

2018 

 

Indicatori de volum şi intensitate a activităţii (Indicatori de utilizare a serviciilor) 

La un număr total de 1560 pacienţi externaţi din Secţia Clinică de Psihiatrie Pediatrică: 

 număr externări/medic/12 luni: 780 

 număr externări/asistent medical: 130  

 numărul mediu de pacienţi examinaţi/psiholog: 780 pacienţi/psiholog. 

 a scăzut procentul pacienților transferați către alte spitale. 

 

Internările pe secţia clinică provin din: consulturile ambulatorii ale Clinicilor de Psihiatrie şi Neurologie; 

consulturile ambulatorii ale Centrului de Sănătate Mintală; Serviciul de gardă şi transferurile 

intraspitaliceşti. 

 Indicele de utilizare a paturilor: 359,52 în 2018 versus 270 în 2017 

 numărul zilelor de spitalizare: 8988 în 2018 versus 9197 în 2017 

 

 

Activitatea din ambulatorul Secţiei Clinice de Psihiatrie Pediatrică 

 numărul cazurilor consultate în ambulatorul de specialitate - 3778 în 2018 comparativ cu 3760 în 

2017 

 cazuri noi luate în evidență 578 în 2018 versus 538 în 2017  

 numărul pacienţilor internaţi prin serviciul de gardă = 149 din 830 consulturi efectuate în serviciul 

de gardă: 14% din totalul internărilor 

 număr internări de urgenţă din ambulatoriu = 322 

 un număr de 80 internări au fost efectuate prin transfer intraspitalicesc . 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

247  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

 

Indicatori de calitate / 12 luni 

 Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile este de 62 cazuri: 3,80% 

 Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,66 

 Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte secţii/spitale = 0,6%  

 Rata mortalităţii intraspitaliceşti=0 

 Rata infecţiilor nozocomiale=0 

 Numărul reclamaţiilor/plângerilor=0 

 Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor este 1540 - 90,6% 

 Proporţia internărilor de urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este de 27 %  

   Consulturile interdisciplinare 

 În ambulatorul Secţiei de Psihiatrie Pediatrică s-au efectuat 688 consulturi interdisciplinare în 

2018 versus 681 în 2017 

 

Indicatori ai tipului de servicii 

Numărul de proceduri efectuate în regim de internare continuă: 49991 (32,04 proceduri pe caz internat): 

 Explorări funcţionale-Electroencefalogramă : 2527 în 2018 versus 2090 în 2017 

 Analize de laborator 8559 

 Examinări psihologice: 6648 

 Kinetoterapie: 583 proceduri 

Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,66 în 2018 comparativ cu 1,69 în 2017 

 a crescut gradul de utilizare a paturilor de la 347 în 2017 la 359,52 în 2018 

Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii a presupus fixarea următoarelor obiective: 

 utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

 reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 

eficienţei secţiei și a serviciilor. 
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 desfășurarea unei activități integrate (clinică psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii 

și adolescenți) 

Astfel că s-au obţinut următorii indicatori: 

 Realizat în 2018 Propus Realizat în 2017

1.ICM 1,66 1,80 1,69 

2.DMS 5,57 6,42 5,96 

3.Nr.cazuri externate 1560 1500 1480 

4.Gradul de utilizare a paturilor 359,52 100% 347 

5.Rata mortalităţii 0% 0% 0% 

6. Rata reinternării în mai puţin de 30 zile de la 

externare 

5% 4,9% 5,2% 

7.Rata de transfer către alte spitale 0,6% 0,5% 0,6% 

8. Concordanţă diagnostic internare versus 

diagnostic externare 

55,6% 59,7% 50,31% 

 

Punctele tari sunt reprezentate de: 

 Adresabilitate crescută,  Spitalul clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timisoara-Secția 

Clinică Psihiatrie Pediatrică fiind singurul spital de profil psihiatrie pediatrică din judetul Timiș și 

județele limitrofe ,ce asigură tratament pentru o patologie vastă 

 Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism, 

Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

 Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  

 Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 
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 Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

 Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

 

Pe parcursul anului 2018 s-au efectuat: 

Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 

Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

Lucrări de amenajări interioare 

Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

 au fost amenajate și grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. 

 au fost montate instalații de climatizare.  

Realizări - pregătire profesională 

 lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

 săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

 Specificul activităţii a impus de asemenea un management al stresului şi stabilirea unor norme interne de 

bună practică. 

 Personalul medical s-a implicat în anul 2018 la organizarea Congresului Național cu Participare 

Internațională de Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Conf. Dr. Laura Nussbaum fiind 

Președintele pe țară a Societății de Neurologie și Psihiatrie Pediatrică 

 

Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata estimată 

a investiției: 

 Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică 
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 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect) 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 

valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-

România-Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation 

under the auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International 

Romania, nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 

 “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 

Programul Biomat-Inova 2016-2019-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 

contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 34/12.12.2016, 

perioada desfășurare 2016-2019, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

 Proiectul “ ArtTherapy”- Proiect de terapie prin artă realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, 

Coordonator artistic Lorena Garoiu și Coordonatori medicali Dr. Liliana Nussbaum și Conf.     Dr. Laura 

Nussbaum 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – 

MDD-CL2-20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2019) 
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 Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2019) 

 Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, 

cu crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2019) 

Obiective majore pe 2019  

 principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata 

estimată a investiției 

 Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata 

estimată a investiției: 

 Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect) 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 

valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-

România-Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation 

under the auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International 

Romania, nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 
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 “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 

Programul Biomat-Inova 2016-2019-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 

contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 34/12.12.2016, 

perioada desfășurare 2016-2019, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

 Proiectul “ ArtTherapy”- Proiect de terapie prin artă realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, 

Coordonator artistic Lorena Garoiu și Coordonatori medicali Dr. Liliana Nussbaum și Conf.     Dr. Laura 

Nussbaum 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – 

MDD-CL2-20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2019) 

 Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2019) 

 Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, 

cu crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2019) 

 

Obiective generale 2019: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

Obiective specifice 2019 : 

1. Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a CSM), Proiect 

POR, Axa 8.1, Axa 10.3 

2. Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 8.1, 

Axa 10.3 
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3. Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), utilizatori ai 

echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

4. Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru asistenţii 

medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică și C.S.M. 

5. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

6. Amenajarea salonului izolator specific pacienților cu agitatie psiho-motorie, unii pacienți necesitând 

contenție pentru a nu-și pune în pericol viața și pentru a nu constitui un pericol pentru ceilalți pacienți 

7. Amenajarea spatiului ergoterapie, componentă importantă a tratamentului psihiatric 

8. Asigurarea accesibilitatății îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

9. Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de caz 

10. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi impuse 

de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

11. Optimizarea fluxurilor de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

12. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

13. realizarea documentației necesare reacreditării. Termen: semestrul I 2019 

14. monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

15. pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 

Termen: ianuarie-octombrie 2019 

16. asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea din 

timp a achiziționării acestora. Termen: permanent 

17. achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri diagnostice 

și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil Termen: 2019 

18. pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2019 

19. încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

20. analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

21. aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

22. analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor personalului 

angajat al spitalului Termen : permanent 
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23. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

24. Colaborare cu mediul de afaceri 

25. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

26. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

27. Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale. 

28. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

Grafic GANTT 
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SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE PEDIATRICĂ 

Structura  Secției Clinice de Neurologie Pediatrică - Șef secție – dr. Corcheș Axinia 
Secția Clinică de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis 
Țurcanu” Timișoara are în structura sa 30 de paturi și dispune de : 

 2 cabinete medicale, 
 2 cabinete de psihologie medicală comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, 
 1 cabinet medical logopedie comun cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, cu precizarea că în prezent 
postul de logoped este vacantat  de 3 ani de zile. 
 1 cabinet medical tratament la etaj 1 și un cabinet medical tratament etaj 2 – comune pentru cele 
două secții. 
 55  paturi din care  30 pentru neurologie pediatrică și 25 pentru psihiatrie pediatrică, 
 etajul 2 este destinat pacienților de sex femeiesc cu patologie neurologică și psihică, 
 etajul 3 este destinat pacienților de sex bărbătesc cu patologie neurologică și psihică 
 2 săli de zi ( de joacă), etaj 2 și 3 – comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică, 
 2 oficii alimentare la etaj 2 și 3 – comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică. 
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 2 băi la etaj 2 și 3 și 6 WC-uri, precum și câte un WC la etaj 2 și 3 pentru copii cu dizabilități – 
toate fiind comune cu Secția de Psihiatrie Pediatrică. 
 1 sala de mese, comună pentru ambele secții. 
 1 sala raport de gardă, comună pentru ambele secții. 
 1 sală de curs, comună pentru ambele secții. 
Personalul medical deservește cele două secții clinice. 

 

Componența secției: 

În Secția Clinică de Neurologie Pediatrică își desfășoară activitatea: 

 1 medic primar cu dublă specializare, respectiv neurologie și psihiatrie pediatrică, precum și un 
medic specialist neurologie pediatrică. Aceștia asigură și  consultațiile în ambulatorul  integrat al 
spitalului prin relație contractuală cu CJAS Timiș. 
 2 psihologi care deservesc activitatea medicală atât pentru Secția de Neurologie Pediatrică cât și 
pentru Secția de Psihiatrie Pediatrică, 
 2 kinetoterapeuți, din care unul cu contract de prestări servicii, care deservesc cele două secții, 
 17 asistenți medicali, din care 6 angajați pe Secția de Neurologie Pediatrică și 11 pe Secția de 
Psihiatrie Pediatrică, care deservesc ambele secții. 
 11 infirmiere, din care 2 angajate pe Secția de Neurologie Pediatrică și 9 pe Secția de Psihiatrie 
Pediatrică și care deservesc ambele secții. 
 7 îngrijitoare, din care una pe neurologie  pediatrică și 6 pe psihiatrie pediatrică, care deservesc 
ambele secții. 
 2 brancardieri pe Secția de Psihiatrie Pediatrică, dar care deservesc ambele secții. 
 1 registrator medical pe psihiatrie pediatrică, dar care deservește ambele secții. 
 1 statistician medical pe Secția de Psihiatrie Pediatrică și care deservește ambele secții. 
           

  
Obiectul de activitate: 

 Asigurarea asistenței medicale în regim de internare continuuă, 
 Asigurarea asistenței medicala a pacienților în regim de ambulator integrat al secției clinice, 
subordonat ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” 
Timișoara. 
Asistența medicală presupune: 

 Evaluare neurologică și psihică prin examen neurologic și psihic complet conform protocoalelor 
în vigoare, 
 Investigații paraclinice: analize de laborator sanguine, investigații radiologice și imagistice, etc, 
 Consulturi interclinice, 
 Sfat genetic, 
 Evaluare psihologică, 
 Consiliere neuropediatrică, 
 Psihoterapie individuală și de grup, 
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 Kinetoterapie și reabilitare neuropsihică, 
 Reevaluare periodică prin internare continuuă sau prin ambulatorul de specialitate în funcție de 
complexitatea cazurilor conform normelor în vigoare și a protocoalelor clinice, 
 Diagnosticarea precoce a bolilor genetice neurologice în vederea implementării sfatului genetic 
cu importanță majoră în controlul transmiterii bolilor neurologice la descendenți, 
 Tratamentul bolilor neurologice specifice copilului și adolescentului conform protocoalelor 
actuale și în conformitate cu standardele internaționale, utilizând medicamentele de  ,,nouă generație” 
care contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați cu boli genetice 
neurodegenerative. 
 

 
Sinteza activității Secției de Neurologie Pediatrică pe anul 2018 
Activitățile desfășurate de personalul secției în anul 2018 au avut în vedere în principal asigurarea unor 
servicii medicale de calitate pacienților în regim de spitalizare continuă. 
Situația generală a secției se prezintă astfel: 

 Renumele și prestigiul spitalului se datorează faptului că este cel mai vechi spital de copii din 
țară, dar și pentru faptul că în anul 2018 Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu” 
Timișoara a fost nominalizat de către MS ca centru de administrare a tratamentului novator cu 
NUSINERSEN (SPINRAZA), la pacienții diagnosticați neurologic cu boală genetică: ATROFIE 
MUSCULARĂ SPINALĂ. 
 Pacienții sunt diagnosticați de medicii din Secția de Neurologie Pediatrică, confirmați genetic prin 
compartimentul de genetică medicală din cadrul spitalului, 
 Administrarea tratamentului intratecal se efectuează prin Secția de Terapie Intensivă a spitalului 
de către medici care au beneficiat de training de formare in centre similare din UE, 
 Protocoalele de includere în tratement și urmărire a pacienților diagnosticați cu atrofie musculară 
spinală sunt asigurate de către personalul medical al Secției Clinice de Neurologie Pediatrică, 
 Secția de Neurologie Pediatrică a fost dotată în cursul anului 2018 cu un aparat EEG 
(Electroencefalograf ) de înaltă performanță provenind din donația Asociației Lion Timișoara. Medicii 
neurologi și un asistent medical au beneficiat de cursuri de formare și perfecționare în utilizarea acestui 
aparat. 
 Avem o bună colaborare cu celelalte specialități ale spitalului, 
 Se asigură investigații paraclinice în condiții optime, 
 Saloanele sunt dotate cu paturi care asigură pacientului confort și siguranță împotriva riscului de 
cădere, 
 Condițiile pentru pacienții internați sunt bune, personalul poate fi alertat rapid, transportul 
acestora se face în siguranță, secția este climatizată și asigurată în caz de incendii, 
 Secția este dotată cu rampe de acces și toalete pentru pacienții cu dizabilități. 
 

Precizăm că în cadrul Secției de Neurologie Pediatrică nu exista rezerve cu 1-2  paturi pentru izolare 
epidemiologică sau a cazurilor complexe, iar în activitate curentă se întâlnesc în mod frecvent aceste 
cazuri care impune pe viitor abordarea acestei problematici. 
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De asemenea se impune angajarea de personal calificat pentru tratamentul logopedic, psihologic și 
recuperator al pacienților internați. 

 Pentru optimizarea asistenței mediale în secție este necesară efectuarea unor cursuri de perfecționare 
pentru personalul medical în vederea acumulării deprinderilor necesare abordării pacienților cu nevoi 
speciale, precum și acordarea unor burse prin fonduri europene nerambursabile pentru pregătirea 
profesională a personalului. 

Activitățile în Secția de Neurologie Pediatrică au fost organizate și coordonate pe baza legislației care 
reglementează asigurarea serviciilor medicale și în conformitate cu regulile de bună practică adoptate în 
spital. 

Pacienții au beneficiat de servicii la cele mai ridicate standarde, prestate de colectivul secției, inclusiv 
prin realizarea consulturilor interdisciplinare asigurate de echipele multidisciplinare organizate în acest 
scop. 

 

Serviciile medicale realizate în anul 2018 au fost îndeplinite după cum urmează comparativ cu anul 2017: 

 2017 2018 

Număr de paturi 30 30 

Zile spitalizare 7135 7254 

Indici de utilizare a paturilor 237,83 241,80 

Durata de spitalizare 5,16 4.97 

Bolnavi 

aflați+internați+tranferați 

1382 1461 

Bolnavi 0-15 ani 

aflați+transferați  

1379 1460 

Decese 1 0 

Număr externari 1308 1386 

Număr consultații în ambulator 2420 2811 

Număr electroencefalograme 2270 2527 
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 Conducerea secției a realizat estimări ale medicamentelor și a fost sprijinită de conducerea 
farmaciei pentru elaborarea planului de  aprovizionare cu medicamente. 
 Produsele consumabile și de unică folosință necesare actului medical au fost estimate și asigurate 
de Serviciul Administrativ Financiar. 
 Au fost făcute propuneri pentru alocări bugetare care au fost analizate in Consiliul Medical și 
promovate pentru a fi realizate în conformitate cu prioritățile stabilite și posibilitățile financiare 
disponibile în acord cu strategia de dezvoltare a spitalului. 
 Au fost angajate cheltuieli  pentru reparații în infrastructura secției și igienizare conform normelor 
în vigoare. 
 Au fost depuse diligențe pentru achiziționarea de teste de sarcină și toxicologice necesare 
diagnosticului diferențial al bolilor diagnosticate la pacienții internați în urgență și care nu au trecut prin 
Serviciul UPU. 
 Actul medical al pacienților s-a desfășurat permanent în conformitate cu protocoale clinice 
actualizate în vederea asigurării pacientului cele mai bune practici medicale, în acord cu posibilitățile 
materiale avute la dispoziție și asigurarea tratamentelor cele mai adecvate în vederea însănătoșirii 
 A fost monitorizat modul de implementare a protocoalelor clinice și a celor de îngrijire, a 
procedurilor adoptate de spital sau secție.                    
 Nu au fost evidențiate aspecte negative.                     
 Au fost avizate: conduita terapeutică, tratamentul și consulturile interdisciplinare. 
 Controlul activităților medicale s-a făcut prin monitorizarea indicatorilor de calitate: indicele de 
concordanță, rata infecțiilor nozocomiale, rata pacienților reinternați la maxim 30 zile. Monitorizarea s-a 
realizat trimestrial. 
 A fost verificat modul de completare a foii de observație. Problemele de completare care au fost 
identificate au fost remediate prin măsuri imediate luate în funcție de situație.             
 Regulile de consemnare a informațiilor privind activitatea curentă au fost respectate, iar 
consulturile interclinice, investigațiile și tratamentul au fost consemnate în foile de observații la toți 
pacienții.                   

Cazuri noi 453 643 

Consulturi interspitalicești 463 465 

ICM 1,5081 1,4897 

Rata pacient cu reinternări la max. 30 
zile 

3.53% 4.18% 

Indice de concordanță dg. 
intern/extern 

58.10% 58.65% 

Rata de ocupare a paturilor 65,8% 66,25% 

Rata infecțiilor asociate asistenței 
medicale (infecții nozocomiale) 

0 0 
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 Șeful de secție a fost informat zilnic cu privire la modificările apărute în evoluția pacienților, 
tratamentului, rezultatelor analizelor de laborator și rezultatelor consulturilor interdisciplinare, iar 
completarea corectă a foilor de observație de către medici a fost evaluată lunar                    
 Deficiențele de completare a foilor de observație au fost comunicate urgent și analizate la raportul 
de gardă.                   
 Consumul de medicamente cu risc înalt a fost ținut sub control, iar informațiile privind aceste 
consumuri au fost consemnate în fișele de consum și transmise lunar pe secție de către farmacie. Nu s-a 
înregistrat un consum exagerat de medicamente cu risc înalt în cursul anului 2018. De asemenea 
depozitarea, etichetarea, prescrierea și utilizarea acestora au fost monitorizate conform reglementărilor în 
vigoare.                
 Personalul medical a fost instruit să aducă la cunoștința medicului curant, medicului șef de secție 
sau  după caz medicului de gardă , orice reacție apărută după administrarea medicației respective și să 
consemneze în raportul de gardă acest aspect                   
 Nu au fost consemnate reacții adverse după administrarea medicamentelor cu risc înalt în anul 
2018.                  
 Medicamentele cu risc de dependență sunt monitorizate de către medicul curant și depozitate în 
mod corespunzător. 
 Au fost respectate protocoalele de diagnostic și tratament. 
 A fost monitorizat consumul de antibiotice si nu s-au înregistrat consumuri abuzive de antibiotice.               
 Pacienților internați în secție li s-au acordat servicii  și medicale fără discriminare, cu respectarea 
cadrului normativ în vigoare inclusiv privitor la încetarea furnizării asistenței medicale.                  
 Asistenta medicală a fost încetată la câteva cazuri, din următoarele motive: externări la cerere în 
condiții amiabile după ce au fost ascultate motivele invocate de familia pacientului; externarea la cerere 
pacienților  care solicitau condiții identice de spitalizare cu cele din sistem privat; externarea pacienților 
nemulțumiți de regulamentul spitalului cu privire la respectarea unor măsuri igienico-sanitare; externarea 
pacienților care au refuzat sa stea în secție pe considerente etnice.   
 Medicii  secției aplică și respectă prevederile referitoare la obținerea acordului informat-model 
implementat la începutul anului. 
 Activitatea de control și supraveghere a infecțiilor nozocomiale a fost sprijinită de colectivul 
secției în vederea realizării celor mai eficiente măsuri și menținerea acestora în cele mai reduse valori.                   
 În anul 2018 nu au fost înregistrate cazuri de infecții nozocomiale. 
 Activitățile de îngrijiri medicale ale pacienților au fost îmbunătățite prin implementarea și 
respectarea protocoalelor de îngrijiri și a planului de îngrijiri medicale. 
 Au fost respectate protocoalele de predare a pacienților de la o tură la alta, distribuirea medicației 
și prevenirea erorilor de identificare, asigurarea intimității pacienților și a deplasării pacienților cu 
dizabilități motorii. Au fost luate măsurile cele mai adecvate pentru pacienții imobilizați și care necesită 
spitalizare îndelungată. 
 Pe parcursul anului 2018 nu au fost probleme deosebite privind spitalizarea pacienților, 
problemele curente fiind și în acest an legate de accesul aparținătorilor și aglomerarea spațiilor comune în 
anumite zile ale săptămânii. 
 Nu au fost înregistrate toxiinfecții alimentare, erori de identificare a pacienților sau accidentări ale 
pacienților determinate de căderi în deplasare. 
 Condițiile de cazare și hrană sunt bune, în acord cu standardele impuse de legislația în vigoare. 
 Menționăm necesitatea angajării de personal auxiliar suplimentar pentru servirea mesei. 
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 Drepturile pacienților au fost respectate, aceștia fiind informați despre toate aspectele spitalizării. 
Pacientului i se acordă posibilitatea unei a doua opinii medicale dacă se consideră necesar. Nu au fost 
sesizări, ori nemulțumiri sub acest aspect. 
 Confidențialitatea actului medical și a datelor pacientului au fost respectate. 
 Aparatura medicală din dotarea secției a funcționat în parametrii normali. 
 Au fost făcute propuneri pentru angajări de personal: logoped, psiholog, kinetoterapeut și asistenți 
medicali. 
 De asemenea am formulat propuneri pentru formare profesională conform necesităților 
identificate: explorări funcționale, epileptologie și  boli neurologice cu determinare genetică. 
 Activitatea profesională a personalului a fost evaluată conform regulilor stabilite de legislația în 
vigoare și nu au fost înregistrate  aspecte negative sau slabe în urma evaluării. 
 În anul 2018 personalul a participat la simpozioane, conferințe și congrese în domeniul 
neurologiei pediatrice. 
 Au fost respectate fișele de post și nu au fost depășite competențele profesionale pe categorii de 
personal. 
 Considerăm că activitatea desfășurată în anul 2018 a fost eficientă, iar pacienții au beneficiat de 
condiții corespunzătoare de tratament în vederea însănătoșirii. 
 
 
Obiective majore pentru anul 2019: 
1. Dotarea infrastructurii serviciului ambulator și serviciului intraspitalicesc cu aparatură 
performantă pentru diagnostice precoce, conform protocoalelor existente pe categorii de boli neurologice, 
2. Utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile cu implicare și responsabilitate a personalului 
existent în funcție de competențele acestuia, 
3. Obiectivul primordial este desfășurarea unei activității medicale performante și menținerea 
eficacității secției și serviciilor conexe, 
4. Implicarea în proiecte de cercetare în domeniul neurologiei pediatrice pentru depistarea și 
tratamentul precoce  în bolile neurologice degenerative, 
5. Dezvoltarea rețelei didactice de neurologie pediatrică, 
6. Implementarea unor proceduri specifice impuse de standardele actuale în vederea reacreditării 
secției și a ambulatorului integrat secției, 
7. Cursuri de perfecționare pentru personalul medical și de îngrijire. 
8. Participarea la congrese naționale și internaționale în scopul actualizării cunoștințelor în domeniu, 
9. Achiziționarea de aparatură performantă pentru diagnostic și tratament, 
10. Monitorizare permanentă a respectării procedurilor și protocoalelor, 
11. Cointeresarea personalului în accesarea unor programe de finanțare internă și externă în scopul 
dezvoltării infrastructurii secției și ambulatorului integrat. 
 

 

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE 

Laboratorul de analize medicale este localizat în incinta clădirii Ambulatoriului de Specialitate al 
Spitalului și este coordonat de Conf. Univ. Dr. Florin Horhat. 
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Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 5 posturi medici 
 2 posturi chimisti 
 1 post biolog 
 17,5 posturi personal cu studii medii, din care 6 asistenți medicali de laborator licențiați. 
 

Obiectul de activitate constă în efectuarea investigațiilor paraclinice de laborator pentru pacienții 
internați, persoane care vin cu bilete de trimitere decontate în sistemul de asigurări de sănătate, analize 
contra-cost prin ambulator de specialitate și analize pentru pacienții internați în alte unități spitalicești 
(publice și private) prin intermediul contractelor de furnizare servicii. 

Complexitatea afecțiunilor tratate în secțiile spitalului și specificul unor clinici cu complexitate crescută 
(Hematologie, Oncologie, Transplant medular, ATI) face ca laboratorul sa vină în întâmpinarea 
solicitărilor prin efectuarea unor analize specifice complexe unice la nivel regional precum: explorarea 
hemostazei și a tulburărilor de coagulare în afecțiuni severe (hemofilia, deficit al factorilor de coagulare), 
investigarea funcției hematologice, investigații de flowcitometrie, genetică. 

  

Dotarea laboratorului este una performantă, specifică fiecărui compartiment de activitate. Laboratorul 
este acreditat RENAR pentru implementarea sistemului de management al calității conform standardului 
SR EN ISO 15189:2013. 

Laboratorul funcționează în regim permanent 24/24h, asigurând efectuarea analizelor de rutină, cât și a 
celor solicitate de urgență. 

Activitatea aferentă anului 2018 este in crestere comparativ cu cea a anului 2017 ca număr de investigații 
efectuate (406980, respectiv 381.214).  

S-a reusit cresterea incasarilor contra cost prin crestera adresabilitatii suma incasata fiind de 193000 
RON. 

În anul 2018 au fost introduse noi tipuri de investigații esențiale pentru diagnostic (anticoagulanți lupici, 
cofactor la ristocetină) și, mai ales, pentru urmărirea terapiei medicamentoase la cazurile dificile 
(antifactor X, cistatina) precum si teste rapide pentru determinarea tulpinilor gripale.  

Laboratorul efectuează analize specifice unor afecțiuni prevăzute în Programe Naționale de Sănătate 
(hemofilie, imunodeficiențe primare, boala celiacă, fenilcetonuria, hipotiroidism congenital - Centrul 
regional Timiș și Caraș-Severin pentru afecțiunile congenitale și metabolice la nou-născuți, etc.) 

Laboratorul de analize medicale este implicat in pregatirea rezidentilor din specialitatea Medicina de 
Laborator si Microbiologie Clinica. 
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Obiectivele anului 2019 includ:  

1. lărgirea gamei de analize efectuate 
2. perfecționarea personalului prin participarea la evenimente în domeniu medical 
3. creșterea adresabilității către laborator în regim ambulator 
4. dotarea cu aparatură performantă și competitivă, având în vedere că acest spital este cel mai mare 
de profil din regiunea de vest, aici adresându-se pacienți din județele limitrofe și nu numai. 
 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

În cursul anului 2018, Laboratorul de radiologie și imagistică medicala din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgența pentru Copii ,,Louis Turcanu” Timisoara este coordonat de Dr.Păcurar Mariana. 

Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 5 medici cu normă întreagă (4 medici primari dintre care unul este doctor în medicină si altul este 
doctorand in specialitate având și activitate didactică în cadrul UMF Timișoara; 1 medic specialist),  
 un medic rezident;  
 10 asistenți de radiologie (1 asistentă cu studii medii si 9 tehnicieni RIM cu studii superioare; 1 
asistent în concediu îngrijire copil) 
 

În anul 2018 au plecat din serviciul nostru 3 asistenți cu studii superioare și a fost angajată o asistentă cu 
studii medii și 2 tehnicieni RIM cu studii superioare. 

Activiatea s-a desfasurat pe mai multe aparate de diagnostic radiologic și imagistic aflate in sedii diferite 
(secții ale spitalului): 

 3 aparate Rx fixe (ddR multi System -secția de Chirurgie, DuoDiagnost –Ambulator, Radrex - 
UPU); 
 4 aparate Rx mobile (Polymobil Plus- secția de Chirurgie; Transportix TX -secția de Oncologie și 
Transplant medular + secția UPU și TI medical; Polimobil III -secția de Prematuri; Instalatia Rx mobila 
cu post scopie/ grafie cu braț C-tip Arcadis 3D - bloc operator chirurgie); 
 1 Instalatie radiologica de tomografie computerizata tip Aquilion CXL 64 ; 
 1 Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix. 
 

Laboratorul funcționează cu toate avizele și autorizațiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Serviciile Laboratorului de radiologie răspund necesităţilor de investigare a pacienţilor în ceea ce priveşte 
accesibilitatea, calitatea şi intervalul de timp până la obținerea rezultatelor, practicile de 
radiodiagnostic/radiologie intervenţională fiind centrate pe nevoile pacientului, monitorizate şi evaluate 
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periodic, aplicându-se corect și constant principiile generale privind radioprotecția în 
radiodiagnostic/radiologie intervențională.  

Personalul medical din Laborator colaborează cu medicii clinicieni și cadrele medicale din secțiile 
spitalului în scopul examinării pacienților și a stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este nevoie. 

 

Personalul expus profesional la radiatii ionizante, autorizat, din Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii 
„Louis Turcanu” Timisoara, Laborator Radiologie, cuprinde la data raportului un numar de:  

Personalul din Laboratorul de radiologie și imagistică efectuează examinări radiologice clasice, de înalta 
performantă (CT) și ecografice pentru pacienții din secțiile spitalului, din ambulator și pentru alte spitale 
cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii pentru examene radiologice, CT și ecografii pt copii 
internați în secțiile acestor spitale (Spitalul Clinic de Boli Infectioase și pneumoftiziologie Dr V.Babes 
Timisoara, Spitalul  SC Prezident SRLTimisoara, Spitalul Municipal de Urgentă Timisoara).  

 

Personalul efectuează și investigații la patul bolnavului (respectiv incubator) pentru pacienții 
nedeplasabili, examinarea radioscopică a pacientilor pe timpul intervențiilor chirurgicale cu aparatul 
mobil de sala. . 

În anul 2018 s-a pus în funcție un aparat fix pentru radiografii Radrex, și s-au început demersurile pentru 
autorizarea utilizării aparatului de radiosopie/radiografie Winscope. 

Aparatura fixă, uzată fizic și moral, a necesitat nenumarate intervenții ale firmelor de service, cu înlocuiri 
de piese ceea ce a dus la  bulversrea activității și la cheltuili suplimentare. 

Personal insuficient pentru deservirea acestor aparate, cu imposibilitatea de acordare de concedii de 
odihna complete. 

 

În anul 2018 in Laboratorul de radiologie si imagistica medicala s-au efectuat un număr de 16.547 
examinari radiologice (din care 2.738 ambulator) si 1.930 examinari CT (din care 670 ambulator). 
Medicii din laborator au  efectuat 834 investigații ecografice cu aparatura din dotarea Laboratorului 
(Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix) sau a altor secții. 

În cursul anului 2018 s-au desfașurat acţiuni de supraveghere şi monitorizare: 

 Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante 
(efectuarea controlului medical periodic conform Ord. MS 944/2001 şi 1032/2002, existenţa şi 
valabilitatea contractului pentru supravegherea dozimetrică individuală, existenţa echipamentului 
colectiv şi individual de protecţie la radiaţii cu acreditările şi verificările necesare, nivelul dozei încasate 
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de personalul expus profesional la radiaţii şi comunicat de unitatea ce realizează supravegherea 
dozimetrică individuală. Nu s-au constatat supraexpuneri şi incidente radiologice la expuşii profesional.) 
 Monitorizarea expunerii medicale la radiaţii ionizante- s-a  respectat Ord MS 1225/2016 privind 
înregistrarea dozei pacienţilor. 
 

Personalul din Laborator a participarea la congrese naționale și internațioanle, manifestări științifice în 
domeniu; cursuri de perfecționare profesională și cursuri de radioprotecție acreditate CNCAN, au 
publicat articole de specialitate în reviste cotate ISI ( deasemeni există personal în Laborator care face 
parte din cadrul colectivelor interdisciplinare de studii clinice și comisii medicale. 

 

Obiective propuse pentru anul 2019: 

  1. Îmbunatatirea serviciilor acordate prin luarea de măsuri în vederea creşterii nivelului de instruire 
profesională a personalului și suplimentare de personal (serviciul mărindu-se cu încă un punct de lucru 
constituit din 2 aparate fixe ). 

  2. Achiziţionare de echipamente radiologice performante cum ar fi: 1 aparat mobil direct digital (de 
dimensiuni fizice acceptabile în vederea unei manevrabilități optime) pentru sectia de TI medicală care 
necesită nenumărate examinări la patul bolnavului; în prezent pentru suplinirea lipsei acestuia s-a adoptat 
o soluție de compromis, se utilizează aparatul din Secția de Transplant, secție care necesită și ea 
examinări la patul bolnavului în condiții de speciale (în general sunt bolnavi în aplazie, cu risc mare de 
infecții iar aparatura trebuie să fie în condiții de asepsie ) 
  3. Achiziționarea unui sistem de detecție direct digital portabil cu memorie (wireless) pentru a efectuat 
examinări în secțiile pavilionare ale spitalului, care sa reduca timpul de examinare și interpretare a 
rezultatelor efectuate la patul bolnavului, să excludă timpul pierdut cu developarea umedă, să 
îmbunătățească calitatea imaginilor și să permită arhivarea lor în sistemul PACS. 
  4. Achiziționarea a minim un aparat direct digital fix radioscopie/radiografie, cel existent fiind vechi 
avem risc de a se defecta în orice moment și ar face imposibilă mentinerea liniei de gardă. 
  5. Achiziționarea unui sistem PACS pentru arhivarea tuturor imaginilor obținute în sistem digital. 
  6. Se vor elabora noi proceduri privind desfăşurarea activităţilor cu aparatură din dotare, ținând cont de 
recomandările asociațiilor profesionale în domeniu; 
  7. Vor fi luate măsuri în vederea participării personalului la programe de dezvoltare a abilităților 
profesionale (operator CT), cursuri de specialitate și supraspecialitate, manifestări profesionale. 
  8. Vor fi luate măsuri pentru suplimentarea de personal având în vedere apariția unui nou post de lucru 
(Aparatul Winscope/Radrex montat în vecinătatea Secției UPU). 

 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ 

Structura serviciului și numele șefului secției 
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 C.S.M. are următoarele structuri operaționale:  

 4 cabinete de consultații neuropsihiatrice pentru copii si adolescenți 
 4 cabinete de psihologie/psihoterapie 
 1 cabinet asistență socială 
 1 cabinet psihopedagogie specială 
 Staționar de Zi cu 50 de locuri 
 1 cabinet de intervenție în criză 
 2 cabinete de recuperare/reabilitare si terapii ocupaționale 
 1 cabinet explorări funcționale - Electroencefalografie 
 1 cabinet asistente medicale 
 

Componența serviciului:   Numar de angajați: 20 angajați 

Șef secție – Dr.Liliana Nussbaum  medic primar neuropsihiatrie pediatrică 

 

Obiectul de activitate al serviciului : 

 evaluarea neuropsihiatrică a copiilor și adolescenților 
 depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare în 
vederea tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 
 furnizarea intervenției în criză 
 asigurarea asistenței medicale curative 
 asigurarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 
 asigurarea serviciilor de psihoterapie individuală, de grup și familială 
 asigurarea serviciilor de abilitare și reabilitare psihosocială 
 asigurarea serviciilor de terapie ocupațională în scopul reinserției familiale, sociale și școlare 
 asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferențiată 
 monitorizarea familiilor cu risc 
 monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala 
 

Aceste atribuții specifice se efectuează fie în cadrul consulturilor ambulatorii, fie prin internări în 
Staționarul de Zi cu 50 de locuri. 

Sinteza activității pe anul 2018, comparativ cu anul 2017: 

 În Centrul de Sănătate Mintală au fost consultaţi sau internaţi pe Staţionar de Zi un număr de 

5101 pacienţi în 2018 versus 5629 în 2017 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

270  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

 2031  pacienţi consultaţi în ambulatorul Centrul de Sănătate Mintală (1525 pacienţi cu afecţiuni 

psihiatrice şi 506 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi cu comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 2820 în 

2017 (1744 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 1076 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

 3070  pacienţi au fost spitalizaţi discontinuu pe Staţionar de Zi (2165 pacienţi cu afecţiuni 

psihiatrice şi 905 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 2829 în 

2017 (1551 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 1278 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

 Număr mediu de externări/medic:1535 pacienţi/medic în 2018, comparativ cu 1415 

pacient/medic în 2017 

 Număr mediu pacienţi externaţi/asistent medical= 729 pacienţi/asistent medical în 2018, 

comparativ cu 804 pacient/asistent medical în 2017 

 Număr mediu de pacienţi externaţi/psiholog= 1275 pacienţi/psiholog în 2018, comparativ cu 

1126 pacient/psiholog în 2017 

 Durata medie de spitalizare : 3,79 zile în 2018 comparativ cu 4,24 în 2017 

 Indici de utilizare: 232,68 în 2018 comparativ cu 167,8 în 2017 

 Internările pe Staţionar de Zi pot precede sau, după caz, urma internările de pe Secţia Clinică 

 Internările pe Staţionar de Zi contribuie la scăderea numărului de zile de spitalizare continuă, o 

serie de investigaţii şi proceduri terapeutice precedând internarea continuă sau continuând în regim de 

spitalizare discontinuă. 

 Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor internaţi pe Staţionar de Zi: =67% 

 Număr de explorări funcționale –Electroencefalograme  2304 în 2018 comparativ cu 2379 în 

2017 

 Număr de examinări psihologice 784  în 2018 versus 682 în 2017 

 Număr de evaluări psihologice în scopul încadrării în grad de handicap 569 în 2018 versus 452 

în 2017 

 Număr total de investigații specifice efectuate în Centrul de Sănătate Mintală : 3657 în 2018 

versus 3496 în 2017 

 Număr total de proceduri efectuate pentru pacienții consultați sau internați în Centrul de 

Sănătate Mintală este de  9967  în 2018 versus  8790 în 2017 ; din care: 

 Psihoterapii individuale 2093  în 2018 versus 1505 în 2017 

 Psihoterapii de grup și familiale 2857  în 2018 versus  3344 în 2017 
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 Intervenții de Psihopedagogie specială  633 în 2018 versus 332 în 2017 

 Număr total de proceduri efectuate de specialiștii în sănătate mintală din Centrul de Sănătate 

Mintală  pentru pacienții internați în Secțiile clinice de Psihiatrie și Neurologie Pediatrică: 994 în 2018 

versus  623 în 2017. 

Proceduri efectuate prin internări în Staționarul de Zi în 2018 

COD PROC. DENUMIREA PROCEDURII NUMAR 

S00601 Encefalogramă 2304 

8-929 Examen neurologic 3035 

8-910 Observare psihiatrica 3054 

9-742 Sfaturi medicale pt.familie 3029 

9-110 Prescripție medicala 215 

9-180 Completare acte 4063 

 8-98 Examen psihologic 784 

9-537 Fișa psihologică-curicculum adaptat 118 

9-538 Fișa psihologică- orientare școlară 29 

9-539 Fișa psihologică-grad de handicap 196 

9-745 Sfaturi psiholog 1249 

9-609.1 Psihoterapie individuală 2093 

9-500 Terapie prin arte manuale 1913 

9-502 Terapia jocului 1510 

9-509 Terapie recreativă 740 

9-510 Terapie educațională 2206 
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9-610 Terapia familială 179 

9-620 Terapia prin corectarea comportamentului 596 

9-719 Ancheta socială 436 

9-522 Terapie prin activități zilnice 1183 

9-430,9-431,.... Kinetoterapie 4818 

9-519,9-599 Reabilitare educatională 575 

9-510,..9-744 Școala 2180 

9-201,   9-202 Asistență supravegheată 2709 

 

Indicatorii de calitate/12 luni 

 Rata pacienților internați în interval de 30 zile de la externare : 10% 

 Indicele de concordanță între diagnosticul de la internare și cel de la externare: 91% 

 Procentul pacienților internați și transferați către Secțiile Clinice de Psihiatrie și Neurologie 

Pediatrică: 23%, 0 la alte spitale 

 Procentul pacienților cu comorbidități: 67% 

 Rata mortalității intraspitalicești: 0 

 Rata infecțiilor nozocomiale: 0 

 Număr reclamații: 0 

 

Activitatea ambulatorului Centrului de Sănătate Mintală: 

În 2018 s-au efectuat în Centrul de Sănătate Mintală  2031 consulturi ambulatorii dintre care: 1632 cazuri 

aflate în evidentă (cazuri vechi) și 399 cazuri noi. 

Dintre aceste 2031 consulturi,  1608 cazuri au fost consultate pentru acutizări și 288 au fost evaluări la 

cazuri cronice și 135 au necesitat internări în urgență. 
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Din ambulatorul Centrului de Sănătate Mintală  s-au internat în cele 2 secții clinice 351 pacienți (233 la 

Secția de Psihiatrie și 118 la Secția de Neurologie) și în Staționarul de Zi au fost internați 1680 pacienți. 

În staționarul de Zi au mai fost internați 1622 pacienți orientați din ambulatoriul celor două secții clinice 

sau prin transfer de pe Secțiile Clinice (Total 3070 pacienți externați pe Staționarul de Zi în 2018) 

Consulturi interdisciplinare: 

În Centrul de Sănătate Mintală s-au efectuat 589 consulturi interdisciplinare : 

- 517 consulturi de la Clinicile de Pediatrie şi 22 consulturi de la alte spitale. 

Indicatori realizaţi în 2018 

 Realizat în 2018 Realizat în 2017 

1.DMS 3,79% 4,24% 

2.Nr. cazuri externate 3070 2829 

3.Indici utilizare 232,68 167,8 

4.Rata mortalităţii 0 0 

5.Rata de reinternări în mai puţin de 30 zile 10% 9% 

6.Concordanţa dintre diagnostic de internare 

şi diagnostic de externare 

91% 90% 

7.Rata de transfer către alte spitale 0 0 

 

În cursul anului 2018 a crescut numărul total al procedurilor specifice. 

Datorită creșterii echipei terapeutice prin angajarea a doi psihologi și a unui psihopedagog a crescut 

numărul procedurilor specifice.  
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Spitalizările in regim discontinuu pe Staționar de Zi a contribuit la scăderea numărului de zile de 

spitalizare continuă, o serie de investigații și proceduri precedând sau continuând internarea continuă în 

regim de spitalizare discontinuă. 

Procedurile au crescut numeric și s-au diversificat, crescând numărul pacienților care au beneficiat de 

psihoterapii individuale, familiale și de grup. A crescut de asemenea numărul copiilor care au beneficiat 

de terapii ocupaționale, artterapie și terapii recreative. 

În anul 2018 numărul copiilor internați pe Staționar de Zi pentru proceduri specifice de reabilitare a 

crescut de la 2829 în 2017 la 3070 în 2018.  

De asemenea s-a îmbunătățit și indicatorul : concordanța dintre diagnosticul de internare și diagnosticul 

de externare de la 90% în 2017 la 91% în 2018. 

Numărul total al procedurilor efectuate a crescut de la 5893 în 2016 la 8790 în 2017. 

Proiectele derulate în 2018 au fost: 

 Proiectul “ ArtTherapy”- Proiect de terapie prin artă realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, 

Coordonator artistic Lorena Garoiu și Coordonatori medicali Dr. Liliana Nussbaum și Conf.     Dr. Laura 

Nussbaum 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 

valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana Nussbaum, 

membru echipă 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 
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contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect), 

Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-

România-Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation 

under the auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International 

Romania, nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, membru 

echipă 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – 

MDD-CL2-20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2019) 

 Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2019) 

 Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, 

cu crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017), (2015-2019) 

 

Obiectivele majore ale secției  Centrul de Sănătate Mintală pe anul 2018: 

1. Asigurarea unui diagnostic şi intervenţii timpurii care să prevină internările în regim de spitalizare 

continuă evitabile. 

2. Continuarea terapiilor medicamentoase şi a terapiilor psihologice în ambulator sau Staţionar de Zi 

în scopul reducerii duratei de spitalizare în regim de spitalizare continuă 

3. Asigurarea activităţii de psihiatrie de legătură prin consulturile interdisciplinare  

4. Scăderea ratei de reinternări în mai puţin de 30 de zile de la externare 

5. Asigurarea unei continuităţi a îngrijirilor prin managementul de caz  

 

În anul 2018 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 
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1. Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii  presupune fixarea următoarelor 

obiective: 

2. utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

3. reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 

eficienţei secţiei și a serviciilor. 

4. desfășurarea unei activități integrate (clinica psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii 

și adolescenți) 

5. adresabilitate crescută,  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Louis Țurcanu” Timisoara-

Secția Clinică Psihiatrie Pediatrică împreună cu Centrul de Sănătate Mintală, fiind singurul spital de 

profil pediatric din judetul Timiș ce asigură tratament pentru o patologie vastă 

6. Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  

7. Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 

8. Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

9. Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

10. Realizări - pregătire profesională 

 Lunar se vor organiza ședințe de formare și instruire a personalului;   

 Săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

 Specificul activităţii impune, de asemenea, un management al stresului şi stabilirea unor norme interne de 

bună practică. 

 Personalul medical s-a implicat în anul 2018 la organizarea Congresului Național cu Participare 

Internațională de Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Congres care a avut loc  în septembrie 

2018. 

 Personalul medical al Centrului de Sănătate Mintală va susține prezentări orale în cadrul conferințelor 

naționale și internaționale 

 

Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula și în anul viitor 2019, sursa finanțării, durata 

estimată a investiției: 
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 Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică și 

Centrul de Sănătate Mintală. 

 „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director proiect), 

Liliana Nussbaum, membru echipă 

 “Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2019, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-2019, 

valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana Nussbaum, 

membru echipă 

 „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-

România-Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation 

under the auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International 

Romania, nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2019, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, membru 

echipă 

 Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – 

MDD-CL2-20098-075 (2017-2020) 

 Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil 

și adolescent (2014-2019) 

 Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, 

cu crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2019) 
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 Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, 

cu crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017), (2015-2019) 

 

Obiective generale 2019: 

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

2. Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

3. Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

4. Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

5. Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

Obiective specifice 2019 : 

1. Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a Centrului de 

Sănătate Mintală), Proiect POR, Axa 8.1, Axa 10.3 

2. Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 

8.1, Axa 10.3 

3. Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), utilizatori ai 

echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

4. Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru 

asistenţii medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică 

5. Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

6. Amenajarea spatiului pentru activități creative, artterapie, ergoterapie, componentă importantă a 

tratamentului psihiatric 

7. Asigurarea accesibilității îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

8. Asigurarea continuității îngrijirilor, a eficacității, a efectivității și a eficienței îngrijirilor 

9. Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi 

impuse de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

10. Optimizarea fluxurilor  de materiale sanitare precum și asigurarea unei funcționări optime a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 
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11. Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

12. Realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2019 

13. Monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

14. Pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 

Termen : ianuarie-octombrie 2019 

15. Achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri 

diagnostice și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru copil 

Termen : 2019 

16. Pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 

2019 

17. Încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

18. Analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

19. Aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

20. Analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor 

personalului angajat al spitalului Termen : permanent 

21. Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

22. Colaborare cu mediul de afaceri 

23. Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

24. Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

25. Şansa colaborărilor nationale şi internationale. 

26. Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 
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COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A  INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI 
MEDICALE 

Componența CPIAAM este de 1 medic specialist epidemiolog și 1 asistent medical principal de igienă. 

Obiectul de activitate: supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

În perioada ianuarie –decembrie 2018 au fost înregistrate și raportate 76 cazuri de IAAM cu o rată anuală 
de 0,42%. 

În perioada ianuarie – martie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  20 cazuri de IAAM. 
Au fost consemnate în luna ianuarie 2 cazuri, în luna februarie  15 cazuri și în luna martie 3 cazuri. Rata 
de incidentă pe trimestrul I a fost de 0,44%. 
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În perioada aprilie- iunie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  14 cazuri de IAAM. Au 
fost consemnate în luna aprilie 6 cazuri, în luna mai 1 caz și în luna iunie 7 cazuri. Rata de incidentă pe 
trimestrul II a fost de 0,31%. 

În perioada iulie - septembrie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  27 cazuri de 
IAAM. Au fost consemnate în luna iulie 9 cazuri, în luna august 11 cazuri și în luna septembrie 7 cazuri. 
Rata de incidentă pe trimestrul III a fost de 0,61%. 

În perioada octombrie- decembrie 2018 au fost înregistrate și raportate de catre CPIAAM  15 cazuri de 
IAAM. Au fost consemnate în luna  octombrie 6 cazuri, în luna noiembrie 4  cazuri și în luna decembrie 
5 cazuri. Rata de incidenta pe trimestrul IV a fost de 0,33%. 

În perioada ianuarie –decembrie 2017 au fost înregistrate și raportate 102 cazuri de IAAM cu o rată 
anuală de 0,59%. Din 102 de cazuri de IAAM, 33 au fost cu diagnosticul de Rujeola.  

Raportarile IAAM se fac de catre CPIAAM conform Ord. M.S. 1101/2016 catre DSP Timis. 

În anul 2017 numarul crescut de cazuri de rujeola  a fost peste dublul anului 2016 datorită existenței 
epidemiei de rujeolă țn tara noastră în special în zona de vest, crescand astfel și numarul de cazuri de 
IAAM la nivelul spitalului inclusiv și a ratei de incidentă 

În lunile ianuarie-martie au fost raportate de către secții  35 de cazuri de boli transmisibile din care 29 
suspiciuni de infecție cu virus gripal ( 17 cazuri confirmate cu laboratorul). Aceste date au fost raportate 
conform metodologiilor INSP catre DSP Timiș. 

 

În lunile aprilie-iunie au fost 21 cazuri de boli transmisibile ( gastroenterite cu Clostridiun difficile, tuse 
convulsive, sindrom hemolitic uremic,  hepatita A) 

În lunile iulie - septembrie au fost un total de 8 cazuri de Boli transmisibile raportate si înregistrate la 
CPIAAM din care: 4 cazuri de suspiciune de tuse convulsive (1 caz confirmat), 2 infectii cu Clostridium 
difficile, 2 cazuri de PAF ( recoltate conform metodologiei de PAF prin DSP). 

În lunile octombrie -decembrie au fost un total de 12 cazuri de Boli transmisibile raportate și înregistrate 
la CPIAAM din care: 4 cazuri de suspiciune de tuse convulsive (2 cazuri confirmate), 2 suspiciuni de 
SARI, 1 caz hepatită A, 1 caz de varicelă, 1 caz de rubeolă, 1 caz de viroză eruptive, 1 caz de SHU. 

În anul 2018 au fost raportate 76 de boli transmisibile catre DSP Timis. Raportarile Bolilor transmisibile 
se fac conform  Ord. M.S. Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei 
unice de raportare a bolilor transmisibile și a metodologiilor elaborate de INSP. 

Au fost raportate in anul 2017, 94 de cazuri de boli transmisibile din care 71 de cazuri de rujeola, 
incidenta crescuta fiind in lunile ianuarie, aprilie si mai (11 cazuri, 14 cazuri respective 13 de cazuri).  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

284  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

Autocontrolul în ceea ce priveste probele de suprafețe și de mediu în toate secțiile și compartimentele se 
face cel putin 1 dată/lună pentru fiecare secție și compartiment,  

În trimestrul I au fost facute  în total 158 de probe de suprafată, 37 de probe de mediu si 11 probe de 
sterilitate instrumentar. 

În trimestrul II au fost facute în total  240 de probe de suprafată, 45 de probe de mediu și 13 probe de 
sterilitate instrumentar. 

În trimestrul III au fost facute în total  318 de probe de suprafată, 61 de probe de mediu și 12 probe de 
sterilitate instrumentar și 5 probe sterilitate apă 

În trimestrul IV au fost facute în total  275 de probe de suprafată, 53 de probe de mediu și 13 probe de 
sterilitate instrumentar și 8 probe sterilitate apă. Au mai fost realizate 46 de probe de portaj nazal si 46 de 
probe de portaj tegumentar la personalul Secției de Prematuri și Nou Născuți. 

În anul 2018 au fost făcute  în total 991 de probe de suprafată și 196 de probe de mediu și 49 probe de 
sterilitate instrumentar și 13 probe sterilitate apă. 

În anul 2017 au fost făcute  în total 772 de probe de suprafată și 162 de probe de mediu și 37 probe de 
sterilitate instrumentar. 

În urma autocontroalelor efectuate, atunci cand au fost găsite probe necorespunzatoare au fost întocmite 
rapoarte de constatare către șefii de secție și au fost recomandate măsuri de remediere  care au fost 
respectate. 

Au fost întocmite și revizuite protocoale de lucru privind curațenia, dezinfecția și sterilizarea, gestionarea 
deșeurilor medicale, Precauțiunile Universale, prevenirea și limitarea IAAM,  care au fost redactate, 
afisate și prezentate personalului . 

În cadrul Programelor naționale de sanatate  se deruleaza în spital Programul PN I.5 - Program național 
de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și 
de monitorizare a utilizării antibioticelor, conform prevederilor OMS nr. 377/2017privin 
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 
2018 si H.G. nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, 
pentru:   

1.  formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea și limitarea infecțiilor 
asociate asistenței medicale, precum și pentru monitorizarea utilizării antibioticelor;  
2.  realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenței medicale şi a 
consumului de antibiotice din spital.  
 
În continuare pentru anul 2019 CPIAAM și-a propus urmatoarele obictive majore : 
1. depistarea și declararea în timp optim (la depistare) a infecțiilor nosocomiale; 
2. mentinerea ratei incidentei IN la un nivel scazut, sub 1%; 
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3. evitarea izbucnirilor epidemice de IN; 
4. eliminarea transmiterii parenterale a bolilor, infecțiilor virale (HIV, HCV, HBV, alți agenți 
microbieni); 
5. cunoașterea, respectarea și aplicarea legislației în vigoare (Ord. MS Nr. 1226/2012, Ord. MSP nr. 
961 din 2016, Ord. MSP nr. 1101/2016) privind supravegherea  prevenirea și limitarea infecțiilor asociate 
asistenței medicale de catre întreg personalul spitalului. 
6. Respectarea circuitelor funcționale legale, fară încrucisarea căilor destinate 
pacienților/personalului, alimentelor, deșeurilor, cazurilor septice cu a celor aseptice; 
7. Respectarea protocoalelor de lucru pentru dezinfecție/sterilizare și afișarea acestora la loc vizibil;  
8. Respectarea intervalului de dezinfecție curentă/terminală recomandat pentru fiecare secție; 
suplimentar, dezinfecție terminală la externarea fiecarui caz septic 
9. Respectarea  ordinului 1226/2012 al Ministerului Sănătății legat de gestionarea deșeurilor și a 
Planului de gestionare a deșeurilor, ediție  revizuită. 
10. Adoptarea de catre întregul personal medico-sanitar, la nivelul tuturor competențelor medicale și 
manopere de îngrijiri, a unui comportament adecvat aplicării măsurilor de prevenire a infecțiilor și 
respectarea principiului precauțiunilor universale prin purtarea echipamentului de protecție corespunzator 
(halate, manusi, masti, încălțăminte de spital); 
11. Asigurarea unor condiții de mediu fizic funcțional și servicii conexe actului medical, inclusiv prin 
izolare (cazurile septice de la primele semne de infecție) care să permit evitarea sau diminuarea riscului 
transmiterii infecțiilor în relație cu prestația de îngrijiri;  
12. Respectarea principiilor asepsiei și antisepsiei la toate nivelele și momentele îngrijirii și 
terapeuticii acordate; igienizarea obligatorie a pacienților și triajul acestora la internare; 
13. Utilizarea unor manopere și proceduri de îngrijire și terapie bazate pe protocoale de activitate 
profesională care corespund criteriului riscului minim acceptat în condițiile riscului asumat; 
14. Aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, dupa caz specifică, pentru 
protejarea bolnavilor și a personalului față de riscul la infecție; 
15.  Integrarea în activitatea profesională curentă a supravegherii specifice a asistaților, cunoasterea și 
recunoasterea riscului la infecție, respectiv înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea 
informațiilor privind infecțiile clinic manifestate sau depistate, în conformitate cu normativele 
profesionale; 
16. Sesizarea oficială a cazurilor de infecții nosocomiale către CPIAAM de către fiecare medic curant 
la apariția primelor semne; 
17. Solicitarea consultanței interdisciplinare, respectiv a colaborării și coordonării profesionale de 
specialitate pentru evaluarea riscului pentru infecție și după caz, a combaterii unor situații endemice sau 
epidemice prin infecții nosocomiale, depistate și raportate în conformitate cu reglementările în vigoare; 
18.  Participarea la activități de perfecționare profesională pentru dobandirea unor cunostinte 
specifice în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale; 
19. Propuneri ale CPIAAM de protecție a mediului pentru amplasarea spațiilor de depozitare 
temporara pe secții a recipientelor de deșeuri, precum și de reamenajare a unor spații existente în privința 
separării circuitelor pentru gestionarea deșeurilor, depozitare materiale de curățenie, efectuare dezinfecție 
și depozitare lenjerie murdară. 
20. Respectarea programului și recomandărilor de vizite ale apartinătorilor. 
 

UNITATE PRIMIRI URGENȚĂ 

UPU funcţionează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter și cuprinde 10 spatii: 
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 cameră de resuscitare  

 cameră de evaluare și tratament imediat  

 cameră de urgențe minore 

 cameră personalului + registratură  

 depozit  

 sală de așteptare  

 spațiu administrativ  

 grup sanitar pacienți  

 grup sanitar  pacienți 

 rampă de acces 

 

Numele sefului de secție UPU: dr Alina Babeu 

 

COMPONENTA SECTIEI – 47 persoane 

Personalul secției UPU este format din: 

 11 medici 

 14 asistenți 

 9 infirmiere 

 4 îngrijitoare de curățenie 

 4 registratori 

 4 brancardieri 

 1 ambulanțier (cu concediu fară plată pe o durată de 1 an) 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE – asigurarea asistentți medicale de urgență populației pediatrice din 

Timișoara, județul Timiș și județele învecinate. 

 primirea pacienților 

 triajul cazurilor conform Protocolului național de Triaj 

 examinarea clinică și investigarea paraclinică (laborator de analize medicale, investigații 

imagistice -  radiologie, tomografie computerizată, ultrasonografie) 
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 stabilizarea şi solicitarea consultațiilor interdisciplinare 

 efectuarea tratamentului de urgenţă  

 internarea, transferul sau eliberarea la domiciliu a pacienților 

 

 

 

 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

Număr total de prezentări în UPU 

Număr de prezentari în UPU 
2017 2018 

30.045 30.942 

 

 

 

Repartitia pe coduri de triaj 

 

Codul de triaj 2017 2018  

Roșu 34 31 

Galben 1820 2127 
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Verde 16.980 19.009 

Albastru 8127 6785 

Alb 3145 2990 

 

 

Repartiția pe grupe de vârstă 

Vârstă 2017 2018 

0-12 luni 3994 3915 

1-16 ani 24.333 25.292 

17-65 ani 1766 1722 

Peste 65 ani 13 13 
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Repartiția  pe mediu de proveniență 

 2017 2018 

Urban 18.403 18.958 

Rural  11.703 11.984 

 

 

 

Repartiția pe sexe 

 2017 2018 

Masculin 16.502 16.853 

Feminin 13.604 14.089 
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Repartiția pe județe 

 2017 2018 

Timiș  27.906 28.607 

Alte județe 2200 2335 

 

 

IOT 

 2017 2018 

Cu inducție 6 3 

Fără inducție 1 4 
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Consulturi interdisciplinare 

Număr pacienți la care s-au 
efectuat consulturi 
interdisciplinare 

2017 2018 

10908 11680 

 

 

 

Finalitatea cazurilor 

 2017 2018 

Pacienți internați 6593 6792 
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Pacienți transferați 1350 1130 

Pacienți eliberați la domiciliu 21007 21670 

Pacienți decedați 4 1 

Pacienți plecați fără consult  33 16 

Pacienți plecați fără aviz 1058 1333 

 

 

 

OBIECTIVE MAJORE PE 2019 
1. Dezvoltarea, modernizarea și cosmetizarea secției UPU 
2. Dotarea cu aparatură medicală  
3. Suplimentarea schemei de personal, în funcție de numărul de prezentări în UPU 
4. Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical angajat în secția UPU 
5. Elaborare de ghiduri și protocoale medicale 
6. Creșterea satisfacției pacienților sau aparținatorilor 
7. Monitorizarea condițiilor de igiena ale secției 
8. Optimizarea relațiilor cu celelalte compartimente și secții ale spitalului 

 

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE 
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Unitatea de Transfuzii Sanguine (UTS) a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” este 
un compartiment prevăzut în organigrama spitalului începand cu luna noiembrie 2016 și autorizat de 
Direcția de Sănătate Publică Timiș în septembrie 2017. 

 

In prezent, personalul medical al UTS este constituit din 5 persoane (asistenți medicali din care 2 
asistenți licențiați) – care asigură permanența acestui compartiment 24/24, 7/7. UTS este coordonat de dr. 
Laura Cernat, medic primar medicină de laborator. 

Obiectul de activitate a UTS se supune reglementărilor legale în vigoare legate de activitatea de 
transfuzie sanguină (Ordin MS 1224/2006, Ordin MS 1228/2006, Ordin MS1343/2007, Ordin MS 
607/2013): 

 aprovizionarea cu sânge și componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secțiile spitalului 
(compartiment Transplant Medular, secția Onco-Hematologie, secția Anestezie și Terapie Intensivă, 
compartimentul Terapie Intensivă Prematuri). 
 recepția, evidența, păstrarea și livrarea sângelui și a produselor labile de sânge (PSL) către secții. 
 evidența și urmărirea trasabilității produselor de sânge. 
 efectuarea testelor pretransfuzionale. 
 pregătirea unităților de sânge și a componentelor în vederea administrării. 
 întocmirea documentației corespunzătoare tuturor activităților desfășurate. 
 raportarea evenimentelor legate de actul transfuzional către Centrul Regional de Transfuzie 
Timișoara (CRTS). 
 livrarea sângelui și a PSL se face în baza unui contract de furnizare de sânge și componente 
sanguine încheiat între CRTS si Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”. 
 

Activitatea UTS aferentă anului 2018 a inclus, pe lângă activitatea specifică prezentată mai sus, și acțiuni 
de organizare, atât la nivel de compartiment (nou înființat), cât și în relațiile cu medicii solicitanți din 
secții, precum și cu asistentele medicale de pe secții implicate în administrarea transfuziilor. Astfel: 

 s-au efectuat instruiri si autoinspecții în cadrul UTS. 
 prin intermediul UTS și cu colaborarea CRTS, au avut loc cursuri de atestare pentru personalul 
medical mediu care administrează transfuziile, susținute de medic acreditat din cadrul CRTS. 
 a fost inclusă, aprobată pe lista de investiții și achiziționată linia de imunohematologie prin 
tehnica micrometodei, instrumente absolut necesare pentru creșterea semnificativă a calității și siguranței 
testelor pretransfuzionale (determinare grup sanguin AB0 și Rh, precum și a testelor de compatibilitate 
pacient-pungă de sânge), astfel încât procesul transfuzional să se desfășoare în condiții de maximă 
siguranță.  
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 spre sfârșitul anului 2018, cu sprijinul conducerii spitalului și al CRTS, a fost susținut un curs 
creditat EMC, curs complex de transfuzii pentru medicii clinicieni direct implicați în recomandarea si 
urmărirea procesului transfuzional. 
 patologia complexă și diversă cu care se confruntă medicii clinicieni, prin specificul secțiilor 
acestui spital (oncologia pediatrică, transplantul medular, prematuri, terapia intensivă) se reflectă și în 
specificul activității UTS.  
 

Este de luat în calcul faptul că adresabilitatea către această unitate sanitară este în creștere datorită 
faptului că pacienții pediatrici provin nu numai din județul Timiș și județele limitrofe, ci și din alte 
regiuni ale României, iar cazuistica reprezinta o adevărată piatră de încercare pentru personalul medical 
prin gravitatea și complexitatea afecțiunilor. 

 Mai jos este ilustrat consumul de sânge și PSL în anul 2018, comparativ cu anul 2017, pe secții și 
pe tipuri de produs sanguin, care relevă clar tendința de creștere a necesarului acestor produse. 

Legenda 
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Principalele obiective pe anul 2019 includ: 

1. îmbunătățirea comunicării între UTS și secțiile spitalului. 
2. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate în sensul 
aprovizionării cu PSL conform necesităților, distribuirea și evidența acestora. 
3. îmbunătățirea continua a experienței personalului UTS în privința 
efectuării testelor pretransfuzionale, utilizând tehnica micrometodei de imunohematologie aflata în cadrul 
compartimentului. 
4. odata cu darea în folosință noului spațiu destinat UTS din corpul B al spitalului, dotarea cu 
aparatura si dispozitivele de păstrat sângele și PSL in condiții optime va conduce la creșterea calității 
activității specifice acestui compartiment. 
5. mobilizarea tuturor factorilor implicați (personal medical, aparținători, civili, mass media) în 
vederea prezentării, pe cât posibil, a unui număr rezonabil și în mod constant, a persoanelor la CRTS 
pentru donarea de sânge, conștietizarea actului de donare ca un gest salvator de vieți, pentru a evita 
insuficiența sau, mai grav, lipsa acestor produse prețioase, ceea ce ar duce la punerea în pericol a vieții 
copiilor, mai ales a pacienților critici. 
6. participarea la cursuri specifice procedurii transfuzionale și perfecționarea în acest sens a 
întregului personal medical din spital (medici, cadre medii) implicat în actul transfuzional. 
 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 

Serviciul de Anatomie Patologică este constituit din:  

1. Compartiment Histopatologie. 
2. Compartiment Prosectură. 
3. Compartiment Citologie. 
 

Componența serviciului: 

 1 medic primar șef serviciu: Dr. Ilie Rodica, 
 1 medic primar cu jumătate de normă, 
 1 medic specialist cu jumătate de normă, 
 2 asistenți principali licențiați, 
 1 autopsier principal, 
 1 îngrijitor. 
 

Obiectivul de activitate:  

terapie intensiva 

PRM - Prematuri 

HIV - Compartiment 
HIV 
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 Activitatea de prosectura consta in urmatoarele:  

*efectuarea de autopsii in scop anatomoclinic si efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor 
recoltate in cursul autopsiei; 

*activitati de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: imbalsamarea, spalarea, imbracarea si 
cosmetizarea cadavrelor.  

*aceste activititati reprezinta o masura medicala obligatorie pentru prevenirea contaminarii si trebuie 
efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectura.  

 
Actele compartimentului de prosectură se păstrează după cum urmează: 
a) registrul de înregistrare a decedaților - permanent; 
b) biletul de însoțire a cadavrului, la care se atașează cererea de scutire de autopsie și copia de pe actul de 
identitate al solicitatorului, după caz - minimum 30 de ani; 
c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani. 
 

Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, după caz, se face la produsele biologice 
recoltate, și anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronșice, hepatice, 
pancreatice, renale, puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri 
exfoliative, organe, fragmente tisulare, precum si  pentru fragmentele tisulare recoltate la necropsie. 

Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de anatomie patologică a tuturor 
fragmentelor tisulare recoltate de la pacienți în cursul intervențiilor chirurgicale și a materialului bioptic. 

Fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum 
și frotiurile citologice se păstrează în histoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel puțin 10 ani 
pentru lame și de cel puțin 30 de ani pentru blocurile de parafină. 

Elaborarea diagnosticului histopatologic se face de către medicul anatomopatolog, folosind tehnicile de 
anatomie patologică de care dispune: obligatoriu colorație uzuală ( hematoxilină eozină) și, după caz, 
colorații speciale, în maximum 30 de zile lucrătoare din momentul primirii pieselor, cel puțin ca 
diagnostic de etapă. 

Examenele citologice pe frotiuri preparate prin metoda clasică sunt colorate Papanicolau și APT-Drăgan. 

 

Sinteza pe activități – 2018: 

 În cadrul compartimentului de Histologie au fost examinate 719 de cazuri, din care au rezultat 
1710 de blocuri de parafină la care corespund 5377 lame (colorație uzuală și colorații speciale). La 
acestea se adaugă 419 de blocuri rezultate din fragmentele recoltate la autopsie, respectiv 1046 lame. 
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 În decursul anului 2018 în cadrul compartomentului de Citologie și au fost examinate 72 de cazuri 
din care au rezultat 275 de lame colorate Papanicolau și APT-Drăgan. 
 În compartimentul Prosectură, în decursul anului 2018 s-au înregistrat 60 de decese, din acestea, 
26 de cazuri au fost autopsiate și îmbălsămate, 28 de cazuri au fost scutite și îmbălsămate, 6 cazuri au 
fost direcționate către Institutul de Medicină Legală, având implicații medico-legale. 
 

Obiective 2019:  

1. Utilare corespunzătoare a Compartimentului Histopatologie, sursă de finanare: Spitalul Clinic de 
Ugenta pentru Copii “Louis Turcanu" ,prin achizitionarea de: 

 Histochinetă  
 Criostat  
 Aparat automat de colorare lame  

2. Dezvoltarea Compartimentului de Citologie (2019). 
3. Introducerea investigațiilor imunohistochimice (2019-2020), sursă de finanțare: Spitalul Clinic de 
Ugență pentru Copii “Louis Țurcanu". Aceste investigații sunt necesare pentru stabilirea unui diagnostic 
final cât mai precis (mai ales  în cazul tumorilor), având în vedere ca la unele cazuri trebuie introdusă 
terapie oncologică.  
4. Implementare sistem informatic (2019). Prin introducerea sistemului informatic în Serviciul 
Anatomie Patologică rezultatele vor ajunge într-un timp mai scurt la medicul curant și respectiv la 
pacient, locația actuală ducând la întarzieri în  ceea ce privește primirea rezultatelor.  
5. Înființarea unui cabinet în cadrul Ambulatorului Integrat al spitalului. (2019-2020). 
 

Îndeplinirea obiectivelor propuse are ca rezultat creșterea calitații actului medical,a adresabilității 
serviciului și îmbunătățirea calității vieții pacientului. 

 

BLOC ALIMENTAR 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu’’ beneficiază de un bloc alimentar propriu. 

Blocul alimentar cuprinde : 

 bucătăria propriu zisă + anexe 

 bucataria dietetica pentru sugari (biberonerie) + anexe 

Blocul alimentar are în prezent un număr de 26 de posturi din care 3 vacante și are un medic coordonator 
-  prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- Asist. Obrad Melinda 

 

Obiectul de activitate constă în asigurarea hranei zilnice a pacienților, aparținătorilor internați cât și a 
medicilor care efectuează gărzi. 
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Sinteza activitații : 

Asigurarea hranei zilnice diferențiat astfel : 

- copii 0-3 ani  - 6 mese/zi;  

- copii 3-16 ani 3 mese +2 gustări/zi;  

- însoțitori internați- 3 mese/zi;  

- gărzi – 3 mese/zi. 

Număr de porții pregătite pe anul 2018 este de 179.067 porții cu o valoare alocată de 1.857.465 

Obiective pe anul 2019 :         

1. consolidarea clădirii care adăpostește blocul alimentar cât și reparația capitală a tuturor spațiilor 
(pereți; pardoseli; grupuri sanitare) 

2. dotarea blocului alimentar cu un un sistem de ventilație performant  pentru a îmbunătății 
condițiile de muncă în blocul alimentar în special pe perioada verii când sunt temperaturi foarte mari  

3. utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou  

4. achiziționarea unui autoclav pentru sterilizare pentru bucătăria dietetică pentru sugari (necesar 
pentru sterilizare veselei utilizate pentru sugari) 

5. achiziționarea unui robot-malaxor de capacitate mare pentru eficientizarea activității în bucătărie. 

6. îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite de blocul alimentar prin o aprovizionare cu 
produse alimentare de bună calitate pentru asigurarea unei alimentații echilibrate, diversificate și 
sănătoase pentru pacienții noștri. 

7. instruirea continuă personalului blocului alimentar în ceea ce privește specificul activității în 
alimentația în colectivități prin cursuri de perfecționare adecvate. 

 

SPĂLĂTORIE SPITAL 

Componența Spălătorie : 12 spălătorese – activitatea fiind controlată de directorul de îngrijiri – Daniela 

Nicolau 

 

Obiectul de activitate al compartimentului :   
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Ansamblul activităţilor desfăşurate în scopul gestionării şi prelucrării lenjeriei de spital, începând cu 

momentul colectării lenjeriei murdare din secţiile unităţii medicale şi până în momentul predării 

produsului finit înapoi pe secţie. 

 

Sinteza activității pe anul 2018 :  

Activitatea desfasurata in acest compartiment, are ca scop, diminuarea riscurile pentru infecţiile 

nozocomiale, de a proteja pacienţii, personalul şi de a preveni contaminarea mediului prin asigurarea şi 

controlul calităţii precum şi prin ameliorarea continua a calităţii serviciilor de spălătorie şi pentru crearea 

confortului psihic al pacienţilor şi personalului faţă de un standard hotelier normal. 

→ anul 2018 s-au spălat 119,749 kg lenjerii murdare, comparativ cu anul 2017 când au fost spălate 

104.999 kg lenjerii murdare 

Obiectivul pe anul 2019 : modernizarea spălătoriei și optimizarea activității. Achiziționarea de mașini de 
spălat profesionale și calandru industrial. 
 
SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Serviciul Administrativ, Tehnic, Transporturi, Pază. Nr. angajați: 37 pers., Șef serviciu: Ing. Liculescu 
Ana 

Serviciul Administrativ este compus din : 

-compartiment administrativ 

-compartiment tehnic 

-muncitori intreținere, posturi fixe 

-activitate pază 

Obiectul de activitate al serviciului: servicii administrative, întreținere clădiri și dotări, pază și 
transporturi 

Sinteza activității pe anul 2018: lucrări de reparații curente în valoare de 429,755,12 lei: 

 Lucrări cablare telefonie fixă   

 Lucrări de modernizare ascensor hidraulic 

 Lucrări de refacere instalație presă de călcat 

 Lucrări de tâmplarie PVC 
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 Lucrări de refacere instalații coloane apă Pediatrie si Chirurgie 

 Lucrări de alimentare apă la mașina de spălat industrială 

 Lucrări de montare covor PVC Chirurgie și Terapie Intensivă 

 Lucrări de reparații si renovare spital (igienizări și reparații) 

 Lucrări de confetionare scară metalică demontabilă 

 Lucrări de reparații și zugrăveli interioare ( NPI ) 

 Lucrări de instalații electrice pentru alimentare generator Chirurgie 

Obiective majore pe anul 2018 

1. Reabilitare faţadă şi tâmplării "AMBULATORIUL SPITALULUI DE COPII", înlocuire elemente 
de tinichigerie, consolidare elemente de structură, construire scară de evacuare (dacă este cazul), 
modificări interioare (necesar flux scară dacă este cazul)”. În curs de obținere autorizație de construire. 
Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 
 
2. Reparații capitale, extindere prin închidere terasă etaj 2 și modernizare Secție Pediatrie 
Oncologică – Spital Louis Țurcanu Timișoara (corp C2). Sursa de finantare: Asociația Dăruiește Viață.  
Durata estimativă a investiției: 18 luni. 
3. Realizare  ‚Parcare etajata P+3” in curtea Ambulatoriului de Specialitate. In curs de realizare 
PUD. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 
4. Dotare cu 1 compresor  pentru Secțiile Pediatrie, UPU și Onco-hematologie 
5. Dotare cu 1 sistem de transport probe cu vacuum pentru Corpul B aflat in construcție 
6. Dotare cu 1 calandru industrial pentru spălătorie 
7. Dotare cu 2 mașini de spălat industriale pentru spălătorie 
8. Dotare cu 1 autoturism Dacia Duster pentru Serviciul Tehnic-Administrativ.  
 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

Componența Serviciului de achiziții, Contractări și Aprovizionare este formată dintr-un Șef  serviciu  Ec. 
Gosa Carmen. 

 

Serviciul este format din : 

- Compartiment achiziții publice, contractări – cu 3 economiști 
- Compartiment de aprovizionare – cu 3 economiști 
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Obiectul de activitate:  

 Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 
nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

 Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei 
de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea 
achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării 
procedurii de atribuire;  

 Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în în legislație.  
 Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;  
 Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi 

aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi 
cu avizul compartimentului juridic;  

 Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 
acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor 
care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;  

 Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor 
de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;  

 Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 
procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind 
responsabilitatea celor implicaţi);  

 Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 
confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;  

 Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;  
 Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;  
 Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la 
data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent;  

 Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 
vigoare. 

 

Activitatea pe anul 2018 a fost compusa din: 

 s-au încheiat acorduri cadru  pentru reactivi de laborator  
 s-a încheiat unu acord cadru reactivi de genetică  
 s-a încheiat unu acord cadru pentru materiale sanitare  
 s-a încheiat unu acord cadru pentru alimente  
 s-a încheiat unu acord cadru pentru medicamente și produse farmaceutice 
 achiziții pe negocieri. directe,  în funcție de necesitate 
 derulare licitatie deschisă pentru încheiere acord cadru la legume și fructe 
 derulare licitatie deschisă  în vederea încheieriii acord cadru dezinfetanți 
 derulare licitatie deschisă pentru încheiere acord cadru materiale sanitare 
 derulare licitatie deschisă în vederea achizitionarii  aparatură medicală  
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 achiziție aparatură medicală în urma licitației deschise  
 

Obiective majore pe anul 2019 : 

1. derulare licitație deschisă pentru achiziție  aparatură medicală  
2. încheiere acord cadru pentru materiale sanitare  
3. încheiere acord cadru pentru consumabile de laborator și medii de cultură 
4. încheiere acord cadru pe medicamente și produse farmaceutice 
5. încheiere acord cadru reactivi laborator 
6. derulare proceduri licitații pentru medicamente și materiale sanitare,  
7. derulare proceduri licitații pentru investiții (aparatură medicală) 
8. achiziții pentru satisfacerea necesității desfășurprii actului medical 
 

SERVICIU DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 

 

Serviciul RUNOS funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Serviciul RUNOS funcționeaza cu o componenţă de 9.00 posturi şi este condus de sef serviciu – 
ec.Coherț Gabriela 

OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE: Conform legislaţiei în 
vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului RUNOS fiind gestiunea curentă a resurselor umane 
din unitate. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului RUNOS au fost puse în aplicare următoarele acte legislative 
privind modificari de salarizare : 

 prevederile HG nr.846/2017  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat in plată, 
publicată în Monitorul Oficial nr.950/2017 (Începând cu data de 01.01.2018 salariul de baza minim 
brut pe țaăa garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar pentru program complet de lucru de 
166.00 ore, în medie,  pe lună,  în anul 2018) 

 prevederile  HGR 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în 
anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
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precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare 
„Sănătate și asistentă socială“ 

 prevederile HGR Nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 
munca, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și 
a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupatională de funcții bugetare "Administrație" 
din administrația publică centrală ce reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum și a condițiilor de acordare a sporurilor pentru 
condiții de muncă prevăzute în cap. II din anexa nr. VII, precum și în cap. I si cap. II din anexa nr. 
VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, 

 prevederile art.38 alin (3) lit b) Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului 
platit din fondurile publice, actualizată, începând cu 1 martie 2018, (Începând cu data de 01.03.2018 
salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și 
ambulanțieri/șoferi autosanitară, prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de 
bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022) 

 prevederile dispozitiilor OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în 
vederea stabilirii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Începând cu data de 01.01.2018 contributiile de 
asigurari sociale transferate de la angajator la salariat, conform prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se vor retine si vira la bugetul 
fondului de asigurări sociale, de către angajator, din salariul brut al angajatului rezultat la data de 
01.01.2018 ca urmare a majorării cu 25 % acordată la cuantumul brut al salariului de bază aferent 
lunii decembrie 2017) 

 

În anul 2018 la nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

 Lunar au fost întocmite și raportate D112 și M500 către ANAF 
 Raportări lunare către DSP Timiș pe surse de finanțare și secțiuni (spital, ambulator, UPU, 

tranferuri) – și centralizări 
 Situații cu burse pentru rezidenți către DSP Timiș - MS 
 Raportări trimestriale LV și încărcare in ESOP  
 S1 la Directia Generala de Statistica 
 Lunar state de plată, avans concedii odihnă, etc 
 Anual – SAN 
 Simulări de salarizare și încadrări ale personalului pe diferite grile de salarizare, acordare sporuri 

(pe categorii, anexe, procente, sume, gărzi, ture etc) solicitate de MS 
 situaţia posturilor ocupate şi vacante existente 
 evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaților pentru activitatea desfăşurată în 

perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, 
 programarea concediilor de odihnă aferente anului 2019, pentru toţi angajaţii instituţiei.  
 actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care 

presupune introducerea și/sau completarea dosarelor profesionale 
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 întocmirea de acte adiționale la contractele de munca existente pentru modificări salariale, 
promovări, delegări, decizii/dispoziții de incetari activitate, suspendări/reveniri activitate 

 s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale 
angajatilor şi a registrului de evidenţă REVISAL 

 anual centralizare ALP si asigurări de malpraxis pentru contractare CAS Timiș (spital, ambulator, 
paraclinice) 

 răspunsuri adrese, solicitări și  interogatorii pentru instanțele judecătorești. 
 Note interne 
 Întocmirea de fișe de post pe categorii de personal 
 Completări fișe de post pentru întreg personalul – date cu caracter personal - GDPR 
 Întocmirea de tematici pentru fiecare categorie de personal în parte 
 Răspunsuri sesizari, diverse 
 Întocmire plan de pregatire profesională 
 Întocmire plan strategic 

În anul 2018 au fost organizate un număr de 4 sesiuni de organizări concursuri pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante pentru următoarele categorii de personal : 

 personal mediu sanitar – asistenți medicali, tehnicieni de radiologie, registrator medical, 
statistician medical 

 personal auxiliar sanitar – infirmiere, îngrijitoare, brancardieri, spălătorese 
 muncitori calificați și necalificați bucătărie 

Astfel au fost scoase la concurs un număr de 95 de posturi din care au fost ocupate 87 in urma susținerii 
acestor concursuri și 59 de posturi de medici rezidenți încadrați cu repartiții MS. 

Tot in anul 2018 a fost organizat un examen de promovare pentru ieșire din debutant la un număr de 34 
salariati.  

La toate aceste concursuri si examene Serviciul RUNOS a asigurat: 

 informarea privind condiţiile de participare la concurs,  
 preluarea dosarelor de înscriere, conditii privind gestionarea datelor cu carcater personal ale 

candidațiilor 
 organizarea și desfăşurarea probelor de concurs  
 supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 
 întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  
 demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi.  

Au fost iniţiate un număr de total de 3875 contracte individuale de muncă, contracte cu timp parțial 
pentru activitate linie gardă, act adiționale având ca obiect:  

 numirea în funcții;  
 reâncadrarea/revenire în funcţii;  
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 încetari ale raporturilor de serviciu/ muncă;  
 modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;  
 suspendarea raporturilor de serviciu /muncă;  
 exercitarea cu caracter temporar a unor funcii de conducere;  
 sancţionarea disciplinară a 10 salariați ;  
 încetarea suspendării si reluare activităţii;  
 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;  
 privind mandatul unor membrii ai comisiei de disciplină, comisie etică, cosiliul etic, diverse alte 

comisii 
 încadrarea în clase de salarizare suplimentare 
 promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională; 
 decizii de pensionare și mențineri în activitate 
 din care 137 decizii/dispoziţii emise la nivel de conducere 

În anul 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2017 (state de plată, pontaje, 
grafice, fișe evaluare 2017, ALP și asigurări de malpraxis 2017, concedii de odihnă, participări la 
congrese/conferințe, concedii fără salar, cursuri de perfecționare, cursuri de comunicare etc) 

În anul 2018 s-a declanșat procedura de alegere a membrilor Consiliul Etic, prin vot, conform legislației 
în vigoare. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

1. încadrarea corectă a personalului pe funcții și grile de salarizare 
2. întocmirea statului de funcții și actualizarea organigramei 
3. actualizarea ROF și ROI 
4. actualizarea fișelor de post conform modificîrilor legislative 
5. implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  
6. gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor; 
7. dezvoltarea competenţelor profesionale;  
8. actualizare site spital – din punct de vedere al RUNOS 

 

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 
(CMCSM) 

 

Compartimentul funcţionează în subordinea directă a  managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 
Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara 
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Componenţa compartimentului 

Compartimentul funcţionează cu 5 posturi şi este condus de RMC (reprezentant pentru managementul 
calităţii) As. Dr. Caraion-Buzdea Constantin. 

 
Obiectul de activitate al CMCSM   
Conform legislaţiei în vigoare (OAP 975/2012), obiectul principal de activitate al CMCSM este 
implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager. 
 
Sinteza activităţilor din anul 2018 
La nivelul CMCSM s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

 elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calității 
serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia; 
 evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor de 
sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către Autoritatea Națională de 
Management al Calității în Sănătate (ANMCS); 
 coordonarea și evaluarea periodică a procesului de implementare a standardelor adoptate de către 
ANMCS, precum și monitorizarea activităților desfășurate în vederea îmbunătățirii nivelului de 
conformitate cu acestea; 
 informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul de 
implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate; actualizarea acestuia;  
 coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul spitalului a documentelor 
calității; 
 instruirea şi informarea personalului din cadrul spitalului cu privire la organizarea și implementarea 
sistemului de management al calității serviciilor de sănătate; 
 măsurarea şi evaluarea calității serviciilor furnizate de către spital, inclusiv investigarea nivelului de 
satisfacţie a pacienţilor; 
 coordonarea activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a datelor și 
documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de 
sănătate și siguranței pacientului; 
 coordonarea activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de monitorizare a conformității 
la cerințele standardelor adoptate de către ANMCS; 
 monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea 
evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații necesare pregătirii 
evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către 
ANMCS; 
 coordonarea și participarea, alături de alte structuri din spital, la organizarea și desfășurarea activității 
de audit clinic;  
 coordonarea și participarea, alături de alte structuri din spital, la organizarea și desfășurarea procesului 
de management al riscurilor; 
 asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și 
siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de 
sănătate la nivelul spitalului; 
 elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând propuneri 
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și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute. 

 

Obiective generale pentru anul 2019 

1. Îmbunătăţirea colaborării cu șefii tuturor sectoarelor de activitate în vederea implementării 
sistemului de asigurare a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 
2. Întocmirea de analize şi rapoarte formale şi informale. 
3. Reglementarea şi implementarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
serviciilor din spital.   
4. Evaluarea eficienţei proceselor de îmbunătăţire a calităţii derulate în spital. 

Obiective specifice pentru anul 2019 

1. Completarea sistemului informațional în vederea asigurării informațiilor necesare realizării 
analizelor prospective (formale sau informale) privitoare la toate sectoarele de activitate din spital. 
2. Identificarea riscurilor aferente sistemului informatic. 
3. Dezvoltarea unui plan de ameliorare a comunicării în spital în baza analizei eficacităţii şi 
eficienţei comunicării din anul anterior. 
4. Reorganizarea sistemului de distribuire şi colectare a chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor şi 
introducere a rezultatelor completării în format electronic. Monitorizarea funcţionării acestor procese. 
5. Reorganizarea sistemului de colectare, înregistrare şi analizare a reclamaţiilor în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor medicale furnizate. 
6. Reglementarea modalităţii de monitorizare a realizării auditului clinic al procedurilor și 
protocoalelor la nivelul sectoarelor de activitate.  
7. Organizarea în vederea identificării, analizei și tratării riscurilor.  
8. Planificarea activităților de autoevaluare a conformării la cerințele standardelor de acreditare.  

 

COMPARTIMENTUL SSM și PSI  

Este un compartiment prevăzut în organigrama spitalului pe TESA în subordorea directă a D-nului 
Manager Dr. Adam Ovidiu din 2011, avand două posturi de inginer cu atributii și pregatire pe domeniile 
SSM și PSI – coordonat de Ing. Lazaroviciu Daniela cu pregatire- Evaluator factori de risc și Specialist 
SSM precum și Cadru Tehnic PSI, în program de 8 ore pe zi. 

Obiectul de activitate : Instruirea la locul de  muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de 
securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă, a Instrucțiunilor proprii de securitate a muncii cu privire 
la specificul locului  de munca,a noțiunilor de prim ajutor în caz de accidentare, Instruirea la locul de  
muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale a tuturor măsurilor ce se impun in incendii. 

Sinteza activitățiilor : 
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 Identificarea factorilor de risc și îmbolnavire profesională s-a realizat prin monitorizarea fiecărui 
loc de munca din cadrul Sectiilor Unitatii Sanitare. 
 Conducerea spitalului a aprobat instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice 
fiecarui loc de munca evaluat finalizate în trimestru I 2018 
 s-a efectuat prin întocmirea Fisei individuale de instruire privind securitatea și sănătatea în  
muncă pentru fiecare lucrător în parte,prin respectarea și aplicarea prevederilor legale: 
 Instruirea introductiv generală-prin aplicarea și respectarea prevederilor din Legea 319/2006, 
Normele metodologice de aplicare HG 1425/2006 cu modificării ulterioare ;. 
 Instruirea periodică-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de securitate a muncii , a 
Instructiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de munca, a Instructiunilor de 
lucru,a notiunilor de prim ajutor în caz de accidentare. 
 Întocmirea tematicii periodice pe 2019, pe secții la 3 luni și actualizarea deciziilor cu 
periodicitatea tematicii de instruire periodică.\ 
 Pentru prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă  s-au luat masuri de acordare a  
pauzelor suplimentare și a respectării normelor de igiena muncii , a recomandarilor medicului de 
medicina muncii, organizarea corespunzatoare a procesului medical. 
 Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari accidentale) - se 
propune vaccinari post expunere, luare în evidenta Medicinei Muncii și a  CPIAAM precum  și 
efectuarea de analize medicale. 
 În cursul anului 2018,  nu s-a semnalat nici un accident de muncă cu incapacitate temporară  de 
muncă  ; 
 Măsurile tehnice,organizatorice, igienico-sanitare precum și cheltuielile acestor măsuri au fost 
realizate. 

 În cursul anului 2018 s-au  obtinut buletinelor de expertizare pentru locurile de muncă  di HG 
153/2018 dupa cum urmează : Laborator de radiologie și Imagistică, Laboratorul Clinic de Analize 
Medicale, UPU, Sectia Psihiatrie, CPIAAM, CSM și Cabinete NPI, Sterilizare, Laborator Explorari 
Functionale, Dializa si Hemodializa, UTS, Oncohematologie, Transplant, Bloc Operator, Anatomie 
Patologică, Spalatorie, Compartiment Chirurgie plastic, microchirurgie reconstructive și arsi din cadrul 
Sectiei Clinice de Chirurgie Pediatrică, ATI, Prematuri, Sectia Clinică de Pneumologie, Compartimentul 
de HIV-SIDA, Compartiment de Genetică Medicală – Sectia Clinică Pediatrie II, Compartimentul de 
Ingrijirii Paleative, Sectia Clinica Neurologie Pediatrica, Cabinet Dermato-venerologie.   Pentru TESA – 
buletin de expertizare cu modificari pe HG 917/2017. 
 
S-au elaborat sau au fost actualizate,  aprobate şi difuzate : 

 Acte de autoritate privind apărarea  împotriva incendiilor  : 
o dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea 

împotriva incendiilor; 
o instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de 

muncă; 
o dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 
o dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; 
o dispoziţia de numire a cadrului tehnic, cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, conform legii; 
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o măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau 
secetoase. 

 Documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor : 
o fişa obiectivului,  un exemplar din fişa obiectivului s-a  trimis la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă “BANAT” al jud. Timiş; 
o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au 

stat la baza emiterii lor, pentru Clinica medicală de onco-hematologie; 
o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au 

stat la baza emiterii lor, pentru  clădirea Ambulatorul Integrat ; 
o certificate EC, certificate de conformitate, pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva 

incendiilor ; 
o registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; 
o planurile de protecţie împotriva incendiilor (Planuri de evacuare a personalului ptr. fiecare 

nivel al cladirilor şi Planuri de intervenţie avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “BANAT” al jud. Timiş; 

o evidenţa exerciţiilor de evacuare/ intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate 
din efectuarea acestora; 

o fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 
o procesele verbale întocmite în urma controalelor preventive proprii-pentru fiecare loc de 

muncă . 
 

 

 

Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului 

 Instruirea angajaţilor Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  pe 
linia situaţiilor de urgenţă, s-a efectuat conform programului de instruire şi a reglementărilor specfice : 
OMAI nr. 712 /2005 modificat şi completat cu OMAI 786/2005. 
 S-au efectuat instructaje pentru personalul nou angajat și pentru personalul din secțiile medicale 
Chirurgie, Ortopedie, Administrativ, Laboratorul de Analize Medicale, Laboratorul de Radiologie, 
Farmacie, Pneumologie, Onco-Hematologie, Neonatologie, Pediatrie, Distrofici, ATI, UPU, CSM, NPI,  
și Ambulatorul de Specialitate . 
 Au mai fost efectuate instructaje specifice și pentru personalul din afara instituției care au 
desfășurat diferite activități de revizie și/sau reparații . Consemnarea efectuării instructajului pentru 
personalul din afara  Spitalului s-a făcut în procese-verbale întocmite în acest scop, care conţin 
problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite. 
 Conform art. 30 din OMAI nr. 712 /2005 în luna decembrie 2018 s-a efectuat o verificare de fond 
pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut 
obiectul instructajului periodic. În urma acestor verificări întreg personalul a obţinut calificative de 
“BINE” şi “FOARTE BINE”, care au fost consemnate în fişele individuale de instructaj . 
 

Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor 
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 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  este dotat cu 141 buc. 
stingătoare de incendiu tip P6, 38 buc. stingătoare de incendiu tip G2, 1 buc. G5 și 2 buc. stingătoare 
P50.  În anul 2018,  s-au achiziționat 47 buc. stingătoare tip  P6,               
4 buc. stingătoare tip G2, 2 role de furtun tip ”C” (40 ml) și 35 buc. țevi refulare tip TURAP, cu care se 
asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor . 
 Secţiile clinice: Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III, Onco-hematologie, Neonatologie, CSM-
Psihiatrie-Neurologie și Pneumologie sunt dotate cu coloane de apă pentru incendii şi reţele de hidranţi 
interiori în număr de 39 bucăţi,  marcaţi corespunzător . 
 În conformitate cu prevederile art. 135 din OMAI 163/2007,  pentru menţinerea în stare  operativă 
şi pentru verificarea tehnică periodică a stingătoarelor şi a reţelelor de hidranţi interiori Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat un contract de prestări servicii cu o 
societate comercială abilitată :  SC TOP STING SRL Timişoara. 
 secţiile clinice : Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III şi  Onco-hematologie, dispun de instalaţii de 
detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii . Potrivit art 142 alin (1) din OMAI 163/2007, pentru 
fiecare centrală convenţională este întocmit câte un Registru de control, unde se consemneză toate 
operaţiunile de verificare tehnică şi/sau reparaţii, producerea unor deranjamente, alarme false, etc .  
Pentru menţinerea în stare  de funcționare corespunzătoare şi  pentru verificarea tehnică periodică a 
instalaţiilor de detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
„Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat  contract de prestări servicii cu  societatea comercială abilitată: 
SC TOP STING SRL Timişoara. 
 Exerciţiile de evacuare și intervenţie în caz de incendiu, s-au executat  în conformitate cu 
prevederile articolelor 144, 145, 146 şi 147 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  nr. 163/28 
februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, și a articolelor 
128 , 129 și 131 din Ordinul comun 146/1427 din 2013 al ministrului afacerilor interne și al ministrului 
sănătății, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare, la 
fiecare loc de muncă. 
 În anul 2018 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  nu s-a 
produs nici un incendiu, iar instituția nu s-a înregistrat cu alte evenimente negative în domeniul situațiilor 
de urgență . 
 

OBIECTIVE PROPUSE PE 2019 : 

1. Elaborarea, actualizarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind  
apărarea  împotriva incendiilor ; 
2. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ; 
3. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice ; 
4. Planificarea şi executarea de exerciţii de evacuare/intervenţie ; 
5. Analiza periodică a capacităţii de apărare  împotriva incendiilor ; 
6. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire a personalului ; 
7. Asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi  a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor ; 
8. Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu ; 
9. Îndepărtarea tuturor obiectelor de mobilier și/sau a altor echipamente, care reduc lățimea liberă de 
trecere, de pe holurile secțiilor medicale  
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10. Completarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor cu modalitățile privind evacuarea 
utilizatorilor, conform precizărilor art. 12, pct. (1) lit. d) din OMAI 146/2013 și repartizarea nominală a 
personalului propriu concret și în detaliu precum și responsabilitatea salvării și evacuării copiilor, astfel 
încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copii de a căror salvare răspunde conform 
precizărilor art. 72,  lit. b) din OMAI 146/2013 
11. În urma elaborării de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne a ”Ghidului de organizare și desfășurare a evacuării din construcții cu destinația de 
unități sanitare în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a 
unui seism” este necesar dotarea Spitalului cu generator de energie electrică care să fie folosit la 
alimentarea unor aparate medicale și/sau pentru iluminat pe timp de noapte a locului de adunare și/sau a 
punctului de asistență medicală. Pentru iluminatul electric este necesar achiziționarea unor lămpi 
(proiectoare) sau a unor baloane  specifice ; 
12. La finalizarea lucrărilor de modernizare a Secției clinice de Onco-Hematologie se vor lua măsuri 
de refacere a planurilor de evacuare în caz de incendiu atât cele de nivel cât și cele  pentru saloanele de 
bolnavi ;  
13. Propunem îmbunatatirii la Instalaţiile electrice din unele clădiri sunt îmbătrânite, deteriorate şi cu 
multe improvizaţii, de exemplu:   Ambulatorul de specialitate și Sectia de Neonatologia 
14. În vederea întocmirii documentelor și a obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru 
clădirile Chirurgie-Ortopedie, documente care se întocmesc conform Legii nr. 307/2006, a OMAI 
163/2007 și a OMAI 129/2016 de către proiectanți autorizați,  s-a efectuat o consultare de piață iar 
achiziția de servicii corespunzătoare se va face la începutul anului 2019, pe bugetul alocat pentru anul 
2019 ; 
15. Pentru mansardarea clădirii Pediatrie, unde își desfășoară activitatea UPU și Secțiile clinice 
Pediatrie I, III și IV care este considerată a fi un singur compartiment de incendiu împreună cu spațiile 
Bucătăriei și Spălătoriei lenjeriei, se află în lucru documentele legale de obținere a Avizului de securitate 
la incendiu ; 
16. pentru implementarea rezervorului și a stației de pompe incendiu, necesare alimentării cu apă a 
rețelelor de hidranți exteriori și interiori, se lucrează de către o societate de proiectare cu care Primăria 
Municipiului Timișoara are încheiat contract de prestări servicii în vederea obținerii  Avizului de 
securitate la incendiu; 
17. Solicitarea conducerii eșalonului superior pentru suplimentarea cu personal și fonduri în vederea 
punerii în aplicare a Ordinului MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 
18. Identificarea factorilor de risc la care sunt supuși lucrătorii și reducerea acestor riscuri; 
19. Elaborarea  și implementarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 
20. Formarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor în spiritul cerințelor securității și sănătăţii în 
muncă; 
21. Prevenirea bolilor profesionale și ale celor legate de profesie ; 
22. Prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă ; 
23. Scăderea zilelor de incapacitate temporară de muncă ; 
24. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM și a legilor în vigoare.- Trimestrial; 
25. Dotarea cu Echipamente de lucru pentru noii angajați, conform CCM și a legilor în vigoare – pe 
bugetul alocat pe anul 2019; 
26. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor 
ptr. meseriile noi ; 
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27. Examen medical şi psihologic pentru toți lucrătorii Analize medicale la indicatia medicului de 
medicina muncii – Planificare lunară cu Medicina Muncii, Psihologia Muncii, Compart.SSM și Secțiile 
Spitalului; 
28. Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari accidentale) - se 
propune vaccinari post expunere, luare în evidentă  Medicinei Muncii și a  CPIAAM precum  si 
efectuarea de analize medicale – CPIAAM, Medicina Muncii, Compart. SSM; 
29. Întocmirea graficului de revizii și reparații  a mijloacelor de transport cu respectarea tuturor 
prevederilor privind mentenanţa autovehiculelor și a mijloacelor de muncă din dotare - 
SEF.SERV.ADM; 
30. Compartimentul de SSM - Ing.Lazaroviciu Daniela  – Verificarea locurilor de munca.- trimestrial; 
31. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant și prezentarea buletinelor de masuri.-Birou 
Tehnic – Februarie 2019 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

Compartimentul Financiar Contabilitate funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Compartimentul Financiar Contabilitate funcționează cu o componență de 9.00 posturi şi este condus de 
director financiar contabil – EC.CRISTIAN ALEXANDRU MARTIN 

Are în structură : 

 Birou financiar contabiliate în care își desfășoară activitatea 4 economiști 
 Birou contabilitate în care își desfășoară activitatea 4 economiști + 1 contabil 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL COMPARTIMENTUI FINANCIAR CONTABILITATE 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate este - asigurarea bunei gospodăriri a 
fondurilor bănești și materiale ale spitalului, măsurarea, evaluarea, gestiunea și controlul activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

În cursul anului 2018, la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate au fost puse în aplicare 
următoarele acte legislative privind modificări legislative în domeniul contabilității publice : 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

313  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

 ORDIN Nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea 
situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 
2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilității publice. 

 ORDIN Nr. 1.026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice 
nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 
funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug 

 ORDIN Nr. 1.176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 
publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1.917/2005 

 ORDIN Nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea 
situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilității 

 Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, 
actualizată. 

În anul 2018 la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate s-au desfășurat următoarele activităţi :  

 Fundamentarea și întocmirea proiectului de buget anual de venituri și cheltuieli precum și 
propunerile rectificare a acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de 
credite 

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;  
 Participă la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia;  
 Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și depunerea 

acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior;  
 Pregătește păstrarea documentelor justificative, a registrelor și a bilanțurilor contabile 
 Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale; 
 Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune adaptată la specificul instituției;  
 Întocmirea situațiilor statistice;  
 Plata cheltuielilor bugetare cu ordine de plată și CEC-uri de ridicare de numerar , prin Trezoreria 

Timișoara 
 Raportarea situațiilor lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de raportare – Forexebug 
 Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor în sistemul national de raportare 

pentru Ministerul Sănătății 
 Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale ordonatorului 

principal de credite 
 Raportarea situațiilor lunare privind execuția plăților efectuate din Fondul Național Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate pe unitățile sanitare cu paturi la CJAS Timiș 
 Raportarea anuală privind activitatea unității sanitare către Institutul Național de Statistică 
 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru acțiuni de 

sănătate – DSP 
 Întocmirea și transmiterea execuțiilor pentru acțiuni de sănătate – DSP 
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 Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CJAS 
 Întocmirea și transmiterea mandatelor poștale – Poștă 
 Întocmirea și transmiterea cererilor de deschideri de credite - Trezorerie 
 Întocmirea lunară, trimestrială și anuală a deconturilor pentru servicii medicale spitalicești în 

vederea încasărilor de la CJAS a sumelor pentru servicii medicale prestate pe surse de finanțare, 
inclusiv situații de regularizare periodice 

 Întocmirea trimestrială a situației stocurilor programelor naționale de sănătate 
 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de 

sănătate – DSP 
 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de 

sănătate – CJAS 
 Întocmirea și transmiterea monitorizării cheltuielilor de investiții către DSP si Primăria 

Municipiului Timișoara 

În anul 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2015-2016 (note contabile, 
documente justificative, register obligatorii de contabilitate) 

 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  

1. Fundamentarea și întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli 
2. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale 
3. Actualizarea procedurilor proprii conform modificărilor legislative 
4. Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  
5. Gestionarea eficientă a resurselor umane și a funcțiilor; 
6. Dezvoltarea competențelor profesionale;  
7. Actualizare site spital – documente financiar-contabile, situații financiare trimestriale și anuale 

 

CENTRUL REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ TIMIȘ 

1. STRUCTURA CENTRULUI ȘI NUMELE COORDONATORULUI:  

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș (CRGMT) funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 
2, în cadrul Secției II Pediatrie, Compartimentul de Genetică Medicală, fiind parte integrantă a Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara. 

Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș este coordonat de către Prof. Univ. Dr. Puiu Maria, medic 
primar genetică medicală şi medic primar pediatru.  

 

În data de 20.11.2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr 848, ordinul Ministerului Sănătăţii privind 
înfiinţarea reţelei de Genetică Medicală. Prin acest ordin s-a înfiinţat reţeaua de Genetică Medicală 
cuprinzând următoarele structuri: centre regionale de Genetică Medicală (CRGM)- structuri funcționale 
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fără personalitate juridică, cabinetele de Genetică Medicală (CGM) şi laboratoarele de Genetica Medicală 
(LGM). Astfel, CRGMT este unul din cele șase centre regionale din România având arondate județele 
Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Cabinetul de Genetică Medicală Timiș este parte din 
ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu”, Timişoara, iar 
laboratorul colaborator este Centrul de Medicină Genomică (CMGT) din Universitatea de Medicină și 
Farmacie “ Victor Babeș”, Timişoara (UMFT). 

CRGMT este parte a Rețelei Europene a Centrelor de Referință în Bolile Rare ERN-ITHACA (European 
Reference Network on Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability) din 2017, 
coordonata de Centrul Central Manchester NHS Foundation Trust. http://www.ernithaca.org/ 

 

2. COMPONENȚA CENTRULUI 

Ordinul Ministerului Sănătății nr 848/ 20.11.2014 prevede următoarea structură: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului; 
- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 
- 1 asistent medical; 
- 1 asistent medical de laborator; 
- personalul sanitar mediu și sanitar auxiliar din secția/compartimentul cu paturi, conform 

reglementărilor. 
b. Laboratorul de explorări genetice: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 
- 1 medic în specialitatea medicină de laborator sau biolog; 
- 1 asistent de laborator. 

c. Cabinetul de genetică medicală: 

- 1 medic în specialitatea genetică medicală; 
- 1 asistent medical. 

 

Actualmente, structura este urmatoarea: 

a. CRGMT: 

- 2 medici de specialitate, din care un medic primar care este și șeful centrului (Prof. Univ. Dr. Puiu 
Maria) ocupă jumatate de normă medic specialist genetică, și As. Univ. Dr. Chirita Emandi Adela 
(medic specialist pediatrie si genetică) este în contract de prestări servicii din 2017. 

b. Laboratorul de explorări genetice: 
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- 1 medic în specialitatea genetică medicală, ocupat cu jumatate de normă medic specialist genetică 
Sef. Lucrări Dr Andreescu Nicoleta; 
 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI REGIONAL DE GENETICĂ MEDICALĂ TIMIȘ 

Structurile de genetică medicală deservesc pacienți cu boli genetice care pot afecta orice organ sau 
sistem, la orice vârstă (copii și adulți), precum și familiile acestora. CRGMT asigură servicii complete de 
genetică medicală (diagnostic clinic pre- şi postnatal, tratament, recuperare, profilaxie şi consiliere 
genetică) şi de explorare genetică pre- şi postnatală (citogenetică și genetică moleculară). 

 Activităţile specifice serviciilor de genetică, la nivel individual, sunt: 
o evaluarea clinică a pacienţilor cu boli genetice şi a familiei acestora; 
o investigaţii paraclinice comune (laborator clinic, imagistică, etc.); 
o investigaţii genetice specifice (citogenetice, biochimice, genetică moleculară); 
o stabilirea unui diagnostic de specialitate; 
o elaborarea de planuri terapeutice şi de recuperare; 
o monitorizarea şi supravegherea pacienţilor cu boli genetice; 
o consiliere genetică;  
o colaborarea cu compartimentele de obstetrică-ginecologie şi de reproducere umană 

asistată cu scopul de a limita implicaţiile sterilităţii şi infertilităţii şi a reduce riscul 
gravidelor de a naşte copii cu boli genetice prin diagnostic pre-implantatoriu, tehnici de 
reproducere asistată şi diagnostic prenatal. 
 

 Activităţile specifice structurilor de genetică, la nivelul populației, sunt: 
o depistarea purtătorilor de mutaţii genetice; 
o identificarea factorilor teratogeni; 
o programe educaţionale pentru profesionişti şi publicul larg; 
o înregistrarea şi evaluarea de date epidemiologice (registre regionale şi registru naţional de 

boli genetice). 
 

 CRGM mai derulează și următoarele activităţi: 
o asigură pregătirea medicilor rezidenţi de genetică medicală şi alte specialităţi, în condițiile 

legii; 
o participarea la perfecţionarea medicilor specialişti de genetică medicală şi alte specialităţi, 

în condițiile legii; 
o participarea la proiecte și programe de cercetare ştiinţifică şi implementare de noi tehnici 

de explorare genetică: 
o educaţia genetică a populaţiei; 
o stabileşte colaborări cu alte servicii medicale similare din ţară şi străinătate; 
o stabileşte colaborări cu servicii comunitare (asociaţii de bolnavi, fundaţii, societăţi 

ştiinţifice). 
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 La nivelul Centrului de Genomică a UMFT în colaborare cu CRGM Timiș, se desfășoară 
următoarele activități: 

o recepționarea probelor prelevate în CRGM; 
o efectuarea analizelor genetice specifice de citogenetică, genetică biochimică și genetică 

moleculară (cariotip convențional, cariotip molecular SNP Array, PCR, FISH, 
secvențializare în panel larg de 4813 gene și în panel cardio- panel 174 gene).   
  

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII CRGMT 

Un total de 1038 de pacienți noi, unici, au fost examinați în Centrul Regional de Genetică Medicală 
Timiș în perioada ianuarie 2015 – 22 noiembrie 2018. Pentru acesti pacienți au fost efectuate teste 
genetice în cadrul laboratorului Centrului de Medicină Genomică și a laboratoarelor naționale sau 
internaționale partenere. 429 unici de pacienți unici au fost internați în Compartimentul de Genetică 
Medicală, 411 unici au fost consultați în ambulatoriu, 140 au fost referiți de alte unități spitalicești iar alți 
58 de pacienți au fost trimiși din spitale din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Oradea.  

Numărul de pacienți evaluați în CRGMT s-a triplat în cei 4 ani de activitate 2015-2018. 

 

Anul 2015 2016 2017 2018(până în 22 noiembrie) 

Numărul total de 
pacienți unici  

134 188 331 385 

În 2018, numărul pacienților noi și unici care au primit o consultație genetică lunar a fost în medie de 35 
de pacienți.  

Ratele de diagnostic per tipul testării genetice au fost următoarele: 

Teste genetice 

Număr 
pacienți 
testați/test 

Numărul pacienților 
identificați cu variante 
probabil 
patogene/patogene 

Rata de 
diagnostic 
a CMG 

Rata 
medie de 
diagnostic 
raportată* 

Cariotip 242 64 26.4 % - 

SNP array 180 37 20.5 % 8-12% 1 

Panelul  Next 
Generation 
Sequencing 
TruSightCardio  

100 45 45 % 11-26% 2,3 
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Panelul  Next 
Generation 
Sequencing 
TruSightOne  

92 51 47 % 

*Rata medie de diagnostic raportată în literatura de specialitate conform surselor bibliografice redate 
mai jos: 1 Sagoo GS, Butterworth AS, Sanderson S, Shaw-Smith C, Higgins JP, Burton H. Array CGH in 
patients with learning disability (mental retardation) and congenital anomalies: updated systematic 
review and meta-analysis of 19 studies and 13,926 subjects. Genet Med 2009;11:139–146. 

2 Reale C, Panteghini C, Carecchio M, Garavagli A. The relevance of gene panels in movement disorders 
diagnosis: A lab perspective. European Journal of Paediatric Neurology, 2018. 22(2): 285-291. 3 Lee H, 
Deignan JL, Dorrani N, Strom SP, Kantarci S, Quintero-Rivera F, et al. Clinical exome sequencing for 
genetic identification of rare Mendelian disorders. JAMA. 2014;312(18):1880–7.  

Proiectele de cercetare în care CRGMT și CMG Timiș au fost partenere încă din anii precedenți sunt 
următoarele: 

1. Proiect  Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), Grant Agreement number 
774548; Call: Horizon 2020-SFS-2016-2017; Topic: SFS-39-2017, Research Innovation Action 
2018-2020 

2. Proiect cofinantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei - Obiectiv specific: 
4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical; Titlul 
proiectului: Formarea PROfesionala a personalului medical in GENetica medicala– PROGEN -  
SMIS 107623; Contract POCU: 91/4/8/107623/08.12.2017 (12.2017-12.2019)   

3. Competitiveness Operational Programme 2014-2020; priority axis 1 – Research, technological 
development and innovation (RD&I) to support economic competitiveness and business 
development action 1.1.4 Attracting high-level personnel from abroad in order to enhance the RD 
capacity; Title: Use of nutrigenomic models for the personalized treatment with medical foods in 
obese people (NutriGen) 2016-2019 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 

 1. Creșterea numărului de pacienți deserviți prin creșterea resurselor umane;  

2. Scăderea timpului necesar de efectuare, interpretare și elaborare a rezultatelor testelor genetice 
prin creșterea resurselor umane; 

3. Efectuarea unui nou tip de testare genetică în cadrul Centrului de Medicină Genomică a 
UMFT, care să permită un diagnostic mai larg: secvențializarea întregului exom (WES); 

4. Creșterea contribuției în cercetarea la nivel mondial a bolilor rare prin îmbogățirea proiectelor de 
cercetare sub coordonarea Rețelei Europene ERN-ITHACA. 
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12. SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ" 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 
 

 Ca rǎspuns la adresa dvs. Nr SC 2018-28856/04.12.2018, cu privire la activitatea desfǎşuratǎ în 
anul 2018, vǎ transmitem urmǎtoarele date: 

 I.  În prezent Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara 
are urmatoarea structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătaţii: 
- Secţia clinică pneumologie I – 75 paturi, din care Compartiment Pneumologie –TBC 52 paturi 
- Secţia clinică pneumologie II- 75 paturi din care Compartiment Pneumologie –TBC 42 paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase I- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –8  paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii)- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –10  
paturi 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase- 5 paturi 
- Compartiment chirurgie toracică – 10 paturi 
- Compartiment ATI- 4 paturi 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie- 6 paturi  

Total   295 paturi 
- Camera de garda; 
- Spitalizare de zi    30 paturi         

HIV/SIDA - 12 paturi 
 Boli infecțioase - 12 paturi 
 Pneumologie - 6 paturi 
  
- Farmacie; 
- Bloc operator;  
- Laborator analize medicale; 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Victor Babes 

Timisoara, str. Gheorghe Adam nr.13; 300310                                    
Tel : 207670  Fax: 207735   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

320  Cod FO24-04, ver.1 
   
  
 

- Laborator radiologie şi imagistică medicală; 
- Laborator explorări funcţionale;  
- Laborator anatomie patologică; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Compartiment de psihiatrie de legatură; 
- Compartiment endoscopie bronșică; 
- Dispensar TBC; 
- Cabinet boli infecţioase –HIV/SIDA 
- Cabinet antirabic; 
- Sală de gimnastică; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialităţi: 
 - pneumologie; 
 - boli infecţioase; 
 - recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
- Aparat funcţional 
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat 
La nivelul spitalului funcţioneazǎ Centrul de consiliere pentru renunţare la fumat.  
- Unitate de transfuzie sanguină (UTS). 
         
   II. Numǎrul de angajaţi şi numele şefilor de secţii/compartimente: 
  
- Secţia clinică pneumologie I: -şef secţie: dr. Vancea Dorin; 
 -38 angajaţi;  
- Secţia clinică pneumologie II: -şef secţie: conf.dr. Fira Mladinescu Ovidiu; 

-36 angajaţi; 
- Secţia clinică boli infecţioase I: -sef secţie: prof.dr. Marincu Iosif; 
            -32 angajaţi; 
 - Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii ): -şef secţie: conf.dr. Crişan Alexandru; 

-40 angajaţi; 
- compartiment HIV/SIDA 
             -2 angajati; 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase: -coordonator: s.l.dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 

-14 angajaţi; 
- Compartiment chirurgie toracică: -coordonator: dr. Nicola Alin Ciprian; 

-14 angajaţi; 
- Compartiment ATI: coordonator: dr. Poroșnicu Mirela Tamara; 

-12 angajaţi; 
- Unitate  de Transfuzie Sanguină: coordonator: dr. Barbura Nicoleta Adriana; 

-2 angajaţi; 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie:-coordonator: conf dr. Oancea Cristian Iulian; 
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-10 angajaţi; 
- Camera de gardǎ; 
- Spitalizare de zi; 
- Farmacie: - coordonator farm. Bociort Flavia: 

-10 angajaţi;  
- Bloc operator: 

-2 angajaţi;  
- Laborator analize medicale: - şef laborator: dr. Niţa Camelia Teodora: 

-20 angajaţi; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală: -coordonator dr. Ungurean Ioana: 

-9 angajaţi; 
- Laborator explorări funcţionale: - coordonator conf.dr. Fira Mladinescu Ovidiu: 
             -1 angajat; 
- Laborator anatomie patologică: - coordonator Dr. Cioroboreanu Ramona: 

-5 angajaţi. 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale: coordonator s.l.dr. Laitin Sorina Maria 
Denisa: 

-3 angajaţi; 
- Compartiment de psihiatrie de legǎturǎ:         
- Compartiment endoscopie bronşicǎ; 
             -1 angajat; 
- Dispensar TBC: -coordonator: dr. Socaci Adriana: 

-25 angajaţi;  
- Cabinet boli infecţioase-HIV/SIDA: 

-4 angajaţi; 
- Cabinet antirabic; 
- Sală de gimnastica; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitǎţile: coordonator conf. dr. Oancea Cristian Iulian 

- pneumologie:    -9 angajaţi; 
- boli infecţioase: -6 angajaţi. 

                        - alergologie:   -1 angajat;  
- Aparat functional: 
 -Conducerea spitalului: 
  -Manager : dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 
  -Director medical : dr. Oancea Cristian Iulian; 
  -Director fianciar-contabil : ec. Anghel Loredana Virginia; 

-Spalatorie:  
 -6 angajaţi; 

           -Statistică ; 
           -Sterilizare: 

 -1 angajaţ; 
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           -Bucătărie dietetică: 
 -1 angajaţ; 

 -Muncitori:  
 -24 angajaţi;  

 -TESA: 
 -19 angajaţi; 
 -Compartiment RUNOS: 
  -3 angajaţi;  
 -Biroul Financiar Contabil:responsabil birou ec.Chira Costin; 
  -2 angajaţi; 
 -Aprovizionare.Transport: 
  -2 angajaţi;  
 -Achiziţii publice.Contractare: 
  -1 angajat; 
 -Compartiment Juridic: 
  -1 angajat; 
 -Compartiment Administrativ: 
                        -3 angajati; 
            -Compartiment Tehnic: 
                        -1 angajat; 
           -Compartiment Securitatea muncii, PSI, Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă: 
  -1 angajat; 
            -Biroul de management al calităţii serviciilor medicale: 
  -3 angajați; 
            -Compartiment Informatică: 
  -1 angajat; 
 
-Personal clerical: 
                        -1 angajat; 

-Medici rezidenţi: 
 -62 angajaţi. 
 
 Total angajaţi:409. 
 Menţionǎm cǎ numǎrul de angajaţi cuprinde atât titularii posturilor cât  şi înlocuitorii acestora pe 
perioadǎ determinatǎ. 
 

III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 
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Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie Dr.V. Babeş Timişoara asigurǎ asistenţǎ 
medicalǎ complexǎ, preventivǎ, curativǎ şi de recuperare a pacienţilor din judeţul Timiş, judțele 
arondate: Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, dar și din orice alt județ deoarece pacienții se pot 
adresa oricărui medic, în specialitǎţile medicale: boli infecţioase şi HIV/SIDA, pneumologie si 
TBC, alergologie, chirurgie toracicǎ, recuperare medicală respiratorie, alergologie.  
Fiind spital clinic funcţionǎm şi ca bazǎ de învǎţǎmânt universitar şi postuniversitar, în parteneriat 
cu Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie și Colegiul Ana Aslan. 

 

IV. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 

Activitate administrativǎ: 

‐ In cursul anului s-au inregistrat 12 petiții/sesizări/reclamații/contestații/litigii (din partea 
angajaților, aparținătorilor, pacienților, colaboratorilor, diverse persoane fizice/juridice, etc), care 
au fost analizate de Conducerea spitalului (Manager, Comitet Director) sau Consiliul de etică, 
respectiv Comisiile funcționale din cadrul spitalului si soluționate de compartimentul juridic 
conform normelor legislative in vigoare, majoritatea dintre acestea s-au soluționat intern.  

In cursul anului 2018 am avut pe rolul instantelor judecatoresti un numar de 10 litigii din care 7 au fost 
solutionate. Pe rolul Tribunalului Timis avem momentan in derulare un litigiu cu CJAS inceput in anul 
2017 si un litigiu de munca iar pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie Bucuresti avem in procedura de 
selectie un dosar avand ca obiect emiterea prelungirii avizului pentru incadrarea locurilor de munca in 
conditii deosebite. 

‐ S-a modificat și actualizat în conformitate cu legislația în vigoare Regulamentul de organizare și 
funcționare al spitalului. 

‐ In anul 2018 în cadrul Biroului de Management al Calității s-au gestionat trei sisteme de 
management administrativ, respectiv: Control Intern Managerial/ Managementul Calității și tot în 
anul în curs Spitalul a aderat la Strategia Națională Anticorupție. S-au elaborat, implementat și 
monitorizat documente specifice desfășurării și dezvoltării celor trei sisteme de management 
administrativ și s-au numit responsabili pentru aceste activiți. S-a colaborat cu secretariatele 
tehnice și comisiile de monitorizare ale primăriei, spitalul fiind entitate subordonată, s-au făcut 
raportările necesare monitorizării sistemelor de management și s-a răspuns punctual și in termene 
la solicitările Primăriei Municipiului Timișoara. 

‐ Consiliile și Comisiile din cadrul Spitalului sunt funcționale și iși desfășoară activitatea conform 
legislației în vigoare și politicii interne a instituției (s-au stabilit atribuții, responsabilități și 
regulamente de funcționare ale acestora). 

‐ S‐au  indentificat  activitățile  desfășurate  în  cadrul  spitalului  și  s‐au  procedurat,  s‐au  stabilit  obiective 

specifice  și  obiectivele  generale  ale  Unității  spitalicești  (aplicarea  şi  îmbunătăţirea  permanentă  a 
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ghidurilor  şi  protocoalelor  medicale  aplicate  în  diagnosticarea  şi  tratamentul  pacienţilor,  aplicarea 

măsurilor  necesare  pentru  prevenirea  şi  combaterea  infecţiilor  nosocomiale  folosind  cele  mai  eficace 

substanţe dezinfectante, teste de sanitaţie precum şi metode de antibioprofilaxie şi tratament antibiotic 

eficient,  perfecţionarea  continuă  a  personalului  sanitar mediu  şi  de  specialitate  pentru  aplicarea  unor 

tehnici moderne şi de ultimă generaţie). 

 

 

 

 

Activitate financiară: 

      La sfârșitul anului 2018 spitalul avea: 6.389.852 lei plați restante, din care arierate 1.519.453 lei. 

Facturi emise către CJASTM si neonorate de către CJASTM dupa cum urmează: anul 
2015=3.761.143,96 lei, anul 2016=1.091.131,21 lei, anul 2017=894.454,53 lei, anul 2018=1.299.069,37 
lei, în total 7.045.799,07 lei.  

Aceste facturi reprezintă contravaloarea serviciilor medicale efectuate, validate și nedecontate de 
CJASTM. 

In cursul anului 2018 s-au primit sume ca sponsorizari in total de 12.600 lei (reparații clădire boli 
infecțioase și pneumologie). 

Situatia lucrarilor de investiții  ale Primăriei Municipiului Timișoara cuprinse în programul de dezvoltare 
2018: 

 1. Extindere compartiment de recuperare medicală respiratorie: 

- faza de proiectare începută și finalizată   în anul 2018 

- demararea fazei de execuție in anul 2019 

2.  Reabilitare stație de epurare, canalizare spital și parcări de incintă: 

- lucrare in execuție – în anul 2017 și finalizată în  anul 2019 

3.  Reabilitare clădire pneumologie : 

- execuția parter începută în iunie 2017 și finalizată în  anul 2018 

- continuarea execuției în perioada 2018-2019 
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4. Reabilitare clădire veche boli infecțioase, reabilitare clădire nouă boli infecțioase, reabilitare clădire 
administrativ – lucrări nefinalizate 

5. Reabilitare clădire administrativ și subsol tehnic, nefinalizate 

6. Reabilitare (igienizare, compartimentare) Dispensar TBC 

7. Reabilitare, amenajare Laborator radiologie si imagistică medicală, finalizată în anul 2018 

Activitate medicalǎ: 

În cadrul spitalului se acordǎ asistenţǎ medicalǎ în ambulatoriu (boli infecțioase, pneumologie, 
alergologie)  şi spitalizare continu si de zi (boli infecțioase, pneumoftiziologie, recuperare medicală 
respiratorie, chirurgie toracică): în spitalizare de zi sau spitalizare continuǎ – regim acuţi şi cronici. 

În ambulatoriu s-au efectuat  un numǎr de 92124 consulturi, dupǎ cum urmeazǎ: 

 

CABINETE AMBULATORIU NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2018 

NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2017 

CABINETE PNEUMOLOGIE 17945 13076 
CABINET RECOLTĂRI 7411 5641 
CABINET BRONHOLOGIE 732 629 
CABINET EXPLORĂRI 
FUNCŢIONALE 

17780 12719 

CABINET ALERGOLOGIE 500 722 
CABINETE BOLI 
INFECŢIOASE 

21690 21094 

CABINET FIBROSCAN 947 1088 
CABINET ECOGRAFIE 2794 3158 
CABINET PSIHOLOGIE 3947 3709 
CABINET ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

922 814 

CABINET ANTIRABIC 499 881 
CABINETE DISPENSAR TBC 16957 16593 
TOTAL 92124 80124 
 

În regim de spitalizare de zi s-au internat un numǎr de 12074  pacienţi , dupǎ cum urmeazǎ: 

 

SECŢIE/COMPARTIMENT 
 

NUMĂR  SPITALIZĂRI 
ZI/2018 
 

NUMĂR  SPITALIZĂRI 
ZI/2017 
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BOLI INFECŢIOASE 1 3457 2994
BOLI INFECŢIOASE 2 4069 3517 
PNEUMOLOGIE 1 1318 1019 
PNEUMOLOGIE 2 3229 2547 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE  

1 16 

TOTAL 12074 10093 
În regim de spitalizare continuǎ acuţi au fost internaţi un număr de 6830 pacienţi, dupǎ cum urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2018 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2017 
 

BOLI INFECŢIOASE 1 1881 1614 
BOLI INFECŢIOASE 2 1886 1890 
PNEUMOLOGIE 1 1335 1176 
PNEUMOLOGIE 2 1576 1304 
CHIRURGIE TORACICĂ  152 138 
TOTAL 6830 6122 
 

În regim de spitalizare continuă cronici au fost internaţi un numǎr de 710 pacienţi, dupǎ cum urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2018 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2017 
 

TBC 1 276 304 
TBC 2 166 176 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE 

268 231 

TOTAL 710 711 
  

De asemenea spitalul nostru este un spital clinic, având ca îndatorire pregǎtirea studenţilor din cadrul 
UMF Timişoara şi a rezidenţilor MS.  

În stagii de pregǎtire avem studenţi dupǎ cum urmeazǎ: 

1. Medicinǎ generalǎ anii V, VI 
2. Stomatologie anul IV 
3. Asistente medicale : anul III 
4. Moase: anul III 
5. Fiziokinetoterapie: anii III,IV 

În stagii de pregǎtire de rezidenţi avem rezidenţi care prin curricula de rezidenţiat au abligaţia de a 
efectua stagii de boli infecţioase. Aceşti rezidenţi au diverse specialitǎţi: boli infecţioase, pneumologie, 
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chirurgie toracicǎ, farmacie, medicinǎ de familie, laborator, epidemiologie, dermatologie, pediatrie, neo-
natologie.  

V. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2019 

          ‐ Investiții și reparații clădiri: 

creșterea eficienței energetice – anvelopare clădiri 

stație de epurare,canal si parcari interioare 

reabilitare pneumologie  

extindere clădire compartiment de recuperare medicală respiratorie 

reabilitare clădire veche boli infecțioase 

reabilitare clădire noua boli infecțioase 

reabilitare clădire administrativ și subsol tehnic

reabilitare igienizare, compartimentare) clădire dispensar tbc  

 

‐ Dotări:  

 

echipament  radiologie  grafie și scopie  digital  model connexitys 

paturi secție cu saltea și noptieră model eleganza 1 

paturi ati cu saltea antiescară model   eleganza 3xc 

echipament   bronhoscopie jet ventilation model twin stream 

videobronhoscop portabil model telepak 

spirometru model smart pft usb 

echipament  pentru  determinarea  fibrozei  hepatice  model  fibroscan compact 530 
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13. SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA 

 
1.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI NUMELE SEFULUI FIECĂREI DIRECŢII 
/SERVICIU PUBLIC/SOCIETATE/REGIE/INSTUŢIE PUBLICĂ, în această ordine. 
 
Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’( denumit in cele ce urmeaza ’’Sport Club Municipal 
Timisoara’’) este structura sportiva de interes local cu personalitate juridica, de drept public, infiintat ca 
instituţie publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului  Timisoara, prin Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Timisoara nr. 470/30.10.2015, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si 
Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, a HCLMT nr. 470/30.10.2015. 
 
Denumirea structurii sportive este Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, înregistrat în 
Registrul structurilor sportive al Ministerului Tineretului și a Sportului sub nr. TM/A1/00002/2016, cu 
sediul  Timisoara, Aleea FC Ripensia, nr.11. 
 
Activitatea clubului sportiv se desfasoara pe baza calendarelor sportive interne si internationale, elaborate 
in baza calendarelor organizatiilor de specialitate la care este afiliat clubul.  
. 
 Sport Club Municipal Timisoara are in structura sectii pe ramuri sportive; 
 La data aprobarii HCLMT nr. 470/30.10.2015, Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa 
următoarele sectii sportive: a) baschet, b) handbal, c) rugby,d) sportul pentru toti; e) volei. 
        
Ulterior, Structura Sport Club Municipal Timișoara se completează cu următoarele secții sportive: 
a) fotbal; 
b) atletism; 
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c) canotaj; 
d) caiac-canoe; 
e) judo; 
f) tenis de masă; 
g) tenis; 
h) karate; 
i) motociclism viteză; 
j) badminton; 
k) box; 
l) gimnastică; 
m) gimnastică ritmică; 
n) haltere; 
o) lupte 
p) natație și pentathlon modern. 
        
 
2. COMPONENŢA BIROULUI/SERVICIULUI PUBLIC 
   Organigrama şi statul de funcţii, modificat prin HCLTM nr.502/20.12.2017, prezintă următoarea 
componenţă: 
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COMPONENŢA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTORULUI SPORT CLUB MUNICIPAL 
TIMIŞOARA 
            i 
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Nr.crt. Nume şi prenume salariat Cod COR  
Funcţie şi denumire funcţie Nivelul de studii Grad Gradaţie vechime Baza legală Salariu 
1 ŢOANCĂ RADU-DANIEL 111207, Director instituţie publică  S II Fără gradaţie
 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
2 BOTEZATU MIHAELA-ALINA 121120, Contabil Sef S II Fără gradaţie Legea 
nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.   
3 ROMÂNU STANA 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S II
 0 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
4 JUMANCA IOSIF 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S II
 5 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.   
5 TĂRANU SILVIA  S IA 5 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de 
modificare a Legii 227/2015.  
6 VIŞAN PATRICK-RAUL 242203, Inspector de specialitate in administraţia publică S I
 2 Legea nr.135/2017, OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
7 SANDU-ANDREI REMUS OVIDIU  M III 5 Legea nr.135/2017, 
OUG 79/2017 de modificare a Legii 227/2015.  
 
În ceea ce privește, angajații SCM TIMIȘOARA, aici, se impun unele precizări: 

- inițial, organigrama și statul de funcții a SCM TIMIȘOARA, au prevăzut un număr de 8(opt) 
posturi (vezi anexe) însă timp de 3(trei) luni, până la organizarea primelor concursuri definitive, 
s-a funcționat într-un număr de numai 3(trei) persoane;  

- ulterior, prin organizarea unor alte concursuri succesive de ocupare a funcțiilor publice, au mai 
fost ocupate posturile de jurist și de economist, însă și așa, dat fiind volumul imens de muncă 
administrativă, posturile ocupate s-au dovedit a fi insuficiente. 

- în aceste condiții, proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
SCM TIMISOARA, in sensul transformării unor 3(posturi sportive): șef secție handbal, baschet, 
rugby, în posturi care să întărească Compartimentul economic-financiar, Compartimentul juridic 
(achizitor, contabil șef și magazioner), a fost votată sub HCLMT nr.502/20.12.2017. În acest fel, 
păstrându-se numărul inițial de 8(opt) locuri s-ar putea asigura mai buna organizare funcționare și 
disciplină a unității SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA. 

 
De la înfinţare şi până în prezent, structura Clubului ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, a suferit 
modificări prin următoarele hotărâri de Consiliu Local: 
 

 155/03.04.2018 privind activarea Secţiei sportive Tenis în cadrul Sport Club Municipal Timişoara 
şi afilierea acestei secţii sportive Tenis la Federaţia Română de Tenis ( publicat la data de: 
19.04.2018 ) 

 12/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv 
"Sport Club Municipal Timişoara", începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 
79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal ( 
publicat la data de: 13.02.2018 ) 

 502/20.12.2017 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a 
Organigramei si a Statului de Functii la Sport Club Municipal Timisoara ( publicat la data de: 
10.01.2018 ) 

 69/21.02.2017 privind modificarea art. 7 alin 2^2 lit. g din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timişoara" aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi ulterior modificat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 135/18.10.2016 ( publicat la data de: 
02.03.2017 ) 

 257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de 
Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara ( publicat 
la data de: 05.01.2017 ) 

 135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului 
Sportiv      Sport Club Municipal Timisoara  aprobat prin Hotărârea consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016 ( publicat la data de: 14.11.2016 ) 

 18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica 
Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF ( publicat la data de: 
25.07.2016 ) 
 

 226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal 
Timisoara ( publicat la data de: 16.06.2016 ) 

 222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " 
Sport Club Municipal Timişoara" ( publicat la data de: 16.06.2016 ) 

 47/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr .470/30.10.2015 si a 
Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv    Sport Club Municipal 
Timisoara’’ ( publicat la data de: 10.02.2016 ) 

 509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport 
Club Municipal Timisoara’’ ( publicat la data de: 10.12.2015 ) 

 470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ ( 
publicat la data de: 18.11.2015 ) 

 
 
 
3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI/SERVICIULUI/DIRECŢIEI 
 
Scopul si obiectul de activitate - structura organizatorică  
)Scopul ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ îl constituie organizarea si administrarea de activitati 
sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului 
Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si 
internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive, in baza regulamentelor si 
statutelor federatiilor sportive nationale;   
 
Obiectul de activitate al Sport Club Municipal Timisoara cuprinde urmatoarele:  
1. Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin: 
a) desfasurarea unei sustinute activitati de popularizare a sportului; initierea, desfasurarea si participarea 
la programe, actiuni cu mesaj sau caracter sportiv; 
b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi 
sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan internaţional; 
c) promovarea actiunilor/activitatilor cuprinse in sfera de activitate, mai ales in randul tinerilor pentru 
încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu, formarea deprinderilor necesare 
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pentru a putea fi promovati si selectati pentru sportul de performanta, marind astfel baza de selectie a 
tinerelor talente pentru viitor. 
2. Dezvoltarea sportului de performanta prin: 
a) asigurarea functionarii in cele mai bune conditii a activitatii de performanta:initierea, desfasurarea si 
participarea la programe,actiuni,competitii interne si internationale; 
b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu insusiri psihice si aptitudini pentru obtinerea de 
inalte performante in sport, asigurarea participarii acestora la o viata sportiva organizata; 
c)perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport 
reprezentata ca sectie sportiva a clubului; 
d) promovarea baschetului, a handbalului, a rugbyului, a voleiului ca discipline sportive, si /sau a altor 
discipline , in cazul infiintarii de noi sectii sportive;  
d) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 
e) promovarea cu prioritate a ramurilor/ disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de 
gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurarea conditiilor organizatorice si financiare pentru 
dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza la populatie si care au impact pozitiv in comunitate, precum 
si celor care sunt cuprinse in programul jocurilor olimpice; 
f) asigurarea aplicarii ferme a regulilor de organizare si desfasurare a pregatirii sportive, constientizarea 
spiritului de responsabilitate si respectarea normelor vietii sportive la toti sportivii de performanta; 
g)luarea de masuri pentru prezentarea in cele mai bune conditii la competitii a echipelor sau sportivilor 
din sectiile clubului;   
h) respectarea prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor si a ligilor profesioniste 
nationale si internationale; 
i) cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de performanta, al 
suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc; 
j) promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in conformitate cu Legea 
nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si, in mod special, la 
evenimentele si competitiile organizate sub tutela Sport Club Municipal Timisoara;  
k) asigurarea realizarii veniturilor clubului si utilizarea rationala a acestora, in conformitate cu scopul 
clubului si cu respectarea prevederilor legale; 
l) initierea unor activitati pentru atragerea unor potentiali sponsori, agenti economici persoane juridice, 
persoane fizice, din tara si strainatate; 
m) promovarea si organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- stiintific, intre structuri 
similare, institutii neguvernamentale,asociatii profesionale, intersectand sfera sa de activitate;  
n) sprijinirea activitatilor de studii si cercetari referitoare la activitatea sportiva; 
o) acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si strainatate; 
p) producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea activitati 
legate de activitatea sportiva; 
3. Preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive: 
a) intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in patrimoniul/administrate de Sport 
Club Municipal Timisoara;  
b) intretinerea si utilizarea in mod rational a materialelor si echipamentelor sportive;  
4.Sport Club Municipal Timisoara poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a 
obiectului de activitate, in conditiile legii; 
 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 
Scurt istoric de la înființare: 
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În prezent, secția de baschet a SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, are în componență echipa 
masculină de seniori (ocupanta locului V în Campionat și posibilă participantă în Cupele Europene), a II-
a echipă de seniori, echipă feminină angrenată în lupta pentru promovare în Liga Națională încă din 
primul an de la înființare, 2(două) echipe de juniori și peste 200 de copii și juniori angrenați în acest 
sport. 
În data de 20 noiembrie 2015, echipa de handbal, a ASCH CSU POLITEHNICA TIMIȘOARA a aderat 
la structura SCM TIMIȘOARA, pe baza unui protocol similar celui încheiat cu echipa de baschet și a 
reușit nu numai salvarea de la retrogradare cât și ocuparea locului III în Campionatul intern 2015/2016 și 
participarea în Cupele EHF cu rezultate remarcabile. 
În data de 12 iulie 2016, echipa de handbal a SCM TIMIȘOARA, a fost afiliată definitiv la Federația 
Română de Handbal, sub denumirea de SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA, iar datoriile pe fosta 
structură sportivă au fost achitate și stinse din mediul privat. În prezent, secția de handbal a SCM 
TIMIȘOARA, are în componență echipa de handbal masculin seniori, echipa de handbal fete, a doua 
echipă masculină (tineret), precum și un centru de copii și juniori. 
Echipa de rugby TIMISOARA SARACENS a aderat la structura SCM TIMIȘOARA, în data de 27 
noiembrie 2015, fiind afiliată definitivă la Federația Română de Rugby în 04 martie 2016, ca urmare a 
emiterii Certificatului de identificare sportivă sub nr. TM/A1/00002/2016. 
Încă din primul an de existență a secției de rugby SCM TIMIȘOARA au fost obținute rezultate 
excepționale: 3(trei) trofee la echipa de seniori (Titlul Național, Cupa României, Cupa Regelui) și 
calificarea în premieră în grupele principale ale Challenge Cup și titlul de vice-campioană a echipei 
de juniori U20. 
În prezent, în anul competițional 2016/2017, echipa de seniori a câștigat din nou Cupa României, s-a 
calificat în semifinalele Campionatului, fiind angrenată în obținerea celui de al V -lea titlul pentru 
Timișoara. 
La nivelul secției sportive de rugby, activează 3(trei) echipe: seniori, U20, U18, precum și peste 200 de 
copii, această ramură sportivă fiind de departe cea mai dezvoltată, dar și cea mai costisitoare, în cadrul 
SCM TIMIȘOARA, însă cu rezultate unice în sportul timișorean. 
Din decembrie 2016, activează o secției de motociclism, iar încă de la înființare, secția ”Sportul pentru 
toți”, a avut o activitate însemnată derulând parteneriate cu instituții importante: Primăria Municipiului 
Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Mitropolia 
Banatului, Liceul cu program sportiv Timișoara și alte entități publice din țară și străinătate, readucând 
sportul de masă în prin planul vieții publice și sportive. 
 
 
Evoluţia clubului a debutat  în sezonul sportiv 2018/2019, cu trei echipe eşalon pentru ramurile sportive: 
rubgy, handbal masculin, baschet masculin şi tenis, secţie recent afiliată la Federaţia Română de Tenis, 
fiind legirimaţi sportivi de remarcă în tenis. 
Tot în cursul anului 2018, înainte de începerea noului sezon competiţional, Clubul ’’Sport Club 
Municipal Timisoara’’, a fost nevoite din raţiuni financiare de a renunţa la echipele de handbal feminin şi 
baschet feminin. 
Această măsură a fost luată şi ca urmare a problemelor ce aparţin vechiului club de baschet, întâmpinate 
de structura sportivă ca diferent ale căror consecinţe s-au răsfrâns, afară de vreo culpă. 
 
Rezultatele sportive ale echipelor aparţinând clubului ’’Sport Club Municipal Timisoara’’: 
 
Anul 2018 a reprezentat pentru clubul nostru un nou an de referință în privinţa rezultatelor sportive. 
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Astfel, echipa de rugby a Timişoarei a cucerit un nou titlu naţional ajungând la o performanţă greu de 
agalat în istoria recentă a sportului de echipă: 10 trofee în ultimii 8 ani. 
De asemenea, echipa de rugby este deja calificată în finala Cupei Românei şi reprezintă pentru al treilea 
an consecutiv, Timişoara în Cupele Europe mai precis in Challenge Cup. 
Într-un clasament dat publicităţii de EPCR echipa fanion a sportului Timişorean se află între primele 50 
de echipe ale rugby ului european, fapt fără precedent pentru o echipă din România, la un asemenea 
nivel. 
 
Echipa de handbal SCM POLITEHNICA TIMIŞOARA s-a calificat după o pauză de 30 de ani ăn finala 
Cupei României pe care a pierdut o din pacate la limita in defavoarea echipei Dobrogea Dud. 
Si pentru sezonul 2018/2019 echipa alb violetă s-a calificat deja n Final four al Cupei Romaniei care se 
va disputa in luna martie 2019. 
 
In ciuda problemelor traversate în acest an, echipa de baschet SCM TIMIŞOARA, a reuşit să se înscrie in 
prima grupa valorica LNBM şi a refuzat in urma ocupării locului 5, o invitaţie de a participa in Cupele 
Europene, din cauza infrastructurii sportive deficitare. 
Cei doi tineri sportivi afiliaţi la secția de tenis din cadrul Sport Club Municipal Timisoara, respectiv Nini 
Dica și Andreea Velcea, au obţinuț peste 20 de trofee internaţionale situându-se  la categorile lor de 
vârstă pe primele locuri pe topurile mondiale ale tenisului juvenil. 
 

A.  CLASAMENT ECHIPA DE BASCHET: 

B. CLASAMENT ECHIPA DE HANDBAL: 
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C. CLASAMENT ECHIPA DE RUGBY: 
 

 
* echipa TIMISOARA SARACENS are un meci mai puțin disputat din cauza Cupelor Europene, iar cu o 
victorie ar urma pe primul loc in fruntea clasamentului. 
 
 
SECȚIE BASCHET: 
1. BASCHET MASCULIN: 
LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET MASCULIN SENIORI, SEZONUL 2017/2018 LIGA 
NAȚIONALĂ 
Nr.crt. Nume Prenume Naţionalitate   
1 Bota BUJOR-CRISTIAN Român  
2 Mocriţchi Cristian Român SPORTIV 
3 Ursan Mihai Român SPORTIV 
4 Milencovici Zoran Român SPORTIV 
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5 Andrieş Alin Român SPORTIV 
6 Popa-Calotă Octavian Român SPORTIV 
7 Drăguşin Ionuţ Român SPORTIV 
8 Diaz Adrian American SPORTIV 
9 PAUN VICTOR GEORGIAN Român Sportiv 

10 
GHEORGHE  
 

TUDOR Român Sportiv 

11 VERMESAN  ADRIAN Român Director tehnic 
12 Jeremic Mladen Sârb SPORTIV 
13 Komatina Milos Sârb SPORTIV 

14 Costescu Tudor Român 
ANTRENOR 
PRINCIPAL 

15 Markovic Nenad Sârb 
ANTRENOR 
SECUND 

17 Puta Tiberiu Român PREPARATOR FIZIC 
18 Bota Cristian Român DIRECTOR TEHNIC 
19 Hosin Samer Român MEDIC 
20 Maier Ovidiu Român MASEUR 

21 Ştiopu Karina Român 
MANAGER 
SPORTIV 

22 TOROMAN  RADENKO Sîrb Sportiv 
23 TOHATAN  DAN LUCAS Român Sportiv 
24 PETRU  CZMOR Român Antrenor secund 
 
2. BASCHET FEMININ: 
Sport Club Municipal Timisoara a infiintat in luna august a anului 2016, echipa feminine SCM 
TIMISOARA, pe care a inscris-o in Liga I, unde in present ocupa locul al treilea din grupa. Majoritatea 
sportivelor de la aceasta sectie provin de la CSS BEGA avand o dubla legitimare si reprezentand cele mai 
talentate junioare de baschet din Timisoara. Această secţia a avut echipă înscrisă în campionat sezon 
2017/2018, urmând ca ulterior să fie desfiinţată. 
LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET: 
COMPONENTA ECHIPA LNBF 2017/2018 

Nr. Crt. 
Nume Prenume 

1 CONWRIGHT MAEGAN 
2 LLOYD D LESHA ARLENE 
3 KIRIIENKO  ANNA 
4 BURDGESS LEEZA 
5 YOUNG  HANNAH 
6 STOIEDIN ADINA 
7 ARDELEAN DORIA 
8 FILIP ROMINA 
9 POP ADINA 
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10 BADI  CRISTINA 
11 LUPU DIANA 
12 IVĂȘCHESCU ANA 
13 BOTA CRISTIANA 
14 BORIGA MONIKA 
15 PANE  ROXANA 
16 COLDEA MIHAI-antr principal 
17 ONDREIKOVICS TIBI-director sportiv 
18 TRIȚOIU ILIE-presedinte 
19 DUȚU SABRINA-team-manager 
20 PREJBAN SILVIA-antr secund 
21 GOANȚA ANDREEA-kinetoterapeut 
22 HOSIN SAMER-doctor 
 
 
 
 
3. HANDBAL FEMININ: 
LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA FLORILOR” 
Nr.crt.  Nume și prenume sportiv 
1 AVRAM BIANCA-ELENA 
2 BUTULIA ANDRA-BIANCA 
3 CURMET BIANCA-TOMINA 
4 FILIP MARIANA 
5 GHIOCEL DAIRA-NICOLETA 
6 GHIULAI LUCIAN-NELU 
7 IANCU MARIA-CLAUDIA 
8 KLIMEK SABINE-KARINA 
9 MANDA MANUELA 
10 MANOLE ANCA-DIANA 
11 MOLDOVEANU GABRIELA 
12 MUNTEAN ALEXANDRA 
13 ONICAS ANCA-ELENA 
14 PREDOI DIANA-LILIANA 
15 PREDOI GEORGIANA-CRISTINA 
16 RADOI ANUTA-IOANA 
17 SAS LOREDANA-MARIANA 
18 BOBU MARIA 
19 SZABO BRIGITE-MARIA 
 
4. HANDBAL MASCULIN: 
LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA ZIMBRILOR„  
Nr.crt.    Nume și prenume 
1 ADAM SAVIC 
2 ANDREI-FLORIN SANTEIU 
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3 ATILLA-IOAN HORVATH
4 CATALIN ADRIAN MIU 
5 CIMPAN FLAVIUS ALWIN 
6 CRISTIAN-STELIAN FENICI 
7 DINU LUMINITA 
8 FILIP MARJANOVIC 
9 HRIMIC DIDI 
10 JURCUT VIOREL 
11 LEONARD STEFAN 
12 MARKO LASICA 
13 MIHAI-ANDREI PAIUS 
14 NEAMTU DENIS 
15 PERO MILOSEVIC 
16 RUSU MIHAI 
17 SANIA ALIN FLORIN 
18 SZABO MIHAI ALEXANDRU 
19 URUIANU IONUT-DUMITRU 
20 VALENTIN-DANIEL COCREAN 
21 VILCEANU RAZVAN PETRISOR 
22 VUIN ALEXANDRU 
23 VUK MILOSEVIC 
24 ZLATKO DASKALOSKI 
25 DAN DUMITRU 
 
 
5. RUGBY. COMPONENȚA: 
 

C.S. S.C.M. Timișoara Saracens 
Listă nominală jucători 

Nr. crt Nume și prenume Post 

1 APOUA Christopher Pilier 

2 ANESI Sosene Raymond Aripă 

3 BADIU Ionel Pilier 

4 CĂPĂȚÎNĂ Marian Eugen Taloneur 

5 CONACHE Gabriel Fundaș

6 DOGE Mesake Losilosi Pilier 

7 DOYLE James Taloneur 

8 DRENCEANU Marian Linia II 

9 FERCU Cătălin Fundaș 

10 HALALILO Sione Laupe Ekita Pilier 
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11 HELU WILLIAM Fetu’Ufuka Ukamaki  Aorere Centru 

12 HUNT Stefano Clement Mijlocaș la deschidere 

13 IANUȘ Daniel Gabriel Flanker 

14 IFTIMICIUC Marius Linia II 

15 IŞTOC Marius Alexandru Centru 

16 LAZĂR Dorin Linia II 

17 LEMNARU Mădălin Vlad Aripă 

18 LEIATAUA John Centru 

19 LUITERS Kevin Mijlocaș la grămadă 

20 MANUMUA Tevita Centru

21 MARIȘ Samuel Pilier 

22 MILITARU Gigi Pilier 

23 MOALA Viliami Tu’akalau Aripă 

24 MORRISON Randall Anthony Flanker 

25 MUREȘAN Ionuț Lucian Linia II 

26 NECULAU Vlad Ionel Flanker 

27 POPA Florin Vlăduţ Centru 

28 POPÂRLAN Valentin Linia II 

29 PRETORIUS Mathias Lotter Mijlocaș la grămadă 

30 PUNGEA Horațiu-Eugen Pilier 

31 RADOI Andrei Taloneur 

32 ROSE Jody Gavin Mijlocaș la deschidere 

33 RUS Vasile Sorin Flanker 

34 RUPANU Gabriel-Vasile Mijlocaș la grămadă 

35 SABĂU Marian Viorel Taloneur 

36 SAMOA Luke Alec Giovanni Mijlocaș la deschidere 

37 SEFANAIA Brian Jonathan Centru 

38 SENILOLI Ratu Henry Wainiu Mijlocaș la grămadă 

39 SHENNAN Stephen Ross Aripă 

40 SIMIONESCU Marius-Mihai Fundaș 

41 STEWART Michael Tua Nr. 8 

42 TANGIMANA Fonovai Centru 

43 TAUPAKI Sione Manu Pilier 
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44 TĂTĂRUȘ George Ionut Flanker 

45 UMAGA Jack Siaki Centru 

46 ZAHARIA Daniel-Vlăduț Aripă 

47 ZĂRNEA Ionuț-Cătălin Pilier 

 
Performanțe obținute individual de sportivii:  
- Badiu Ionel, 
- Rădoi Andrei, 
- Mureșan Ionuț,  
- Samoa Luke, 
- Umaga Jack, 
- Tangimana Fonovai, 
 
 
5. OBIECTIVE: 
In vederea realizarii obiectivelor propuse,’’Sport Club Municipal Timisoara’’ colaboreaza cu toate 
institutiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea pe linie de specialitate atât 
din punct de vedere metodologic cât si organizatoric, colaboreaza cu federatiile sportive nationale si 
straine, asociatiile judetene pe ramuri de sport, cu Ministerul Tineretului si Sportului, Directia Judeteana 
pentru Tineret si Sport Timis, si cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. 
Scopul ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ îl constituie organizarea si administrarea de activitati 
sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului 
Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si 
internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive, in baza regulamentelor si 
statutelor federatiilor sportive nationale 
Clubul Sportiv Municipal Timișoara, are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sportului de performanţă se 
regăseşte în anul 2018 în eşalonul fruntaş al grupărilor sportive care au reprezentat România în 
competiţiile internaţionale oficiale. Acest an a reprezentat pentru SCM  TIMIȘOARA o etapă importantă 
în realizarea obiectivelor din strategia proprie. În deplin acord cu preocupările conducerii mişcării 
sportive din România, activitatea sportivă la SCM  TIMIȘOARA a gravitat în jurul ideii consolidării 
preocupărilor pentru practicarea sportului de performanţă şi a obţinerii unor rezultate cât mai bune la 
competiţii internaţionale oficiale cu accent pe obtinerera locurilor de participare la campionatele 
europene.  


