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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA ANULUI 2018 

 

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”: 

- 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; 
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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; 

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. 
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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 

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; 
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 -  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; 

 - „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. 
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 ▪ 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”. 

 

 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; 
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- 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: 

- 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; 
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- 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 

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

finanţarea unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 

 

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. 

 

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. 
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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; 

- 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; 
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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: 

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: 

 

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; 
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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. 

 


