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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

Raportul de activitate al structurilor din subordine, pe anul 2019: 

 

 

 

 

 

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" 
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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 2019 prevăzută în structura sa un număr de 50 de 
posturi, din care 47 posturi ocupate: 27 funcţionari publici (3 funcţii publice de conducere şi 24 de 
execuţie) şi un număr de 20 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 15 posturi, din care 14 
funcţionari publici: 1 funcţionar public de conducere şi 13 funcţionari publici de execuţie, respectiv 1 
angajat personal contractual. 

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 și 
Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi care urmează să 
fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2016 cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013, în baza  și întocmirea notelor de plată; 

C. 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; 

D. 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. 

E. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri 
și construcții edilitar-gospodărești și a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 

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

G. Monitorizarea calității aerului și zgomotului 
H. Urmărire contracte S.C. Piețe S.A. 
I. Programe și proiecte 
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 
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 2019, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 487 
documentaţii pentru obţinerea permiselor de sp
racorduri canal – 104, alimentare cu energie electrică 
rețele gaze naturale – 44, înlocuire conducte gaze naturale 
retehnologizare rețele utilități – 7. 

 

 
Față de anul 2018, s-a înregistrat o cre

obținerii permisului de spargere de la 309 la 487.
 

Evoluția permiselor de spargere în perioada 2016 
B Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban 

Gestiune Deșeuri, avizarea planurilor de eliminare a de
fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr. 159/201
ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013, în baza  

În  decursul anului 2019, au fost eliber
lucrărilor edilitar-gospodărești în cazul acestor avize s

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019:  
A. Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru 

gospodăreşti în verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie 

decembrie 2019, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 487 
documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 

104, alimentare cu energie electrică – 45, branșamente gaze naturale 
44, înlocuire conducte gaze naturale – 8, extindere rețele ap

a înregistrat o creștere a numărului documentațiilor depuse în vederea 
ținerii permisului de spargere de la 309 la 487. 

ția permiselor de spargere în perioada 2016 – 2019 
umentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban 

șeuri, avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor,  evaluarea zonelor verzi care urmează să 
fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2016 cu modificările 
ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 
completată cu H.C.L. nr.349/2013, în baza  și întocmirea notelor de plată; 

În  decursul anului 2019, au fost eliberate 1578 avize, iar evaluarea zonelor verzi afectate în urma 
ști în cazul acestor avize s-a ridicat la valoarea de 172.033,91 lei.

A. Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru 
gospodăreşti în verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie 

decembrie 2019, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 487 
argere, după cum urmează: branşamente apă – 101, 

șamente gaze naturale – 307, extindere 
țele apă-canal – 20, 

 

țiilor depuse în vederea 

 

umentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban și 
şeurilor,  evaluarea zonelor verzi care urmează să 

6 cu modificările și completările 
ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi 

ate 1578 avize, iar evaluarea zonelor verzi afectate în urma 
a ridicat la valoarea de 172.033,91 lei. 
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Față de anul 2018, s-a înregistrat o cre
obținerii avizului de principiu mediu urban 

Au fost verificate 266 avize cu risc scăzut, mediu 
locații/șantiere cu posibil impac poluator asupra mediului. În urma acestor verific
sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor impuse prin avizele de principiu mediu urban 
și gestiune deșeuri, distrugeri de material dendrofloricol, în valoare total
valoare de 13.404 lei. 

C. 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 2019, au fost identificate 
domeniului public al municipiului Timi

Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public 
 
D. 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 afişare

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 
fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.

S-au întocmit un număr de 287 procese 
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 admi
municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.

E. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a de
și construcții edilitar-gospodărești și a deșeurilor rezultate din activitatea medical

În cursul anului 2019, au fost depuse un număr de 693 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. Toate cele 693 de planuri au fost fie 
vizate şi eliberate în termen către beneficiari, fie s

 

a înregistrat o creștere a numărului documentațiilor depuse în vederea 
nerii avizului de principiu mediu urban și gestiune deșeuri de la 1556 la la 1578. 

Au fost verificate 266 avize cu risc scăzut, mediu și ridicat și au fost verificate 43 de 
ții/șantiere cu posibil impac poluator asupra mediului. În urma acestor verificări au fost aplicate 16 
țiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor impuse prin avizele de principiu mediu urban 

șeuri, distrugeri de material dendrofloricol, în valoare totală de 32.500 lei 

C. 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 

ate și verificate pe teren un număr de 236 amplasamente apar
domeniului public al municipiului Timișoara – ocupate temporar și s-a încasat suma de 277.251,85 lei.

Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public 

D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 

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 
ice 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.
au întocmit un număr de 287 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 admi

se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
E. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor de la lucrările de interven

și a deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 
În cursul anului 2019, au fost depuse un număr de 693 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. Toate cele 693 de planuri au fost fie 
vizate şi eliberate în termen către beneficiari, fie s-au întocmit comunicări către beneficiarii acestora.

țiilor depuse în vederea 

și ridicat și au fost verificate 43 de 
ări au fost aplicate 16 

țiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor impuse prin avizele de principiu mediu urban 
ă de 32.500 lei și despăgubiri în 

C. 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 

ăr de 236 amplasamente aparținând 
a încasat suma de 277.251,85 lei. 

 
Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public – 2019  

D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, 

a 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 
ocuparea temporară a domeniului public, 

fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc. 
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 

se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 
ările de intervenții, refaceri 

În cursul anului 2019, au fost depuse un număr de 693 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. Toate cele 693 de planuri au fost fie 

au întocmit comunicări către beneficiarii acestora. 
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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. 

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

Prin HOTĂRÂREA NR. 125 din data: 27.03.2019 s-a aprobat încheierea Contractelor de 
administrare în regim silvic, a fondului forestier proprietate a Municipiului Timişoara, între Municipiul 
Timişoara şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş prin Ocolul Silvic Timişoara, 
respectiv Ocolul Silvic Ana Lugojana. 

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. SC 2019-11752/ 14.05.2019 respectiv contract nr. SC 2019-11753/ 14.05.2019 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; 
- verificări pe teren în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar în vederea 

depistării dăunătorilor;  
- verificarea integrităţii 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 şi Ocolul Silvic Timişoara. 
           În scopul unei bune gestionări a pădurilor proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara 

s-a încheiat procedura operaţională 184, privind urmărirea derulării contractelor de administrare a 
fondului forestier aparţinând municipiului timişoara şi valorificare a masei lemnoase rezultate din 
exploatarea acestuia 

 
Structura fondului forestier proprietate a Municipiului Timişoara 
 

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari
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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.  

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. 

G. Monitorizarea calității aerului și zgomotului 
Zgomotul generat de traficul rutier, traficul feroviar (datorat circulaţiei tramvaielor), precum şi de 

activităţile industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi produce disconfort locuitorilor. 
În acest sens, în conformitate cu legislaţia în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează hărţile de zgomot pentru aglomerările aflate în administrarea lor şi planurile de acţiune 
aferente. 

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 
şi adoptarea unor metode de diminuare a zgomotului (impuse de legislaţia europeană). 

De asemenea, realizarea hărţii acustice a oraşului permite obţinerea informaţiilor exacte cu privire 
la zonele cele mai intens poluate fonic (monitorizarea activităţii surselor de poluare fonică, factor  
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).  

Actualizarea hărţii strategice de zgomot  a fost realizată de către Primăria Municipiului Timişoara 
împreună cu  SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA şi SC VIBROCOMP SRL, 
subcontractant, în cadrul  contractului de prestări servicii nr.93/31.07.2018 încheiat cu SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA - având ca obiect  principal „actualizarea hărţilor 
strategice de zgomoz a Municipiului Timişoara”. Culegerea şi constituirea  bazelor de date de intrare  
utilizate la elaborarea hărţii strategice de zgomot acualizată a fost realizată de către SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA. 

Studiul „Actualizarea Hărţii Strategice de Zgomot în Municipiul Timişoara” a fost avizat în 
cursul anului 2019 de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş şi aprobat de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin hotărârea nr.100 din 12.03.2019. 

Pe baza rezultatelor din harta strategică de zgomot actualizată, au fost întocmite planurile de 
acţiune, în scopul diminuării nivelurilor de zgomot şi a reducerii numărului de persoane expuse la 
zgomot. 

Studiul „Revizuirea Planurilor de Acţiune pentru Prevenirea şi Reducerea Zgomotului Ambiant în 
Municipiul Timişoara” a fost realizat de către  SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS 
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SA  Bucureşti, în cadrul contractului de prestări servicii nr.34/01.04.2019. Planurile de acţiune au fost 
transmise către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş în vederea avizării, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

          Conform Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2019 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 înconjurător 
încadrează Municipiul Timişoara în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie 
PM10 iar  Municipiul Timişoara este autoritatea administrației 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, este demarată procedura de 
elaborare a planului de calitate aer, respectiv s-a stabilit componenţa Comisiei tehnice. Coordonatorul 
acesteia a convocat membrii comisiei în data de 29.10.2019 şi a iniţiat planul de calitate a aerului. La 
şedinta au participat membrii comisiei, precum şi autoritatea publică locală pentru protecţia mediului şi 
autoritatea publică pentru inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, în calitate de invitaţi. 

Iniţierea planului de calitate a aerului s-a efectuat prin publicarea anunţului public pe pagina de 
internet proprie şi pe pagina de internet a APM Timiş şi într-un ziar de circulaţie locală. 

În urma procedurii de achiziţie publică, s-a încheiat contract cu un elaborator înscris în Registrul 
naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. 

In data de 03.12.2019 a fost încheiat procesul verbal de predare primire pentru depunerea 
studiului privind calitatea aerului în aglomerarea Timişoara, iar în data de 19.12.2019 a fost 

încheiat procesul verbal de predare primire pentru depunerea planului privind calitatea aerului în 
aglomerarea Timişoara. 

Conform  prevederilor  H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a 
calităţii aerului, conform art.20, aliniat(2), a fost mediatizată postarea pe site-ul Primăriei Municipiului 
Timişoara, în ziar şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a Planului de calitate a aerului pentru 
aglomerarea Timişoara. 

  La propunerea de plan de calitate a aerului, conform art.20 aliniat (3), publicul are la 
dispoziţie 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, pentru a transmite observaţii referitoare 
la propunerea de plan de calitate a aerului.  

Urmează, conform prevederilor H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de 
menţinere a calităţii aerului, ca la propunerea de plan de calitate a aerului, conform art.20 aliniat (3),  ca 
publicul în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, să transmită observaţii 
referitoare la propunerea de plan de calitate a aerului.  

 Conform aceluiaşi act normativ, art.21, alinat (1), autoritatea competentă pentru 
elaborarea planului, va organiza apoi, o dezbatere publică, în 45 de zile calendaristice de la data expirării 
anunţului prevăzut la art.20,aliniat (3).  Acesta a fost mediatizat începând cu data de 23.12.2019. 

 Anunţul privind dezbaterea publică se va publica într-un ziar naţional sau local, afişat 
după caz, la sediul şi pe pagina de internet a administraţiei publice locale, a instituţiei prefectului şi a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. 
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 În cadrul dezbaterii publice, la toate opiniile şi comentariile justificate ale publicului, vor 
fi transmise  consultantul, care le va analiza şi le va soluţiona conform pevederilor legale. 

 În termen de 20 de zile lucrătare de la dezbaterea publică, Comisia Tehnică definitivează, 
planul de calitate a aerului, iar coordonatorul comisiei tehnice il transmite spre avizare autorităţii pentru 
protecţia mediului şi Centrului de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA). 

Numarul total de depășiri  pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, 
de la 01.01.2019 pană în data de 18.12.2019 (pentru TM5), până la data de 26.11.2019 ( pentru TM2 ) şi 
până la data de 28.10.2019 (pentru TM1) este prezentat tabelar mai jos: 

r.c
rt 

od 
staţie 

T
ip stație 

Zona 
Dat

a 
Valoare 

înregistrată µg/m3 

Nr. total de zile 
în care s-au inregstrat 
depasiri de la 
01.01.2019 

M1 
T

rafic 
C. 

Șagului 
28.

10.2019 
111,73 19 

M2 

F
ond 
urban 

B-dul 
C.D. Loga 

26.
11.2019 

50,51 15 

M 5 
T

rafic 
C. 

Aradului 
18.

12.2019 
56,51 23 

 
Numarul total de depasiri  pentru indicatorul dioxid de azot NO2 de la 01.01.2019 pană în data de 

27.10.2019 (pentru TM1), pană în data de 26.11.2019 (pentru TM5) şi până la data de 27.10.2019 (pentru 
TM4) sunt prezentate tabelar mai jos: 

 

r.c
rt 

od 
staţie 

Ti
p statie 

Zona Data 
Valoare 

înregistrată µg/m3 

Nr. total de 
zile in care s-au 
inregstrat depasiri de 
la 01.01.2019 

M1 
Tr

afic  
C. 

Șagului 

27.10
.2019 

ora 
2100 

213,05 12 

M4 
In

dustrial 
Str. I. 

Bulbuca 

27.10
.2019 

ora 
2100 

214,43 8 

M 5 
Tr

afic 
C. 

Aradului 

26.11
.2019 ora 
1900 

238,61 11 

 
 Situația numărului de depășiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la stațiile de 

monitorizare a calității aerului TM1 și TM5 în perioada 2016 – 2019, este prezentată în tabelul următor: 

Anul 
Număr depășiri PM10 

Stația TM1 din C. 
Șagului 

Stația TM5 din C. 
Aradului 

2016 10 22 
2017 10 22 
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2018 31 21 
2019 12 11 

 

 
 
 
 
 
H. Urmărire contracte 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:  

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 verificări periodice pe teren, sedințe la care particită  reprezentanți ai 
Direcției de Mediu și  S.C. „Piețe” S.A. 

I. Programe și proiecte 
1. Implementarea Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption”, finanțat în cadrul 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia – RORS-300, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.44/15.02.2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/19.03.2019. 

Proiectul „Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC se concentrează pe 
tematica eficienței energetice (EE) cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie, producția 
de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES, într-un mod 
integrat, la nivelul zonei transfrontaliere - având un potențial ridicat de  îmbunătățire în acest domeniu.  

10

26

31

12

22

33

21

11

2016 2017 2018 2019

TM1 TM5
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Proiectul se implementează alături de încă trei parteneri: Municipiul Zrenjanin, Agenția 
Regională pentru Dezvoltare Socio–Economică Banat – Serbia și Clusterul de Energii Sustenabile din 
România ROSENC – România – Parteneri de Proiect. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă contribuția la realizarea obiectivelor UE privind 
clima și energia „20-20-20” prin promovarea sustenabilității energetice în comunitățile locale din 
regiunea transfrontalieră, îmbunătățirea capacității de planificare și gestionare a acțiunilor integrate de 
economisire a energiei și generare de energie din surse regenerabile.  

În cursul anului 2019 au fost realizate activitățile specific de organizare, numire a echipei de 
implementare de proiect, organizarea Conferinței de  lansare a proiectului – 30.10.2019 dar și derularea 
tuturor procedurilor de achiziție public a serviciilor necesare proiectului – care nu puteau fi realizate prin 
grija municipalității, și anume: servicii de traducere și interpretariat, servicii pentru organizare de 
evenimente, servicii de analize de laborator și servicii de instruire pentru eficiență energetică și consum 
sustenabil de resurse și ateliere de lucru educaționale pentru elevii din cele trei unități de învățământ 
pilot: Colegiul Constantin Diaconovici Loga Timișoara, Colegiul Național Bănățean Timișoara și Liceul 
Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara. 

Bugetul Proiectului „Smart And Sustainable Energy Consumption” este de 79.598,40 EUR,  co-
finanțarea fiind de 1.592,76 EUR, proiectul urmând să se deruleze pe parcursul întregului an 2020 și până 
la data de 13.03.2021. 

2. Implementarea Proiectului „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” 
ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr.177/11.04.2019, proiect în valoare totală eligibilă de 135.500 EUR (100% 
fonduri nerambursabile). 

Proiectul se referă la prioritatea „EE-02-2018: Servicii integrate de reabilitare energetică a 
locuințelor, „Construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență  la schimbările 
climatice: o energie sigură, curată și eficientă”. Proiectul se referă la provocarea dată de faptul că, deși 
renovarea/reabilitarea energetică a clădirilor  vine cu o valoare adaugată considerabilă față de construcția 
de clădiri noi și reprezintă avantaje multiple pentru proprietarii de clădiri, ocupanți și întreaga societate în 
ansamblu, în sectorul rezidențial privat, mulți promotori de proiecte (inclusiv autoritățile publice) nu 
dispun de suficientă competență și capacitate de a elabora, implementa și finanța un proiect integrat, 
ambițios de eficientizare energetică integrată a locuințelor. 

Proiectul propus vizează extinderea bunelor practici ale municipalității Padova – PadovaFIT – ca 
soluții pentru eficientizare energetică în clădirile rezidențiale și operaționalizarea unor structuri de tip 
ghișeu unic - „one-stop-shop” în Romania și Bulgaria, țări în care să fie transferate cunoștințele și 
soluțiile care constituie bune practici ale municipalității Padova. 

Activitățile proiectului se circumscriu ideii de  tranziție către eficiență energetică și sustenabilitate 
în sectorul rezidențial (clădiri private și condominii). 

În cursul anului 2019, a avut loc întâlnirea de deschidere a proiectului la Padova (Italia), s-au 
parcurs etapele de constituire a echipei de implementare a proiectului și activitățile specifice de colectare 
de date, constituire a  grupului de părți interesate și de culegere de date din literatura de specialitate dar și 
din legislația aplicabilă activităților care urmează a fi implementate. 

Municipiul Timișoara implementează proiectul alături de  Municipalitatea din Padova (Italia) – 
Lider de proiect, Universitatea Comercială LUIGI BOCCONI (Italia), Sinloc – Sistema Iniziative Locali 
SpA (Italia), SOGESCA s.r.l. (Italia),  Forum per la Finanza Sostenabile (Italia), CLIMATE ALLIANCE 
(Belgia) și Agenția pentru Energie din Plovdiv (Bulgaria). 

Proiectul urmează să continuie pe  parcursul întregului an 2020 și până în Iunie 2021. 
3. Implementarea activităților Proiectului „SMARTEES”, „Social innovation Moddelling 

Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul 
Programului Horizon 2020. 
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Participarea Municipiului Timișoara la acest proiect s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara nr. 188/24.2018. 

Proiectul este implementat de Universitatea de de Științe și Tehnologie Trodheim Norveia, 
Institutul James Hutton din Marea Britanie, Conoscenza e Innovazione srls, Roma – Italia,  Universitatea 
Coruna – Spania,  Institutul pentru Energie Johannes Kepler din Linz, Austria,  Universitatea de Vest din 
Timișoara, Universitatea din Groningen – Olanda, ICLEI – Germania, Academia SAMSO – Danemarca, 
Consiliul Local Aberdeen – Marea Britanie și Urbanisland AB – Suedia.   

În cadrul acestui proiect, Municipiul Timișoara constituie Studiu de caz – Clusterul nr.5, 
responsabil pentru coordonare fiind Universitatea de Vest Timișoara, având Consiliul Local Aberdeen ca 
și caz de referință.  

În cursul anului 2019 au avut loc întâlniri ale echipelor de implementare a proiectului la Aberdeen 
(Ianuarie 2019) și la A Coruna (Iunie 2019), precum și ședințe de lucru ale consiliului director, din care 
face parte și reprezentantul Municipiului Timișoara. De asemenea, Municipiul Timișoara a găzduit în 
zilele de 23-25 Octombrie 2019 o vizită de studiu pentru grupul dedicat orașelor din Clusterul nr.5, 
organizată împreună cu  ICLEI - Local Governments for Sustainability. Cu această ocazie a avut loc și o 
întâlnire de lucru între reprezentanții Institutului James Hutton din Aberdeen, Managerul energetic din 
Municipalitatea din Aberdeen cu reprezentanții Companiei de Termificare COLTERM S.A. Timișoara și 
ai Primăriei Municipiului Timișoara, vizând cunoașterea detaliilor privind activitatea companiei de 
termoficare, a greutăților cu care se confruntă, posibile direcții de dezvoltare și investiții în viitor, dar și 
pentru definirea activității de modelare care se va derula în cadrul proiectului, pentru susținerea 
scenariilor de îmbunătățire a activității companiei. Activitățile proiectului vor continua pe parcursul 
anului 2020, urmând să se finalizeze în Iunie 2021. 

OBIECTIVE MAJORE 2020 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, a calității aerului şi a condiţiilor impuse prin avizele de 
principiu mediu urban și gestiune deșeuri;  

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. 
5. Realizarea unui număr de 17 stații de încărcare vehicule electrice pe domeniul public al 

municipiului Timișoara 
 
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
 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 2019, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată de 9 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 
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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; 

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 2019: 
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 2019 este de 
22.758.680,31 lei. 

- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari   2104  buc. 
arbori în următoarele parcuri, scuaruri şi străzi: Faleza Bega, str. Popa Şapcă, Piaţa Victoriei, Parc 
Alpinet, Piaţa Traian, Al. Russo, Dan Căpitan, Bârzava, Scuar Dacia, Ghirlandei, Sirius, Miloia, 
Brâncoveanu, Arieş, Oglinzilor, Aştrilor,  Uzinei, C. Sever Bocu, aeroport, Calea Aradului, str. Volta, 
Ctin. Rădulescu Motru, etc.; 

- S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un 
număr de 10859  bucăţi arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, trandafiri şi plante 
perene) pe: Piaţa Victoriei, Ferdinand, Parc Catedralei, Parcul Rozelor, Str. Th.Mihaly, Scuar dacia, aleea 
Muzicii, Sens I. Maniu, Platanilor, scuar Bisericii, Piaţa Crucii, Arieş, Uzinei, Orşova, Silistra,   etc. 

- S-au plantat 394008 bucăţi flori anuale şi 91650 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa 
Mărăşti, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, str. Popa Şapcă, Parc Scudier, 
Parc Alpinet, Piaţa Traian, Piaţa Victoriei, Continental, Parc Justiţiei, Parc Studenţesc, Aleea Studenţilor, 
Grădina Botanică, Sens Mehala, Sens I. Maniu, I. Văcărescu şi C. Şagului, etc; 

- S-au plantat 309251  bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa Mărăşti, str. 
Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, str. Popa Şapcă, Parc Scudier, Parc Alpinet, 
Piaţa Traian, Piaţa Victoriei, Continental, Parc Justiţiei, Parc Studenţesc, Aleea Studenţilor, Grădina 
Botanică, Sens Mehala, Sens I. Maniu, I. Văcărescu şi C. Şagului, Aştrilor, Balmuş, N. Bălcescu, bv. 
Antenei, etc.  

- S-au plantat 7690 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe suporţii metalici din Pasaj 
Jiul, Popa Şapcă, Pct. Cardinale-Take Ionescu, Simion Bprnuţiu, Pod Michelangelo, Piaţa Traian, Piaţa 
Victoriei etc. 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 19891  mp în următoarele locații: Bv. I. C. 
Brătianu, Bv. Ferdinand – Bv. C.D. Loga, Take Ionescu (Punctele Cardinale), Scuar Dacia, Sens I. 
Maniu, Iorgovanului, Arieş, Rebreanu, Cluj, etc.; 
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Situația comparativă a plantărilor 2018 
 
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic repetat, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind 

de aproximativ 233041 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniame
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 6891  arbori;
- S-au defrişat 1303 bucăţi arbori cu diametrul 10

şi 199 bucăţi arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori bolnavi, usca
spontan; 

- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 
o suprafaţă însumată de 19614,6 ha; 

- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 495831,2
- S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 870,2 ari;
- S-a curăţat o suprafaţă însumată de 2124,4 ari de zăpadă;
- S-au udat arbori rezultând un număr însumat de: 70662 arbori, arbuşti şi conifere şi 53748 ml. 

gard viu 2618,6 ari cu plante floricole şi 15663 ari cu suprafeţe gazonate;
- S-au confecţionat şi amplasat 185 bănci scuar Dragalina şi Dacia şi 65,  coşuri pe scuar dacia, 

Gradinita PP26, loc joacă str. Dragalina, Oglinzilor, L. Rebreanu 
Judeţean (RMN), Ripensia, Versului, Uranus, Castanilor, Azurului, Martir. M. Ciopec, Arcidava, 
Muzicescu, Kiriac,  Iepurelui etc.; 

- S-au amplasat 14  foişoare la Complex Studenţesc, parc Scudier, Scuar Dacia, Şcoala Gen.24, 
Neptun, O. Ţintaru ; 

- S-au amplasat 29 jardiniere pe str. Str. Popa Şapcă, Michelangelo, Pasaj Jiul, bv. I. Maniu, 
Aştrilor, ; 

- 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 spa

- S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 1428 intervenţii la locurile de joacă, pe cele 4 zone.

 

ă a plantărilor 2018 – 2019  

au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic repetat, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind 
de aproximativ 233041 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 6891  arbori; 
au defrişat 1303 bucăţi arbori cu diametrul 10-30 cm, 569 bucăţi arbori cu diametrul 31

şi 199 bucăţi arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi 

au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 

au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 495831,2 
a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 870,2 ari; 
a curăţat o suprafaţă însumată de 2124,4 ari de zăpadă; 
au udat arbori rezultând un număr însumat de: 70662 arbori, arbuşti şi conifere şi 53748 ml. 

cu plante floricole şi 15663 ari cu suprafeţe gazonate; 
au confecţionat şi amplasat 185 bănci scuar Dragalina şi Dacia şi 65,  coşuri pe scuar dacia, 

Gradinita PP26, loc joacă str. Dragalina, Oglinzilor, L. Rebreanu – Arieş, Sirius, Electronicii, Zona 
Judeţean (RMN), Ripensia, Versului, Uranus, Castanilor, Azurului, Martir. M. Ciopec, Arcidava, 

au amplasat 14  foişoare la Complex Studenţesc, parc Scudier, Scuar Dacia, Şcoala Gen.24, 

au amplasat 29 jardiniere pe str. Str. Popa Şapcă, Michelangelo, Pasaj Jiul, bv. I. Maniu, 

Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban 

de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din municipiul 

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. Brânduşei, şi scuar Dacia.

au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 1428 intervenţii la locurile de joacă, pe cele 4 zone.

 

au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic repetat, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind 

30 cm, 569 bucăţi arbori cu diametrul 31-60 cm 
ţi, periculoşi sau răsăriţi 

au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 

au udat arbori rezultând un număr însumat de: 70662 arbori, arbuşti şi conifere şi 53748 ml. 

au confecţionat şi amplasat 185 bănci scuar Dragalina şi Dacia şi 65,  coşuri pe scuar dacia, 
Arieş, Sirius, Electronicii, Zona Spital 

Judeţean (RMN), Ripensia, Versului, Uranus, Castanilor, Azurului, Martir. M. Ciopec, Arcidava, 

au amplasat 14  foişoare la Complex Studenţesc, parc Scudier, Scuar Dacia, Şcoala Gen.24, 

au amplasat 29 jardiniere pe str. Str. Popa Şapcă, Michelangelo, Pasaj Jiul, bv. I. Maniu, 

Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban 

de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din municipiul 

a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale 
ţii verzi pe str. Brânduşei, şi scuar Dacia. 

au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 1428 intervenţii la locurile de joacă, pe cele 4 zone. 
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S-au finalizat lucrările de modernizare a Parcului Scudier (Central) – în cursul anului 2019 au fost 
efectuate lucrări în valoare de 2.486.064,57 lei (TVA inclusă), valoarea totală a lucrărilor fiind de 
7.735.000,00 lei (TVA inclus).  

Pe parcursul anului 2019 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 2019, 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: 10 mai - ‟Ziua Păsărilor și a Arborilor”, 22 mai - ‟Ziua Internațională a 
Biodiversității”, 24 mai - ‟Ziua Europeană a Parcurilor”, 1 iunie - ‟Ziua Internațională a Copilului”, 5 
iunie - ‟Ziua Mondială a Mediului Înconjurător”, 23 septembrie - ‟Ziua Mondială a Curățeniei”. 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. 

La Parcul Copiilor „Ion Creangă”, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului Spaţii Verzi şi 
Locuri de Joacă au urmărit buna funcţionare a echipamentelor existente şi au  asigurat funcţionarea pe 
durata sezonului cald a echipamentelor mobile (carusel, trenuleţ). De asemenea s-a asigurat şi 
funcţionarea trenuleţului în perioada Târgului  de Crăciun 2019 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. 

       
 
 
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. 
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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 3326 
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 2020 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.; 

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 Cetăţii (Centrul Civic) şi 
execuţia lucrărilor.  

9. Finalizarea Studiului de Fezabilitate/DALI pentru „Amenajare loc de joacă şi zonă verde 
adiacent str. Paul Constantinescu”. 

10. Întocmire „Studiu de Fezabilitate pentru expropriere şi amenajarea spaţiului verde de pe str. 
Verde”.  

11. Întocmire „Studiu de Fezabilitate pentru expropriere şi amenajarea spaţiului verde de pe str. 
Chiriac”. 

12. Achiziţie tomograf arbori.  
 
COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 12 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: 4 inspectori de specialitate, un referent şi 7 îngrijitori. 
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 2019: 
1. S-au întocmit documentele pentru achiziţii de: 
- servicii veterinare; 
- servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice; 
- Acord Cadru furnizare hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara. 
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2. Colecţia de animale: 
La data de 31.12.2018 colecţia cuprindea un număr de 53 de specii şi peste 308 de indivizi, iar la 

data de 31.12.2019 colecţia cuprinde un număr de 52 de specii şi peste 283 de indivizi. 
În anul 2019, au fost aduse trei noi specii de animale: bivol alb, maimuţe macac comun și mara. 

 
 
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 Zoolocice. 

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. 
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 01.06.2019 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 09.08.2019, 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 
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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. 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 9 păsări rănite din diferite specii sălbatice. După ce au 
fost îngrijite şi tratate s-a reuşit eliberarea a 5 păsari înapoi în natură. 

6. Activitati de intretinere si reparatii efectuate in regie propie în incinata Gradinii Zoologice. 
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ÎNCASĂRI 
La sfârşitul anului 2018 au fost cca 57.000 vizitatori plătitori şi s-au încasat 125.317 lei, iar la 

sfârşitul anului 2019 au fost 70.479 de vizitatori plătitori şi s-au încasat 265.308 lei.    
Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2019, 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 48.000 de vizitatori. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 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 HCL 387/25.07.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 

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

 

Compartimentul Comunicare electronică  

Compartimentul Monitorul Primăriei 

Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice 

Biroul Relaţii Internaţionale 

 

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice  

Compartimentul 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  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

20 
 

îmbunătăţirea  continuă a imaginii publice a instituţiei şi informarea promptă şi corectă. Compartimentul 

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 2019   

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice s-a  implicat, în anul 2019,  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  2019 au fost organizate  un  număr  de  63  

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 2019 au fost 

postate pe site-ul www.primariatm.ro un număr de 586 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  5  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  derularea  evenimentelor  anunţate  la  care  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

21 
 

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  2019, Compartimentul  Purtător de Cuvânt şi Informaţii 

Publice a  preluat  de  la  instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un număr de 405 

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) –174;  

-modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -  112;  

- acte normative, reglementări – -  63;  

- activitatea liderilor instituţiei –-  7;  

-informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 -   2 

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

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

Municipiului Timişoara) -  4.  

Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil a fost de  348, alte -  57 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  2019,  un  număr  de  8  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 8 fiind 

respinse ca neîntemeiate.   
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In cursul anului 2019 s-au inregistrat 46 de plângeri în instanţă la adresa instituţiei publice în baza Legii 

nr.544/2001, din care 7 au fost solutionate favorabil reclamantului, 34 în favoarea instituţiei, iar 5 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 2019 

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 2019 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 2019 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 

întrebări şi solicitări ale acestora şi cărora li se răspunde în paginile ziarului sau telephonic, ori prin e-

mail. Astfel, în anul 2019 s-au primit 176 sesizări sau solicitări de la cetăţeni, gradul de răspuns fiind de 

sută la  
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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 2019 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. 

Compartimentul   Comunicare Electronică  

1. 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 2019 

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 

www.primariatm.ro, conform www.trafic.ro, la Categoria Regional ocupă locul 21 în topul audienţei 

(conform www.trafic.ro, luna octombrie 2019).  

În anul 2019, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 
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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 2020 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2020 ne-am propus îmbunătăţirea continuă a relaţiei 

dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și asigurarea de servicii de informare şi documentare 

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, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor online oferite cetățenilor.     
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Biroul Relaţii Internaţionale 

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 2019 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 7 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2019:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public, şi 7 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; 
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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; 

 

 

5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019 

 

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 2019 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi partenere. Au avut 

loc un număr de 52 de acţiuni şi diverse schimburi în mai multe domenii de activitate, după cum 

urmează: 

Oraşe înfrăţite: 

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

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

• Faenza (Italia) ) – în domeniile: administrativ, social; 
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• Karlsruhe (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural, tineret; 

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

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

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

• Treviso (Italia) – în domeniul administrativ; 

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

• Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ, cultural, educației, universitar; 

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

• Trujillo (Peru) – în domeniile: administrativ; 

• Da Nang (Vietnam) – în domeniul administrativ; 

• Lublin (Polonia) – în domeniile: administrativ, cultural, şcolar, proiecte europene; 

• Porto (Portugalia) – în domeniul administrativ. 

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, servicii publice; 

• Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului. 

 

5.1.2 COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 
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În cursul anului 2019, 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, EUniverCities, dintre care menţionăm:  

- 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. 

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 2019, Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru dezvoltarea 

relaţiilor de cooperare cu oraşele Barcelona din Spania, Cottbus din Germania, Debrecen din Ungaria, 

Fez din Maroc, Rijeka din Croaţia și Valencia din Spania, după cum urmează: 

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

• Cottbus (Germania) – în domeniul educației; 
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• Debrecen (Ungaria) – în domeniile: administrativ și educației; 

• Fez (Maroc) – în domeniul administrativ; 

• Rijeka (Croaţia) – în domeniul cultural; 

• Valencia (Spania) – în domeniul administrativ, 

şi a iniţiat relaţii de cooperare cu oraşele Cancun din Mexic, Görlitz din Germania, Matera din Italia, 

Reutlingen din Germania și Tunis din Tunisia. 

 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE STRĂINE DIN ROMÂNIA ŞI 

TIMIŞOARA ŞI CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE ALE ROMÂNEI ÎN STRĂINĂTATE 

În cursul anului 2019, Primăria Municipiului Timişoara a avut relaţii de cooperare cu:  

- ambasadele în România ale Republicii Austria, Republicii Belarus, Regatului Belgiei, Bosniei și 

Herțegovinei, Canadei, Republicii Cehe, Republicii Chineze, Republicii Coreea, Republicii Croația, 

Republicii Finlanda, Republicii Franceze, Republicii Federale Germania, Japoniei, Republicii Moldova, 

Republicii Peru, Republicii Slovace, Republicii Slovenia, Regatului Spaniei, Regatului Suediei, 

Regatului Ţărilor de Jos, Statelor Unite ale Americii, Statelor Unite Mexicane, Republicii Tunisiene și 

Republicii Turcia; 

- ambasadele României în Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Portugalia, Tunisia și Vietnam; 

- 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 2019, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 65 de delegaţii 

străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 25 delegaţii diplomatice - 
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reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor; 26 delegaţii din oraşe înfrăţite şi partenere şi 14 diverse alte 

delegaţii. 

 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2019, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 20 delegaţii, după 

cum urmează: 6 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul 

reţelelor de oraşe, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 4 deplasări – 

participări la conferinţe şi diverse evenimente internaţionale, precum și deplasările în țară pentru un 

număr de 10 delegații. 

 

5.6 PARTICIPARE LA ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

În cursul anului 2019, Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 24 evenimente:             

- 9 evenimente în contexul exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene - organizate 

de Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice – Institutul Național de Administrație, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Energiei în 

parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Timiș, Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului 

Timișoara (perioada ianuarie – iunie 2019); 

- workshop-ul ”Managementul Deseurilor și Reciclarea in Romania” – eveniment organizat de AHK 

Romania - Camera de Comerț și Industrie Romano-Germană (19 februarie 2019); 

- întâlnirea de lucru a Alianței Vestului cu reprezentanții Comisiei Europene (26-27 februarie 2019); 

- a 5-a ediţie a Festivalului ”Timfloralis” (18-21 aprilie 2019);  

- Conferința Internațională Regională a ICMA - Asociația Internațională a Administratorilor Publici de 

Municipii/Județe (18-22 aprilie 2019); 

- Congresul ITS Romania 2019 (16-17 mai 2019); 
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- Masa rotundă ”Timișoara - un oraș durabil” - eveniment organizat de Camera Franceză de Comerț, 

Industrie și Agricultură în România (CCIFER) și Centrul de Afaceri Franco-Român din Timișoara (21 

mai 2019); 

- a 7-a ediţie a festivalului JAZZTM (05-07.07.2019); 

- Ceremonia de semnare a contractului de furnizare de tramvaie noi achiziționate de la compania turcă 

Bozankaya Otomotiv (26 iulie 2019); 

- „Ziua Timişoarei 2019” (2-4 august 2019); 

- a 12-a ediţie a Festivalului „Bega Bulevard 2019” (06-08.09.2019); 

- „Ruga Timișoarei” (15 septembrie 2019) 

- Festivalului Minorităţilor Etnice (22 septembrie 2019); 

- evenimentul organizat pentru acordarea titlului de ”Ambasador 2021” primarilor din orașele înfrățite 

(28 septembrie 2019); 

- Concertul aniversar comun al orchestrelor filarmonice din Timișoara și Gera cu ocazia aniversării a 30 

de ani de la căderea Zidului Berlinului (1 noiembrie 2019); 

- „Zilele Culturii Sârbe la Timişoara” (vernisajul expoziţiei din 22 noiembrie 2019); 

- evenimentele organizate pentru sărbătorirea a 30 de ani de la Revoluția anti-comunistă din Decembrie 

1989. 

 

5.7 PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2019, Biroul Relaţii Internaţionale a fost implicat în implementarea a 8 proiecte europene 

şi internaţionale:  

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

URBACT III al Comisiei Europene al cãrui lider de proiect a fost orașul Barcelona; 
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- proiectul PGI06047 „ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the 

ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEaC și 

moștenirea acestuia”, proiect finanţat prin Programul Interreg Europa; 

- proiectul „MATCH-UP - The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility”/ 

„Rolul transportului intermodal pentru promovarea unei mobilități urbane cu emisii reduse de carbon”, 

proiect finanțat prin Programul Interreg Europa; 

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

Cetãțeni și coordonat de rețeaua de orașe Eurocities; 

- proiectul „emPOWERing the informal”, proiect strategic domeniul tineretului finanțat în cadrul 

programului european ERASMUS+; 

- proiectul „European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of 

Migrants and Minorities”(„Oraşe europene care promovează dialogul intercultural şi lupta împotriva 

discriminării migranţilor şi minorităţilor”, proiect finanţat prin programul „Europa pentru cetăţeni”; 

 

5.8 PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI  

În anul 2019 a fost promovat un număr de 12 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

 

5.9 COOPERAREA CU AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ŞI CENTRALE 

În cursul anului 2019 a fost întocmit un număr de 8 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia Prefectului-

Judeţul Timiş, ministere etc. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

33 
 

 

5.10 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei în limbi străine a primarului şi viceprimarilor; 

- 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 2020 

- 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 2019 

 

Indicatori aferenţi procesului de cooperare internaţională: 

• Număr acţiuni de cooperare internaţională: 196 acţiuni  

(52 acţiuni cu oraşele înfrăţite şi partenere, 39 acţiuni cu reţelele de oraşe, 64 acţiuni cu ambasadele şi 

consulatele, 41 acţiuni diverse) 

• Număr oraşe cu care au fost iniţiate şi dezvoltate noi relaţii de cooperare: 11 oraşe (8 – Europa, 1-

America, 2-Africa) 

• Număr vizite delegaţii străine organizate: 65 delegaţii  
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(25 delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor, 26 delegaţii din oraşele înfrăţite 

şi partenere şi 14 diverse alte delegaţii) 

• Număr deplasări externe organizate:  20 deplasări 

 (6 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor de 

oraşe, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 4 deplasări – participări la 

conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc.) 

 

 

 

 

Democraţie participativă / implicare civică 

Democrația participativă permite tuturor cetățenilor să se încadreze activ în procesul decizional. 

În acest mod, cetățenii au posibilitatea de a controla măsura în care legile adoptate funcționează, gradul 

de respectare al drepturilor și libertăților fundamentale etc. 

Creșterea gradului de participare a cetățeanului îi educă pe indivizi să fie cetățeni eficienți, democratici, 

le valorizează propriile puteri. Democrația participativă îl poate transforma pe individ din cetățean 

preocupat doar de problemele sale, în cetățean atent la ceea ce se întâmplă în jurul său, la ceilalți cetățeni 

cu care împarte orașul. 

Acest fapt, al implicării civice, este stipulat inclusiv în documentele oficiale privind organizarea Uniunii 

Europene, democrația participativă devenind în prezent parte integrantă a modelului european de 

societate.  

 

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

este un obicei devenit deja tradiție. 

Deja de mai mulţi ani, la Timişoara funcţionează mai multe structuri cu rol consultativ. 
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Consiliile Consultative de Cartier 

 

Începând din anul 2003, Consilii Consultative de Cartier (CCC) din Timișoara derulează o activitate 

neîntreruptă. Cunoscute sub numele generic de CCC-uri, cele 20 de structuri consultative timişorene au 

realizat şi în anul 2019 propuneri de îmbunătăţire a nivelului de trai din cartiere. 

Pentru toate acestea, principalul rol al Direcţiei Comunicare-Relaționare a fost acela de moderator şi 

catalizator, reprezentând totodată interfaţa cu toate celelalte departamente ale Primăriei.  

 

Pe parcursul întregului an au avut loc întâlniri ale reprezentanţilor administraţiei locale cu cetăţenii din 

cartierele Timişoarei. În cadrul întâlnirilor au fost prezentate atât investiţiile şi lucrările majore din 

cartiere, aflate în derulare, cât şi lucrările noi.   

În procesele verbale de şedinţă au fost menționate toate problemele ridicate, precum și propunerile 

cetățenilor. Acestea au fost comunicate spre rezolvare compartimentelor de resort din cadrul Primăriei, 

petenţii primind răspunsuri scrise. În măsura în care acest lucru a fost posibil, solicitările au primit 

răspuns inclusiv în cursul şedinţelor. 

 

Evenimentele realizate în cartiere au beneficiat în mod constant inclusiv de colaborarea şi susţinerea 

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 

 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret 

Formată din reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret, Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret 

(CCPT) este o structură consultativă fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Primăria 

Municipiului Timişoara. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

36 
 

CCPT este organizat în conformitate cu HCL nr. 243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 

326/26.06.2014, acesta funcţionănd pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 

monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

 

La fel ca și până acum, administrația locală timișoreană a susținut activitatea tinerilor timișoreni, ori 

veniți în orașul de pe Bega, unul dintre rezultate fiind înființarea unui număr de 5 (cinci) noi centre 

pentru tineret, proiect realizat în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT). 

Acesta este încă un obiectiv menționat în Strategia pentru Tineret a Timșoarei, care a prins viață. 

 

Realizarea celor noi 5 centre pentru tineret s-a datorat în mare parte concluziilor proiectului proiectului 

strategic domeniul tineretului nr. 2016-1-RO01-KA205-024305, „Creating a framework and developing 

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

centrele de tineret de mâine”). Proiectul a fost aprobat prin intermediul HCL nr. 133/18.10.2016. 

Municipiul Timişoara a deținut rolul de partener, coordonator fiind Fundaţia Judeţeană pentru Tineret 

Timiş. 

 

Tot în anul 2019 a început derularea un nou proiect în domeniul tineretului.  

Intitulat „emPOWERing the informal”, proiectul nr. 2018-3-RO01-KA205-061362 are ca scop creșterea 

capacității și profesionalismului lucrătorilor de tineret în vederea gestionării grupurilor informale, prin 

înțelegerea, adaptarea și punerea în aplicare a instrumentelor UE existente, bazându-se pe evaluarea și 

dezvoltarea competențelor în lucrul cu tinerii, precum și celor de management. 

Intenția tinerilor timișoreni de a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și cu 

orașul lor a constat în conectarea acestora la spaţiul urban, precum şi crearea unui sentiment de 

apartenență la comunitatea locală, ambele fiind realizate prin interacţiune şi implicare. 

 

Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale 
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O altă structură consultativă fără personalitate juridică, care funcţionează pe baza dialogului structurat în 

ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice este Consiliul Consultativ al 

Minorităţilor Naţionale (CCMN). Aceasta funcționează  în domeniul minorităţilor naţionale. 

Conform statutului, membrii CCMN se întâlnesc lunar, având discuții cu privire la principalele probleme 

probleme cu care se confruntă minorităţile naţionale. 

La fel ca și în anii precedenți, în toamnă, 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. 

Municipalitatea dorește să păstreze şi să promoveze - prin intermediul acestui eveniment - autenticitatea 

tradiţiilor minorităţilor etnice din Timişoara, conferind totodată un imbold organizării de noi activități cu 

caracter etnic. 

 

Datorită caracterului său multicultural, precum şi bunei înţelegeri dintre comunităţile şi etniile care o 

compun: români, germani, maghiari, sârbi, italieni, cehi, evrei precum şi alte naţionalităţi, Timişoara a 

avut dintotdeauna un bun renume. 

----------------------- 

Activitatea tuturor consiliilor consultative au stimulat dialogul în domeniu. Acestea reprezintă un 

adevărat motor al dezvoltării; orice discuţie, fie aceasta pro sau contra derulată în cadrul acestor structuri 

de dialog contribuie la dezvoltarea oraşului în care toţi trăim. 
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3. BIROUL SPORT – CULTURĂ 

 

 Biroul Sport-Cultură a funcționat în structura aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local 

nr.165/08.05.2017, în perioada 01.01.2019-25.07.2019, având următoarea formă:  

-  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. 

  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 387/25.07.2019 a fost desființat Biroul și s-a înființat 

Compartimentul Sport, în structură cu 3 posturi de funcționari publici de execuție- 1post vacant.        

Pe durata functionării Biroului în anul 2019, atribuțiile de șef birou au fost exercitate de către Ioan Mihai 

Costa- numit pe perioadă determinată de 6 luni. 

 

I. Activitatea de administrare a obiectivelor sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara 

 

 1. pentru activitatea sportivă de performanță la jocuri sportive și discipline sportive individuale / 

programe ” Sportul pentru Toti” au fost puse la dispozitia structurilor sportive următoarele baze sportive 

funcționale: 

• Sala Polivalentă ,,Constantin Jude’’( str. Aleea FC Ripensia nr.11) cu teren de joc/antrenamente cu 

suprafață parchet, tribună 1500 locuri si anexe-vestiare; face parte din domeniul public al municipiului; 

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

semiolimpic de 25 m, cu anexe-vestiare; face parte din domeniul public al municipiului; 

-Stadionul de rugby”Gheorghe Rășcanu”, situat pe str. Pictor Theodor Aman, nr.11, inscris în domeniul 

privat al municipiului, are în structură un teren de joc/antrenamente cu suprafață de iarba naturală, 

tribună și anexe-vestiare. Baza sportiva a făcut obiectul unor lucrari de amenajare, întreținere. 

-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, a fost scoasă din funcțiune și pusă la dispoziția Ministerului Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice/Companiei Nationale de Investitii SA prin Hotararea Consiliului Local 
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383/15.07.2019, pentru obiectivul ,,Construire Sala Polivalenta de 16000 de locuri, str. Aleea FC 

Ripensia nr.35-37, municipiul Timisoara, judetul Timis". 

 

2. pentru activitati sportive de recreere, întretinere: terenurile de sport multifuncționale amenajate de 

municipiu pe domeniul public:  

( Parcul Regina Maria, Parcul Fratii Constantin, zona Plopi, Complex Studentesc-parc camin 19 C). 

 

3. Principalele activităţi/ acțiuni desfăşurate privind asigurarea bunei funcționări a bazelor sportive 

administrate: 

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

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/Sportul 

pentru Toti; 

c) La bazinul de înot din cadrul Complexului  Sportiv „Bega” au fost gestionate programele proprii  

„Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie şi  „Veteranii Masters” - înot pentru 

persoane vârstnice, prin care cetaţenii de toate categoriile de vârstă au acces gratuit ( conform HG nr. 

283/2003);  

d) S-a asigurat cu personalul propriu, suportul logistic și asistența tehnică pentru desfăşurarea  optimă a 

activităţilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor la jocuri și discipline individuale, de nivel național și 

internațional, respectiv a evenimentelor culturale şi educative; 

e) 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; 

f) S-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuția lucrărilor de deratizări și 

dezinsecţii, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din dotare; 

g) A fost gestionată 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. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

40 
 

 

4. Activitați sportive desfășurate în bazele sportive 

a) La Sala Polivalentă „ Constantin Jude” Timișoara: 

• Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat prioritar activităţi de pregătire sportivă şi   

meciuri oficiale/amicale ale urmatoarele echipe de jocuri sportive din cluburi / asociatii sportive locale: 

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

juniori; echipa de baschet masculin seniori din Liga Națională; Academia de Baschet-echipe de copii;  

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

Under 19 ani; 

-Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara: echipa de handbal masculin din Liga a II-a; 

- Clubul Sportiv Universitatea de Vest Timisoara: echipa de handbal feminin din liga secunda; 

- Centrul Olimpic de juniori-handbal baieti; 

- Liceul cu Program Sportiv Banatul Timisoara: echipe de handbal juniori; 

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

  

 • Competitii sportive cu caracter special: 

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

 -  Turneu caritabil de volei; 

 -  Competiție sportivă destinată copiilor cu dizabilități-organizator Directia de  

      Asistenta Sociala a Judetului  Timis. 

 

•  Evenimente culturale/ spectacole/concerte:destinate copiilor;concerte de muzică pop/dance/ vloggeri; 

stand-up comedy. 

b)  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(UVT); 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. 
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• La bazinul de înot:  

- sportivi care s-au antrenat în grupele de selectie, avansati, performanta și masters, 

- studenţi de la facultatile de profil sportiv și nesportiv care au efectuat orele didactice din UVT;  

- 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; 

- s-au desfasurat competiţii sportive de nivel naţional și competiţii sportive de nivel international, la 

juniori si master, cu caracter de pregatire si schimburi sportive; 

 

• La sala de gimnastica: 

- s-au desfăşurat in regim continuu 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; 

- s-au desfasurat competiţii sportive de nivel naţional și competiţii sportive de nivel international, la 

juniori si master, cu caracter de pregatire si schimburi sportive. 

 

c) La stadionul de rugby ”Gheorghe Rășcanu”: 

Pe perioada de functionare s-au desfasurat activitati de pregatire sportivă ale echipelor sectiei de rugby 

din cadrul Sport Club Municipal Timişoara:  

- echipa de seniori SCM Timişoara Saracens care activează in Liga Nationala, Cupa Romaniei si Cupa 

Regelui; 

- echipa de tineret Under 21 ani; 

- echipele de copii. 

 

 

II. 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; 

▪ avand in vedere modificarile legislative din domeniul sportului, au fost elaborate si aprobate:     - 

Regulamentul privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de 

drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ, alte organizaţii sportive din cadrul programelor sportive de 

utilitate publică- aprobat prin Hotararea Consiliului Local 332/14.06.2019; 

-Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către 

structuri sportive, asociaţii şi organizaţii de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate 

publică, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 333/14.06.2019. 

▪ bugetul alocat pentru proiectele de activitate sportiva a fost in suma de 750 mii lei, defalcată pe 

programele nationale de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanță’’(500 mii lei) si ” 

Sportul pentru toti’’(250 mii lei); 

▪ a organizat o sesiune de selecţie publică pentru proiecte de activitate sportivă. Prin Hotararea 

Consiliului Local 536/25.10.2019 au fost aprobate proiectele de activitate sportivă si  contributiile 

financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si 

structuri sportive, asociatii şi organizaţii fară scop patrimonial, pe anul 2019; 

▪ au fost incheiate un numar de 17 contracte de finanţare nerambursabilă cu structuri sportive, organizatii 

fără scop patrimonial, respectiv pentru: 

-10 proiecte din programul national de utilitate publica ’’Promovarea sportului de  

performanță’’ pentru cluburi sportive/asociatii judetene  de drept privat; finantare totala de 278 mii lei; 

-3 proiecte din programul national de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanță’’ pentru 

cluburi sportive de drept public; finantare totala de 195 mii lei; 

-4 proiecte din programele nationale de utilitate publica ” Sportul pentru toti’’ si  

” Romania in Miscare” pentru asociatii non profit; finantare totala de 37 mii lei. 

 

 

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

Municipiului Timişoara 
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• Obiective de investitii: 

- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport pentru obiective finantate din 

bugetul local: referate de necesitate si oportunitate; note conceptuale; teme de proiectare; documente 

pentru emitere certificate de urbanism; pentru elaborarea fazelor SF/DALI, PT; documentatii topo-

cadastrale. 

-a colaborat cu directii/servicii din Primarie pentru derularea fazelor din procesul de realizare a 

obiectivelor de investitii gestionate de Directia de Dezvoltare, Directia de Urbanism, Directia Cladiri 

Terenuri si Dotari Diverse (I Est/ IIVest), Biroul Constructii-Instalatii: 

 

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

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

 

2. ” 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 ”; 

3. ” 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 ”; 

4. ” Terenuri multifunctionale de sport”: str. Mangiuca, Parcul Fratii Constantin, Calea Bogdanestilor. 

5. ” Instalatie iluminat LED -Sala Polivalenta Constantin Jude”; 

6. ” Dotari filtre bazin inot Complex Sportiv Bega” 

- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport pentru obiective propuse pentru 

realizare in municipiu prin finantare de catre Compania Nationala de Investitii SA: documente transmise 

la CNI SA; documente pentru emitere certificate de urbanism;viabilizare amplasament propus; initiere 

HCL-uri. Obiective: 

      1. ” Construire Sala Polivalenta cu capacitate de 16.000 locuri, Timişoara”- Aleea FC Ripensia  

nr.37-35; 

      2. ” Bază sportivă de antrenament  cu teren de fotbal mare, teren mic, anexe”-conform proiect tip 

elaborat de CNI SA, zona Stadion-str.Cerna, Timişoara”. 

• Lucrari de reparatii curente, interventii in regim de urgenta  

 -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) reparatii curente la Sala Polivalentă „ Constantin Jude”: 
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-teren de joc; 

       - reparatii vopsitorii,zugraveli incinte interioare;  

       - interventii de urgenta la instalatii termice, sanitare. 

b) - interventii de urgenta la Sala Polivalentă „ Constantin Jude” si Complexul Sportiv ,,Bega”: 

instalatii termice, sanitare; acoperis -hidroizolatii; instalatia de tratare si filtrare a apei la bazinul de inot. 

c)- s-au derulat lucrari din contractul de intretinere a terenurilor de sport de joc si de antrenament cu 

suprafata de iarba naturala, si a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta   Stadionului de rugby 

”Gheorghe Răşcanu” din Timişoara''.  

 

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

unitătilor de cult aparţinand cultelor religioase 

a) Proiecte avand ca obiect reabilitarea, refunctionalizarea,  modernizarea si dezvoltarea infrastructurii 

culturale a Municipiului Timişoara 

• Obiective de investitii: 

- Biroul a fost implicat in generarea si initierea de documente suport, a colaborat cu directii/servicii din 

Primarie pentru derularea fazelor din procesul de realizare a obiectivelor de investitii gestionate de 

Directia de Dezvoltare, Biroul Constructii-Instalatii, Serviciul UIP-CEU: 

1. ”Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului  Culturii, Piata Victoriei-fatada principala”; 

2. ” Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1,A2 si B ale Palatului Culturii”; 

3. ”Reabilitare Corp Vechi din imobil Palatul Culturii” finantare prin Ministerul Culturii- Institutul 

National al Patrimoniului Bucuresti; 

4. ”Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de 

spatiu multicultural”; 

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

6. ”Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul  str. CD Loga nr.2, Timisoara. 

 

b) Obiective privind  imobilele cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic 

1. ” Reabilitare imobil Cinematograful Timis, P-ta Victoriei, nr.7(vechi B-dul 30 Decembrie ,nr.7) 

Timisoara”; 

2. ” Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara”; 

3. ” Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu,nr.2,Pta N Balcescu nr.7-

8,Timisoara”; 
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4. ” Reabilitare imobil Cinematograful Arta, str. Iancu Vacarescu, nr.18 Timisoara(sala spectacole si 

gradina de vara)”; 

5. ”Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau,  nr.2 Timisoara”; 

6. ”Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz, nr40,Timisoara”; 

7. ” Reparatii curente imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara”. 

 

 

c) 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;       

• S-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 ”Servicii religioase”, suma de  710,55 mii 

lei, aprobata ca sprijin financiar pentru unitati de cult de pe raza municipiului, prin Hotararea Consiliului 

Local nr.481/26.09.2019; 

• S-au incheiat 2 protocoale de finantare cu unitati de cult, respectiv: 

-cultul mozaic: finantare 475 mii lei; 

-cultul romano-catolic: 235,55 mii lei. 

 

Obiective majore ale Compartimentului Sport pe anul 2020 

 

• Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara şi cluburi sportive de drept privat, asociatii 

judeţene pe ramura de sport , alte organizaţii de drept privat pentru acordarea  eficientă a finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele de sport, incluse în programele  naţionale de utilitate 

publică ”Promovarea Sportului de Performanţă”/ 

” Redescoperă oina ’’și ” Sportul pentru toţi’’/” România în mişcare’’; 

• Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara şi cluburi sportive de drept public, unitaţi şi 

instituţii de învăţămâmt- prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare , Federaţia Sportului Şcolar şi 

federaţia Sportului Universitar, alte organizatii  sportive pentru acordarea  eficientă a finanţărilor de la 

bugetul local pentru proiectele de sport, incluse în programele  naţionale de utilitate publică ” 

Promovarea Sportului de Performanţă ” /” Redescoperă oina ’’și ” Sportul pentru toţi’’/” România în 

mişcare’’. 
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4. SERVICIUL ȘCOLI – SPITALE 

 

Serviciul Şcoli Spitale a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 387/25.07.2019 
privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara , începând cu 01.09.2019 devenind Serviciul Şcoli Spitale şi Baze 
Sportive şi are următoarea structură: 

- 1 post şef serviciu; 

- 20 posturi de execuţie. 

Activitatea Serviciului Şcoli Spitale şi Baze Sportive 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; 

- PO 63 privind administrarea bazelor sportive; 

- IL 04 referitoare la urmărirea calităţii apei la bazinul de înot din cadrul Complexului 
Sporiv Bega. 

 

Principalele obiective ale Serviciului Şcoli Spitale şi Baze Sportive sunt:  

- asigurarea de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat şi a activităţilor medicale, în ceea ce priveşte imobilele în care acestea 
îşi desfăşoară activitatea;  

- administrarea bazelor sportive, în ceea ce priveşte organizarea activităţilor care se 
desfăşoara în cadrul acestora, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a acestora. 

 

În acest scop obiectivele, activităţile şi acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2019 sunt: 
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I. Asigurarea şi întreţinerea bazei materiale constând în imobile – clădiri şi terenuri – în 
vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ şi medicale 

 

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, au fost promovate următoarele proiecte de hotărâre care au 
fost adoptate de Consiliul Local: 

- HOTĂRÂREA NR. 96 din data: 12.03.2019 privind aprobarea organizarii si funcţionării 
reţelei şcolare a unităților de învatamânt preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timisoara, pentru 
anul şcolar 2019-2020; 

- HOTĂRÂREA NR. 467 din data: 09.09.2019 privind introducerea în reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timisoara pentru anul şcolar 2019-
2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/12.03.2019, anexa 2b – reţea de învăţământ privat 
autorizat, a Fundaţiei „Elim Timişoara” pentru Şcoala Primară „Elim”; 

- HOTĂRÂREA NR. 591 din data: 26.11.2019 privind aprobarea proiectului organizării şi 
funcţionării reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 
Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021. 

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. 501 din data: 02.10.2019 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 2019 – 2020; 

- HOTĂRÂREA NR. 502 din data: 02.10.2019 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 2019-2020. 

  

2. Elaborarea şi execuţia acţiunilor din Planul de management al Serviciului Şcoli Spitale şi 
Baze Sportive: 
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2.1. Eficientizarea utilizării patrimoniului învăţământului preuniversitar, cât şi atragerea de 
resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin optimizarea gestionării şi prin închirierea 
spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

 

Au fost puse în aplicare prevederile HCL 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.  

Astfel, în perioada 27.02 – 04.03.2019 s-a derulat licitaţia publică cu strigare pentru închirierea 
spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru amplasarea bufetelor de 
incintă. La finalizarea procedurilor au fost încheiate contractele de închiriere pentru următoarele spaţii: 

1. Spaţiul în suprafaţă de 9 mp, situat la parterul corpului A - clădire şcoală, aferent Şcolii 
Gimnaziale nr. 30, Timişoara, str. Aştrilor nr. 13, la preţul de 2.007,00 lei/lună; 

2. Spaţiul în suprafaţă de 1,00 mp, situat la parterul corpului A - clădire şcoală, din 
Timişoara, str. I.L. Caragiale nr. 6, aferent Liceului Teoretic William Shakespeare, cu preţul de 453,00 
lei/mp/lună; 

3. Spaţiul în suprafaţă de 1,00 mp, situat la parterul Corpului B - clădire şcoală, din 
Timişoara, Piaţa Romană nr. 2, aferent Liceului Teoretic William Shakespeare, cu preţul de 399,00 
lei/lună; 

4. Spaţiul în suprafaţă de 9,61 mp, situat la etajul II al corpului de clădire şcoală  aferent 
Liceului Teoretic Grigore Moisil, Timişoara, str. Ghirlandei nr. 4, cu preţul de 1.662,53 lei/lună; 

5. Spaţiul în suprafaţă de 12 mp situat la parterul Corpui B - clădire şcoală, aferent Liceului   
Tehnologic Transporturi Auto, Timişoara, str. Ardealului nr. 1, cu preţul de 588,00 lei/lună; 

6. Spaţiul constând în teren cu suprafaţ de 12 mp, situat în curtea Liceul cu Program Sportiv  
Banatul,  Timişoara, str. F.C  Ripensia nr.29, cu preţul de 1.643,00 lei/mp/an; 

7. Spaţiul constând în teren cu suprafaţa de 30 mp, situat în curtea Colegiului Naţional 
Bănăţean, Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, cu preţul de 3.087,50 lei/lună;   

Au fost întocmite documentele specifice în vederea atriburii de spaţii disponibile situate în 
imobilele unităţilor de învăţământ, prin încheierea de contracte de comodat/administrare, în urma 
solicitărilor instituţiilor de interes public.  
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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, în 
urma solicitărilor instituţiilor de interes public, conform prevederilor legislative menţionate mai sus, este 
necesară parcurgerea următoarelor etape:  

- Analizarea solicitărilor 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. 

 

În acest sens au fost adoptate următoarele hotărâri de către Consiliul Local: 

- HOTĂRÂREA NR. 86 din data: 12.03.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu 
suprafaţa utilă de 769,00 mp din Căminul nr. 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat 
în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56 şi a terenului în suprafaţa de 137,35 mp precum şi atribuirea 
acestora către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, pentru desfăşurarea activităţii Secţiei nr. 5 Poliţie; 

- HOTĂRÂREA NR. 87 din data: 12.03.2019 privind schimbarea destinaţiei  spaţiului 
constând în  etajele I şi II,  ale căminului  internat  al fostului Colegiu Tehnic "Ion Mincu" şi a terenului 
de acces, situat în Timişoara, str. Franz Liszt nr. 3, precum şi  transmiterea acestora în administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 128 din data: 27.03.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului  de 
la parterul căminului internat al fostului Colegiu Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara, şi a terenului  de 
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acces situate în str. Franz Listz nr. 3  precum şi atribuirea în folosință gratuită către  Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 

- HOTĂRÂREA NR. 129 din data: 27.03.2019 privind schimbarea destinaţiei şi atribuirea  
în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 1 an a spaţiului  în  suprafaţă de 735 mp al Liceului Tehnologic 
(fost Colegiu Tehnic) “Dimitrie Leonida”, situat în Timişoara, str. Dunărea nr. 9, aflat în proprietatea 
publică a municipiului Timişoara, pentru desfăşurarea activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Timiş 

- HOTĂRÂREA NR. 150 din data: 11.04.2019 privind  propunerea de schimbare a 
destinaţiei  pe o perioadă de 5 ani  a  terenului în suprafaţă de 369,00 mp  necesar accesului la spaţiul 
situat la  parterul  şi etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, Timişoara, str. 
Brediceanu nr. 37 şi pentru parcarea microbuzelor care asigură transportul persoanelor cu dizabilităţi, în 
vederea  transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa; 

- HOTĂRÂREA NR. 189 din data: 23.04.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei spaţiului aferent etajelor II şi III din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru 
Botiş”, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, pe o perioadă nedeterminată, pentru desfăşurarea 
activităţii Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 190 din data: 23.04.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 172,5 mp, situat la etajul 3 al clădirii internat 1 a Liceului Tehnologic 
Transporturi Auto, din Timişoara, str. Ardealului nr. 1, în vederea atribuirii în folosinţă gratuită pentru o 
perioadă de 5 ani, către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea 
Vehiculelor Timiş din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 191 din data: 23.04.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei terenului în suprafaţă de 1.109 mp, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 
418786, nr. cad 418786, aferent Liceului Tehnologic (fost Colegiu Tehnic) Ion I.C. Brătianu, pentru 
desfăşurarea activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o 
perioadă nedeterminată; 

- HOTĂRÂREA NR. 253 din data: 07.05.2019 privind propunerea de schimbare a  
destinaţiei  imobilului din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.24, înscris în Cartea 
Funciara nr.423716 Timişoara, nr.top. 395/a/6 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către FUNDAŢIA 
TIMIŞOARA ’89 pentru  o perioadă de 10 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 312 din data: 14.06.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei  imobilului  situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, corpul vechi al Şcolii cu clasele I-VIII 
nr.11, înscris în CF nr. 406435 Timişoara, nr. top 18194, pentru o perioadă de 10 ani, din spaţiu pentru 
învăţământ în spaţiu pentru desfăşurarea  activităţilor specifice instituţiilor publice; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

51 
 

- HOTĂRÂREA NR. 365 din data: 15.07.2019 privind  schimbarea de destinaţie a 
imobilelor înscrise în CF nr. 418786: clădire internat, nr. Cad 418786-C1, şi teren în suprafaţă de 1.109 
mp, nr. cad. 418786, situate în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, aferente Liceului Tehnologic Ion 
I.C. Brătianu, pentru desfăşurarea activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri 
paliative; 

- HOTĂRÂREA NR. 382 din data: 15.07.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei etajelor II şi III din Căminul 1, evidenţiat în CF nr. 444739 Timişoara, nr. cadastral 444739 - 
C5 (corp H), aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în Timişoara, Calea Aradului 
nr. 56, pentru transmiterea în administrarea Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Timis pentru 
desfăşurarea activităţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 

- HOTĂRÂREA NR. 396 din data: 25.07.2019 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 253/07.05.2019 privind propunerea de schimbare a  destinaţiei  imobilului din Timişoara, str. 
Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, înscris în Cartea Funciara nr. 423716 Timişoara, nr. top. 
395/a/6 în vederea atribuirii în folosinţă gratuită către FUNDAŢIA TIMIŞOARA ’89 pentru  o perioadă 
de 10 ani; 

- HOTĂRÂREA NR. 415 din data: 25.07.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţiei terenului în suprafaţă de 47 mp, reprezentând calea de acces la spaţiul situat la etajul 3 al 
clădirii internat 1 a Liceului Tehnologic Transporturi Auto, din Timişoara, str. Ardealului nr. 1, în 
vederea atribuirii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani, către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Timiş din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului 
Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 444 din data: 09.09.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului 
aferent etajelor II şi III din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în 
Timişoara, Calea Aradului nr. 56, pe o perioadă de 10 ani, pentru transmiterea în administrarea 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 445 din data: 09.09.2019 privind  schimbarea  destinaţiei  imobilului 
din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, şi  atribuirea în folosinţă gratuită către 
FUNDAŢIA TIMIŞOARA ’89 pentru desfăşurarea activităţii de "Complex de servicii sociale"; 

- HOTĂRÂREA NR. 446 din data: 09.09.2019 privind schimbarea destinaţiei  spaţiului  cu  
suprafaţa de 930,65 mp,  din   Căminul nr. 2  al Colegiului Tehnic „ Henri Coandă” Timişoara  şi a 
terenului  în suprafaţă de  369 mp, situate în str. Brediceanu nr. 37, precum  şi transmiterea acestora în 
folosință gratuită Consiliului Judeţean Timiş, pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională "Speranţa"; 

- HOTĂRÂREA NR. 511 din data: 25.10.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu 
suprafaţa utilă de 121,12 mp şi a terenului în suprafaţă de 223,82 mp situat în   imobilul din  Timişoara, 
str. Războieni nr. 2, precum şi atribuirea în folosinţă gratuită  către Direcţia Poliţiei Locale; 
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- HOTĂRÂREA NR. 519 din data: 25.10.2019 privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu 
suprafaţa utilă de 768,38 mp şi  a terenului  în suprafaţă de 904,18 mp, situat în imobilul din Timişoara, 
str. Războieni nr. 2, precum şi transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pentru 
desfăşurarea activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel”. 

 

Finalizarea acţiunilor de mai sus a fost materializată prin încheierea de contracte de 
comodat/închiriere/administrare. 

 

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 finalizate lucrările de 
demolare ale construcţiei în care şi-a desfăşurat activitatea grădiniţa cu program prelungit nr. 14, 
procedurile privind demolarea fiind demarate în anul 2018. 

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 finalizate lucrările de 
demolare ale clădiri anexă aflate în curtea unităţii de învăţământ.  

  

2.2. Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile şi 
grădiniţele; promovarea unor proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor parcelare, a 
înregistrării în cartea funciară a imobilelor (construcţii şi teren) 

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.  

Având în vedere faptul că la data preluări o parte din imobile cu destinaţia de învăţământ nu  erau  
intabulate în cărţile funciare aferente, la nivelul Serviciului Şcoli Spitale Baze Sportive 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. 

• Baza de date a imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat: 

Patimoniul  aferent  unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat este  compus din 92 de 
imobile- clădiri şi teren- în care se asigură desfăşurarea procesului de învăţămât al liceelor, şcolilor 
gimnaziale şi grădiniţelor.  

     La momentul de faţă pentru cca. 80% din  aceste imobilele a fost reglementată situaţia 
înscrierilor în cartea funciară, iar pe parcursul anului 2019 au fost făcute demersurile de întocmire a 
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documentaţiilor topocadastrale, promovarea proiectelor de hotărâri şi emiterea cerificatelor de existenţă 
pentru  intabularea următoarelor imobile: 

- Grădiniţa  CFR – Documentaţie de stabilire teren şi intabulare construcţii, lucrare 
finalizată prin înscrierea în cartea funciară; 

- Colegiul Tehnic Azur – Documentaţie de stabilire teren şi intabulare construcţii, lucrare 
depusă la Oficiul Naţional de Cadastru pentru înscriere în carte funciară a construcţiilor ; 

- Liceul cu Program Sportiv „Banatul” - Documentaţie  de stabilire teren şi intabulare  
construcţii şi teren, lucrare depusă la Oficiul Naţional de Cadastru pentru înscriere în carte funciară a 
terenului; 

- Şcoala Generală  nr. 26 – Documentaţie de intabulare construcţii, lucrare depusă la Oficiul 
Naţional de Cadastru pentru înscriere în carte funciară;  

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 24  - Documentaţie de intabulare construcţii şi teren – 
se află în execuţie;   

-  Corp clădire Colegiul Naţional Bănăţean - Documentaţie de intabulare construcţii, lucrare  
finalizată prin înscrierea în cartea funciară; 

- Liceul Tehnologic Transporturi Auto - Documentaţie de stabilire teren şi intabulare 
construcţii, lucrare depusă la Oficiul Naţional de Cadastru pentru înscriere în carte funciară a terenului; 

- Şcoala  gimnazială nr. 11 - Documentaţie de intabulare construcţii şi teren – se află în 
execuţie;   

Procedurile de intabulare  au fost demarate de Serviciul Şcoli Spitale Baze Sportive în colaborare 
cu Biroul Banca de Date Urbane. 

 

2.3. Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prin 
asimilarea/refuncţionalizarea/construcţia unor spaţii, aferente reţelei de învăţământ preuniversitar şi 
promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile 

 

În vederea dezvoltării infrastructuri patrimoniului aferent unităţiilor de învăţământ, în scopul 
asigurării spaţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi actului medical au fost  întocmite 
documentele specifice şi au fost promovate următoarele proiecte de hotărâre care au fost adoptate de 
Consiliul Local: 

- HOTĂRÂREA nr. 187/23.04.2019 privind înaintarea cãtre Guvernul României a 
propunerii de     emitere a unei hotãrâri de guvern pentru trecerea imobilului situat în Timişoara, str. 
Gheorghe Doja nr.29, necesar desfăşurării învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil", 
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din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al 
Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara; 

- HOTĂRÂREA NR. 360 din data: 15.07.2019 privind preluarea în domeniul public al 
Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a  imobilului  
compus din construcţie şi teren  situat în Timişoara str. Transilvania nr. 10 A  în care funcţionează   
Liceul Teologic Penticostal “Logos”; 

- HOTĂRÂREA NR. 447 din data: 09.09.2019 privind împuternicirea de către Consiliul 
Local Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea negocierii cumpărării 
terenului situat în Timişoara, Aleea Gorniştilor, nr. 6, în vederea asigurării accesulului  autospecialelor de 
intervenţie  în caz de incendiu şi utilaje pentru executarea unor lucrări de construcții la Şcoala 
Gimnazială nr. 27; 

- HOTĂRÂREA NR. 547 din data: 12.11.2019 privind cumpărarea terenului, situat în 
Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6, înscris în  CF nr. 422748 Timişoara, în vederea  asigurării accesului 
autospecialelor de intervenţie  în caz de incendiu  şi a  utilajelor  pentru  executarea unor lucrări de 
construcţii la  Şcoala Gimnazială nr. 27, acţiune materializată prin contractul de vânzare cumpărare. 

 

2.4. Completarea bazei de date privind situaţia locativă, juridică şi tehnică a imobilelor cu 
destinaţia spitale prin promovarea unor proceduri administrative, în vederea gestionării spaţiilor în care 
se desfăşoară activitaţă medicale 

 

Patimoniul  aferent unităţilor sanitare 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, este  compus din 20 de imobile - clădiri şi teren -   
care asigură desfăşurarea  actului medical. 

       În colaborare cu Spitalul clinic  Municipal  au fost întocmite documentaţii  topocadastrale  
pentru următoarele imobile: 

- Clinicile Noi - Documentaţie dezmembrare şi unificare teren pentru stabilirea incintei, 
lucrare  finalizată prin înscrierea în cartea funciară; 

- Clinica de balneologie şi recuperare medicală - Documentaţie dezmembrare şi unificare 
teren  şi intabulare construcţii - lucrare  finalizată prin înscrierea în cartea funciară;   

- Clinica de obstetrică ginecologie  -str. Odobescu nr. 1 şi  Bv. 16 decembrie nr. 23- 
Documentaţie unificare teren, intabulare construcţi  şi actualizare date construcţii existente- lucrare  
depusă la  Oficiul Naţional de Cadastru pentru înscriere în carte funciară. 
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2.5. Asigurarea de condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor specifice de învăţământ, 
sănătate şi sport prin gestionarea/urmărirea execuţiei lucrărilor de reparaţii/avarii/întreţinere la clădirile 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, unităţilor sanitare şi bazelor sportive aflate în proprietatea 
Municipiului Timişoara 

 

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, şi bazele sportive – Complex Sportiv Bega, 
Sala polivalentă Constantin Jude, baza sportivă –stadion rugby.  

În atribuţiile Serviciului Şcoli Spitale şi Baze Sportive 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 2019 au fost executate următoarele categorii de lucrări: 

 

- Lucrări de reparaţii curente complexe: 

Nr. crt. Unităţi de învăţământ/categorii lucrări Valoare (inclusiv TVA) 

 Grădiniţe, din care: 44.018,38 

1. Lucrări reparaţii Grădiniţa PP 53 – demisol, bucătărie, hol 22.627,39 

2. Lucrări reparaţii la grădiniţa PP29 – construcţii interioare 21.390,99 

 Şcoli Gimnaziale, din care: 126.409,74 

3. Lucrari reparaţie Şcoala Gimnazială nr. 30 – instalaţii: alimentare cu apă, energie 
electrică, canalizare pentru containere modulare 24.452,85 

4. Lucrari reparaţie fostă Şcoala Gimnazială nr. 26 (pentru Şc. Gimnazială nr. 24) grupuri 
sanitare et.I şi II 72.779,31 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

56 
 

5. Lucrări de reparaţii sala sport Şcoala Gimnazială nr. 4 29.177,58 

 Licee/colegii, din care: 1.814.846,01 

6. Lucrări de reparaţii Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu (continuare 2018), clădire 
ateliere interior 46.601,32 

7. Lucrări de reparaţii Liceul Teoretic W.Shakespeare - teren sport  (corp Piaţa Romană)
 326.951,66 

8. Lucrare de reparaţie Liceul Teoretic Grigore Moisil – platforma containere 133.889,77 

9. Lucrări reparaţii la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau - clădire Piaţa Unirii 107.123,09 

10. Lucrări reparaţii la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau (fost Mincu) – lucrări construcţii 
continuare 2018 2.371,11 

11. Lucrări de demolare clădire anexă Lic.J.L.Calderon 72.482,17 

12. Lucrări de demolare clădire fostă grădiniţă PP 14 72.500,65 

13. Lucrare de reparaţie Liceu de Arte Plastice – acoperiş cantină 142.417,74 

14. Lucrari reparaţie la Liceul de Artă Ion Vidu – interior cămin et. II şi III 293.670,71 

15. Lucrări de reparaţii la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I - atelier
 466.246,72 

16. Lucrări de reparaţii la Colegiul Naţional Pedagogic Carmen Sylva – sala de sport, vestiare
 150.591,07 

 Spitale, din care: 1.288.696,86 

17. Lucrări de reparaţii Spitalul Dr. V. Babeş – incintă fosta bibliotecă 44.504,72 

18. Lucrari reparaţie Spital V. Babeş - lucrări  construcţii: pereţi, pardoseli; instalaţii: termice, 
sanitare, electrice (clădire spital secţia pneumoftiziologie et.I şi II - etapa III) 1.185.525,74 

19. Lucrari reparaţie Spital V. Babeş – casa scării 58.666,40 

 Sport 62.399,53 

20. Lucrări demolare construcţii baza sportivă Adrian Stoicov 62.399,53 

21. Reparaţii Sala Polivalentă Constantin Jude: vopsit pardosea – suprafaţă joc 124.037,72 

- Lucrări în regim de avarie: 
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În perioada ianuarie – decembrie 2019 s-a intervenit pentru realizarea a peste 90 de 
lucrări/intervenţii în regim de urgenţă (avarii), atât la unităţile de învăţământ, cât şi la 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 (avarii)este de 385.636,92 lei, din care. 

 

3. Asigurarea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi sănătate 

 

Prin grija Serviciului Şcoli Spitale şi Baze Sportive sunt asigurate spaţii pentru desfăşurarea 
activităţilor de învăţământ şi medicale, prin asigurarea de imobile. În acest sens au fost întreprinse 
procedurile legale privind  negocierea chirilor şi promovarea proiectelor de hotărâri care au fost adoptate 
prin  hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Acestea au avut ca finalitate încheierea de 
contracte de închiriere pentru imobilele retrocedate în care se desfăşoară activităţii de învăţământ  şi 
sănătate  anume: 

- HOTĂRÂREA NR. 22 din data: 29.01.2019 privind închirierea imobilului, situat în 
Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr.19  arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33; 

- HOTĂRÂREA NR. 414 din data: 25.07.2019 privind închirierea imobilului situat în 
Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 
5668, pentru  desfăşurarea procesului de  învăţământ al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 arondată 
la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53; 

- HOTĂRÂREA NR. 437 din data: 09.09.2019 privind închirierea  imobilului  situat în 
Timişoara, str. Iosif Vulcan nr. 1, înscris în CF nr. 406442 Timişoara cu nr. top 6081, în vederea 
desfăşurării  activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 44, arondată Liceului Teoretic  „William 
Shakespeare”; 

- HOTĂRÂREA NR. 438 din data: 09.09.2019 privind prelungirea prin act adiţional a 
Contractului de  închiriere  nr. 1980/2017  pentru imobilul situat în Timişoara, P-ţa Unirii nr. 7 pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”- clasele I-IV; 

În ceea ce priveşte asigurarea 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, pentru desfăşurarea activităţii unei secţii de îngrijiri 
paliative în cadrul Spitalului Municipal în acest sens fiind promovate  proiectele de hotărâri  adoptate 
prin următoarele hotărârii:  
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- HOTĂRÂREA NR. 191 din data: 23.04.2019 privind propunerea de schimbare a 
destinaţieiterenului în suprafaţă de 1.109 mp, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 
418786, nr. cad 418786, aferent Liceului Tehnologic (fost Colegiu Tehnic) Ion I.C. Brătianu, pentru 
desfăşurarea activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o 
perioadă nedeterminată; 

- HOTĂRÂREA NR. 365 din data: 15.07.2019 privind  schimbarea de destinaţie a 
imobilelor înscrise în CF nr. 418786: clădire internat, nr. Cad 418786-C1, şi teren în suprafaţă de 1.109 
mp, nr. cad. 418786, situate în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, aferente Liceului Tehnologic Ion 
I.C. Brătianu, pentru desfăşurarea activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri 
paliative. 

- HOTĂRÂREA NR. 594 din data: 26.11.2019 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. 

Acţiunea a fost finalizată  prin încheierea contractului de administrare, respectiv de închiriere. 

 

II. Administrarea obiectivelor sportive 

 

Activitatea de administrare a obiectivelor sportive aflate în patrimoniul Primăriei municipiului 
Timişoara a intrat în atribuţiile serviciului începând cu data de 01.09.2019, odată cu modificarea 
organigramei instituţiei prin HCL nr. 387/2019. 

În perioada 01.09 – 31.12.2019, au fost întreprinse acţiuni privind administrarea bazelor sportive 
aflate în proprietatea Primariei Municipiului Timişoara, după cum urmează:  

 

1. pentru activitatea sportivă de performanţă la jocuri sportive şi discipline sportive 
individuale/programe proprii ” Sportul pentru Toţi”, activitate desfăşurată în bazele sportive: 

- Sala Polivalentă ,,Constantin Jude’’(str. Aleea FC Ripensia nr.11) cu teren de joc/antrenamente 
cu suprafaţă parchet, tribună 1500 locuri şi anexe-vestiare; 

- Complexul Sportiv ,,Bega’’(str. Intrarea Zânelor nr. 2) compus din sala de gimnastică şi bazinul 
de înot semiolimpic de 25 m; 

- Baza sportivă-Stadion rugby (str. Pictor Theodor Aman, nr.11) având în structură teren de 
joc/antrenamente cu suprafaţă de iarbă naturală, tribună şi anexe-vestiare; 

2. pentru activităţi sportive de recreere, întreţinere: 
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- terenurile de sport multifuncţionale amenajate de municipiu pe domeniul public (Parcul 
Poporului, Parc Uzina de apă, Parc zona Plopi, Complex Studentesc). 

 

3. Principalele activităţi/acţiuni desfăşurate pentru îndeplinirea atribuţiilor: 

3.1. S-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnică a bazelor sportive pentru activităţi 
sportive şi culturale, în baza programelor de pregătire, a calendarelor competiţionale şi a solicitărilor 
depuse de cluburi sportive locale, asociaţii sportive judeţene pe ramuri de sport, federaţii sportive 
naţionale/internaţionale, organizaţii, instituţii, având prioritate absolută programele sportive de 
performanţă; 

3.2. 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; 

3.3. S-a asigurat, cu personalul propriu, continuitatea funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor 
bazelor sportive, reuşindu-se asigurarea fără sincope, a condiţiilor corespunzătoare pentru pregătirea 
sportivă, desfăşurarea competiţiilor sportive la jocuri şi discipline individuale de nivel naţional şi 
internaţional; 

3.4. S-a asigurat, cu personalul propriu, suportul logistic şi asistenţa tehnică pentru desfăşurarea 

optimă a activităţilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor, respectiv a evenimentelor culturale şi 
educative în bazele sportive administrate; 

 3.5. S-au efectuat  zilnic acţiunile cuprinse în Instrucţiunea de lucru IL 4-urmărirea 
calităţii apei la bazinul de înot din Complexul Sportiv „Bega”, privind  tratarea şi filtrarea  apei, 
asigurându-se parametrii privind calitatea apei conform normativelor specifice, şi continuitatea activităţii 
de nataţie; 

3.7. S-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuţia în bazele sportive a 
lucrărilor de deratizări şi dezinsecţii, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din dotare; 

3.8. S-a gestionat execuţia financiară a contractelor/comenzilor privind punerea la dispoziţie a 
bazelor sportive, încheiate cu diverşi utilizatori, pentru activităţi sportive şi organizarea de evenimente 
culturale şi educative. 

 

4. Activitaţi sportive desfăşurate în bazele sportive administrate 

 

a). Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timişoara: 
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  În anul 2019 au desfăşurat prioritar activităţi de pregătire sportivă şi meciuri 
oficiale/amicale următoarele echipe de jocuri sportive din cluburi /asociaţii sportive locale: 

- Sport Club Municipal Timişoara: cu echipa de handbal masculin seniori în  Liga Naţională şi 
echipa de juniori;  

- Club Sportiv Baschet Club Timba Timişoara, cu echipa masculină de seniori în Liga Naţională; 

- Club Sportiv Informatica Timişoara, cu echipa de footsal masculin seniori în Liga I şi echipa de 
tineret Under 19 ani; 

- Asociaţia Handbal Club Giroc cu echipa masculină de seniori în Liga a II-a. 

Pe parcursul perioadei competiţionale, pentru pregătirea sportivă şi pentru desfăşurarea 
competiţiilor oficiale, a fost alocat săptămânal (luni-vineri) în intervalul orar 08:00-22:00, un număr 
mediu de 50-53 ore, iar în weekend au fost alocate în medie un număr de 10-12 ore. Numărul mediu de 
antrenamente efectuate rezultat este de 40-43 antenamente/săptămână.  

Statistic, Sala Polivalentă „Constantin Jude” Timişoara a găzduit un număr de 42 de  meciuri 
oficiale/ de pregătire la jocuri sportive, de nivel naţional şi internaţional: 

-  9 meciuri de handbal masculin în Liga Naţională şi Liga a II-a; 

-  15 meciuri handbal masculin juniori / cadeţi ; 

-  1 meci handbal masculin EHF; 

-  9 meciuri baschet masculin Liga Naţională; 

-  1 meci baschet feminin naţional România- Danemarca; 

-  2 meciuri volei masculin Divizia A1; 

-  5 meciuri futsal Liga I şi Under 19 ani. 

 

▪  Competiţii oficiale/ cupe europene: 

- Campionatul Mondial de Dans Sportiv U21 şi  Competiţia  „Timişoara Open Championship”  

- Campionatul Naţional de Baschet Feminin U18 –FR Baschet 

 

▪ Competiţii internaţionale amicale/ de pregătire: 
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- Turneu de Baby Handbal – SCM Timişoara 

 

▪   Competitii organizate la nivel judeţean: 

- „Cupa Memorialul Revoluţiei şi Supercupa Memorialul Revoluţiei” - minifotbal 

- Cupa Revoluţiei Box – AJ Box  

 

▪ Alte competiţii sportive la discipline individuale : 

- Cupa de Box „Golden Fighter” 

 

▪ Competiţii sportive cu caracter special: 

- „West Wings” - Turneu caritabil de volei  

- „Ştiu că pot” competiţie sportivă destinată copiilor cu dizabilităţi - Direcţia de Asistenţă Socială 
a Judeţului Timiş 

 

▪  Evenimente culturale/ spectacole/concerte: 

-1 spectacol destinat copiilor - susţinut de ” Gaşca Zurli”; 

- Concert „5 Gang ”; 

- Eveniment - Stand-up Comedy; 

- Concert muzică pop- susţinut de Smiley. 

 

b). Complexul Sportiv ,,Bega”: 

S-au desfăşurat prioritar activităţile de înot şi gimnastică de performanţă, programe de selecţie, 
ore didactice pentru studenţi pentru următoarele structuri sportive şi instituţii de învăţământ:  

- nataţie: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara, Clubul Sportiv 
Municipal Timişoara, Fundaţia de Abilitare Speranţa, Clubul de înot MASTERS Timişoara, Centrul de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională ,,Speranţa”; 

- gimnastică artistică: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara, Palatul Copiilor Timişoara. 
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Privind pregatirea sportivă de performanta şi sport recreativ, complexul sportiv a fost accesat 
săptămânal de un număr de cca 3.000 persoane: sportivi, studenţi şi cetăţeni practicanţi. 

 

b).1. Bazinul de înot:  

- Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de selecţie, avansaţi, performanţă şi masters şi 
a studenţilor de la facultatile de profil sportiv şi nesportiv care au efectuat orele didactice a fost de cca. 
1.550 persoane/săptaămână, cifra monitorizată în perioada competiţională la sportivi şi în perioada anului 
universitar la studenţi. 

- S-au derulat 2 programe sportive publice, destinate cu acces gratuit pentru practicanţii înotului 
recreativ din rândul populaţiei, copii şi adulţi de diferite categorii de vârstă:  

• „Mişcare pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie  

• „Veteranii Masters”- înot pentru persoane vârstnice 

care au avut alocate un numar de 18 ore săptămanal, cu o medie zilnică de participare de peste 
155 persoane.  

Au fost emise 258 de legitimaţii noi, pe lângă cele 1.290 legitimaţii existente şi prelungite, 
rezultând un număr de cca 1.550 practicanti activi, în crestere cu peste 20 procente faţă de anul 2018. 

În conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate competiţională, media 
zilnică de ocupare a fost de 12-14 ore (luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 76-78 ore, rezultand  
un grad maxim de ocupare al bazinului. 

 

b).2. Sala de gimnastică: 

Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire sportivă şi 
competiţii, însumând un total de  peste 2.000 ore.  Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de 
selecţie, avansaţi, performanţă a cumulat o cifră de peste 480 persoane/săptămână. 

În perioada de activitate competiţională, media zilnică de ocupare a fost de 8-10 ore (luni-vineri), 
iar pe săptămână s-au cumulat 48-56 ore, rezultând un grad ridicat de ocupare a sălii. 

Competiţiile sportive desfăşurate în cele 2 locaţii (sala gimnastică şi bazin) sunt: 

- nataţie: 7 competiţii sportive de nivel naţional, 1 competiţie sportivă de nivel internaţional; 

- gimnastică: 2 competiţii sportive de nivel local. 
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În ceea ce priveşte optimizarea activităţilor desfăşurate la bazele sportive, au fost elaborate 
proiectele de hotărâre de consiliu local şi aprobate următoarele hotărâri: 

- HOTĂRÂREA NR. 512 din  data 25.10.2019  privind atribuirea în folosinţă gratuită  a 
imobilului - Sală de sport şi vestiare, situat în Timişoara str. Dunărea nr. 9, aflat în  baza materială a 
Scolii Gimnaziale „Dimitrie Leonida”,  către Clubul Spotiv Şcolar nr. 1 şi Clubul  Sportiv  Şcolar  
“Bega”; 

- HOTĂRÂREA NR. 567 din data: 12.11.2019 privind aprobarea regulamentelor de 
organizare şi funcţionare a obiectivelor sportive  aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 

- HOTĂRÂREA NR. 631 din data: 23.12.2019 privind aprobarea modului de folosinţă a 
bazelor sportive Sala Polivalentă „Constantin Jude”, Complexul Sportiv „Bega” şi  

Stadionul de rugby „Gheorghe Răşcanu”. 

4. Demararea şi urmărirea obiectivelor de investiţii  

 

În ceea ce priveşte obiectivele de investiţii la imobilele unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, sănătate şi baze sportive în conformitate cu atribuţiile specificate în procedurile operaţionale, 
Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive a elaborat referatele de necesitate aferente acestora şi le-a 
transmis către departamentele de specialitate (investiţii şi construcţii instalaţii). Totodată, pe parcursul 
anului 2019 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 

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 
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"Audit energetic + DALI reabilitare termică corp clădire Grădiniţa PP nr.6, Timişoara, str. Ismail 
nr.17 

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr. 48, str. Drăgăşani 
nr.1, din Timişoara, Jud. Timiş” 

"Expertiza tehnică, Expertiza PSI (analiza riscului şi scenariul de securitate la incendiu) +AE+ 
DTAC +DALI+ PT intabulare extindere şi refuncţionalizare clădire gradiniţă program săptămânal, 
Timişoara, str. Al. Odobescu nr. 47/A" jud. Timiş 

“Expertiza+DALI reabilitare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 26, str. Teiului nr.3” 
Timişoara, jud. Timiş 

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, str. Canal Bega nr.1” 
Timişoara, jud. Timiş 

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 

Documente pentru avizare şi autorizare ISU, clădire grădiniţă PP 26 

Audit energetic+DALI+SF+PT+AC Mansardare şi reabilitare construcţii şi instalaţii PP 22 

65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 

A. Lucrari in continuare 

Reabilitare Sala Sport Şc. Gen. 18  

Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11  

Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr. 19 

B. Lucrari noi 

Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr. 13 

Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I  Şc.Gimnazială 

(Generală) 25, Timişoara, str. Cosminului 42  

Construire sala sport la Şcoala Generală nr. 25  
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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  

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 spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unităţi de 
învăţământ din municipiul Timişoara 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor 
şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii 

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp clădire şcoală la Şcoala Generală nr.27, Aleea 
Gorniştilor, nr.3, Timişoara, jud. Timiş” 

“Expertiza+DALI reabilitare la Şcoala Generală nr. 19 - corp clădire str. Avran Iancu nr. 8” 
Timişoara,  

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT reabilitare construcţii şi instalaţii la ȘCOALA  
GIMNAZIALĂ NR.12 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Bl.Regele Carol I (Tinereţii) nr.17, Timişoara” jud. 
Timiş 

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 

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 

A. Lucrări în continuare  
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Reabilitări clădiri istorice - “Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente 
clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar,Timişoara" HCL nr.414/2019 si HCL nr.74/2016 

Reabilitare construcţii şi instalaţii la corp clădie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand 
str.Renaşterii nr.24/A  

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                                                                               

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"  

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  

PT+Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Brătianu 

Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu 
nr. 35-39 

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 

Spaţii modulare pentru 6 Săli de clasă la Liceul Waldorf 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor 
si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpantă, reabilitare finisaje corp şcoală  COLEGIUL 
NAȚIONAL DE ARTĂ "ION VIDU", MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Cluj nr.12 

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termică corp şcoală  Colegiul Naţional “Ana Aslan”, 
Timişoara, B-dul.Revoluţiei, nr.15/A,  jud. Timiş 
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“Expertiza+DALI reabilitare corp clădire internat la COLEGIUL TEHNIC  "ELECTROTIMIȘ", 
Str.Matei Millo nr.2/ a” Timişoara, jud. Timiş 

 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare faţadă, acoperiş şi înlocuire tâmplărie la LICEUL 
PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timişoara, jud. Timiş” 

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiş şi faţade la Colegiul Bănăţean - corp str. 
13 Decembrie nr.4,  jud. Timiş" 

"Expertiză+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT- Refuncţionalizare şi reabilitare corp ateliere si 
clase, Lic. N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timişoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiş 

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiş la corp sala festivă Colegiul C.D. Loga, 
Timişoara" 

"SF + PT realizare corp clădire P+1E cu sala sport, bazin de înot şi spaţii conexe de învăţământ  
la Colegiul Bănăţean - fosta PP.14", Timişoara” jud. Timiş 

“ SF+PT  Construire sală sport la LICEUL TEORETIC "VLAD ŢEPES", Timişoara” jud. Timiş 

“DALI+PT – realizare instalaţie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp 
clădire str. Ghirlandei nr.4, Timişoara” jud. Timiş  

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC - Extindere corp clădire C1 (şcoala) la COLEGIUL 
ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str.Corbului nr.7/C, 
Timişoara, jud. Timiş” 

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT reabilitare corp clădire şcoală  Lic. N. Lenau (fost 
Colegiul Ion Mincu), Timişoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiş 

"Reabilitare tablouri electrice şi redistribuire putere instalată în tablouri electrice de incintă, 
realizare prize de pământ şi spor de putere la Liceului Teoretic W. Shakespeare, str. I.L.Caragiale nr.6, 
Timişoara, jud. Timiş 

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  

D.A.L.I +PT.Reabilitare faţadă şi sarpantă(toate faţadele) Colegiul I.C.Brătianu , P-ţa Huniade 
nr.2 

 D.A.L.I.+P.T.–Reabilitare termică clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 
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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 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 

Documentaţie pentru avizare şi autorizare ISU, clădire internat Colegiul de Agricultură şi 
Silvicultură Casa Verde 

Spor de putere – redimensionare reţea la Liceul Teoretic Vlad Ţepeş 

66.02.06  Spitale 

A. Lucrări în continuare 

Staţie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Victor Babeş"HCL 303/25.06.2015 

Modernizare staţie de abur la Spitalul de infecţioase şi pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, 
nr.13                                                 

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, B-dul Revoluţiei 
nr.6 Timişoara   

PT +Execuţie " Extindere SCMUT cu un corp construcţie pentru un nou laborator de Radioterapie 
şi acces principal pentru vizitatori şi ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017 

Extindere Corp B, secţiile chirurgie, prematuri şi laborator pneumoftiziologie şi reabilitare clădire 
existentă la Spitalul "Louis Ţurcanu"din Timişoara, str. I. Nemoianu -  Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila  
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B. Lucrări noi 

Reabilitare faţadă şi tâmplărie ambulator Spitalul de Copii, înlocuire elemente tinichigerie, 
consolidare elemente structură, construire scară secundară de evacuare, modificări interioare 

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 

Refuncţionalizare, reabilitare şi realizare pasarelă circuit septic la corp vechi Spital Louis Ţurcanu 

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 

“Expertiza+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 

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice şi redistribuire putere instalată în tablouri 
electrice de incintă la imobilele din ansamblul clădirilor Spitalului de boli infecţioase "Victor Babeş", 
Timişoara, jud. Timiş 

Expertiza+Audit energetic+SF+DALI+PT extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă, inclusiv percare subterană 

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 

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 
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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 

DALI +PT -  reabilitare construcţii şi instalaţii la Clinica de Oftalmologie  

67.02.05.01- Sport   

C. Dotări independente şi alte investiţii 

b.  Dotări independente 

1. Sala Polivalentă „Constantin Jude” : 

Ring de box olimpic 

Protecţie panou baschet din spumă de înaltă densitate, pentru panou baschet din sticlă securizată-
culoare albastră 

Set ceasuri atac (1 pereche) baschet SC 24 Timer SuperPro –EL FIBA şi Euroleague; Benzi led 
Strip Stramatel în 2 culori (roşu şi galben) 

2. Complex Sportiv Bega 

Aspirator  profesional umed- uscat+accesorii 

Sistem de dozare - control clor şi PH din apă 

Sistem încălzire a apei din bazin înot 

Sistem filtrare a apei 

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor 
şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii 

SF – Amenajare terenuri de sport - ,,Construire stadion pe structură metalică”, str. Calea 
Buziaşului, Timişoara 

 

5. Propuneri pentru anul 2020 – obiective majore: 
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 Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul şcolar 2020-
2021; 

 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; 

 Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează unităţi de 
învăţământ şi sanitare;  

 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); 

 Realizarea lucrărilor de reparaţii la imobilele unităţilor de învăţământ, sănătate şi bazelor 
sportive; 

 Colaborarea cu Biroul Construcţii Instalaţii în ceea ce priveşte evoluţia privind realizarea 
obiectivelor de investiţii aferente unităţilor de învăţământ şi sănătate, cât şi cele aferente bazelor sportive 
care au fost demarate anii anteriori; 

 Propunerea de obiective noi de investiţii pentru unităţile de învăţământ, sănătate şi pentru 
bazele sportive: 

 

• Expertiza +DALI - Reabilitare corp cladire Gradinita PP 1, str. Aluniş nr. 41 A 

• Expertiza +DALI - Reabilitare corp cladire Grădiniţa PP 10, Str. Iuliu Maniu nr. 42 

• Expertiza+DALI+PT – reabilitare grădiniţă PP 23 

• Expertiza +DALI - reabilitare la Şcoala Generală nr. 19 - corp clădire str. Avran Iancu nr. 
5 

• Expertiza +DALI - Reabilitare Corp Şcoală  Generală nr. 2, str. Izlaz nr. 44-46 

• Expertiza+DALI+PT – Realizare şarpantă, reabilitare finisaje corp scoală Liceul de Arte 
Plastice; 
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• Reabilitare faţade existente corp A şi B, mansardare şi extindere corp clădire B existent cu 
două corpuri de clădire în regim de înălţime maxim D+P+2E şi amenajare incintă la Liceul Teoretic 
Grigore Moisil, corp Ghe.Doja 

• ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş tip şarpantă la căminul internat al Liceului Teoretic 
Nikolaus Lenau; 

• ET+DALI+PT – Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic Ion I.C. 
Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2 în spaţii pentru învăţământul preşcolar;    

• Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirirgie – Ortopedie 
Pediatrica si ATI care apartin de Spitalului Clinic de Urgenta L. Turcanu, Timisoara -  str. I.Nemoianu 
nr.2” 

• SF – „Amenajare teren de fotbal în Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114” 

• SF – „Realizare anexe sportive, inclusiv utilităţi,  în Timişoara str. Pictor Aman nr.11” 

• Reabilitare şi refuncţionalizare, inclusiv utilităţi, baza sportivă Splaiul Tudor 
Vladimirescu nr. 17, Timişoara; 

• ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2  

• ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş şi faţade la clădire Sala Polivalentă Constantin Jude  

• ET+DALI+PT – Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria (fost Parcul 
Poporului) 

• SF – Amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal/baschet/handbal; 

• Amenajare terenuri sport multifuncţionale de minifotbal/baschet/handbal – Calea 
Bogdăneştilor/Ion Raţiu 

• Documentaţie pentru avizare şi autorizare siguranţă la incendii la Sala Polivalentă 
„Constantin Jude (Olimpia) 

• Expertizare şi reconstituire documentaţii Carte Tehnică la Sala Polivalentă Constantin 
Jude; 

• Dotări la bazele sportive: aparat fotometru, echipamente pentru terenuri multifuncţionale, 
generator curent, aspirator umed, sistem sonorizare, platformă de lucru la înălţime, etc. 

 

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 
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“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).  
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5. SERVICIUL CREȘE 

 

1.  STRUCTURA SERVICIULUI PUBLIC CREȘE 
 

Serviciul Public Creșe Timișoara este un serviciu cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 
Local Timișoara. Activitatea acestui serviciu este coordonată de doamna Director Crăciun Gabriela, funcţia de 
conducere fiind  exercitată cu caracter temporar, având urmatoarea structură :  

 

 

 

2. COMPONENŢA SERVICIULUI  PUBLIC CREȘE 
 

 

 Serviciul Public Creșe Timișoara a avut la 31.12.2019 un număr de 164 posturi ocupate. 
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Componența Serviciul Public Creșe Timișoara este următoarea: 

 Creşa Nr. 1 „Făt-Frumos” ; 
 Creşa Nr. 2 „Cosânzeana”; 
 Creşa Nr. 3 „Harap-Alb” ; 
 Creşa Nr. 4  „Sânzaiana”; 
 Creşa  Nr. 5 „Zâna Zorilor” ; 
 Creşa Nr. 6 „Lucefărul “ ; 
 Creșa Nr. 7 „Prâslea Cel Voinic”; 
 Biroul Financiar:      -     Compartimentul Achiziții; 

- Compartimentul Resurse Umane;  
- Compartimentul Relații cu Publicul. 

    

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI  
 

 

Obiectul de activitate ale Serviciului Public Creșe Timișoara 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 din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara 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; 

     b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; 
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     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. 

 

 

Serviciul Public Creșe Timișoara are sediul în Timișoara, str. Drăgășani, nr. 1, administrează un număr 
total de 13 creșe, organizate după cum urmează: 

 

NR.CREȘĂ DENUMIRE ADRESĂ NR. LOCURI 

Creșa Nr.1 Făt-Frumos Str. Mureș nr. 6 50 

Făt-Frumos Str. Muzicescu nr.9 26 

Creșa Nr.2 Cosânzeana Str. Martir Silviu Motohon (Irlandei) nr. 53 27 

Cosânzeana Str. Suceava nr. 13A 13 

Cosânzeana Str. Brândușei nr. 15 80 

Cosânzeana Str. C. Brăiloiu (Stregarilor nr. 2) 30 

Creșa Nr.3 Harap-Alb Str. Semenic nr. 8 20 

Creșa Nr.4 Sânziana Str. Vasile Lupu nr. 29A 27 

Sânziana Str. Leonard nr. 13 27 

Creșa Nr.5 Zâna Zorilor Str. Retezat nr. 1 27 

Zâna Zorilor Str. Versului nr. 2 20 

Creșa Nr.6 Luceafărul Str. Drăgășani nr. 1 80 

Creșa Nr.7 Prâslea cel Voinic Str. Independenței nr. 18 20 

  

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019 
 

  Activitățile Serviciului Public Creșe sunt structurate astfel: 

 Activități de îngrijire și supraveghere ale copiilor antepreșcolari; 
 Activități educative ale copiilor antepreșcolari; 
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 Activități administrative: financiare, resurse umane, protecția muncii și servicii de securitate și sănătate în 
muncă, achiziții, relații cu publicul, arhivare;  
 

ACTIVITĂȚI DE ÎNGRIJIRE ȘI SUPRAVEGHERE ALE COPIILOR ANTEPREȘCOLARI 

 
Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 

- Îngrijitorii au asigurat activitatea de îngrijire și supraveghere a copiilor, au ajutat la alimentație, 
programul de igienă personală a copiilor și pregătirea pentru somn a acestora. Au asigurat curățenia 
și dezinfecția spațiilor și a dotărilor din unitate;  

- Îngrijitorii au urmat cursuri privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, finalizate cu 
obținerea unui certificat de absolvire, acestea fiind valabile 3 ani;  

- Asistenții medicali din creşă au asigurat pe tot parcursul anului îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce 
privește asistența medicală din unitățile de antepreșcolari. Antepreșcolarii au dosare medicale 
complete, au fost observați pe parcursul frecventării creșelor, s-au luat toate măsurile necesare pentru 
a se menține o stare de sănătate foarte bună în colectivitate;  

- A fost efectuat triajul zilnic cu privire la starea de sănătate, intrarea în colectivitate realizându-se 
doar cu avize epidemiologice atunci când copiii au absentat;  

- În mod constant, s-a urmărit starea de sănătate a copiilor prin cântărire, măsurare, urmărirea zilnică a 
igienei individuale, urmărirea epidemiilor și limitatea lor prin educație sanitară. 

- Alimentația copiilor a respectat normativele nutriţionale, asistenții monitorizând în permanență  modul în 
care s-a pregătit, distribuit şi s-a administrat alimentaţia copiilor, în funcţie de vârsta acestora, a controlat 
zilnic condiţiile de funcţionare a blocului alimentar şi a verificat respectarea meniurilor; 

- Pentru a asigurarea unui climat sănătos în creșă, asistenții medicali au elaborat un program de curăţenie şi 
dezinfecţie zilnică şi săptămânală a spaţiilor. Au fost întocmite protocoale de utilizare corectă a soluţiilor de 
curăţenie şi dezinfecţie, dar şi un grafic de curăţenie și dezinfecţie zilnică, prin care s-a urmărit respectarea 
sarcinilor de serviciu, menţinerea curăţeniei şi implicit protejarea sănătăţii copiilor, dar și a personalului 
angajat. 

- Asistenții medicali au realizat instructaje periodice cu personalul din unitate privind implementarea 
normelor igienico-sanitare. 

 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ALE COPIILOR ANTEPREȘCOLARI 

 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 
- Educatorii-puericultori din creşe au urmărit în permanență stimularea psihomotorie a copiilor în 

vederea creşterii gradului de independenţă, au realizat activităţi care vizează dezvoltarea 
comportamentului socio-afectiv și au asigurat formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal.  

- În cadrul creșelor s-au desfășurat întruniri cu părinții în scopul discuțiilor și acordării de sugestii 
reciproce cu privire la acomodarea și integrarea optimă a copiilor în colectivitate. 
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- În preajma sărbătorilor tradiționale (8 martie, sarbători de paște, 1 iunie, moș crăciun), s-au 
desfășurat activități educaționale specifice: s-a decorat creșa cu ornamente specifice tematicilor, a 
fost organizată o serbare cu oferirea de cadouri copiilor).  

- Educatorii-puericultori au comunicat părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, prin jurnalul de 
legătură al copilului, trimestrial sau ori de câte ori a fost necesar, cel puţin următoarele informaţii, cu 
acordul directorului de creșă/șefului de centru: 

  a) progresele realizate de copii pe cele 5 domenii de dezvoltare; 
  b) starea emoţională şi afectivă a copiilor; 
  c) dificultăţi/deficienţe identificate; 
  d) orice alte elemente care au necesitat luarea unor măsuri sau a căror cunoaştere de către    
        părinţi/reprezentanţi legali este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 -  S-au implementat strategii personalizate în demersul didactic, care valorizează copilul, îl diferenţiază 

şi îl individualizează potrivit ritmului şi nevoilor proprii, în vederea sprijinirii dezvoltării sale.   
         

 
În lunile noiembrie și decembrie ale anului 2019, educatorii-puericultori și asistenții medicali au 

participat la cursuri de formare profesională, în vederea îmbunătățirii activității cu antepreșcolarii. În 
urma colaborării cu Asociația Academia Mămicilor, s-a demarat implementarea sistemului de educație 
Montessori în creșă, urmând să continue și în anul 2020. S-a obținut astfel, participarea în anul 2020 la 
cursuri gratuite pentru educatori.  

 

PARTENERIATE: 

1. Colaborare cu ”Asociația EDU NOVA Timișoara”, având ca scop inițierea, derularea și implementarea de 
proiecte de formare/specializare și mentorat în vederea funcționării, dezvoltării și diversificării inițiativelor 
de educație timpurie de stat și particular.  

2. Colaborare cu ”Asociația Academia Mămicilor din Timișoara – Centrul de Educație, Cercetare și Asistență 
Socială Timișoara”, având ca obiect desfășurarea activităților din cadrul proiectului ”Implică-te și schimbă 
destine prin educație”. 

 

 Resurse umane: 
 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 
- S-au organizat concursuri de ocupare a funcțiilor vacante (asigurându-se următoarele:  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); 

- S-au întocmit formele de angajare prevăzute de lege ; 
- S-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege; 
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- S-au centralizat fişele de post, conform prevederilor legale; 
- S-au întocmit, gestionat dosarele profesionale ale angajaților, conform prevederilor legale; 
- S-au eliberat, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în 

muncă/specialitate și drepturile salariale; 
- S-a monitorizat activitatea de perfecționare profesională a angajaților, prin cursurile de formare și 

perfecționare profesională. 
- S-au inițiat dispoziții privind:  

 Numirea în funcții, delegare atribuții; 

 Încetarea raporturilor de muncă; 

 Modificarea raporturilor de muncă; 

 Suspendarea raporturilor de muncă; 

 Încetarea suspendării și reluării activității; 

 Constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum 
și a altor comisii. 

 Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și majorarea 
corespunzătoare a salariului de bază; 

- S-a întocmit și raportat cercetarea statistică cu privire la numărul de copii și personalul angajat în 
anul 2019-2020 către Institutul Național de Statistică; 

 

 

 

 Protecția Muncii și Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă: 
 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 
- S-au identificat factorii de risc și îmbolnăvire profesională al fiecărei funcții din cadrul Serviciului 

Public Creșe; 
- S-au aprobat instrucțiunile proprii de SSM și PSI, specifice fiecărei funcții din cadrul Serviciului 

Public Creșe; 
- S-au întocmit Tematici de instruire introductiv generală, Tematica de instuire la locul de muncă, 

Tematica de instruire periodică privind SSM și PSI pentru anul 2019; 
- S-a efectuat Fișa individuală de instruire privind SSM și PSI pentru fiecare angajat în parte, prin 

respectarea și aplicarea prevederilor legale; 
- S-a efectuat instruirea introductiv generală, prin aplicarea și respectarea prevederilor din Legea 

319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare HG 1425/2006 cu modificările ulterioare, pentru 
fiecare angajat nou;  

- S-a efectuat instruirea periodică, prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de SSM și PSI, a 
instrucțiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de muncă, a 
instrucțiunilor proprii privind prevenirea și stingerea incendiilor, a instrucțiunilor de lucru și a 
noțiunilor de prim ajutor în caz de accidentare; 
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- S-a efectuat verificarea însușirii și aplicării de către toți angajații a măsurilor prevăzute, a 
instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM și 
PSI; 

- Nu s-au semnalat accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă; 
- S-a întocmit documentația pentru achiziția serviciului de medicina muncii pentru toți angajații din 

cadrul Serviciului Public Creșe precum și monitorizarea serviciului de medicina muncii; 
- S-au stabilit posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare și posturile de lucru 

care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control 
psihilogic periodic; 

- Documente și evidențe specifice SSM și PSI: 

 Fișele de instruire, conform reglementărilor specifice; 

 Instrucțiuni proprii SSM: IP 001 (Modul de efectuare SSM), IP 002 (Prevederi generale), IP 
003 (Deplasarea), IP 004 (Activitatea de Birou), IP 005 (Cabinete medicale), IP 006 
(Bucătărie), IP 007 (Educator puericultor), IP 008 (Îngrijitor copii), IP 009 (Îngrijitor clădiri), 
IP 010 (Îngrijitor curățenie), IP 011 (Prim ajutor); 

 Instrucțiuni proprii PSI: IP 001(Folosirea stingătoarelor), IP 002 (Școli, Grădinițe, Creșe), IP 
003 (Stingerea incendiilor), IP 004 (Fumatul), IP 005 (Sezonul rece), IP 006 (Canciula), IP 
007 (Bucătărie), IP 008 (Evacuarea); 

 

 Financiar: 
 
Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activităţi principale: 

- S-a urmărit 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”. 

- S-au evidenţiat analitic cu ajutorul programului de contabilitate, sumele aprobate din Bugetului 
Local pentru ”Cap. 68.02.11 Creșe”; 

- S-a colaborat cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru înregistrarea corectă a plăţilor, întocmind 
la nevoie actele necesare în vederea efectuării corecțiilor;             

- S-au întocmit ordine de plată, foi de vărsământ și CEC-uri; 
- S-au înregistrat documentele contabile ; 
- S-au efectuat operaţiuni în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor 

de plată pe capitole bugetare conform specimenelor de semnături prin Trezoreria Timişoara; 
- S-au întocmit Dările 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/annual; 
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- S-au efectuat angajamente bugetare în aplicația Controlul Angajamentelor Bugetare de pe platforma 
Ministerului Finanțelor Publice, urmărirea acestora, efectuarea recepțiilor și verificarea codurilor de 
angajament generate de aplicație; 

- S-au preluat/printat/operat/îndosariat extrasele de cont, rapoartelor de execuție și recipiselor de pe 
platforma Ministerului Finanțelor Publice;  

- S-au centralizat pontajele întocmite pentru fiecare unitate administrată; 
- S-au întocmit adeverințe la solicitarea angajaților; 
- S-au întocmit statele de plată lunare, situațiile recapitulative, borderourile pentru virarea salariilor în 

conturi; 
- S-au transmis declarațiile și formularele electronice utilizând certificatul de semnătură electronică; 

 

 Achiziții publice: 
 

Pe parcursul anului 2019, s-au desfășurat următoarele activități: 

- S-au întocmit/centralizat Referate de necesitate, documentații privind organizarea și desfășurarea 
procedurilor de achiziții publice, respectiv dosarul de achiziție publică; 

- S-a întocmit Strategia Anuală de Achiziții Publice și Programul Anual al Achizițiilor Publice în baza 
propunerilor, ca instrument managerial pe baza cărora s-a planificat procesul de achiziție; 

- S-au întocmit Note justificative privind alegerea procedurii de atribuire, după caz; 
- S-au transmit spre validare documentațiile de atribuire, s-au redactat anunțurile/invitațiile de 

participare s-a propus numirea comisiei pentru deschiderea și validarea ofertelor și s-au lansat 
procedurile de achiziții publice în SEAP; 

- S-a asigurat desfășurarea procedurilor de  achiziție publică și gestionarea procedurilor de achiziție 
publică prin licitație electronică în SEAP; 

- S-a comunicat prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul și soft în vederea elaborării 
propunerilor pentru: 
a. Programul anual al achizițiilor publice; 
b. Elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului pentru anul următor. 

- S-au transmis comenzile ferme ale produselor/serviciilor/lucrărilor către furnizori; 
Prin achiziție directă a fost derulat un număr de 9 contracte  de achiziție publică din care:  

- 8 contracte de servicii în valoare totală de : 145.385,99 lei cu TVA inclus; 
- 1 contract de furnizare produse în valoare totală de 11.132,00 cu TVA inclus. 

De asemenea au fost efectuate  52 de achiziții de produse și servicii prin achiziție directă în valoare de 
161.115, 60 lei fără TVA .  

Prin procedura de cerere de ofertă/procedură simplificată, a fost încheiat: 

- 1 contract de furnizare produse în valoare totală de 36.753,15 lei cu TVA inclus. 
În cadrul contractelor și a achizițiilor directe mai sus amintite, se regăsesc următoarele: 
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- Achiziționarea materialelor pentru curățenie și igienizare; 
- Achiziția de dezinfectanți pentru dezinfectarea suprafețelor și a obiectelor cu care intră în contact 

atât copiii din creșe cât și personalul; 
- Achiziționarea de uniforme și saboți pentru personalul din creșe; 
- Achiziționarea de dulapuri, pătuțuri, scăunele, echipamente pentru gătit ( oale, cratițe, tacamuri, 

boluri, farfurii, căni etc.); (Anexa Nr.1 Fotografii) 
- Ustensile și mașinării pentru îngrijirea spațiului verde în care se recreează copiii; 
- Achiziție imprimate, tipizate și registre; 
- Achiziționarea serviciilor de dezinsecție și deratizare; 
- Achiziționarea de dulap/clasificator metalic pentru păstrarea documentelor în siguranță; 
- Achiziționarea serviciilor de catering pentru a asigura hrana copiilor;  
- Achiziția de pâine pentru completarea meniului în creșele în care se pregătește hrana copiilor în 

regim propriu; 
- Achiziționarea produselor de birotică și papetărie; 
- Achiziționarea serviciilor de pregătire profesională; 
- Achiziționarea serviciilor de medicina muncii. 

 

 Administrarea locurilor pentru copii: 
 

Pe parcursul anului 2019, s-au desfășurat următoarele activități: 

- S-au stabilit criteriile privind acceptarea copiilor în creșă; 
- S-a stabilit perioada de înscriere a copiilor în creșe; 
- S-au preluat dosare de înscriere a copiilor în creșe; 
- S-au constituit comisii care au analizat dosarele depuse și au stabilit punctajul; 
- S-a întocmit lista cu rezultatele obținute; 
- S-au solușionat contestațiie și s-au afișat rezultatele finale; 
- S-au repartizat copii în unitățile serviciului; 
- S-a urmărit parcursul copiilor în creșă; 
- S-a procedat la scoaterea din evidență (în caz de neprezentare pentru o perioadă mai mare sau egală 

cu 4 săptămâni consecutive, fără documente medicale justificative); 
- S-a colaborat continuu cu părinții sau cu reprezentanții legali ai copiilor. (prin ședințe organizate, 

anunțarea în caz de situații neprevăzute etc). 
 
 Relații cu publicul: 

 

Pe parcursul anului 2019, s-au desfășurat următoarele activități: 

- S-a asigurat prin activitatea de curierat și distribuție a corespondenței, circuitul documentelor;  
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- S-a asigurat asistența cetățenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc 
de comunicație;  

- S-a menținut legătura cu instituțiile publice de interes; 
- S-au înregistrat petițiilor cetățenilor (cereri, reclamați
- Au fost informați cetățenii cu privire la

 

3. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2020
 

- Introducerea rețelei de internet în unit
- Dotarea creșelor existente; 
-   Implementarea sistemelor de supraveghere video 

Public Creșe; 
-   Planificarea și executarea de exerciții de evacuare/intervenție;
- Îmbunătățirea procesului de îngrijire a copiilor;
- Ocuparea posturilor vacante aprobate, în vederea desfă
- Sporirea eficacităţii şi eficienţei activit
- Perfecţionarea profesională a personalului din cadrul Public Cre

necesarul de formare profesională a personalului pe anul 2020;
- Creşterea numărului de locuri în creşe prin amenajarea unor spa

 

STARE INIȚIALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

țenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc 

țiile publice de interes;  
țenilor (cereri, reclamații, sugestii etc.);  

țenii cu privire la diverse tipuri de probleme legate de activitatea institu

2020: 

țelei de internet în unități; 

sistemelor de supraveghere video și antiincendiu în cadrul unit

și executarea de exerciții de evacuare/intervenție; 
țirea procesului de îngrijire a copiilor; 

cuparea posturilor vacante aprobate, în vederea desfășurării activității în parametrii 
ei activităţii, desfăşurate în cadrul Serviciului Public Cre

Perfecţionarea profesională a personalului din cadrul Public Creșe conform Raportului privind 
necesarul de formare profesională a personalului pe anul 2020; 
Creşterea numărului de locuri în creşe prin amenajarea unor spații noi; 

la RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019

 

 

 

țenilor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc 

diverse tipuri de probleme legate de activitatea instituției;  

și antiincendiu în cadrul unităților Serviciului 

ții în parametrii optimi; 
urate în cadrul Serviciului Public Creșe. 

e conform Raportului privind 

Anexa Nr. 1  

DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 
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6. CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, instituție  publică de cultură - gazdă de spectacole și concerte, ce 
prezintă proiecte artistice, așa cum sunt definite prin OG 21/2007, aflată sub autoritatea Primăriei și a Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, este 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 389/29.07.2019 a fost aprobată Organigrama Casei de Cultură a Municipiului Timișoara și Statul de 
funcții cu un nmăr de 38 de posturi din care 34 ocupate și 4 vacante, în următoarea componență: 
A. Funcții personal contractual de conducere  
1. Director – Pavel Dehelean 
2. Contabil Șef – Alina Iliescu 
B.  Funcții personal contractual de execuție 
a. Centrul folcloric       
- Compartiment muzică populară 12 posturi – ( 1 vacant ) 
- Compartiment dansuri populare   2 posturi   
b. Departamentul Cenacluri/Cercuri artistice/Cinematografie   6 posturi  
c. Centrul de proiecte culturale              2 posturi - 1 vacant  
d. Biroul organizare evenimente cultural-artistice  6 posturi – 1 vacant ( șef birou ) 
e. Compartiment financiar contabilitate 3 posturi 
f. Compartiment administrativ               3 posturi – 1 vacant 
g. Compartimentul juridic și resurse umane 2 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, coordonatori de cercuri și cenacluri 
de artă plastică și literare, redactori, designeri, prezentatori de spectacole și concerte, critici de artă și literatură, 
lectori, personal tehnic, personal de deservire,etc., care, alături de personalul angajat, contribuie la desfășurarea 
în condiții optime și la standarde ridicate a tuturor activităților și evenimentelor culturale pe care le organizează 
și derulează.  
 
Întreaga activitate a Casei de Cultură a municipiului Timișoara s-a desfășurat în 2019 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, fiind  subordonată realizării strategiei cultural-
educative și   turistice a municipiului Timișoara, la parametrii de maximă eficiență pentru promovarea 
municipiului nostru în calitatea sa de viitoare Capitală Culturală Europeană în 2021 și corelată cu cele patru axe 
din Strategia culturală a municipiului Timișoara: 
-  Timișoara creativă – îmbunătățirea promovării ofertei culturale și a comunicării între operatorii culturali; 
-  Timișoara implicată –  protejarea și promovarea diversității culturale  și  sporirea  accesului la cultură  pentru 
toate categoriile sociale 
- Timișoara conectată – valorificarea patrimoniului și ofertei culturale și racordarea Timișoarei la fluxul cultural 
național și internațional  
- Timișoara responsabilă - regenerarea urbană prin cultură și refuncționalizare pentru cultură. 
 
Obiectivele Casei de Cultură a municipiului Timișoara: 
- oferirea de produse și servicii culturale comunității locale ( spectacole, concerte, festivaluri, târguri ) 
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- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de conservare şi transmitere a 
valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale aparținând 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 a oferit și oferă multiple forme de exprimare și afirmare artistică  atât 
pentru artiștii amatori cât și pentru cei profesioniști.      
La interpretare artistică prin :  
• Ansamblul folcloric “Timişul”,  
• Ansamblul de cîntece și dansuri maghiare “Eszterlanz”,  
• Corala feminină „Carmina Dacica",  
• Orchestra de tineret a municipiului Timișoara,  
• „Timișoara Big Band”,  
• Formaţia de dans sportiv ”Mini-Mini Reflex”  
La creație artistică prin:  
• Cenaclul de satiră și umor „Ridendo", 
• Cenaclul literar „Pavel Belu” cu  revista trimestrială „Anotimpuri Literare”,  
• Clubul “Helion”  
• Asociaţia Artiştilor Plastici  „Romul Ladea". 
 
SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2019 
Casa de Cultură a municipiului Timișoara,  o instituție de referință în peisajul cultural timișorean, a cărei activitate 
se concretizează an de an în activități cultural-artistice, distractive și recreative, care se adresează tututor 
timișorenilor, și nu numai,  indiferent de vârstă, naționalitate, religie sau profesie, derulează și dezvoltă proiecte  
ce  cuprind festivaluri, spectacole, concerte, târguri, expoziții temporare și permanente, editări și lansări de cărți, 
de reviste literare, etc., unele de mai mare sau mai mică anvergură, cu impact deosebit asupra publicului, ce au 
contribuit și contribuie  cu certitudine la promovarea municipiului Timişoara în calitatea sa de viitoare Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021. Acestea au fost realizate în 2019 fie de sine stătător, fie în parteneriat fie în 
colaborare  cu diferite instituții de cultură: 
• Opera Naţională Română  Timişoara  
• Teatrul Naţional “Mihai Eminescu” Timişoara 
• Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely"   Timişoara  
• Teatrul German de Stat  Timişoara  
• Filarmonica de Stat „Banatul”  Timişoara  
• Institutul Român de Educaţie a Adulţilor de pe lângă Universitatea de Vest   
           Timişoara  
• Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” Timișoara 
• Centrul Cultural German Timişoara  
• Uniunea Artiştilor Plastici - filiala Timişoara  
• Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara  
• Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş   
• Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș- 
           Severin  
• Centrul Cultural Plai  
• Centrul de Cultură şi Artă din Vârșeț – Serbia 
• Comitetul Internaţional de Organizare a Festivalurilor Folclorice ( CIOFF ) 
• CIOFF România 
• CIOFF Bulgaria  
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• Facultatea de Arte și Design Timișoara   
• Liceul de Arte Plastice Timișoara 
• Facultatea de Muzică Timișoara 
• Teatrul pentu copii și tineret “Merlin” Timișoara 
• Casa de Cultură a Studenților din Timișoara  
• Palatul Copiilor – Timişoara 
• Numeroase ONG-uri 
• Școli generale din Timişoara şi din judeţul Timiş 
• Asociaţia Festivalul Baroc Timişoara 
• Societatea Română de Televiziune-Studioul teritorial Timișoara  
• Radio Timișoara  
• Muzeul de Artă Timișoara  
• Muzeul Național al Banatului  
• Muzeul Satului Bănățean,  
• Biblioteca Județeană Timiș 
• ISU Banat 
 
Colaborările și parteneriatele dezvoltate cu aceste instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara, cu 
instituţii de profil  din județul Timiș sau judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din străinătate s-au dovedit a fi 
benefice pentru mediul cultural, ştiinţific şi educaţional local, dar mai ales pentru proiectele şi programele 
derulate împreună.  
 
Agenda culturală aprobată prin HCL 295/29.05.2019 a cuprins 67 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, a fost structurată pe următoarele capitole: 
TIMIȘOARA TRADIȚIONALĂ  
* TÂRGUL DE PAȘTI 2019 și-a deschis porțile vineri 5 aprilie aducând timișorenilor prin intermediul celor 50 de 
căsuțe amplasate pe platoul de vis-à-vis de Catedrala Mitrolpotitană  o  paletă largă de produse: ouă uriașe, 
artizanat,  colaci secuiești, costume tradiționale românești, decorațiuni de sezon, lumânări parfumate, produse 
de patiserie, vin, icoane și alte produse lucrate manual dar și un carusel pentru cei mici. Decorarea unui ou uriaș, 
precum și pelerinajul Floriilor au constituit premeierele Târgului din acest an. 
Au fost de asemenea prezenți meșteri populari din Timișoara, Arad, Reșița, Caransebeș, Jupânești, Salonta, Ineu, 
Hunedoara, Sf. Gheorghe, cu ateliere de creație, roata olarului, ouă încondeiate, pictură pe sticlă, ceramică și 
țesături. Activitățiile artistice din cadrul Târgului s-au desfășurat după următorul program: 
Vineri, 5 aprilie: 
17:00 – Deschiderea oficială, concert Timișoara Big Band 
Sâmbătă, 6 aprilie 
16:00 – Parada Iepurașilor, concept Eva Labadi 
Ateliere de împletituri, pictură pe sticlă și realizare de păpuși tradiționale 
Duminică, 7 aprilie 
13,00 – Concert coral susținut de Corala Epifania din Timișoara 
Vineri, 12 aprilie 
Ateliere de pielărie, broderie, cusături, turtă dulce 
Sâmbătă, 13 aprilie 
16:00 – „Pictăm împreună cu Hazliții pe ouă uriașe” 
Duminică, 14 aprilie 
13:00 – Concert coral susținut de Facultatea de Teologie Timișoara 
Vineri, 19 aprilie 
16:00 – Expoziție de pictură „Lumina Florilor de Paști” – Muzeul Catedralei Mitropolitane 
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Sâmbătă, 20 aprilie 
11:00 – Decorarea Oului Uriaș, demonstrație culinară 
Ateliere de ceramică, ouă încondeiate, sculptură în lemn 
Duminică, 21 aprilie 
17:00 – Pelerinajul Floriilor organizat de Catedrala Mitropolitană. 
24-26 aprilie – ora 16:00 – Încondeierea ouălor de Paști. 
 
* FESTIVALUL INIMILOR  
În perioada 3 - 7 iulie 2019, de la 19:30, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor - Timișoara, s-a desfășurat  cea de-a 
XXX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor FESTIVALUL INIMILOR, sărbătoarea mondială a  folclorului, care 
s-a  bucurat de participarea extraordinară a unor valoroși artiști din :  
Bulgaria: Professional folk ensemble "Pazardzhik" 
Columbia: Compañía Artistica Manglares 
Elveția: Traditional folk dance group "Les Zachéos" 
Georgia: TSU-Flying Georgians 
Indonezia: Universitas Indonesia Krida Budaya  
Republica Moldova: Orchestra “Barbu Lăutaru” 
Serbia: Folklore Ensemble "Branko Radičević" 
Spania: Grupo Folklorico Alto Aragon  
Turcia: Izmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) 
Ungaria.: Folkloric Ensemble Szeged  Tancegyttes  
 
Din țară au fost participat:  
Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare,  
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu,  
Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” din Sibiu,  
Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul" din Tg.Mureș,  
Ansamblul „Semenicul” din Reșița,  
Ansamblul “Bihorul” din Oradea,   
Ansamblul folcloric studențesc “Marțișorul” din Cluj Napoca,  
Ansamblul Folcloric „Cununița” din Arad,  
Ansamblul Folcloric „Lugojana” din Lugoj  
 
Din Timișoara  
Ansamblul Profesionist „Banatul”,  
Ansamblul folcloric „Timișul”   
Ansamblul folcloric „Doina Timișului” 
  
Formații ale așezămintelor culturale:   
Ansamblul Folcloric „Iorgovanul” din Șimand, jud.Arad,  
Ansamblul "Cununa Timișului" din Ghiroda, jud.Timiș,  
Ansamblurile de călușari "Murguleţul" din Potcoava și  „Junii Căluşari” din Sârbii Măgura – jud.Olt  
 
Nu au lipsit nici formațiile naţionalităţilor conlocuitoare:  
Ansamblul folcloric sârbesc ”AKUD Mladost” Timișoara 
Ansamblul folcloric maghiar Eszterlanc” din Timișoara  
Ansamblul de dansuri germane „Warjascher Spatzen” din Variaș 
Ansamblul „Hatzfelder Pipatsche” din Jimbolia  
Ansamblurile maghiare reunite „Csűrdöngölő” şi „Szederinda” din Tormac 
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* ZIUA TIMIȘOAREI 
,,Timișoara la Centenar” s-a intitulat amplul program pregătit de municipalitate în perioada, 1 – 4 august 2019, 
pentru a marca un moment important - 100 de ani de la instaurarea administrației românești în Timișoara: 
1 august 2019 
Piața Libertății: 
17:00    Deschiderea târgului național de meșteșugari de la Timișoara (1-4 august) și a workshop-ului de 
caricatură - Ștefan Popa Popas 
18:00  ,,Fata babei și fata moșneagului’’– Compania Phantasia 
Piața Victoriei  
19:00  ,,100 de ani de folclor în Timișoara”- Spectacol folcloric susținut de către Ansamblul Timișul și soliștii 
Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Teleagă, Dana Gruescu, Ion Dragomir, Doriana Talpeș, Anda Sabadoș. În 
recital: Vlăduța Lupău și formația condusă de Armin Nicoară. 
 
2 august 2019 
Piața Victoriei 
19:00  ,,Timișoara cântă la 100 de ani”  
Timișoara Stage Groove Experience și soliștii Simion Caragia, Maria Avramescu, Maria Hojda, Jennifer Poaty 
Souami, Izabella Toth și Voicu Dumitraș 
Pro Musica  
Phoenix 
Cargo 
 
3 August 2019  
08:30   Piața Petru Maior – Depunerea de coroane la monumentul comemorativ consacrat colonelului Virgil 
Economu. 
09:45   Ceremonial militar- religios şi reconstituirea momentului istoric de la 3 august 1919 – intrarea trupelor 
române conduse de colonelul Virgil Economu și instalarea administrației românești: prezentarea onorului şi 
salutarea drapelului de luptă, intonarea imnului național al României 
10:00    Reconstituirea momentului istoric de la 3 august 1919 
10:15    Oficierea serviciului religios, alocuțiuni- Primar, Președinte CJT, Prefect 
10:30 – 10:35 Defilarea detașamentului de onoare.  
11:40  Parcul Central-depunerea de coroane 
12:00  Bdul Republicii – defilare 
13:00  Ședinţa festivă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul căreia au fost decernate titluri de 
Cetăţean de Onoare al Timişoarei: 
13:15 doamnei Adriana Babeţi-profesor universitar doctor, prozator, critic literar, romancier şi eseist român 
contemporan 
13:30  doamnei Doina Ioana Popa-secretar literar, fondator al Fundaţiei Culturale “Artmedia” 
13:45  domnului Toma Frenţescu- maestru coregraf de talie internaţională, coordonator al ansamblului folcloric 
“Timişul” 
13:55  domnului Szakáts Béla-profesor, sculptor apreciat în ţară şi peste hotare. 
19:00  Piața Victoriei – Concert Phaser, Alina Eremia, Vunk și Loredana 
21:00  Piața Unirii – Concert Filarmonica Banatul 
22:55  Piața Victoriei-Foc de artificii 
 
4 august 2019 
19:00   Festivalul Blues pentru Timișoara,  Concerte cu: Bega Blues Band, Andreea Vlas, Nicu Patoi & Platonic, 
Ceața Blue, Ana Maria Galea Band, Loup Garou. 
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* RUGA TIMIȘOAREI a adus în  perioada 14 – 15.09.2019, la Teatrul de Vară, Parcul Rozelor îndrăgiți interpreți ai 
melosului popular, după următorul program: 
Sâmbătă, 14.09.2019 
Ansamblul “ Pusta Banatului” cu  Dolores Dongea, Claudiu Tărnăuceanu, Adriana Coste. 
Ansamblul Folcloric “Timişul” alături de  Andreea Voica, Petrică Miulescu Irimică, Ramona Viţa, Ghiţă Călțun 
Brancu, Stana Stepanescu, Nicolae Ghebaură, Ancuţa Fleşariu, Cornel Brici, Alina Radi, Ioan Surdu, Camelia 
Florea, Larisa Murariu, Denis Bizău.            
Duminică, 15.09.2019 
Ansamblul Folcloric “Timişul”, cu participarea soliştilor: Petrică Moise,  Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu,  Doriana Talpeş, Ioan Dragomir, Felicia Stoian, Ciprian Pop,  Maria Coman, Florin Boita, Maria Borţun 
Popescu, Alexandra Iacob, Roma Ianăş, Camelia Miuţescu,  Anda Sabadoş 
 
* ZILELE BASARABIEI LA TIMIȘOARA  
Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei”, ediția a XIX-a, organizat de Organizația Studenților Basarabeni în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a municipiului Timișoara, Consiliul Județean, 
UVT și UPT s-a desfășurat în perioada 27 – 30 martie 2019 sub devizul „Descoperă Basarabia” și a cuprins diverse 
evenimente culturale prin care a fost evidențiată arta, umorul, dansul, muzica, literatura și  gastronomia 
basarabeană. Sâmbătă, 30 martie 2019, începând cu ora  18:30 pe scena din Piața Libertății din Timișoara, au 
evoluat: 
- Ansamblul Spicușor 
- Ansamblul "Timisul"al Casei de Culturăa municipiului Timișoara alături de soliștiiDoriana Talpeș, Rodica 
Canțâr, Stoicanescu Dumitru 
- The Glimpse 
- Adriana Onceanu 
- The Wax Road 
- Mark Stam 
 
* FESTIVALUL NAȚIONAL DE ROMANȚE  “Roze pe Bega” 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, în colaborare cu Fundaţia Politehnica, Facultatea de Muzică, 
Filarmonica de Stat Banatul, Radio Timisoara şi TVR Timişoara a organizat în perioada 11-12 Septembrie 2019 cea 
de-a cincea ediţie a Festivalului Național de Romanțe „Roze pe Bega”, cu cele două secțiuni: Concurs de 
interpretare și creație  şi  Concurs de versuri de romanțe.  
Printre invitați, în acest an s-au regăsit  cunoscuți interpreți  de romanțe din afara Timișoarei: Zorina Bălan din 
Craiova, Domnița Moroșanu din Vaslui și Alexandru Demeter din Ponorel, județul Alba dar și interpreți locali: 
Gheorghe Adam, Sonia Vlaicovici Butaș, Dănuț Irimia Bottner și Cristian Ioan Ardelean.  
 
* ANIVERSAREA CORALEI FEMININE “CARMINA DACICA”- 50 de ani de activitate  
În  16 noiembrie 2019, ora 18:00,  Colegiul Național de Artă “Ion Vidu” și-a îmbrăcat straiele de sărbătoare și a 
găzduit Concertul coral aniversar – 55 de ani de activitate a coralei  feminine  “Carmina Dacica” și 33 de ani de 
activitate dirijorală a dnei prof. Flora Toth.  În program pe lângă evoluția coralei feminine s-au regăsit și  invitați 
speciali: Corul Avocaților Baroului din Timișoara, dirijor Mihaela Codruța Niculescu și Corala Bărbătească Epifania 
din Timișoara, dirijor Florin-Nicolae Șincari. 
 
* ANIVERSAREA CENACLULUI DE SATIRĂ ȘI UMOR RIDENDO - 50 de ani de activitate 
Semicentenarul Cenaclului de satiră și umor "Ridendo" a prilejuit în perioada 4 – 7 octombrie 2019 organizarea 
unor evenimente, la care au participat peste 30 de epigramiști din Timișoara și din țară. Programul evenimentului 
a inclus: 
- comunicări moderate de dl Ionel Iacob-Bencei 
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- vernisajul Expoziției POPA S,  
- vizitarea Muzeului POPA S 
- prezentarea volumului aniversar ”Ridendo – semicentenar”,  
- pelerinaj la locul de veci al maestrului Dimitrie Jega 
- recital de umor la Căminul cultural din Topolovațu Mare 
- festivitatea de premiere 
 
* SPECTACOLUL ANUAL AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “TIMIȘUL” a avut loc în data de  12 decembrie 2019 în  Sala 
“Capitol” a Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara și a adus în fața celor prezenți  cântece și dansuri din zona 
de câmpie și de munte a Banatului, în inerpretarea orchestrei și dansatorilor ansamblului folcloric “Timișul” 
alături de îndrăgiții soliști vocali: Doriana Talpeș, Dumitru Stoicănescu, Carmen Popovici Dumbravă, Petrică 
Miulescu Irimică, Andreea Voica dar și un moment de colinde și obiceiuri de Crăciun. Invitat special Corala 
bărbătească “Epifania”. 
 
* EXPOZIȚIA DE PICTURĂ “SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE” 
Vernisajul expoziției de icoane realizate cu ocazia Sărbătorilor Pascale s-a desfășurat în data de 20 aprilie 2019 la  
Casa de Cultură a Municipiului Timisoara.  Icoanele expuse au fost realizate de către artiştii plastici, membri ai 
Asociaţiei Artiștilor Plastici “Romul Ladea”. 
 
* 8 MARTIE - Ansamblul “Timişul” al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara a prezentat în data de 9 martie 
2019, ora 19:00, la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul” – Timișoara, un spectacol dedicat zilei internaționale a 
femeii. Publicul spectator  s-a bucurat de prezența soliştilor: Camelia Florea, Rodica Canțîr Pâslari, Vanesa Jarja, 
Cornel Brici, Mihaela Petrovici, Petrică Miulescu Irimică 
 
* MANIFESTĂRI DEDICATE REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 la 30 de ani 
Timișoara, a marcat în luna decembrie 2019, 30 de ani de la declanșarea Revoluției și de la momentul în care  a 
devenit primul oraș liber de comunism. Programul evenimentelor a fost propus de asociațiile de revoluționari din 
oraș: Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989, A.L.T.A.R. – 1989, Asociaţia „17 Decembrie a Răniţilor 
şi Familiilor Îndoliate în Revoluţia din Decembrie 1989”, Asociaţia „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 
1989”, Frontul Democratic Român, Asociaţia Revoluţionară „Frăţie, Egalitate, Colaborare, Cooperare”, Asociaţia 
„Victoria” a Luptătorilor în Revoluţia din Timişoara, Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989, Asociaţia „Revoluţia 
1989 Timișoara”, Asociaţia pentru Recunoaşterea Meritului Revoluţionarilor, Asociaţia „16 Decembrie 1989”, 
Asociaţia Luptătorilor din Revoluţia Anticomunistă 16-22 decembrie 1989.   
Evenimentele organizate cu acest prilej au avut un plus de încărcătură emoțională prin prezența la Timișoara a 
președintelui României, dl.Klaus Iohannis, care a depus  o coroană de flori la Monumentul Eroilor,  a participat la 
slujba de pomenire a martirilor de la Catedrală și la aprinderea Candelelor Nemuririi din fața Operei Române  iar 
apoi la Spectacolul Regal de Balet intitulat „Revolta”, care s-a desfășurat la Opera Națională Română. 
Programul comemorării Revoluției a cuprins: 
15 decembrie 2019 
10:30 Simpozion – „30 de ani de la declanșarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989” – Sala Revoluţiei 
17:00 – Marșul Libertății, pe traseul Piața Maria – Piața Victoriei și depunerea de candele pe scările Catedralei 
Mitropolitane în memoria eroilor martiri 
 
16 decembrie 2019 
11:00 Sedința festivă a Consiliului Local Timişoara 
13:30 Vernisajul expoziţiei de pictură „30 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române din Decembrie 1989” – 
Teatrul Naţional 
14:00 Lansarea cărţii „Timișoara – 30 de ani de libertate”, autor Adrian Kali – Teatrul Naţional 
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14:30 Premierea câştigătorilor concursului de istorie „30 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989” – Teatrul Naţional 
17:00 Concert de muzică cu: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu şi Ducu Bertzi – scena din Piaţa Victoriei  
19:00 Concert Cercul de copii al Liceului „Ion Vidu” – Catedrala Mitropolitană 
19:00 „Revolta” – primul spectacol de balet inspirat după evenimentele din 1989. Au participat Maia 
Morgenstern și Ion Caramitru, coregrafia Vanda Ştefănescu şi Gigi Căciuleanu – Opera Română.  
20:00 Moment de reculegere şi aprinderea ,,Candelelor Nemuririi’’ în Piaţa Victoriei 
23:45 Liturghie la Biserica Martirilor 
 
17 decembrie 2019– zi de doliu 
10:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri şi depunerea de coroane – Catedrala Mitropolitană din Timişoara 
12:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri şi depunerea de coroane – Biserica Martirilor 
14:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri, parastas şi depunerea de coroane – Cimitirul Eroilor 
18:00 Moment de reculegere cu lumânări personalizate cu chipurile eroilor – martiri pe treptele Catedralei 
Mitropolitane 
 
18 decembrie 2019 
10:00 Crosul Revoluţiei – Stadion Dan Păltinişanu  
 
12:00 Lansare videoclip 3D al piesei „Timișoara”, de Pro Musica – Senatul Rectoratului Politehnicii 
18:00 Depunerea de candele – Catedrala Mitropolitană 
 
19 decembrie 2019 
10:00 Adunarea festivă pentru celebrarea a 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 şi lansarea volumului 
„Proclamaţia de la Timişoara – în contextul Revoluţiei Române din Decembrie 1989” – Universitatea de Vest 
 
20 decembrie 2019 
12:00 Declanşarea sirenei timp de 3 minute pentru a marca dobândirea de către Timişoara a statutului de oraş 
liber de comunism 
15:30 Şedinţa festivă – Sala Operei Române 
18:00 Rock for Revolution – Piaţa Victoriei, cu Cargo, Phoenix, Pro Musica, Sonatic 
 
21 decembrie 2019 
13:00 Expoziţia pe teme despre Revoluţia din Decembrie 1989 – carte-album „Întâlnirea cu îngerul”, coordonator 
Mihai Olteanu, Bastion 
 
22 decembrie 2019 
Pomenirea eroilor martiri ai Revoluţiei Române în toate bisericile din Episcopia Timişoarei. 
 
* CULTIVAREA TRECUTULUI MILITAR AL POPORULUI ROMÂN  
Ziua Imnului – 29 iulie 2019 
Ziua Drapelului – 26 iunie 2019 
Ziua Armatei Române – 25 octombrie 2019 
Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2019 
 
* FESTIVALUL VINULUI,ed a XIX-a,  s-a desfășurat în Piața Victoriei în perioada 25 – 27 octombrie 2019, aducând 
în fața timișoenilor și nu numai, pe lângă degustare de vinuri și de produse gastronomice româneşti şi  
internaţionale, muzica şi voia bună  alături de îndrăgiți artiști, de diferite genuri muzicale: 
Vineri, 25 octombrie 2019 
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17:00 Ansamblul ”Pusta Banatului” cu Dolores Dongea 
17:45 Ansamblul “Timişul” alături de îndrăgiții solişti: Mihaela Petrovici, Nicu Novac, Adrian Stanca, Carmen 
Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Dumitru Teleagă, Maria Bortun-Popescu, Dumitru Stoicanescu, Anda 
Sabados, Ana Maria Moldovan, Ancuţa Flesariu, Ianăș Roma, Cornel Brici, Denis Bizău şi Vlad Văcaru 
21:00 Deschiderea oficială a festivalului 
21.15: Aurel Tămaş. 
 
Sâmbătă, 26 octombrie 2019 
17:00 DJ Sniper 
18:00 Incubatorul de Artă 
19:00 Hazard 
20:00 Dincolo de Ziduri 
21:00 Feli 
 
Duminică, 27 octombrie 
17:00 DJ Sniper 
18:00 Facultatea de Muzică 
19:00 Vest Phoenix Cover 
20:00 R.U.A. 
21:00 Elena Gheorghe 
 
MANIFESTĂRI DECEMBRIE  
* TÂRGUL DE CRĂCIUN – SERBĂRILE CRĂCIUNULUI, desfășurat în perioada 1 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020. 
Dacă Piața Victoriei a fost gazda celor 100 de căsuțe ornate în spiritul Sărbătorilor de iarnă,  ce au îmbiat 
vizitatorii cu produse specifice sezonului, zona Modex  a găzduit  standurile cu mâncare iar în Piața Libertății au 
fost amplasate patinoarul, Căsuța lui Moș Crăciun cu atelierele pentru copii, căsuțele meșterilor populari, un 
carusel, mașinuțe și diverse jocuri pentru copii .  
Programul artistic al evenimentului a inclus:  
Piaţa Victoriei 
1 decembrie 2019 – “La mulţi ani, România” 
16:00-22:30  
-Ansamblul folcloric,”Ghiocelul” din Giroc cu soliștii Mariana Zota, Mona-Lisa şi Radu Sufan, Bogdan Firu şi 
Loredana Sur 
-Ansamblul folcloric”Timişul” cu soliștii vocali Petrică Miulescu Irimică, Stana Stepanescu, Doriana Talpeş, 
Dumitru Stoicănescu, Olguţa Berbec, Robert Tărnaveanu,   
-Concerte susținute de: 
Dragoş Moldovan 
Mira  
Holograf 
 
2 decembrie 2019 
17:00 Incubatorul de Arte 
18:00 Gheorghe Iovu 
 
3 decembrie 2019 
17:00 Valeriu Iocsa – nostalgii folk 
17:30 Anthony& Livemuseart 
18:00 Timișoara Big Band 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 
 

96 
 

4 decembrie 2019 
17:00 Fabrica de Arte 
17:30 Şcoala Pro Muzica 
19:00 Ansamblul folcloric ”Timişul” Tineret 
 
5 decembrie 2019 
17: 00 Cromatick Voice şi Liceul ,,Gerhardinum” – concert pop 
18:30 Liceul de Muzică,, Ion Vidu” 
19:00 Parada lui Krampus, organizată de Produrabil 
 
6 decembrie 2019 
17:00 Piti Show – emisiune interactivă cu şi pentru copii 
18:00 Şcoala de Arte din Caransebeş 
18:20 Şcoala “Denisse” 
18:30 ”Timişoara cântă!” 
19:00 SuddenFeel 
20:00 Andra Gogan 
 
7 decembrie 2019   
17:00 ”Noi umblăm să colindăm” cu  Florentina şi Petre Giurgi(Maramureş), Adrian Stanca, Raluca şi Oana Stanca, 
Cătălin Maximuc (Moldova), Ansamblul ,,Pusta Banatului’’ 
 
8 decembrie 2019 
17:00 Colindători din Voiteg, Banloc, Gătaia, Nițchidorf 
18.30 Maryliss 
19:30 Mihai Trăistariu 
 
9 decembrie 2019 
17:00 Colindători din Deta, Giera şi Birda 
17:30 Colinde cu Cromatick Voice 
18.30 Epoka 
 
10 decembrie 2019 
17:00 Generaţia Muzicii 
18:30 Şcoala Populară de Artă ”Ion Românu” Reşiţa şi soliştii Ionela Badalan, Maria Csychy , Consuela Grigoriu, 
Ana Parvulescu Cega, Cristina Rotariu 
 
11 decembrie 2019 
17:00 Palatul Copiilor din Timişoara 
18:30 Ansamblurile” Cununa Timişului” şi ”Datina” din Ghiroda, “Flori din câmpie” din Giarmata Vii 
 
12 decembrie 2019 
17:00 Piti Show – emisiune interactivă cu și pentru copii 
18:00 Timișoara Big Band 
19:00 Colinde – Incubatorul de Arte 
19:00 Spectacolul anual al Ansamblul folcloric Timişul - sala „Capitol” a Filarmonicii de Stat Banatul 
 
13 decembrie 2019  
17:00 Vest 
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18:00 Pastiche 
19:00 Box Office 
20:00 Andreea Bănică 
 
14 decembrie 2019 
17:00 Cantodena- colinde 
17:30 Asociaţia pentru Promovarea Tradiţiilor 
18:30 ”Timişoara cântă!” 
19:30 Amalia Gaiţă 
20:30 Ami 
 
15 decembrie 2019 
18:00 Festivalul Coral ”Leru-i, Doamne, Ler”- parteneriat cu Mitropolia Banatului 
19:00 ”Casa Familiei Reunite colindă frumos româneşte”: Mariana Anghel, Marcel Anghel, grupul ”Folcloriştii” şi 
grupul cameral-instrumental ”Cantores”, organizat de către Casa Familiei Reunite. 
 
16 decembrie 2019 – Folk pentru Revoluție 
17: 00 Concert de muzică folk dedicat Revoluţiei Române din Decembrie 1989: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu şi 
Ducu Bertzi 
 
18 decembrie 2019 
17:00 Corul Catedralei ,,Învierea Domnului’’ din Caransebeș 
17:30 TmHarmony 
18: 30 Şcoala de Muzică şi Artă ,,Artsoma” 
19:00 Facultatea de Muzică şi Teatru Timişoara– concert 
20:00 Crăciun Medieval – Peregrinii&Deep6 Project 
 
19 decembrie 2019 
17:00 # Atenţie! Moș Crăciun există! producţie a Companiei ,,Phantasia”, în colaborare cu Teatrul pe Roţi Arad, 
Trupa Thespis Timişoara, Trupa Rhythmic Dance Dumbrăviţa, Piti Show Radio Timişoara 
 
20 decembrie 2019  
18:00 Rock for Revolution, cncerte cu Sonatic, Pro Musica, Phoenix, Cargo 
 
21 decembrie 2019 
17:00 ”Vin colindătorii cum veneau odată..”: Corala ,,Contrast” şi Petrică Moise, colindători din Giarmata şi 
Pișchia, Chevereşu Mare şi Carani, Maria Petchescu, Maria Florea, Mariana :Șușca, Cosmina Brădean, Adrian 
Petcu, Felicia Costa s.a. 
19:30 Alexandra Cancel & Sebastian Dragomir 
20:00 Mircea Rusu Band 
 
28 decembrie 2019 – „Timişoara cântă!” 
19:00 Pseudonym 
20:00 Rezident EX 
 
29 decembrie 2019 “Timişoara cântă!” 
18:00 Skywalkers 
19:00 Remember 
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* REVELIONUL SENIORILOR  
1000 de pensionari din Timişoara au sărbătorit trecerea în noul an la Cantina Universității Politehnica din 
Timișoara. Programul pregătit cu această ocazie 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, Cornel Brici și Petrică Moise 
          Instrumentiști: Luca Novac, Puiu Stoia,  , 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  
01,00 – 05,00 Program alternativ de muzică uşoară şi muzică  populară 
 
* RETRO REVELION 2020, desfășurat în data de 31 decembrie 2019 a făcut posibilă întâlnirea celor prezenți în 
Piața Victoriei cu trupele Phaser, Akcent, Sandra N și Rednex. 
 
TINERI ÎN TIMIȘOARA  
* ZIUA MAJORAȚILOR  
Cea de-a doua ediție a proiectului “Ziua Majoraților”, a fost organizată în data de 13 mai 2019, la Sala Capitol a 
Filarmonicii de Stat „Banatul”, avându-i ca invitați pe BRomania și Mircea Bravo.  
 
* ZIUA TINERILOR 
Parcul Poporului a fost gazda celei de-a patra ediții a evenimentului Ziua Tinerilor, desfășurat în data de 20 iulie 
2019. Publicul prezent a avut oazia să se întâlnească cu Ioana Ignat, Dragoș Moldovan, Chromatik Voice și Dj 
Sniper. Alături de concertele susținute de artiștii mai sus menționați  au mai avut loc ateliere creative, jocuri, 
expoziții, dar și activitați sportive inedite. 
 
* ZILELE STUDENȚILOR  
Programul evenimentului desfășurat în perioada 15 – 16 mai 2019, în Complexul Studențesc a cuprins: 
15 mai 2019– Aleea Studenţilor  
14:00 – 18:00 
Activităti sportive – Dă play Copilăriei  
DJ Contest 
19:30 – 22:30 concerte cu AllOver, ADDA, Maximilian 
22:30 – Proiecţie de film în aer liber  
 
16 mai 2019– Aleea Studenţilor  
14:00 – 18:00 
Activităti sportive – Dă play Copilăriei  
DJ Contest – eveniment organizat de Mangetic Festival 
Concurs de cultură generală despre Centenar 
19:00 – 23:00  Concerte cu Warm-up cu DJ Kuky, EL NINO,  CTC,  DJ Shiver 
22:30 – Proiecţie de film în aer liber  
 
TIMIȘOARA ÎNFRĂȚITĂ 
* COLABORĂRI ARTISTICE ÎNTRE TIMIȘOARA ȘI ORAȘE PARTENERE, SCHIMBURI CULTURALE 
- Delegații reprezentând orașe înfrățite cu Timișoara au fost prezente  la Timișoara cu diferite ocazii: 
      9 Mai - Ziua Europei  
1 August – Ziua Timișoarei 
      1 Decembrie – Ziua Națională a României 
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-  10 – 13 aprilie 2019 a fost prezentă la Timișoara o delegație condusă de dl.Ian Curryer, Președintele Executiv al 
Consiliului Local al orașului Nottingham cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfrățirea dintre Timișoara și orașul 
Nottingham din Marea Britanie. 
 
-  26– 29 septembrie 2019 au fost prezente la Timișoara delegațiile oficiale ale orașelor  înfrățite Novi Sad-Serbia, 
Cernăuți-Ucraina, Nottingham-Marea Britanie, Lublin-Polonia, Karlsruhe-Germania și Porto-Portugalia pentru a 
participa la evenimentul “Ambasador 2021”. 
 
-1 noiembrie 2019 – concert susținut la Timișoara de către Orchestra Filarmonicii din orașul înfrățit Gera din 
Germania. 
 
TIMIȘOARA TURISTICĂ 
* PROMOVAREA ATRACȚIILOR TURISTICE LOCALE ȘI REGIONALE/ TIPĂRIRE MATERIALE INFORMATIVE PRIVIND 
TIMIȘOARA 
Pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor arhitecturale, culturale şi naturale ale Timişoarei cât și pentru a 
creşte gradul de informare a celor interesaţi privind oportunităţile oferite de municipiul Timişoara au fost 
realizate și tipărite materiale publictare ( afișe, pliante, etc.) în mai multe limbi de circulație internațională, ce au 
fost distribuite gratuit cu diferite ocazii sau direct vizitatorilor Infocentrului Turistic Timișoara. 
 
TIMIȘOARA ACADEMICĂ 
*Sprijinirea vieții academice, culturale și știintifice a municipiului Timișoara - congrese, simpozioane, dezbateri, 
concerte, etc 
-  Realizare și amplasare statuie Regina Maria 
-  Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara, la 100 de ani 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ 
* FESTIVALUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ. Cea de-a XV-a ediție a ministagiunii în aer liber a festivalului s-a desfășurat 
în perioada 29 august și 1 septembrie 2019, în Piața Victoriei, după următorul program.: 
29 august 2019, ora: 20.30 
Gala de operetă  
 
30 august 2019, ora: 20.30 
My Fair Lady  de Frederick Loewe 
 
31 august 2019, ora: 20.30 
Voievodul Țiganilor  de Johann Strauss 
 
1 septembrie 2019, ora: 20.30 
Gala de operă 
 
* FESTIVALUL DE ROCK, 20 Decembrie 2019 -  ziua în care am celebrat 30 de ani de când Timișoara a devenit 
primul oraș liber din România.  
În Piața Victoriei au concertat  Sonatic, Pro Musiza, Cargo și Phoenix 
 
* TIMIȘOARA INTERNAȚIONAL MUSIC FESTIVAL – REVOLUTION  
A cincea ediție a Revolution Festival a avut loc în perioada 8 - 10 august la Liceul Silvic din Timișoara. Cele 10 zone 
și scene ale festivalului au  adus și în 2019 mulți artiști și interpreți de talie internațională si națională. În data de 
8 august 2019 pe scena principală a festivalului a urcat Kosheen, celebra formație electronică din Bristol. Electric 
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Apex a  găzduit cea mai bună selecție de DJ români și reprezentații live: Amorf live, Atipic showcase (Arapu, 
Mihigh, Vincentiulian, Priku), Livio & Robi și Prâslea iar Gaia Trance Zone a oferit celor prezenți combinația 
perfectă dintre artiști sârbi și români: Imaginarium live, Latam, Moca, Psylev, Stole, Vlada, Xoa, Zarma and 
Zenesis 
 
* VOX MUNDI - festivalul internațional de muzică corală modernă și contemporană pentru copii și tineret, s-a 
desfășurat în perioada 17-25 mai 2019 în organizarea Arhiepiscopiei Timișoarei și Asociației Culturală Kratima, în 
colaborare cu Primăria Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara astfel: 
17 mai 2019 
11:30   Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”  - Prezentare Vox Mundi 
Corul de fete al Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” 
 
18-19 mai 2019  
10:00  AKASĂ College 
Workshop de voluntariat 
 
23 mai 2019 
18:00  Colegiul Național de Artă Ion Vidu - concerte 
Corul de fete al Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” 
Aurin, Ungaria 
Canticum, România 
24 mai 2019 
10:00  Colegiul Național de Artă Ion Vidu 
Meridian 
Workshop coral interactiv 
Corul de copii al Radiodifuziunii Române 
Corul de copii „Symbol” al Patriarhiei Române 
19:00, Teatrul Național Mihai Eminescu – Gala  Vox Mundi 2019 
Corul de cameră „Preludiu”, România 
Corul de copii „Tapiola”, Finlanda 
Grup a cappella de jazz “Jazzapella”, România 
 
Sâmbătă, 25 mai 2019 
09:30  Vicariatul Sârbesc 
Arta care face bine  - Workshop de terapie prin artă 
 
11:30, Piața Unirii 
Open air performance 
 
26 mai 2019 
10.00  Catedrala Mitropolitană  
Sfânta Liturghie și concert 
Corul de copii „Symbol” al Patriarhiei Române 
 
11:30  Biserica Romano-Catolică Elisabetin 
Sfânta Liturghie și concert 
Corul de copii „Tapiola”  
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* FESTIVALUL PLAI - eveniment pentru toate vârstele,caracterizat prin diversitate, organizat de voluntarii 
Centrului Cultural PLAI din Timişoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara, în perioada 13 – 15 septembrie 2019 la  Muzeul Satului Bănățean , după următorul 
program:  
13 septembrie 2019 
19:00 Sonido Tupinamba 
20:30 Nubyan Twist 
22:00 Bebel Gilberto 
23:45 Panjabi MC 
 
14 septembrie 2019 
19:00 Balkan Taksim 
20:30 Amira Kheir 
22:00 Red Baraat 
23:45 Bosq 
 
15 septembrie 2019 
19:00 47Soul 
20:30 Orange Blossom 
22:00 Gili Yalo 
  
*Opera Maghiară de Stat  din Budapesta -  28 august 2019, Piaţa Libertăţii , ora 20:00, spectacolul ”Elixirul 
dragostei” de Gaetano Donizetti 
 
TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
* TIPĂRIRE REVISTĂ “ Anotimpuri literare ” – apariție trimestrială 
 
* SESIUNEA HELION. Activitățiile desfășurate de Clubul Helion în anul 2019 au cuprins: 
-  Conferința Internațională Helion, ediția a V-a,12-13 aprilie 
-  Concursul TIMIȘOARA VIRTUALĂ (februarie-mai 2019) 
-  Concursul Național de proză scurtă, Helion, ediția a 34-a (din pacate nu au fost acordate,trimise,toate 
premiile,existand nemultumiridin partea castigatorilor) 
-  Sesiunea Helion, ediția a33-a,11-12 mai 
-  Premiile Internaționale Helion, acordate dlui William Hughes (Anglia) și dnei Magdalena Grabias(Polonia) 
-  Tipărirea a 6 numere (trei numere duble) din revista Helion (nr.1-2 în aprilie 2019; nr. 3-4  în septembrie 2019 și 
nr. 5-6 în decembrie 2019)- 
-  Tipărirea numărului 15, special din revistă (buletinul) de teorie, istorie și critică s.f. Biblioteca Nova, 
august,2019.. 
-  Patru expoziții de artă plastică (trei individuale și una colectivă) 
-  MOONIVERSE, manifestare complexă, dedicată aniversării a 50 de ani de la de la aselenizarea unei nave cu 
echipaj uman (19-20 iulie 2019) 
-  Organizarea celei de-a 40-a ediții a Convenției Naționale de Science-Fiction ( 12-13 mai 2019, Timișoara ).  
-. Realizarea a 10 numere  din revista electronică HELION ONLINE ( moment festiv pentru numărul 100 în 18 
octombrie2019). 
-  Cinci premii (din 12) la ROMCON-40, Convenția Națională de Science-Fiction 
 
TIMIȘOARA  JAZZ  BLUES 
*FESTIVALUL INTERNAȚIONAL JAZZ TM, 5 – 7 iulie 2019 
5 iulie 2019 
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Piața Victoriei 
20:00 - FrankieZ eXperiment & Tereza Catarov 
21:00 - Aron Ottignon 
22:30 - Laura Mvula 
  
Nocturnal Jams 
00:00 - Beats Remedy (Aether) 
00:00 - Gybravarisil (Klapka)  
6 iulie 2019 
Strada Fără Nume / Spoken Word 
10:30 - Tongue FU feat. Anthony Joseph, Zena Edwards & Rebecca Tantony feat. Pumn de Tarana 
  
Junior Jams / Garage Café 
14:00 - Twisted Blue 
  
Strada D. Cantemir / Voices Stage 
17:00 - Dov Meraki 
18:30 - Zara McFarlane 
  
Strada Victor Vlad Delamarina / Crossover Stage 
17:00 - Beats Remedy 
18:30 - Moses Boyd Exodus 
  
Piața Victoriei 
20:00 – Dumitrio 
21:00 - Ishmael Ensemble 
22:30 - Jazzmeia Horn 
  
Nocturnal Jams 
00:00 - Zimbru (Aether) 
00:00 - Binker & Moses (Klapka) 
  
7 iulie 2019 
Strada Fără Nume / Spoken Word 
10:30 - Tongue FU feat. Anthony Joseph, Zena Edwards & Rebecca Tantony feat. Tudor Ciubotari 
Junior Jams / Garage Café 
14:00 - Twisted Blue 
  
Strada D. Cantemir / Voices Stage 
17:00 - Groove Garden 
18:30 - Ala.Ni 
  
Strada Victor Vlad Delamarina / Crossover Stage 
17:00 – Zimbru 
18:30 - Barabas Lorinc Quartet 
  
Piața Victoriei 
20:00 – Ineffable 
21:00 - Yussef Dayes 
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22:30 - Tank & The Bangas 
 
* FESTIVALUL BLUES PENTRU TIMIȘOARA, Piața Victoriei, 4 august 2019 
19:00   Concert  cu  Bega Blues Band, Andreea Vlas, Nicu Patoi & Platonic, Ceața Blue, Ana Maria Galea Band, 
Loup Garou 
 
TIMIȘOARA CITEȘTE  
*  Concurs de literatură dialectală bănățeană MARIUS MUNTEANU 
5 ianuarie 2020, ora 12:00, a avut loc Gala Concursului de Literatură Dialectală Bănățeană “Marius Munteanu” au 
participat  creatori de literatură dialectală bănăţeană și au fost acordate premii. 
 
TIMIȘOARA EUROPEANĂ  
* 9 MAI – ZIUA  EUROPEI  
Ziua Europei a fost sărbătorită la Timișoara printr-un program la care și-au adus contribuția Instituţia Prefectului 
Judeţul Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, Garnizoana Timişoara, Centrul de 
Informare Europe Direct Timişoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Timiş 
Program evenimentelor: 
Piaţa Libertăţii : 
Deschiderea oficială a manifestării 
12:00 Ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Independenţei de Stat a României, Zilei Victoriei Coaliţiei 
Naţiunilor Unite şi Zilei Europei 
13:00 Vizitarea pavilioanelor de prezentare ale membrilor Asociației Corp Consular Timișoara și ale unor instituții 
publice și organizații neguvernamentale 
13:00    Activități ale Școlii de caricatură Popas Academy 
13:00 -  13:45 Spectacol susţinut de către tineri artişti - Inspectoratul Şcolar Timiş 
13:45 – 14:00 Formaţia Sangre Latina 
13:00 -15:00 Demonstraţii sportive - Direcţia Judeţeană pentru Sport Timiş 
17:00 ” Europa suntem noi ” - parada formaţiilor artistice Timișoara Big Band, Ansamblul Timișul, Ansamblul 
Doina Timișului, ansamblurile etniilor - maghiari, germani, sârbi, bulgari. 
17:45 Spectacol folcloric  cu Ansamblul Timișul,  Doina Timișului şi formaţii ale etniilor din Banat 
19:30 Recital cu Alexandra Mitroi, Voltaj și Kadebostany 
 
Piaţa Sfântul Gheorghe : 
13:00 Spectacol susținut de actori ai Teatrului Merlin 
 
* MARCAREA PRINCIPALELOR TEME EUROPENE: 
ORA PĂMÂNTULUI, 30 martie 2019  
20:00  În Piața Unirii au fost montate telescoape astronomice pentru vizitatori 
20.30 - 21.30 Coruri de copii din cadrul programului național Cantus Mundi  
21.30 Spectacolul „Ielele nopții ”, moment artistic cu Amaris Agni.  
 
SĂPTĂMÂNA MOBILITĂȚII, 16 – 22 septembrie 2019 
Au fost organizate o seie de  acțiuni tematice, conform programului de mai jos: 
16 septembrie 2019 
09:00-17:30 - Romanian Throwdown by USC / Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei 
09:00– Tura Botanic  AsociaţiaAlergotura 
 
17 septembrie 2019 
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10:00-16:30 - Romanian Throwdown by USC / Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei 
19:00- Tura Dumbrăvița  - AsociaţiaAlergotura 
 
18 septembrie 2019 
13:30- Circuit pe biciclete - partener  RATT, iar cursa s-a desfăşurat cu biciclete VELO TM. 
15:00 - 18:00– Demonstrații de handbal cu SCM Politehnica Timișoara – Piața Libertății 
18:00 - 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara –Piața Sf. Gheorghe 
19:00– Tura Vaporul -AsociaţiaAlergotura 
 
Marți, 19 septembrie 2019 
14:00 - 16:00 – Liceul Sportiv ,,Banatul” Timișoara - activități specifice– Piața Sf. Gheorghe 
15:00 - 18:00– Demonstrații de handbal cu SCM Politehnica Timișoara – Piața Libertății 
18:00 - 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara – Piața Libertății 
18:30– Tura de alergare – Asociaţia Alergotura şi MEB Run  
 
20 septembrie 2019 
17:00 - 18:00 – Demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara – Piața Victoriei 
18:00 - 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara –Piața Sf. Gheorghe 
18:00-19:30– Yoga / Smartfit – Parcul Botanic       
20:00– Tura Nora - Asociaţia Alergotura  
20:30– Tura Parcul Uzinei - Asociaţia Alergotura  
 
21 septembrie 2019 
13:00 - 13:30 – Meci demonstrativ de baschet - Piaţa Sf. Gheorghe 
17:00 - 18:00 – Demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara (juniori) – Piața Victoriei 
17:30– Tura de alergare - MEB Run 2h Challenge 
 
22 septembrie 2019 
18:30-20:30- Maraton de Cycling / Smartfit – Piața Victoriei 
20:00– Tura Vaporul – Asociaţia Alergotura 
 
ZIUA TRANSPORTULUI PUBLIC, desfășurată în data de 8 iulie 2019 a cuprins: 
16:00 parada mijloacelor de transport în comun istorice din cadrul Muzeului „Corneliu Mikloşi”, 18:00  Piaţa 
Victoriei,  Concert cu Mircea Baniciu şi Nicole Cherry. 
 
ZIUA SERVICIILOR PUBLICE   
Sâmbătă, 19 octombrie 2019, începând cu ora 10:00 Primăria Municipiului Timişoara a invitat peste 20 de instiuții 
publice cu standuri, utilaje, prezentări și demonstrații la Ziua Servciilor Publice 
Programul evenimentului:  
10:00 Teatrul de Copii şi Tineret “Merlin” – “ Croitoraşul cel Vitez” 
10:45 Mini-Mini Reflex 
11:00 Fanfara „Timișoara Big Band” 
11:20 Deschiderea oficială 
11:30 Compania Phantasia / Eva Labadi – “OsKar la Serviciile Publice” 
12:10 Palatul Copiilor 
12:20 Val Band 
13:00 Vanotek feat Lori 
13:45 Dj Kuky 
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* 1 IUNIE - FESTIVALUL COPIILOR  
Marea petrecere dedicată Zilei Internaționale a Copilului și mai ales dedicată celor mai mici dintre timișoreni s-a 
derulat în 31 mai  și 1 iunie 2019, astfel: 
31 mai 2019 
14:00 – Parada Portului Popular (Piața Unirii, Piața Victoriei, Parcul Rozelor, Parcul Copiilor) 
15:00 – Ansamblul Voitegeana, Ansamblul Călușarii de la Jebel, Ansamblul Tolvegeana 
15:30 – Ansamblul Hora Timișului 
16:30 – Muzică și dansuri populare susținute de formațiile de copii ale Ansamblului Timișul al Casei de Cultură a 
Municipiului Timișoara, Ansamblul Cununa Timișului, Centrului de Cultură, Ansamblului Mladost și ai Ansamblului 
Eszterlanc 
 
1 iunie 2019,  Parcul Copiilor: 
Scena principală: 
09:40 – Anne Dance Studio 
10:00 – Ursul păcălit de vulpe – Teatrul Merlin 
11:00 – Dans cu Magnum și Suzane Dance 
12:00 – The Dancers – Școala de balet Alexandra Coca 
13:00 – „Ne antrenăm” 
14:00 – Albă ca Zăpada și mai mulți pitici – Degetu’ Mic 
15:00 – Minisceneta „Prietenia”, dezbatere, discurs – Vip Club Jr 
15:30 – Mini Mini Reflex 
16:00 – Zumba Party 
16:30 – Școala de balet „Denisse” 
17:00 – Dance with Francesca 
17:20 – Club Darinur 
17:30 – Antrenament distractiv 
18:30 – Cromatik Voice 
19:30 – Incubatorul de Artă 
20:15 – Ana Moldovan 
20:30 – Andra Gogan 
-1 iunie în Parcul Copiilor: plimbări de agrement pentru copii cu ATV-ul și barca, ateliere de teatru, ateliere de 
pictură, modelaj, colaje și grafică susținute de Palatul Copiilor, etc. 
 
MUZICA DE FANFARĂ 
*Tmișoara Big Band - o fanfară pentru un oraș european  
Promovarea Timișoarei  în calitate de viitoare Capitală Europeană a Culturii în 2021 prin prezența fanfarei în 
programul principalelor evenimente cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din 2019: Târgul de Paști, 
Timfloralis, Ziua Europei, Spectacol de primăvară, Festivalul Artelor Timișorene, Ziua Timișoarei, Bega Bulevard, 
Festivalul Vinului, 1 Decembrie-Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun 
 
TIMIȘOARA INOVATOARE 
*FESTIVALUL ARTELOR TIMIȘORENE - ediția a VI-a 
Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Artelor Timișorene și-a deschis porțile în data de 3 iunie 2019. Pe lângă 
activitățile artistice și culturale cuprinse în program, evenimentul a inclus și concursul Bega Music Festival, 
adresat interpreților și compozitorilor. Duminică, 9 iunie, a avut loc Gala „Bega Music Festival”  care a încheiat 
Festivalul Artelor Timișorene și a prilejuit publicului spectator întâlnirea cu Bella Santiago, Jukebox şi Maria Hojda 
și Tm Groove. 
Programul complet al Festivalului: 
4 iunie 2019 
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Piaţa Sfântul Gheorghe  
17:00 - Teatrul Merlin - „Capra cu trei iezi” 
19:00 - Teatrul Degetu Mic - „Marcel și-a lăsat barbă” - spectacol antidrog 
Piaţa Libertăţii  
18:00 - „Să învățăm despre meşteşugurile populare” - expuneri ale meşterilor populari 
Piaţa Unirii  
18:30 - Grupul de chitară BegArt 
19:00 - Dans medieval - MiniMini Reflex  
19:30 - „Cântăm cu Melopolis” 
20:00 - „Binele și răul” - montaj coregrafic - Mini Mini Reflex  
21:00 - Peregrinii și Deep6 Project - „Basme de Foc’’ 
Piaţa Victoriei  
20:00 - Concert vocal – simfonic, Corul „Ion Românu” al Filarmonicii „Banatul”, şi orchestra Liceului de Muzică Ion 
Vidu 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere și expoziții cu titlu gratuit 
 
5 iunie 2010 
Piaţa Victoriei  
17:00 - Seară de balet  
20:00 - Recital MOZART  - Facultatea de Muzică și Teatru Timișoara 
Piaţa Unirii  
19:00 - Incubatorul de Artă se prezintă 
20.30 - Marc&Friends  
21:00 – Tradiţional Cvartet 
Piaţa Sfântul Gheorghe  
21:30 - Teatrul Auăleu – „Miorița” 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere şi expoziții cu titlu gratuit 
 
6 iunie 2019 
Piaţa Unirii  
18:00 - Timișoara Big Band & Ingrid Gabriela Nicolaescu  
19:00 - Magnum Team & Friends - Fusion 
Piaţa Sfântul Gheorghe  
19:00 - Lecţia de bachata - Salsa Rebels  
20:00 - Ia-ţi chitara şi hai să cântăm! Seara chitarelor, invitați Ilie Stepan & Horia Crișovan 
Piaţa Victoriei  
21:00  - „Micuța Dorothy” - Opera Română Timişoara 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere şi expoziții cu titlu gratuit 
7 iunie 2019 
Piaţa Victoriei  
17:00 – Bega Music Festival - ediția I - concurs de interpretare și creaţie. Recital Dj Project &Theo Rose 
Piaţa Unirii  
19:00 - Battle Street Dance & Party 
Piaţa Sfântul Gheorghe  
21:00 - Teatrul Național „Mihai Eminescu” - „Canicula” 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere şi expoziții cu titlu gratuit 
 
8 iunie 2019 
Piaţa Libertăţii  
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17:00 - Concurs de caricatură - Popas Academy 
Piaţa Sfântul Gheorghe  
10:00 - Lecţia de balet cu Alexandra Coca  
17:00 - Salsa Addicted & Just Dance Timișoara – workshop  
19:00 - Compania Phantasia - „Scufița Roșie și OsKar”  
20:00 - Cromatik Voice - teatru și muzică 
Piaţa Unirii  
19:00 - Latino Evening Party. Recital Ricardo Caria 
Piaţa Victoriei  
20:00 - Concert Filarmonica „Banatul”, dirijor Cristian Neagu 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere şi expoziții cu titlu gratuit 
 
9 iunie 2019 
Piaţa Victoriei  
18:00 - Gala Bega Music Festival, Maria Hojda & ™ Groove, Bella Santiago, Jukebox. 
Sala Teatrului German de Stat 
18:00 - Teatrul German de Stat – „Hansel și Gretel” 
Piaţa Sfântul Gheorghe  
17:00 - Generația Muzicii  
19:30 - Exerciții de actorie, anul I, Facultatea de Muzică și Teatru  
21:00 - „Femeia Şarpe” de Carlo Gozzi, anul II, Facultatea de Muzică şi Teatru Timişoara 
Piaţa Unirii  
18:00 - Facultatea de Muzică și Teatru – Operetă  
19:30 - Party Mix Band  
20:30 - Axee b2b George Andreas 
Piaţa Libertăţii 17:00 - 20:00 ateliere şi expoziții cu titlu gratuit 
 
Zilnic, în perioada 3 - 9 iunie, 17:00 – 20:00 - ateliere de pictură, gravură, arhitectură și design, modă, 
aranjamente florale, flori de hârtie, bijuterii florale, demonstrații ale meşterilor populari, împletituri din lână și de 
cusătură manuală, tehnică fotografică  şi expoziţii cu titlu gratuit, caricaturi şi portrete semnate Ştefan Popa-
Popas & Popas Academy, atelier de caricatură, concurs de caricatură. 
TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE 
Ansamblul Folcloric Timișul a fost mesagerul culturii tradiționale românești și a reprezentat România la: 
-  Festivalul Internațional de Folclor de la Reims, Franța 20 – 26 Iunie 2019 
-  Festivalul Cultures Croisees de France “Danses et Musique du Monde”, a VI-a  ediție, 27 – 29  iunie 2019, Paris, 
sediul UNESCO, Franța 
-  Festivalul Internațional de Folclor, 23 – 30 iunie 2019, Primorsko, Bulgaria  
-  Festivalul Internațional de Folclor The wreath of Vrsac, 10 – 11 iulie 2019, Vârșeț, Serbia 
-  Festivalul “One Belt, One Road Cultural Art Exhibition”, 29 septembrie – 9 octombrie 2019  Yue Opera Town  - 
Shenhzhou – China 
- Festival-Concurs Internațional de  Folclor “Așa-i jocul pe la noi”, ediția a XXIV-a, 19 mai 2019, Arad  
- Festivalul Internațional de Folclor “Cântecele Munților” 3 – 4 august 2019, Sibiu 
- Festivalul Internațional de Folclor “Acasă la Brâncuși”, 21 – 22 august 2019, Tg Jiu 
- Festivalul Național de Folclor “Tradiții la Români” 17 octombrie 2019, Timișoara 
- principalele evenimente cuprinse în cadrul  Agendei culturale 2019: Târgul de Paști, Festivalul Inimilor, Ziua 
Timișoarei, Ruga Timișoarei, Zilele Basarabiei la Timișoara, 8 martie – ziua femeii, Festivalul Vinului, 1 Decembrie 
– Ziua Națională a României, Serbările Crăciunului, Revelionul Seniorilor, 1 iunie – Festivalul Copiilor, Festivalul 
Minorităților Etnice, Ziua Pensionarilor 
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TIMIȘOARA ARTELOR  
* SALONUL ANUAL DE ARTĂ ROMUL LADEA  
Expoziţia bilanţ a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”  - 23 ianuarie 2019, ora 16,00, Galeria 
“Pro Armia”.  Cele două premii acordate au fost: 
- D-lui Borcoman Radu - premiul pentru cea mai bună lucrare a anului 2018  
- D-nei Voștinar Danela Areta - premiul pentru cea mai bună activitate în anul 2018  
  
* TABĂRA DE CREAȚIE A ARTIȘTILOR PLASTICI ȘI EXPOZIȚIA TABEREI ROMUL LADEA,  2 – 14 iulie 2019 , Tassos, 
Grecia, rezultatul  taberei  concretizându-se într-o expoziție și un catalog cu lucrările realizate în această 
perioadă. 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ  
* FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMIȘOARA – FESTIVALUL DRAMATURGIEI FEST- FDR, ediția a XXIV-
a., organizat de Teatrul Național Timișoara în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură 
a municipiului Timișoara.  
Secțiunea Outdoor a FEST-FDR 2019 a oferit publicului spectator experiențe originale alături de talentați artiști 
din Franța, Polonia, Spania și Italia, ce au transformat urbea nostră într-un  spațiu cu specatcole de artă urbană 
de înaltă calitate, în perspectiva anului 2021, când Timișoara își va asuma rolul de Capitală Europeană a Culturii: 
- 13 și 14 iunie 2019, ora 22:00  în Piața Victoriei, Station, un spectacol al companiei de balet aerian Voalá 
(Spania) 
- 15 și 16 iunie 2019,  ora 22:00 în Piața Victoriei - Quadroe un vis împlinit ( Italia ) 
- 17 și 18 iunie 2019, ora 22, în Piața Victoriei, Kto Theatre, The Fragrance of Time(Parfumul timpului) Polonia, 
Secțiunea Indoor s-a desfășurat în perioada 3 - 11 noiembrie, după următorul program. 
3 noiembrie 2019. 
18:00  Sala Mare Deschiderea Festivalului, Pansion Eden, regia Arpad Schilling (ZKM Teatr, Croația  
20:00  Sala 2  Sunt o babă comunistă după Dan Lungu, regia Antonella Cornici (Teatrul 
Național Timișoara  
 
4 noiembrie 2019 
18:00 Sala Mare ImproShow  
20:00 Sala 2 Despre tandrețe de Matei Vișniec, regia Felix Alexa - Teatrul Dramaturgilor 
Români 
20:30  Sala Mare a Teatrului German - Ilegitim, text colectiv de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia Adrian Sitaru 
(Teatrul Maghiar de Stat Cluj/ FDR) 
 
5 noiembrie 2019 
18:00  Sala Mare 50 de secunde de Daniel Oltean, regia Eugen Gyemant (Teatrul Național București/FDR) 
20:00  Sala 2 Povești de dragoste la prima vedere după Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu 
Paraschivescu, Ana Blandiana, regia Tudor Lucanu (Teatrul Național Cluj /FDR) 
21:00  Studio UȚU Această Sonie de Lia Bugnar, regia Lia Bugnar (Teatrul LUNI București / FDR) 
 
6 noiembrie 2019 
18:00  Sala Mare Taximetriști de Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae, regia Bogdan Theodor Olteanu 
(Teatrul Apollo 111, București / FDR) 
20:00  Sala 2 Legături primejdioase de Christopher Hampton după Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu (Teatrul 
Mic, București/FDR) 
 
7 noiembrie 2019 
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18:00  Sala Mare Medea’s Boy, dramaturgia Ionuț Sociu și fragmente din Medeea de Euripide, regia Adrian Măjeri 
(Teatrul Apollo 111, București / FDR) 
20:00  Sala 2 Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, regia Radu Iacoban (Teatrul „Maria Filotti” Brăila / FEST) 
21:00  Studio UȚU În numele tatălui de Elena Vlădăreanu, regia Robert Bălan (Asociația Art No More, București/ 
FDR ) 
 
8 noiembrie 2019 
20:00  Sala 2 Timișoara. Capăt de linie de Peca Ștefan, regia Ana Mărgineanu (Teatrul 
Național Timișoara / FDR) 
21:00 Studio UȚU Cercurile încrederii de Radu Popescu, regia Mihaela Lichiardopol (Teatrul 
Național Timișoara / FDR) 
 
9 noiembrie 2019 
18:00  Sala Mare Feminin de Elise Wilk, regia Eugen Jebeleanu (Teatrul Tineretului Piatra-Neamț/ FDR) 
20:00  Sala 2 Despre oameni și cartofi, textul și regia Radu Afrim (Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfîntu Gheorghe/ 
FDR) 
 
10 noiembrie 2019 
18:00  Sala Mare Experimentul P. de Radu Dragomirescu, regia Alexander Hausvater (Teatrul „Alexandru Davila” 
Pitești/ FDR) 
20:30  Sala Mare a Teatrului German Jurnal de România. Timișoara, textul și regia Carmen Vidu (Teatrul German 
de Stat Timișoara/ FDR) 
 
11 noiembrie 2019 
18:00  Studio UȚU În umbra marelui plan, regia și dramaturgia Catinca Drăgănescu (Reactor, Cluj/ FDR) 
20:00  Sala 2 Închiderea Festivalului 
Pescărușul de A.P. Cehov, regia Andrei Șerban (UNTEATRU, București / FEST) 
 
FILM PENTRU TIMIȘOARA 
* PROIECȚII ÎN SPAȚII NECONVENȚIONALE  
LES  FILM DE CANNES, ed. a IV-a, 18 -  20 octombrie 2019, Aula Magna a Universității de Vest. 
18 octombrie 2019 
15:30  Bienvenido Mister Marshall, de Luis Garcia Berlanga ( 1953 )  
17:30  Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar ( 2019 ) 
20:00  Timișoara Decembrie 1989, de Ovidiu Bose-Paștina ( 1991 ) 
 
19 octombrie 2019 
12:00  Sunset, de László Nemes ( 2018 ) 
14:40  Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma ( 2019 ) 
17:00  Parasite, de Bong Joon-Hoo ( 2019 ) 
20:00  Hier, de Bálint Kenyeres ( 2018 ) 
 
20 octombrie 2019 
12:00 The Wild Pear Tree, de Nuri Bilge Ceylan ( 2018 ) 
15:30 Little Joe, de Jessica Hausner ( 2019 ) 
17:30 Mathias et Maxine, de Xavier Dolan ( 2019 ) 
20:00 Maria, Regina României, de Alexis Cahill, ( 2019 ) 
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ÎNTRE CHIN ȘI AMIN – premiera filmului-14.10.2019, ora 19:00, Sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul din 
Timișoara 
 
TIMIȘOARA STREET ART 
* FESTIVALUL BAROC   
Ajuns la cea de-a opta ediție, Festivalul Baroc Timișoara a sărbătorit, în perioada 14-20 octombrie 2019, venirea 
toamnei cu un bogat program de muzică barocă  și invitați de renume din Ungaria, Belgia, Polonia, Elveția, Franța, 
Italia și România la biserica Romano-Catolică Elisabetin (Piața Bălcescu), astfel: 
14 octombrie 2019, ora 19:00  Musica Profana (Ungaria) – Gustate & Videte 
15 octombrie 2019, ora 19:00  Folie à deux – Fredrik Hildebrand & Miron Andres (Belgia) 
16 octombrie 2019, ora 19:00  Ansamblul Baroc „Transylvania” (Romania) 
17 octombrie 2019, ora 19:00  Overtone (Polonia) – ‘Les Sentiments’ 
18 octombrie 2019, ora 19:00  Hopkinson Smith (SUA, Elvetia) – In Modo Antico Novo 
19 octombrie 2019, ora 19:00  Ansamblul „Faenza” (Franta) – Il Giardino di Giulio Caccini 
20 octombrie 2019, ora 18:00  Fonte di Gioia (Romania) / Alius Modum (Italia) 
 
TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
* FESTIVALUL MINORITĂȚILOR ETNICE, ed a V-a, desfășurat în data de 22 septembrie 2019, în Piața Victoriei a 
oferit minorităților etnice ocazia  de a aduce în fața timișorenilor tradiţii din domeniul artei, coregrafiei şi chiar al 
gastronomiei, după următorul program: 
16:30 Parada Minorităţilor 
17:00 Deschiderea oficială a evenimentului 
17:15 Comunitatea bulgară: Ansamblul ”Slavjak” şi Nadia Sehabi 
17:30 Comunitatea machedon – armână: Gramosteanj şi Kosta Mina (Macedonia) 
17:50 Comunitatea maghiară:  ansamblul ”Bokreta” şi trupa ”8 Light Minutes” 
18:20 Comunitatea Evreilor: Corul ”Shalom” 
18:35 Comunitatea slovacă: Ansamblul ”Fijalocka” din Butin 
18:50  Facultatea de Muzică  din Timişoara 
19;10 Comunitatea ucraineană: Ansamblul ”Kozaciok” 
19:30 Comunitatea germană:  Fanfara ”Banater Musikanten” şi ansamblul ”Banater Rosmarein” 
20:00 Comunitatea sârbă: Ansamblul ”Mladost”, invitat: Ansamblul ”Vuk Karadzic”- Loznica 
20:30 Comunitatea italiană: Sbandieratori di Carpineto Romano din Italia 
20:40 Ansamblul “Chevereşana” 
20:45 Mahala Rai Banda 
 
* ZIUA PENSIONARILOR, evenimentul s-a derulat duminică, 6 octombrie 2019, în sala Capitol a Filarmonicii 
Banatul din Timişoara, ora 17:00 şi a adus pe scenă atât artiştii Asociaţiei Seniorilor din Timişoara (corul Tinereţe 
fără bătrâneţe, Dans de Societate Mary&Vicky), cât şi nume consacrate ale scenei: Corina Chiriac, Veta Biriş, 
Carmen Popovici Dumbravă, Mariana Susca, Anda Sabadoș, Ana Maria Moldovan, Vlad Văcaru, Sandy Tatarici şi 
Ansamblul Timişul.  
 
TIMIȘOARA EXPERIMENTEAZĂ 
* ZIUA MUZICII DE ORGĂ,  
Ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Orgă Timorgelfest a oferit în perioada 2 - 20 octombrie 2019 un regal 
de concerte: 
2 octombrie 2019 - 20:00  Biserica Romano-Catolică Timișoara II- Millenium – Recital de orgă,  
3 octombrie 2019 - 20:00  Biserica Parohială Romano- Catolică Timișoara I Cetate – Sf. Ecaterina, Recital de orgă, 
soliști Denis Moldovan, Robert Adam și Darius Sala 
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6 octombrie 2019 - 20:00  Biserica Romano-Catolică Timișoara II- Millenium – Recital de orgă, solist Tommaso 
Mazzoletti (Italia) 
8 octombrie 2019 - 20:00  Biserica Parohială Romano- Catolică Timișoara I Cetate – Sf. Ecaterina – Recital de orgă, 
solist Simone Vebber (Italia) 
9 octombrie 2019  - 20:00  Biserica Roșie, Arad – Recital de orgă, solist Simone Vebber (Italia) 
10 octombrie 2019  
20:00  Aula Magna de la UVT – Concert de nai și orgă, soliști Cornel Pană, Felician Roșca și Cristina Struța 
12 octombrie 2019 
20.00 2019 Biserica Romano-Catolică Timișoara II- Millenium – Recital de orgă, solist Thierry Mechler (Franța) 
13 octombrie 2019  
20.00  Biserica Roșie, Arad – Recital de orgă, solist Thierry Mechler (Franța) 
 
20.00  Aula Magna de la UVT – Concert de pian și orgă, soliste Adriana Dogariu și Cristina Struța 
15 octombrie 2019  
20:00  Biserica Adventistă din Timișoara – Recital de orgă, solist Felician Roșca 
16 octombrie 2019  
20:00  Biserica Roșie, Arad – Concert de pian și orgă, soliste Adriana Dogariu și Cristina Struța 
17 octombrie 2019  
20:00  Biserica Romano-Catolică Timișoara II- Millenium – Recital de orgă, solist Ignace Michiels (Belgia) 
19 octombrie 2019  
20:00  Biserica Romano-Catolică Timișoara II- Millenium – Recital de orgă, solist Yannick Merlin (Franța) 
20 octombrie 2019  
20:00  Biserica Adventistă din Timișoara – Recital cameral, soliști Gianluca Vanzelli și Felician Roșca 
 
* FESTIVALUL TIMFLORALIS  Cea de-a V-a ediție, a îmbrăcat, în perioada 19 – 21 aprilie 2019, principalele piețe 
timișorene - Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Unirii - cu forme artistice de structură florală, sub deviza 
«Floral Happiness». 
19 aprilie 2019 
Piața Unirii: 
16:00  Mini-Mini Reflex 
16:30  Fanfara Timișoara Big Band 
Piața Victoriei: 
17:00  Deschiderea oficială 
17:20  Show floral Denis Kneepkens 
18:00  Dance with Franciska 
18:15  Show floral „ Searching for happiness” Alina Nagy-Ghinea și Marius Schiell 
19:00  Moment coregrafic Liceul de artă Ion Vidu 
19:30  Timișoara, oraș gradină 
20:20  Concert vocal Simfonic susținut de Filarmonica Banatul, dirijor: Laurenţiu Muntean, soliști: Narcisa Brumar, 
Mihaela Ispan, Bogdan Zahariea, Lucian Onita. 
 
20 aprilie 2019 - Piața Victoriei: 
12:30  Program muzical-coregrafic Incubatorul de artă 
14:00  Demonstrație florală „Happy Inspiring”, Master Florist Teunis Veenema 
14:40  Școala de balet Suzan Art Dance 
17:00  Școala de dans Anne Dance Studio 
17:30  Chromatick Voice, cântece despre flori 
19:00  Show floral Simona Wesolowski – Zeița dacică Bendis 
19:40  Izabela Toth, Ana Maria Moldovan, Raluca Milin 
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20:00  Demonstrație florală, Ioachim Erema 
21:00  Prezentare de modă Felix Ramiro 
 
21 aprilie 2019 - Piața Victoriei: 
11:30  Palatul copiilor 
13:00  Școala de dans și balet „The Dancers” 
13;30  Școala de balet „Denisse” 
14:00  Demonstrație de artă florală – Master Florist Teunis Veenema 
18:00  Show floral Deniss Kneepkens 
18:40  Poka Robert 
19:00  Show floral Ella Fodor 
19:50  Iguana Fitness dans 
20:00 Cvartet Music. 
  
* BEGA BULEVARD, ed a XII-a, 6 – 8 septembrie 2019, Parcul Alpinet   
6 septembrie 2019 
17:30 Timişoara Big Band  
18:00 Deschiderea oficială 
18:10 Parada ambarcaţiunilor. Au participat: Poliţia Locală Timişoara, CS Municipal, Club Nautic Banat, Club 
Sportiv Şcolar nr. 1, Formaţiunea SALVO, ISU Banat, STPT. 
18:45  Concerte susținute de: DJ: Mr. Pit, Pepe, Amaris Agni, Sore 
 
7 septembrie 2019 
18:00 – 20:00 Plimbări pe Bega (Formaţiunea SALVO) 
18:00  Concete cu: DJ-ing: Jinx, Jazz a la Jais, Minelli, Peregrinii &Deep6Project, What s Up 
 
8 septembrie 2019 
15:00 DJ-ing: Dj AXL 
16:00 Simularea unor acţiuni de salvare în situaţii de urgenţă – Formaţiunea SALVO 
17:00 Cursa Rățuștelor şi decernarea premiilor 
18:00 Concert: BegArt, JazzyBIT 
 
* Concurs ‘’Cele mai frumoase 100 de fotografii din Timișoara’’ și “Top cele mai frumoase 10 clipuri video cu 
Timișoara” – premierea  a avut loc în cadrul  Festivalului Artelor 
 
* ”TIMIȘOARA CÂNTĂ!” 
11 octombre 2019, ora 17,00 – Piața Libertății -Festivalul cântăreților stradali 
28 decembrie 2019 – „Timişoara cântă!” – Piața Victoriei 
19:00 Pseudonym 
20:00 Rezident EX 
 
29 decembrie 2019 “Timişoara cântă!” – PiațaVictoriei 
18:00 Skywalkers 
19:00 Remember 
 
* BIENALA ART ENCOUNTERS, 20 – 27.10.2019  
14:00 – 16:00 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, start la Bastionul Maria Theresia,Corpul D 
16:00- 17:00 Deschiderea oficială a Bienalei, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” 
17:00 – 19:00 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, Start la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” 
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21 septembrie 2019 
10:00 – 11:30 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, Start la Bastionul Maria Theresia,Corpul D 
12:00 – 14:00 Proiecţie și Q&A: The Otolith Group, The Third Part of the Third Measure 
Sala Mare, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 
14:00 – 17:00 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, Start la Galeria Helios 
14:30 – 16:30 Tur de Arhitectură: Orașul invizibil, Timișoara Culturală  
17:00 – 19:30 Vizită la Muzeul Presei „Sever Bocu” Jimbolia 
20:00 Grădina Galeriei Jecza și a Fundaţiei Triade 
 
22 septembrie 2019 
8:30 – 17:30 Vizită la Muzeul Textilelor de la Băiţa, jud. Hunedoara  
11:00 – 13:00 Picnic și vizită la Muzeul Consumatorului Comunist Parcul Carmen Sylva 
13:00 – 14:00 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, Start la Fundaţia Art Encounters 
14:30 – 16:30 Tur de arhitectură, cu bicicleta: Întâlniri cu arta, Timișoara ca reper 
17:00 – 18:00 Tururi ghidate cu artiștii și curatoarele, Start la Facultatatea de Arte și Design, Timișoara 
20:00 Socializare Althernativ 
 
25 septembrie 2019 
18:00 – 19:30 Afterwork art &drinks, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” 
 
26 septembrie 219 
18:00 – 19:30 Artist Walk, Start la Bastionul Maria Theresia, Corpul D 
18:00 – 19:30 Natură și ecologie în artă cu Andreea Săsăran, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” 
 
27 septembrie 2019 
17:00 – 18:30 Lectură colectivă cu Leah Whitman Salkin 
18:00 – 19:30 Exerciţii: artă și gândire critică cu Nita Mocanu, Casa Tineretului 
 
28 septembrie 2019 
10:00 – 12:00 Tur de Arhitectură: Întâlniri cu arta – Timișoara ca reper 
11:00 – 12:30 Atelier: Care-i faza cu arta contemporană? Lucru de mână cu Suzana Dan, 
Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” 
 
12:00 – 14:00 Proiecţie: Irina Botea Bucan & Jon Dean, The Building Will Have a Future She Said și A Cultural 
Hearth, Sala Mare, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” 
 
29 septembrie 2019 
11:00 – 12:30 Atelier: Care-i faza cu arta contemporană? 
 
GALA EXCELENȚEI 
În decembrie Primăria Municipiului Timișoara  a premiat superlativele pe anul 2019 în cultură, artă, educație: 
elevi cu nota 10 la bacalaureat, scriitori, elevi olimpici  internaționali, personal de specialitate artistică cu atribuții 
substanțiale la produsele artistice în anul 2019, etc.  
 
OBIECTIVE PENTRU 2020 
- Implicarea instituției, conform politicii culturale a Primăriei municipiului Timișoara în inițierea, organizarea și 
desfășurarea unor proiecte culturale ce se vor consacra și tradiționaliza în perspectiva conceptului “Timișoara 
Capitală Europeană a Culturii” în anul 2021.  
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-  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 2020, la un nivel de înaltă ținută artistică.  
- 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 2020 și nu numai,  precum și 
sprijinirea participării  acestora la festivaluri, spectacole, concerte organizate  atât pe plan local, național dar și 
internațional. 
-  Susținerea 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 diferite evenimente ce fac obiectul proiectelor cuprinse în cadrul Agendei 2020: 
* 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. 
- Stabilirea unei comisii de evaluare a activităților sprijinite din fondurile nerambursabile acordate de Primărie, 
pentru a fi selectate și susținute manifestările culturale de ținută și de impact pentru timișoreni. 
- 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 2020. 
- 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 și 
străinătate 
- 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.  
- 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 
-  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. 
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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 – 
contabil şef 

 

1 

Organizează, conduce şi răspunde de 
activitatea economico - financiară a 
instituţiei. 

2. Serviciul 
Personal 
Artistic 

Gaza Boris – 
şef serviciu 

 

23 

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.  

 

 

 

 

 

Serviciul 

 

 

Schuldesz 
Carmen 

 

 

 

Activitatea serviciului Serviciul Secretariat 
Artistic, Marketing, 

Organizare Spectacole este evidenţiată 
prin: 
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3. 

Secretariat 

Artistic, 
Marketing, 

Organizare 
Spectacole  

Waldtraud   

 

 

 

 

 

 

8 

-  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 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 

 

 

20 

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 
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supraveghetori de sală.    

6.  

 

Biroul 
contabilitate 
-financiar  

 

 

Muntean 
Lolica Lia – 
contabil şef 

 

 

 

6 

 

Activitatea biroului contabilitate financiar 
constă în: ţinerea evidenţei sintetice şi 
analitice a veniturilor şi cheltuielilor, a 
materialelor, a 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 

 

5 

 

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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4.      Sinteza activității Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe anul 2019 

 

 6 februarie 2019: Perfect Compus-Spectacol invitat al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu 

Perfect compus este un text despre urmele pe care le lasă istoria în noi, despre ura și lașitatea 

anilor ‘40, despre teroarea anilor ‘50, despre frica anilor de după, despre colaboratori și, mai 

ales, despre cei care au rezistat. Despre cum o familie traversează aceste perioade, despre 

cum contextul politic distruge iubirea, despre cum într-o familie se sacrifică întotdeauna fetele 

pentru a proteja viitorul băieților, despre cum generații de-a rândul își transmit aceleași 

scheme de gândire, și mai ales, despre cum generația de azi are curajul și forța de a se uita în 

urmă și a face curat. 

 

 Marți, 5 martie: The other door-what`s wrong, why not!?-spectacol găzduit-Moveo Dance 

Company. Imaginează-ți un grup de oameni care sunt invitați într-un loc cu o viziune specifică, 

clară: trăiesc și relaționează unul cu celălalt fără nicio judecată – în joc, empatie și respect. 

Fără să fie nevoiți să renunțe la unicitatea lor – nici la dorința lor de a se conecta. Teoria până 

acum. Cealaltă ușă: trecerea prin cealaltă ușă îți acordă libertatea de a experimenta cu propria 

identitate – un spațiu pentru a fi tu însuți. Corpul este pagina goală pe care societatea își 

gravează textile construite – cum gândim, cum ne comportăm și ce acceptăm ca normă. 

Aceasta piesă explorează posibilitatea ca atunci când corpul este dezbrăcat de straturile 

construite social, acesta are potențialul de a expune texte care sunt mai profund întrupate, 

dezvăluind un nucleu mai real care este departe de ceea ce este acceptabil din punct de 

vedere social. O creatură ambiguă. De-a lungul producției, corpul este considerat a fi un articol 

neterminat, evoluând în mod constant pentru a expune un Altul nou. Este de presupus că 

celălalt are potențialul de a contesta viziunile simpliste ca fiind încadrați în doar două binare: 

corect și greșit, femeie și barbat, acceptabil sau inacceptabil. 

 

 11 martie 2019: Vizita de lucru desfǎşurata la Teatrul German de Stat Timisoara de catre 

Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg  a cărui scop 

a fost colaborarea pentru realizarea emisiunii: „Temeswar-Buntes Herz im Banat”, difuzata în 

data de 14 aprilie2019 la Norddeutschen Rundfunk: Printre activități s-au numărat:- vizionarea 

spectacolului „Cabaret”;- filmarea unor secvențe din acest spectacol;- interviuri luate 
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actorilor Teatrul German de Stat Timișoara, care fac parte din distribuția spectacolului 

sus menționat. 

 

 2-3 aprilie 2019: Zilele de teatru NiL: În perioada 2-3 aprilie 2019, Teatrul German de Stat 

Timișoara împreună cu Teatrul NiL a organizat Zilele Teatrului NiL, ediție la care au fost 

prezenți aproape 60 de participanți. Evenimentele de anul acesta au avut o încărcătură 

specială: membrii NiL au sărbătorit 23 de ani de la înființarea trupei. Aniversarea s-a făcut prin 

organizarea a 5 spectacole, jucate pe scena Teatrului German. Scena germană timişoreană 

sprijină şi în acest fel entuziasmul copiilor şi al tinerilor pentru teatru. Trupele de teatru NiL 

sunt coordonate de actriţa TGST Isolde Cobeţ, iar pentru o mare parte dintre actorii de astăzi 

ai colectivului de actori de expresie germană trupele de teatru de tineret au reprezentat 

primul prilej de întâlnire cu scena. Prima trupă de Teatru NiL a fost înfiinţată în 1996 de 

Christian Bormann, la vremea aceea actor invitat din Germania la TGST. În 1998 s-a constituit 

trupa de teatru NiL-Junior pentru elevii din ciclul gimnazial, iar zece ani mai târziu a luat 

naştere şi trupa de teatru studenţesc After-NiL, compusă din absolvenţi ai Liceului "Nikolaus 

Lenau". Până în prezent cele trei trupe de teatru au participat la mai multe festivaluri din 

Germania, Ungaria, Croaţia şi România. Coordonatorii evenimentelor au fost pedagogul 

teatral Isolde Cobeț și actrița Isa Berger. 

 

 14 aprilie 2019: Premiera spectacolului Europa, dup[ un text de David Greig, în regia lui 

Alexandru Mihăescu. Acțiunea spectacolului se petrece într-o gară situată într-un mic oraș de 

graniță din Europa de Est. Cu ultimul tren ce oprește înainte ca gara să se închidă din cauza 

faptului că a devenit inutilă, ajung în oraș Morocco, un mic traficant de produse de lux, alături 

de doi refugiați – Sava și Katia – în căutare de adăpost și de siguranță. Adele, o localnică 

angajată a gării, fascinată de libertatea refugiaților, și-ar dori să exploreze lumea la fel ca ei. O 

poveste de dragoste prinde contur, iar textul dramatic se construiește pe tragedia lipsei de 

orizont și a dorințelor neîmplinite, dar și pe dezvăluirea stereotipurilor legate de imaginea 

refugiatului. David Greig tratează tema complexă a granițelor fluide și a identităților 

schimbătoare, conferind o calitate dramatică deosebit de convingătoare puternicului simbol 

reprezentat de stația goală și de trenurile care trec în viteză prin ea. Europa  înfățișează 

oameni aflați mereu, fizic și emoțional,  în mișcare, unii dintre ei dureros ancorați în 

certitudinile trecutului, alții străduindu-se să pornească spre noi destinații. Europa este o piesă 

ce abordează teme universale și în același timp străbătută de accente intime.  
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 30 aprilie – 5 mai 2019: Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, 

ediția XX. Ajuns la cea de-a XX-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de 

Expresie Germană se va desfășura la Timișoara în perioada 30 aprilie – 4 mai 2019, la Teatrul 

German de Stat. Festivalul este organizat din anul 2000 de către Liceul Teoretic „Nikolaus 

Lenau” în colaborare cu Teatrul German de Stat Timișoara (TGST), având ca scop consolidarea 

statutului limbii germane în regiune, educarea tinerilor prin intermediul artei teatrale, 

promovarea comunicării interculturale și încurajarea debutului artistic. Anul acesta au 

participat la festival trupe de teatru de expresie germană din Croația, Serbia, Ucraina, Ungaria 

și România, aducând împreună peste 120 de tineri de diverse naționalități. Din program au 

făcut parte atât reprezentații de teatru, cât și ateliere de specialitate susținute de actori și 

pedagogi de teatru din Germania și România. Festivalul s-a deschis cu spectacolul ”În umbra 

uitării” de Simona Vintilă. 

 14 mai 2019: deplasare la Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad, unde s-a jucat spectacolul Jurnal de 

România. Timișoara, regizat de Carmen Lidia Vidu. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a 

7-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Noi, organizat în perioada 10-19 mai 2019.  

 
 21 mai 2019: deplasare la Festivalul Internațional „Voices of Europe” Jena, Germania, cu 

spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regizat de Carmen Lidia Vidu.  13 dintre cei mai buni 

și cunoscuți artisti europeni, dar și companii de teatru, au vorbit timp de o săptămâna despre 

Europei și au căutat soluții la problemele orașului Jena și ale Europei, printre invitați fiind și 

Teatrul German de Stat Timișoara. 

 

 5-7 iunie 2019: Centrul Național al Dansului din București (CNDB) a susținut un turneu de dans 

contemporan în Timișoara, și a adus, în premieră, trei spectacole, toate jucate pe scena 

Teatrului German de Stat Timișoara: 

 

 5 iunie 2019: La institutul schimbării  - de Paul Dunca. Un bio-info show care are ca bază 

investigarea, documentarea și arhivarea unor povești personale, din realitatea locală, care 

vizează comunitatea transgender românească. Lucrarea se axează pe problematica asumării 

corpului / sexualității / identității de gen și a confruntării dintre narațiunea intimă a corpului și 

percepția publică, prezentând o comunitate absolut invizibilă la ora actuală pe plan local. 
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 6 iunie 2019: 2 femei contemporane – de Ioana Marchidan. 2 Femei Contemporane este acel 

spectacol care îți construiește trasee prin care poți călători în timp, prin care poți recunoaște 

tipare de care te lovești la fiecare colț de stradă și ți se par firești doar pentru că se întâmplă 

de mult timp. Când vii la acest spectacol îți dai permisiunea să devii mai atent, mai deschis și 

să te detașezi de planul cotidian ca să privești lucrurile un pic mai în ansamblu, un pic mai clar, 

ca atunci când îți ștergi ochelarii. 

 

 7 iunie 2019: 37 minutes of make believe – de Andreea Novac. 37 minutes of make believe se 

foloseşte de cuvânt şi mişcare pentru a crea premisele unei întâlniri între imaginaţia 

performerului şi cea a publicului. Piesa propune un interplay între cuvânt şi interpretare, între 

mişcare şi materializare, între ceea ce este şi ceea ce ar putea fi. Ceea ce rezultă este un 

spectacol în strânsă legatură cu dorinţa fiecăruia de a percepe, de a-şi aminti şi imagina.    

 
 9 iunie 2019: Hänsel și Gretel, în regia Simonei Vintilă, s-a jucat în cadrul Festivalului Artelor 

Timișorene 2019.  Intrarea a fost liberă în baza biletelor emise de casa de bilete a Teatrului 

German. 

 

 16 iunie 2019, Din copilăria mea...-spectacol muzical pentru copii al teatrului de păpuși GONG 

din Sibiu, realizat împreună cu grupul RIFF. Din copilăria mea ... este un spectacol muzical, cele 

zece cântece compuse de Florin Grigoraș și interpretate live de formația RIFF, crează 

momente dinamice, interactive, copiii sunt prinși în balansul ritmului și cântă cu mare placere 

refrenele antrenante. Păpușile, reprezentând personajele povestirii, sunt ca de obicei atracția 

principală. Copiii sunt vrăjiți de marionete, farmecul acestora este amplificat de mânuirea 

ingeniosă și de jocul actorilor: Mihaela Grigoraș, Iulia Lazăr, Ovidiu Oltean și Ilie Lazăr.    

 

 16 iunie 2019: concert al grupului RIFF,  parte din seria de concerte susținute pentru 

promovare album muzical RIFF – Pe drum ..., cel de al 11 –lea al grupului. 

 

 26 iunie 2019: Avanpremieră Albă-ca-Zăpada, spectacol în regia Simonei Vintilă, după 

povestirea fraților Grimm 
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 28-30 iunie 2019: deplasare la Ploiești cu spectacolul Jurnal de România. 

Timișoara, regizat de Carmen Lidia Vidu, în cadrul unei serii de evenimente care celebrează 30 

de ani de la Revoluția din 1989.   

 
 1 octombrie 2019: Deplasare în turneu la Piatra Neamț, în cadrul Festivalului de Teatru Piatra 

Neamț, ediția 31, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu.  

 
 18 octombrie 2019: Deplasare în turneu la Gheorgheni, în cadrul Colocviului Teatrelor 

Minorităților Naționale, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu.  

 
 20 octombrie 2019: Deplasare în turneu la București, în cadrul Festivalului Național de Teatru, 

2019, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu, care a beneficiat 

de două reprezentații. 

 
 10 noiembrie 2019: Reprezentație în cadrul Festivalului Dramaturgiei Românești, Timișoara 

2019, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu.  

 
 10 decembrie: Gala Premiilor Procultura 2019. Richard Hladik, actor al Teatrului German de 

Stat Timișoara, a fost recompensat cu premiul ProCultura Timisiensis 2019, categoria 

Certitudini, care s-a acordat marți, 10 decembrie 2019. Evenimentul s-a desfășurat în Sala 

Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș și a fost organizat de Arhiepiscopia Timişoarei şi 

de Consiliul Judeţean Timiş. Alături de Richard Hladik, premiul ProCultura a mai fost acordat 

altor 20 de artiști de seamă ai mediului cultural timișorean. 

 
 11 decembrie 2019: Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la Revoluţie, Departamentul pentru 

Relații Interetnice a organizat evenimentul central dedicat Zilei minorităţilor naţionale la 

Timișoara, capitala culturală europeană în anul 2021. Astfel, Teatrul German de Stat 

Timișoara, alături de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara și de Secția Sârbă de la 

Teatrul Merlin, au făcut parte comună într-un spectacol regizat de Simona Vintilă. Din partea 

Teatrului German au participat actrițele Dana Borteanu și Tatiana Sessler, care au interpretat 

„În Piața Lahovary” - un sketch despre două țațe cu pretenții de doamne, care critică felul în 

care s-a deteriorat vechea limbă șvăbească, prin amestecarea ei cu vorbe și expresii 

împrumutate din limba română, dar și din cea maghiară, cu mici ornamente sârbești și cehești. 

În preambulul evenimentului, a avut loc un vernisaj de artă fotografică intitulată „Comunitate. 

Multiculturalitate. Dezvoltare”. Expoziția a abordat tematica contribuției minorităților 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

123 
 

naționale la dezvoltarea economică a României și a prezentat o scurtă poveste a 

comunității maghiare din satul Rimetea – Torockó din județul Alba și a comunității sârbe din 

zona Clisurii Dunării, judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi. Fotografii Balog Zoltan și Predrag 

Despotovici și-au prezentat fotografiile și specificul zonei din care provin. 

 
 15 decembrie 2019: Premieră Albă-ca-Zăpada, un spectacol după Frații Grimm, regizat de 

Simona Vintilă. Albă ca Zăpada este poate cel mai popular basm al celor doi povestitori, 

beneficiind, de-a lungul timpului, de numeroase interpretări de teatru, de film, de animație, 

sau chiar radiofonice. Există o diversitate a exprimărilor scenografice, dramatice și muzicale, 

care toate au rădăcini într-o tradiție mai veche, dar care și-a găsit locul cel mai potrivit în 

cultura populară, acolo unde lupta dintre bine și rău, dintre Albă ca Zăpada cea inocentă și 

frumoasă și Maștera cea malefică și vicleană, are un înțeles profund uman, dar și educativ, 

pentru că dezvoltă imaginația copiiilor și îi face mai înțelepți.  

 
 18 decembrie: Gala Premiilor pentru Excelență 2019. După un an plin de turnee naționale și 

internaționale, și o mulțime de reprezenații în Timișoara, pe scena Teatrului German, în 18 

decembrie, la Gala Excelenței, eveniment organizat de Primăria Municipiului Timișoara, 

actrițele din distribuția spectacolului Jurnal de România. Timișoara au fost recompensate cu 

Premiul de Excelență pentru activitatea și meritele deosebite în promovarea culturii 

timișorene. 

 

Previziuni pentru anul 2020 

 

 martie 2020: premieră Livada cu vișini, de Anton Cehov, în regia lui Volker Schmidt 

 12-17 iunie 2020: Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, ediția 21 

 mai 2020: premieră sub îndrumarea regizoarei Carmen Lidia Vidu  

 octombrie 2020: Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller, în regia lui Alexandru Weinberger-

Bara 

 Înscrierea și participarea la turnee, festivaluri și evenimente cu caracter teatral, atât în 

România, cât și în afara granițelor, și anume: Festivalul Național de Teatru din București, 

Festivalul de Teatru Nou din Arad, Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț, Festivalul 

Dramaturgiei Românești din Timișoara, Festin Bulevard București.  
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4.  

Sinteza activității Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe 
anul 2019 

 
 6 februarie 2019: Perfect Compus

Perfect compus este un text despre urmele pe care le lasă istoria în noi, despre ura 

lașitatea anilor ‘40, despre teroarea anilor ‘50, despre frica anilor de dup

colaboratori și, mai ales, despre cei care au rezistat. Despre cum o familie traverseaz

perioade, despre cum contextul politic distruge iubirea, despre cum într

întotdeauna fetele pentru a proteja viitorul băie

transmit aceleași scheme de gândire, și mai ales, despre cum generaț

forța de a se uita în urmă și a face curat.

 

 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

ții Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe 

6 februarie 2019: Perfect Compus-Spectacol invitat al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu 

este un text despre urmele pe care le lasă istoria în noi, despre ura 

șitatea anilor ‘40, despre teroarea anilor ‘50, despre frica anilor de după, despre 

și, mai ales, despre cei care au rezistat. Despre cum o familie traverseaz

erioade, despre cum contextul politic distruge iubirea, despre cum într-o familie se sacrifică 

întotdeauna fetele pentru a proteja viitorul băieților, despre cum generații de-

și scheme de gândire, și mai ales, despre cum generația de azi are curajul 

și a face curat. 

ții Teatrului German de Stat Timișoara (TGST) pe 

țional „Radu Stanca” Sibiu 

este un text despre urmele pe care le lasă istoria în noi, despre ura și 

ă, despre 

și, mai ales, despre cei care au rezistat. Despre cum o familie traversează aceste 

o familie se sacrifică 

-a rândul își 

ia de azi are curajul și 
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 Marți, 5 martie: 

The other door-what`s 

wrong, why not!?-spectacol 

găzduit-Moveo Dance 

Company. Imaginează-ți un 

grup de oameni care sunt 

invitați într-un loc cu o 

viziune specifică, clară: 

trăiesc și relaționează unul cu 

celălalt fără nicio judecată –

în joc, empatie și respect. F

de a se conecta. Teoria până acum. Cealaltă u

libertatea de a experimenta cu propria identitate 

pagina goală pe care societatea î

comportăm și ce acceptăm ca normă. Aceasta piesă explorează posibilitatea ca

corpul este dezbrăcat de straturile construite social, acesta are poten

care sunt mai profund întrupate, 

este acceptabil din punct de vedere social. O creatură

corpul este considerat a fi un articol neterminat, evoluând în mod constant pentru a expune 

un Altul nou. Este de presupus că celălalt are poten

fiind încadrați în doar două binar

inacceptabil. 

 

 11 martie 2019: Vizita de lucru desf

Landesfunkhaus Mecklenburg

scop a fost colaborarea pentru realizarea emisiunii: „Temeswar

difuzata în data de 14 aprilie2019

numărat:- vizionarea spectacolului „Cabaret”;

interviuri luate actorilor Teatrul German de Stat Timi

spectacolului sus menționat.

 

 2-3 aprilie 2019: Zilele de teatru NiL: În perioada 2

Timișoara împreună cu Teatrul NiL a organizat Zil

prezenți aproape 60 de participanți. Evenimentele de anul acesta au avut o înc

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

ți, 5 martie: 

spectacol 

i un 

ă unul cu 

– 

și respect. Fără să fie nevoiți să renunțe la unicitatea lor – nici la dorin

de a se conecta. Teoria până acum. Cealaltă ușă: trecerea prin cealaltă ușă îți acord

bertatea de a experimenta cu propria identitate – un spațiu pentru a fi tu însuți. Corpul este 

pagina goală pe care societatea își gravează textile construite – cum gândim, cum ne 

ăm ca normă. Aceasta piesă explorează posibilitatea ca

corpul este dezbrăcat de straturile construite social, acesta are potențialul de a expune texte 

care sunt mai profund întrupate, dezvăluind un nucleu mai real care este departe de ceea ce 

este acceptabil din punct de vedere social. O creatură ambiguă. De-a lungul produc

corpul este considerat a fi un articol neterminat, evoluând în mod constant pentru a expune 

un Altul nou. Este de presupus că celălalt are potențialul de a contesta viziunile simpliste ca 

ă binare: corect și greșit, femeie și barbat, acceptabil sau 

Vizita de lucru desfǎşurata la Teatrul German de Stat Timisoara de catre 

Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg  a cărui 

pentru realizarea emisiunii: „Temeswar-Buntes Herz im Banat”, 

difuzata în data de 14 aprilie2019 la Norddeutschen Rundfunk: Printre activități s

vizionarea spectacolului „Cabaret”;- filmarea unor secvențe din acest spectacol;

Teatrul German de Stat Timișoara, care fac parte din distribuția 

ționat.  

3 aprilie 2019: Zilele de teatru NiL: În perioada 2-3 aprilie 2019, Teatrul German de Stat 

ă cu Teatrul NiL a organizat Zilele Teatrului NiL, ediție la care au fost 

ți aproape 60 de participanți. Evenimentele de anul acesta au avut o înc

nici la dorința lor 

ți acordă 

țiu pentru a fi tu însuți. Corpul este 

cum gândim, cum ne 

ăm ca normă. Aceasta piesă explorează posibilitatea ca atunci când 

țialul de a expune texte 

dezvăluind un nucleu mai real care este departe de ceea ce 

a lungul producției, 

corpul este considerat a fi un articol neterminat, evoluând în mod constant pentru a expune 

țialul de a contesta viziunile simpliste ca 

și greșit, femeie și barbat, acceptabil sau 

şurata la Teatrul German de Stat Timisoara de catre 

Studio Neubrandenburg  a cărui 

Buntes Herz im Banat”, 

ți s-au 

țe din acest spectacol;- 

șoara, care fac parte din distribuția 

3 aprilie 2019, Teatrul German de Stat 

ție la care au fost 

ți aproape 60 de participanți. Evenimentele de anul acesta au avut o încărcătură 
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specială: membrii NiL au sărbătorit 

23 de ani de la înființarea trupei. Aniversarea s-a 

făcut prin organizarea a 5 spectacole, jucate pe 

scena Teatrului German. Scena germană 

timişoreană sprijină şi în acest fel entuziasmul 

copiilor şi al tinerilor pentru teatru. Trupele de 

teatru NiL sunt coordonate de actriţa TGST 

Isolde Cobeţ, iar pentru o mare parte dintre 

actorii de astăzi ai colectivului de actori de 

expresie germană trupele de teatru de tineret au 

reprezentat primul prilej de întâlnire cu scena. 

Prima trupă de Teatru NiL a fost înfiinţată în 

1996 de Christian Bormann, la vremea aceea 

actor invitat din Germania la TGST. În 1998 s-a 

constituit trupa de teatru NiL-Junior pentru elevii 

din ciclul gimnazial, iar zece ani mai târziu a luat 

naştere şi trupa de teatru studenţesc After-NiL, 

compusă din absolvenţi ai Liceului "Nikolaus Lenau". Până în prezent cele trei trupe de 

teatru au participat la mai multe festivaluri din Germania, Ungaria, Croaţia şi România. 

Coordonatorii evenimentelor au fost pedagogul teatral Isolde Cobeț și actrița Isa Berger.  
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 14 aprilie 2019: Premiera spectacolului Europa, după un text de David 

Greig, în regia lui Alexandru Mihăescu. Acțiunea spectacolului se petrece într-o gară 

situată într-un mic oraș de graniță din Europa de Est. Cu ultimul tren ce oprește înainte 

ca gara să se închidă din cauza faptului că a devenit inutilă, ajung în oraș Morocco, un 

mic traficant de produse de lux, alături de doi refugiați – Sava și Katia – în căutare de 

adăpost și de siguranță. Adele, o localnică angajată a gării, fascinată de libertatea 

refugiaților, și-ar dori să exploreze lumea la fel ca ei. O poveste de dragoste prinde 

contur, iar textul dramatic se construiește pe tragedia lipsei de orizont și a dorințelor 

neîmplinite, dar și pe dezvăluirea stereotipurilor legate de imaginea refugiatului. David 

Greig tratează tema complexă a granițelor fluide și a identităților schimbătoare, 

conferind o calitate dramatică deosebit de convingătoare puternicului simbol 

reprezentat de stația goală și de trenurile care trec în viteză prin ea. Europa  înfățișează 

oameni aflați mereu, fizic și emoțional,  în mișcare, unii dintre ei dureros ancorați în 

certitudinile trecutului, alții străduindu-se să pornească spre noi destinații. Europa este 

o piesă ce abordează teme universale și în același timp străbătută de accente intime.  

 

 

 30 aprilie – 5 mai 

2019: Festivalul 

Internațional de 

Teatru de Tineret de 

Expresie Germană, 

ediția XX. Ajuns la 
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cea de-a XX-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană 

se va desfășura la Timișoara în perioada 30 aprilie – 4 mai 2019, la Teatrul German de Stat. 

Festivalul este organizat din anul 2000 de către Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” în 

colaborare cu Teatrul German de Stat Timișoara (TGST), având ca scop consolidarea 

statutului limbii germane în regiune, educarea tinerilor prin intermediul artei teatrale, 

promovarea comunicării interculturale și încurajarea debutului artistic. Anul acesta au 

participat la festival trupe de teatru de expresie germană din Croația, Serbia, Ucraina, 

Ungaria și România, aducând împreună peste 120 de tineri de diverse naționalități. Din 

program au făcut parte atât reprezentații de teatru, cât și ateliere de specialitate susținute 

de actori și pedagogi de teatru din Germania și România. Festivalul s-a deschis cu spectacolul 

”În umbra uitării” de Simona Vintilă. 

 

 14 mai 2019: deplasare la Teatrul Clasic Ioan Slavici, 

Arad, unde s-a jucat spectacolul Jurnal de România. 

Timișoara, regizat de Carmen Lidia Vidu. Evenimentul a 

avut loc în cadrul celei de-a 7-a ediție a Festivalului 

Internațional de Teatru Nou, organizat în perioada 10-19 

mai 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21 mai 2019: deplasare la Festivalul Internațional „Voices of Europe” Jena, Germania, cu 

spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regizat de Carmen Lidia Vidu.  13 dintre cei mai 

buni și cunoscuți artisti europeni, dar și companii de teatru, au vorbit timp de o săptămâna 
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despre Europei și au căutat soluții la problemele orașului Jena și ale Europei, printre 

invitați fiind și Teatrul German de Stat Timișoara. 

 

 5-7 iunie 2019: Centrul 

Național al Dansului din 

București (CNDB) a susținut 

un turneu de dans 

contemporan în Timișoara, și 

a adus, în premieră, trei 

spectacole, toate jucate pe 

scena Teatrului German de 

Stat Timișoara: 

 

 5 iunie 2019: La institutul schimbării  - de Paul Dunca. Un bio-info show care are ca bază 

investigarea, documentarea și arhivarea unor povești personale, din realitatea locală, care 

vizează comunitatea transgender românească. Lucrarea se axează pe problematica asumării 

corpului / sexualității / identității de gen și a confruntării dintre narațiunea intimă a corpului 

și percepția publică, prezentând o comunitate absolut invizibilă la ora actuală pe plan local. 

   

 6 iunie 2019: 2 femei contemporane – de Ioana Marchidan. 2 Femei Contemporane este acel 

spectacol care îți construiește trasee prin care poți călători în timp, prin care poți recunoaște 

tipare de care te lovești la fiecare colț de stradă și ți se par firești doar pentru că se întâmplă 

de mult timp. Când vii la acest spectacol îți dai permisiunea să devii mai atent, mai deschis și 

să te detașezi de planul cotidian ca să privești lucrurile un pic mai în ansamblu, un pic mai 

clar, ca atunci când îți ștergi ochelarii. 

 

 7 iunie 2019: 37 minutes of make 

believe – de Andreea Novac. 37 

minutes of make believe se foloseşte 

de cuvânt şi mişcare pentru a crea 

premisele unei întâlniri între 

imaginaţia performerului şi cea a 

publicului. Piesa propune un 
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interplay între cuvânt şi interpretare, între mişcare şi materializare, între ceea ce este şi 

ceea ce ar putea fi. Ceea ce rezultă este un spectacol în strânsă legatură cu dorinţa fiecăruia 

de a percepe, de a-şi aminti şi imagina.    

 
 9 iunie 2019: Hänsel și Gretel, în regia Simonei Vintilă, s-a jucat în cadrul Festivalului Artelor 

Timișorene 2019.  Intrarea a fost liberă în baza biletelor emise de casa de bilete a Teatrului 

German.  

 

 16 iunie 2019, Din copilăria mea...-spectacol muzical pentru 

copii al teatrului de păpuși GONG din Sibiu, realizat 

împreună cu grupul RIFF. Din copilăria mea ... este un 

spectacol muzical, cele zece cântece compuse de Florin 

Grigoraș și interpretate live de formația RIFF, crează 

momente dinamice, interactive, copiii sunt prinși în 

balansul ritmului și cântă cu mare placere refrenele 

antrenante. Păpușile, reprezentând personajele povestirii, 

sunt ca de obicei atracția principală. Copiii sunt vrăjiți de 

marionete, farmecul acestora este amplificat de mânuirea 

ingeniosă și de jocul actorilor: Mihaela Grigoraș, Iulia Lazăr, 

Ovidiu Oltean și Ilie Lazăr.    

 

 16 iunie 2019: concert al grupului RIFF,  parte 

din seria de concerte susținute pentru promovare album 

muzical RIFF – Pe drum ..., cel de al 11 –lea al grupului. 
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 26 iunie 2019: Avanpremieră Albă-ca-Zăpada, spectacol în regia Simonei 

Vintilă, după povestirea fraților Grimm 

 28-30 iunie 2019: deplasare la Ploiești cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, 

regi

zat 

de 

Car

men 

Lidia 

Vidu

, în 

cadr

ul 

unei 

serii 

de 

eve

nim

ente care celebrează 30 de ani de la Revoluția din 1989.   

 
 1 octombrie 2019: 

Deplasare în turneu la 

Piatra Neamț, în cadrul 

Festivalului de Teatru 

Piatra Neamț, ediția 31, 

cu spectacolul Jurnal de 

România. Timișoara, 

regia Carmen Lidia 

Vidu.  

 
 18 octombrie 2019: Deplasare în turneu la Gheorgheni, în cadrul Colocviului Teatrelor 

Minorităților Naționale, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen 

Lidia Vidu.  
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 20 octombrie 2019: Deplasare în turneu la București, în cadrul Festivalului Național de 

Teatru, 2019, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu, 

care a beneficiat de două reprezentații. 

 

 

 

 

 

 

 
 10 noiembrie 2019: Reprezentație în cadrul Festivalului Dramaturgiei Românești, 

Timișoara 2019, cu spectacolul Jurnal de România. Timișoara, regia Carmen Lidia Vidu.  

 

 

 

 

 
 10 

decembrie: Gala Premiilor 

Procultura 2019. Richard 

Hladik, actor al Teatrului 
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German de Stat Timișoara, a fost recompensat cu premiul ProCultura Timisiensis 

2019, categoria Certitudini, care s-a acordat marți, 10 decembrie 2019. Evenimentul s-

a desfășurat în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș și a fost organizat de 

Arhiepiscopia Timişoarei şi de Consiliul Judeţean Timiş. Alături de Richard Hladik, 

premiul ProCultura a mai fost acordat altor 20 de artiști de seamă ai mediului cultural 

timișorean. 

 
 11 decembrie 2019: Cu ocazia 

aniversării a 30 de ani de la 

Revoluţie, Departamentul pentru 

Relații Interetnice a organizat 

evenimentul central dedicat Zilei 

minorităţilor naţionale la 

Timișoara, capitala culturală 

europeană în anul 2021. Astfel, 

Teatrul German de Stat Timișoara, 

alături de Teatrul Maghiar de Stat 

Csiky Gergely Timisoara și de Secția Sârbă de la Teatrul Merlin, au făcut parte comună 

într-un spectacol regizat de Simona Vintilă. Din partea Teatrului German au participat 

actrițele Dana Borteanu și Tatiana Sessler, care au interpretat „În Piața Lahovary” - un 

sketch despre două țațe cu pretenții de doamne, care critică felul în care s-a deteriorat 

vechea limbă șvăbească, prin amestecarea ei cu vorbe și expresii împrumutate din 

limba română, dar și din cea maghiară, cu mici ornamente sârbești și cehești. În 

preambulul evenimentului, a avut loc un vernisaj de artă fotografică intitulată 

„Comunitate. Multiculturalitate. Dezvoltare”. Expoziția a abordat tematica contribuției 

minorităților naționale la dezvoltarea economică a României și a prezentat o scurtă 

poveste a comunității maghiare din satul Rimetea – Torockó din județul Alba și a 

comunității sârbe din zona Clisurii Dunării, judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi. 

Fotografii Balog Zoltan și Predrag Despotovici și-au prezentat fotografiile și specificul 

zonei din care provin. 

 
 15 decembrie 2019: Premieră 

Albă-ca-Zăpada, un spectacol 

după Frații Grimm, regizat de 
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Simona Vintilă. Albă ca Zăpada este poate cel mai popular basm al celor doi 

povestitori, beneficiind, de-a lungul timpului, de numeroase interpretări de teatru, de 

film, de animație, sau chiar radiofonice. Există o diversitate a exprimărilor 

scenografice, dramatice și muzicale, care toate au rădăcini într-o tradiție mai veche, 

dar care și-a găsit locul cel mai potrivit în cultura populară, acolo unde lupta dintre 

bine și rău, dintre Albă ca Zăpada cea inocentă și frumoasă și Maștera cea malefică și 

vicleană, are un înțeles profund uman, dar și educativ, pentru că dezvoltă imaginația 

copiiilor și îi face mai înțelepți.  

 18 decembrie: Gala Premiilor pentru 

Excelență 2019. După un an plin de turnee 

naționale și internaționale, și o mulțime de 

reprezenații în Timișoara, pe scena Teatrului 

German, în 18 decembrie, la Gala Excelenței, 

eveniment organizat de Primăria Municipiului 

Timișoara, actrițele din distribuția 

spectacolului Jurnal de România. Timișoara au 

fost recompensate cu Premiul de Excelență 

pentru activitatea și meritele deosebite în 

promovarea culturii timișorene. 

Previziuni pentru anul 2020 
 martie 2020: premieră Livada cu vișini, de Anton Cehov, în regia lui Volker Schmidt 

 12-17 iunie 2020: Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, ediția 

21 

 mai 2020: premieră sub îndrumarea regizoarei Carmen Lidia Vidu  

 octombrie 2020: Vrăjitoarele din Salem, de Arthur Miller, în regia lui Alexandru Weinberger-

Bara 

 Înscrierea și participarea la turnee, festivaluri și evenimente cu caracter teatral, atât în 

România, cât și în afara granițelor, și anume: 

- Festivalul Național de Teatru din București, 

 -Festivalul de Teatru Nou din Arad,  

-Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț,  

-Festivalul Dramaturgiei Românești din Timișoara,  

-Festin Bulevard București, etc.  
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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 221 de salariaţi, organigrama instituției fiind structurată 
astfel:  

 

1.STRUCTURA ȘI NUMELE INSTITUȚIEI: 

Conducere: Manager: Garboni Ioan Coriolan; 

  Director adjunct : Fonoș Ioan Marius; 

  Director adjunct(artistic) : Simion Daniel Mihail; 

  Contabil şef : Opriș Monica Sorina; 

  Șef birou Resurse Umane,Comunicare : Hanghicel Firuca 

  Șef birou Juridic- Contractare: Haulică Diana Mariana. 

Execuție:  Compartiment Orchestră  

  Compartiment Funcţii Artistice 

  Compartiment Cor 

  Biroul Financiar –Contabil; 

  Biroul Resurse Umane, Comunicare; 

   Biroul Juridic- Contractare; 

  Compartimentul Audit intern; 

  Compartiment  Auxiliar Scenă și Deservire; 

Deservire: Compartiment Pază- Protecție. 

 

2.COMPONENȚA INSTITUȚIEI: 

 

- Compartiment Funcţii Artistice (12 persoane) - Simion Daniel Mihail; 
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- Compartiment Orchestră (111 persoane) - Simion Daniel Mihail; 

- Compartiment Cor (60 persoane) - Simion Daniel Mihail; 

- Biroul Financiar –Contabil (6 persoane) Opriș Monica Sorina; 

- Biroul Resurse Umane, Comunicare (5 persoane) Hanghicel Firuca; 

- Biroul Juridic- Contractare (6 persoană)- Haulică Diana Mariana; 

- Compartimentul Audit intern (1 persoană); 

- Compartiment  Auxiliar Scenă și Deservire(10 persoane) - Fonoș Ioan Marius; 

- Compartiment Pază- Protecție(4 persoane) - Fonoș Ioan Marius; 

 

 

3. OBIECTIVUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI: 

 

 Activitatea 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 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 

 

4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019  

 

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 2019: 
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I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul a fost 
Festivalul Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XLIV-a, 3 – 31 mai 2019 

Programul a fost următorul: 

 

Vineri, 3 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 

Dirijor: ROBERT FARKAS (Germania)  

Solist: CHRISTIAN IHLE HADLAND (Norvegia) – pian  

 

P.I. CEAIKOVSKI   Francesca da Rimini – Fantezie simfonică după Dante, Op. 32 

F. LISZT    Totentanz – Parafrază pe tema Dies irae, S. 126 

J. BRAHMS    Simfonia nr. 1 în do minor, Op. 68 

    

Sâmbătă, 4 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

RECITAL CAMERAL 

ALEXANDRA GUȚU – violoncel  

GABRIEL POPA – vioară 

 

B. MARTINU    Duo pentru vioară și violoncel – Andante moderato 
R. GLIERE     Opt piese vioară și violoncel 

Z. KODALY     Duo pentru vioară și violoncel 

 

Luni, 6 mai 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

ANSAMBLUL ATEM 
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VORTEX SYMPHONY 

 

VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

CRISTIAN MICLEA – clarinet 

CRISTINA MĂLĂNCIOIU – vioară 

DARIUS TEREU – violoncel 

VICTOR ANDREI PĂRĂU – pian 

 

Proiecții – Arhetipuri vizuale, realizate de criticul de artă GABRIEL KELEMEN 

 

TOSHIO HOSOKAWA  Stunden-Blumen. Hommage a Olivier Messiaen, pentru clarinet, vioară, 
violoncel și pian  

JONATHAN HARVEY  Nataraja pentru flaut piccolo și pian  

SOFIA GUBAIDULINA  Dancer on the Tightrope pentru vioară și pian  

GEORGE CRUMB   Eleven Echoes of Autumn pentru flaut alto, clarinet, vioară și pian  

 

Marți,  7 mai 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL TRIO CONTRASTE 

Ore, ceasuri, clopote 

ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut Muramatsu 

SORIN PETRESCU – pian 

DORU ROMAN – percuție 

 

Proiecții: SORANA PETRESCU 

Versuri: ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU 

 

J.S. BACH - F. BUSONI   Nun komm', der Heiden Heiland 
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Fr. SCHUBERT   Ora pierdută 

VIOLETA DINESCU   Innenglocken (p.a.a.) 

Fr. LISZT    Clopotele Genevei 

G. ENESCU    Carillon nocturne 

DOINA ROTARU   Ceasuri 

E. SATIE    Ore seculare și instantanee 

M. RAVEL    Introducere și Vals din opera Ora spaniolă 

 

Miercuri,  8 mai 2019, ora 19       Bastionul Theresia – 
Mansardă 

RECITAL VOCAL 

Polish Songs 

CAMELIA FORNWALD DOCEA – mezzosoprană 

ADRIANA DOGARIU – pian  

 

F. CHOPIN   Cântece poloneze – Polish Songs, Op. 74 (p.a.a.) 

    pe versuri de Mickiewicz, Witwicki, Zaleski, Krasinski  

Zyczenie – Dorința fetei 
Wiosna – Primăvara 
Smutna Rzeka – Râu trist 
Halunka – Petrecerea 
Gdzie Lubi – Unde-i iubirea? 
Precz z moich oczu! – Dispari din ochii mei! 
Posel – Mesagerul 
Sliczny chlopiec – Băiat drăguț 
Melodya – Melodic 
Wojak – Războinicul 
Dwojaki koniec – Două sfârșituri 
Moja piesczotka – Dulceața mea 
Melancholie – Melancolie 
Pierscien – Inelul 
Narzeczony – Logodnicul 
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Piosnka litewska – Cântec lituanian 
Spiew grobowi – Cântec de îngropăciune 

 

Joi, 9 mai 2019, ora 19         Sala Capitol 

Concertul Orchestrei Studenților Facultății de Muzică și Teatru 

 din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Dirijor: LAURENȚIU MUNTEAN 

 

Soliști: ANDREEA-IRINA PETRILA – violoncel, clasa c.d.a. Darius Tereu 

OANA-DANIELA ONIȚIU – corn, clasa c.d.a. Mihai Dogaru 

REGINA CSERMAK – pian, clasa conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

 

W.A. MOZART  Concertul pentru corn și orchestră nr. 4 în Mi bemol major K 495, părțile II-III 

J. HAYDN   Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 2 în Re major, partea I 

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY  Concertul pentru pian și orchestră nr. 1, în sol minor, Op. 25  

F. SCHUBERT     Simfonia nr. 8 în si minor, D. 759 – Neterminata  

 

Vineri, 10 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: WALTER HILGERS (Germania)  

Soliști: JOHANNA JUNG (Germania) – harpă 

SIEGFRIED JUNG (Germania) – tubă 

 

R. WAGNER    Maeștrii  cântăreți din Nürnberg WWV 96 – Preludiul  

WILLI MÄRZ  Divertimento pentru harpă, tubă și orchestră (p.a.) 

A. BRUCKNER  Simfonia nr. 6 în La major (WAB 106) 
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Sâmbătă, 11 mai 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

ANSAMBLUL DE TROMBOANE DIN SZEGED 

 

GYIVICSÁN GYÖRGY (Ungaria) 

CZIROK ZOLTÁN (Ungaria) 

PÁLFY ANDRÁS (Ungaria) 

ASZTALOS TAMÁS (Ungaria) 

VÖRÖS JÓZSEF (Ungaria) 

TÓTH MÁRK (Ungaria) 

BRINDÁS BARNABÁS (Ungaria)  

SZTRANYÁK DÁVID (Ungaria) 

 

L. van BEETHOVEN     Uvertura Egmont  

LUDOVICO DA VIADANA   La Bolognese 

R.WAGNER       Intrarea lui Elsa în catedrală  

P.I CEAIKOVSKI     Februarie 

FRANZ BIEBL     Ave Maria 

COOK - GRANADOS/DIÓSZEGI    Bolivar meets Granados & Marcello 

MOGYI      Axel's Symphony 

HANS ZIMMER      Jack Sparrow 

 

Luni, 13 mai 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL DE PIAN 

ANDREEA DUMITRESCU 
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F. CHOPIN    Vals în la minor, Op. 34 nr. 2 

    Barcarola, Op. 60 

    Andante spianato și Marea Poloneză, Op. 22 

S. RACHMANINOV  Sonata nr. 1 în re minor, Op. 28 

       

Marți, 14 mai, ora 19:30         Sala Capitol 

CONCERTUL ORCHESTREI LICEULUI DE ARTĂ ION VIDU 

Dirijor: RADU ZAHARIA 

Solistă: BIANCA MIHĂESCU – soprană  

Medalion Antonin Dvořák 

 

Dansul slav nr. 8 în sol minor 

Aria Lunii din Opera Rusalka    

Simfonia nr. 9 în mi minor, Op. 95 – Din lumea nouă   

 

Miercuri, 15 mai 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL DE PIAN LA PATRU MÂINI 

DUO MIHĂILESCU 

MANUELA IANA MIHĂILESCU și DRAGOȘ MIHĂILESCU 

 

W.A. MOZART   Sonata în Do major, KV 521 

Fr. SCHUBERT   Fantezia în fa minor, Op. 103 

E. SATIE    Piese în formă de pară 

S. RAHMANINOV   Șase piese, 0p. 11 

 

Joi, 16 mai 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL  
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Ansamblul PERCUTISSIMO, condus de DORU ROMAN 

AMELIA TRIFU, PATRICK COJEREAN, DORU ROMAN 

 

M. FORD   Stubernic 

N.J. ZIVKOVIC  Trio per uno 

L. MEȚIANU   Attracteur étrange 
T. LOEVENDIE  The Lonely Cowbell 

A. STROE   Il giardino delle structure 

L. MARINARO  Specchia 

 

Vineri, 17 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist: MIHAI DIACONESCU – pian 

 

P.I. CEAIKOVSKI  Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în si bemol minor, Op. 23 

H. BERLIOZ   Simfonia fantastică, Op. 14 (150 ani de la moartea compozitorului) 

 

Luni, 20 mai 2019, ora 19      Bastionul Theresia – Mansardă 

RECITAL CAMERAL 

Medalion Sigismund Toduță (1908 – 1991) 

CRISTINA SÎNMĂRTINEAN – vioară 

CRISTIAN ARDELEAN – bas/bariton 

ANDREEA OLARIU – pian  

 

Lieduri pentru voce (bas) și pian, Caietul II 
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     Mânce-te bade amaru’ 

     De dragoste 

Sonata pentru violină și pian nr. 1 

Lieduri pentru voce (bas) și pian, Caietul I 

     Ermetism 

     Răboj 

 

Marți, 21 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

RECITAL  

Timișoara Reloaded 

ZOLI TOTH & COSMIN RAFAEL BĂLEAN  

 

Miercuri, 22 mai 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

DUO ALIQUOT (Germania) 

SIMONA BĂLAN – vioară, viola d’amore 

GHEORGHE BĂLAN – violă, viola d’amore 

 

ANTON HUBERTY   Duetto   

LUIGI BORGHI   Sonata in Re 

KARL STAMITZ    Sonata Marlborough 

LOUIS TOUSSAINT MILANDR Duo 

JOHANN PETER GINGER  Suita nr. 1 în La major 

JAN KRAL    Nocturna, Op. 9 
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Vineri, 24 mai 2019, ora 19        
 Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

În cadrul Sezonului cultural ROMÂNIA-FRANȚA 

Dirijor: MICHAËL COUSTEAU (Franța) 

Solistă: DANA CIOCÂRLIE (Franța) – pian 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul  

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

G. ENESCU    Rapsodia română Op. 11 nr. 2    

PAUL CONSTANTINESCU Concertul pentru pian și orchestră 

GUILLAUME CONNESSON Concertul pentru pian și orchestră –  The shinning one (p.a) 

DIANA ROTARU     Chorals and Music-Boxes (p.a.) 

M. RAVEL   Daphnis et Chloé – Suita nr. 2   

      

Marți, 28 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

RECITAL DE PIAN și IMAGINI 

IMAGINI MUZICALE 

AXIA MARINESCU (Franța)  

În cadrul Sezonului cultural ROMÂNIA-FRANȚA 

 

E. SATIE   Gymnopédies, Gnossiennes 

C. DEBUSSY   Images, Cartea I: 

R. ZANTE   Tableaux de France pentru pian 

M. RAVEL   Sonatina în fa diez minor 

G. ENESCU    Pièces impromptues, Op. 18 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

146 
 

 

Proiectii video ale unor tablouri de N. Grigorescu, I. Andreescu, V. Brauner, H. Damian etc. 

 

Vineri, 31 mai 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Închiderea Festivalului Internațional Timișoara Muzicală 

Dirijor: RADU POPA 

Solist: FILIP PAPA – violoncel  

 

E. ELGAR   Sospiri, Op. 70 (p.a.) 

E. ELGAR   Concertul pentru violoncel și orchestră în mi minor, Op. 85 

R.WAGNER   Cavalcada Walkiriilor din Opera Walkiria 

Fr. LISZT  Preludiile, S. 97 

 

II. În anul 2008, Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică 
veche, care în 2019, a ajuns la cea de a XIV-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, în perioada 17 septembrie – 20 octombrie 2019 și a cuprins:  

 

17 SEPTEMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘GRAND TOUR’- conducerea muzicalăMARCELLO DI LISA 

CONCERTO DE’ CAVALIERI 

 

MARCELLO DI LISA, dirijor 
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FEDERICO GUGLIELMO, vioară barocă/concertino 

KATARZYNA SOLECKA, vioară barocă 

CODRIN EMANDI, vioară barocă 

DIANA EMANDI, vioară barocă 

ALESSIA PAZZAGLIA, vioară barocă/concertino 

GIANCARLO CECCACCI, vioară barocă  

HEILKE WULFF, vioară barocă 

GIAN CLAUDIO DEL MORO, violă barocă 

LUCA PEVERINI, violoncel/concertino 

LUCA COLA, contrabas 

ANDREA PERUGI, clavecin 

 

19 SEPTEMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‚ICH HABE GENUG’ – conducerea muzicalăREINOUD VAN MECHELEN 

A NOCTE TEMPORIS 

 

REINOUD VAN MECHELEN, tenor 

ANNELIES DECOCK, vioară barocă 

MARRIE MOOIJ,vioară barocă 

BENJAMIN LESCOAT, violăbarocă 

RONAN KERNOA, violoncel baroc 

ANNA BESSON, flaut 

BENOÎT LAURENT, oboi baroc 

MARC MEISEL, orgă/clavecin 

 

25 SEPTEMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘NATURA AMOROSA’- conducerea muzicalăJEAN TUBÉRY 
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ENSEMBLE LA FENICE 

FANIE ANTONELOU, soprană 

SASKIA SALEMBIER, mezzo-soprană/vioară 

JEAN TUBÉRY, cornetto/flaut/voce 

JEAN-BAPTISTE VALFRÉ, violoncel 

ETIENNE GALLETIER, lăută 

MATHIEU VALFRÉ, orgă/clavecin 

 

28 SEPTEMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‚AMÉRICA, MÚSICA, DIFERENCIA’ – conducerea muzicalăMANFREDO KRAEMER 

THE RARE FRUITS COUNCIL 

BÁRBARA KUSA, soprană 

MANFREDO KRAEMER, vioară barocă 

GUADALUPE DEL MORAL, vioară barocă 

EDUARDO EGÜEZ, teorbă/chitară 

JUANJO FRANCIONE, chitară/percuţie 

BALÁZS MÁTÉ, violoncel baroc 

DANIEL ESPASA, clavecin 

2 OCTOMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘ESPRESSIONE DRAMMATICA’– conducerea muzicală RACHEL PODGER 

RACHEL PODGER & DANIELE CAMINITI 

 

9 OCTOMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘BACH & FRIENDS IN ZIMMERMANN COFFEEHOUSE’– conducerea muzicalăMAUDE 
GRATTON 

IL CONVITO 
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MAUDE GRATTON, clavecin 

AMÉLIE MICHEL, flaut traverso 

SOPHIE GENT, vioarăbarocă 

SIMON PIERRE, vioarăbarocă 

CODRIN EMANDI, vioarăbarocă 

DIANA EMANDI, vioarăbarocă 

DEIRDRE DOWLING, violăbarocă 

AGEET ZWEISTRA, violoncel 

JULIEN DEBORDES, fagot 

 

12 OCTOMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘MOZART-BEETHOVEN, BETWEEN CLASSICAL AND ROMANTICAL STYLES’ – conducerea 
muzicală ANTOINE PECQUEUR 

OCTUOR DE LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE 

STÉPHANE MORVAN, oboi 

PASCAL MORVAN, oboi 

ROBERTA CRISTINI, clarinet 

ARTHUR BOLORENOS, clarinet 

ANTOINE PECQUEUR, fagot 

THOMAS QUINQUENNEL, fagot 

YANNICK MAILLET, corn 

CÉDRIC MULLER, corn 

 

15 OCTOMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘MUSICA NEL SECOLO DI CARAVAGGIO & GUIDO RENI’ – conducerea muzicală ENRICO 
GATTI 

ENSEMBLE AURORA 
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ENRICO GATTI, vioarăbarocă 

LUCA GIARDINI, vioarăbarocă 

ELENA BIANCHI, dulcian 

GUIDO MORINI, orgă/clavecin 

 

20 OCTOMBRIE, ora 19, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 

‘ALEXANDER AGRICOLA AND THE ITALIAN ART OF SACRED ALLEGORY’ – conducerea 
muzicalăBJÖRN SCHMELZER 

GRAINDELAVOIX 

BJÖRN SCHMELZER, dirijor 

ANNE-KATHRYN OLSEN, soprană 
CARINE TINNEY, soprană 
ALBERT RIERA, tenor 
ANDRÉSMIRAVETE, tenor 
MARIUS PETERSON, tenor 
ARNOUTMALFLIET, bas 
FLORIS DE RYCKER, lăută 
BOR ZULJAN, bray lute 
LUKAS HENNING, lăută 

 

III. În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat un nou 
festival:  

Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA. În 2019  s-a desfășurat cea de a VI–a ediție a 
Festivalului, cu tema Urme, vestigii, relicve, desfășurat între 15 –22 noiembrie 2019: 

 

Festivalul Internațional de Muzică Nouă INTRADA, ediția a VI-a 

Urme, vestigii, relicve 

15 – 22 noiembrie 2019  

Director artistic al festivalului: SORIN PETRESCU 

Artist vizual: MIHAI DONICI 
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Vineri, 15 noiembrie 2019, ora 19       
 Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Orchestra și Corul Filarmonicii din Arad 

Dirijor: CRISTIAN LUPEȘ 

Dirijorul corului: DANIEL RĂDOIAȘ 

Soliste: ANDREEA DUMITRESCU – pian  

ANDREEA OLARIU – pian 

CRISTIAN IACOB – narator  

 

TEODOR ȚUȚUIANU    Tablouri dintr-o revoluție  

ROBERT DYCKE    Dithyrambus (p.a.a.) 

LIVIA TEODORESCU-CIOCĂNEA Concertino buffo – omagiu lui Charlie Chaplin, pentru pian și 
orchestră  

AYAL ADLER    Voyages (p.a.) 

IRINA ODĂGESCU ȚUȚUIANU  Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte 

LAURA MANOLACHE   Jalba  

 

Sâmbătă, 16 noiembrie 2019, ora 20     Sala Viena a Hotelului Timișoara 

Fagot după vin sau Vin după fagot? 

Recital organizat în parteneriat cu Rovinhud Wine Show 

Cvartetul FAGOTISSIMO al Filarmonicii din Bacău 

GEORGE HARITON  

MIHAI TIMOFTI 

MIHAI BADIU 

PAVEL IONESCU 
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VICTOR BRUNS    Trio op. 97 

CLAUDIO LEONARDI  Divertimento op. 92 

CHRONIS PAPAMOSCHOS  Grey Light 

RAY NAESSEN    Acer campestre 

VICTOR BRUNS   Suita nr. 2 op. 68 

 

Duminică, 17 noiembrie 2019, ora 17       Liceul Waldorf 

Spectacol de muzică și teatru de păpuși 

În căutarea instrumentelor muzicale 

Muzica: DAN SIMION 

Interpreți: DORIN CUIBARIU și ANDREI CUIBARIU – clarinet și instrumente tradiționale 

DAN SIMION – pian  

Actori păpușari: ROXANA și DORU MANIU 

 

Luni, 18 noiembrie 2019, ora 19    Sala Mihai Perian a Liceului de Artă Ion Vidu 

Răbojul interpreților timișoreni 

CRISTIAN ARDELEAN – bariton 

ANDREEA OLARIU – pian  

Ansamblul ATEM 

CRISTIAN MICLEA – clarinet 

CRISTINA MĂLĂNCIOIU – vioară 

VICTOR ANDREI PĂRĂU – pian 

Invitat: MARKO RISTIČ – acordeon  

 

SIGISMUND TODUȚĂ   Răboj pentru bariton și pian  

      Ermetism pentru bariton și pian    
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REMUS GEORGESCU   Nocturnă pentru bas/bariton și pian 

      De profundis pentru bas/bariton și pian 

ZIV COJOCARU     Bbbeeezzz pentru vioară, clarinet / clarinet bas și pian (p.a.) 

SEBASTIAN ANDRONE-NAKANISHI  Mnemo pentru vioară, clarinet și pian (p.a.a.) 

MARKO KARANFILOVSKI   White noise pentru acordeon (p.a.a.)  

MIHAI MĂNICEANU    Tricephalous pentru vioară, clarinet și pian (p.a.a.) 

FILIPPO PEROCCO     Resina (p.a.a.) 

 

Marți, 19 noiembrie 2019, ora 19    Sala Mihai Perian a Liceului de Artă Ion Vidu 

Shall We Dream? 

PASSION... TROMBON... COR... DECOR 

BARRIE WEBB (Anglia)  

SORIN PETRESCU – pian  

Invitați: DORU ROMAN – percuție  

Corul pe voci egale al Liceului de Artă Ion Vidu 

Dirijorul corului: prof. dr. MARIA GYURIS 

Proiecții: SORANA PETRESCU 

 

KATSUMI YOKOYAMA   Traces II (p.a.) 

MICHAEL ATHERTON   Shall We Dream, din The Mahogany Ship 

        Soliste: DARIA GUȚI, SAROLTA VASS 

JUKKA LINKOLA   Primitive Music: III. The Candle Song, V. The Joiku 

GABRIEL MĂLĂNCIOIU   Red Time (p.a.a.) 

HORST LOHSE   Moments de passion  

GYU-BONG YI    Vertraumt IV (p.a.) 

ROBERTO REALE   Bachspuren (p.a.) 

STUART GREENBAUM   Trei miniaturi (p.a.):  
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     Looking to the Future, Fragments of Gratification, 
Fanfare for Elizabeth 

ANDREI TĂNĂSESCU  Creșteau în cer a lui aripe 

MIHAI MĂNICEANU   Riffs and Solos (p.a.a.) 

  

Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 19       Sala Capitol 

Respirații nocturne 

RECITAL DE PIAN 

MICHAEL TSALKA (Israel / Olanda)  

Invitați: DORON KAUFMAN (Israel) – live electronics 

MARKO RISTIČ – acordeon 

LEIDOSCOPE OF CONTEMPORARY WORKS 

MICHAEL TSALKA, PIANO 

PROGRAM 

Prelude & Fugue (2019)       Joan Josep Gutierrez Yzquierdo (b. 1964) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka          (Spain) 

Telomer: Hommage à George Enescu (2004)       Violeta Dinescu (b. 1953) 

                   (Romania/Germany) 

Nocturne: Evening falls on the North Sea (2014)            Jens Vraa (b. 1968) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka                     (Denmark) 

V. Hymn          Dan Dediu (b. 1967) 

   (Romania) 

Four Keyboard Pieces (1991)                    Yehezkel Braun (1922-2014) 

Romanian premiere          (Israel) 

I. Grave 

II. Allegro 

III. Largo 
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IV. Allegretto  

INTERMISSION 

Fugue (1983)            Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) 

Mazurka (1933)      (Poland/Russia) 

World premiere, t.b.a.        Doron Kaufman (b. 1960) 

Dedicated to Michael Tsalka and Festival’s Ensemble           (Israel) 

“White Nights” Nocturne (2012)                 Sergey Yevtushenko (b. 1966) 

Romanian premiere, dedicated to Michael Tsalka        (Russia) 

Two Cloud Studies (2007)            Diana Blom (b. 1947) 

Romanian premiere  (New Zealand/Australia) 

Notturno No. 3 (2014)            Gabriele Toia (b. 1967) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka            (Italy) 

Sonata No. 4 (1997) Leonardo Coral (b. 1962) 

I. Allegro con brio       (Mexico) 

II. Andante espressivo, misterioso 

III. Vivo energico 

A KALEIDOSCOPE OF CONTEMPORARY WORKS 

MICHAEL TSALKA, PIANO 

PROGRAM 

Prelude & Fugue (2019)       Joan Josep Gutierrez Yzquierdo (b. 1964) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka          (Spain) 

Telomer: Hommage à George Enescu (2004)       Violeta Dinescu (b. 1953) 

                   (Romania/Germany) 

Nocturne: Evening falls on the North Sea (2014)            Jens Vraa (b. 1968) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka                     (Denmark) 

V. Hymn          Dan Dediu (b. 1967) 

   (Romania) 
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Four Keyboard Pieces (1991)                    Yehezkel Braun (1922-2014) 

Romanian premiere          (Israel) 

I. Grave 

II. Allegro 

III. Largo 

IV. Allegretto  

INTERMISSION 

Fugue (1983)            Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) 

Mazurka (1933)      (Poland/Russia) 

World premiere, t.b.a.        Doron Kaufman (b. 1960) 

Dedicated to Michael Tsalka and Festival’s Ensemble           (Israel) 

“White Nights” Nocturne (2012)                 Sergey Yevtushenko (b. 1966) 

Romanian premiere, dedicated to Michael Tsalka        (Russia) 

Two Cloud Studies (2007)            Diana Blom (b. 1947) 

Romanian premiere  (New Zealand/Australia) 

Notturno No. 3 (2014)            Gabriele Toia (b. 1967) 

Romanian premiere, dedicated to M. Tsalka            (Italy) 

Sonata No. 4 (1997) Leonardo Coral (b. 1962) 

I. Allegro con brio       (Mexico) 

II. Andante espressivo, misterioso 

III. Vivo energico 

 

JOAN JOSEP GUTIERREZ YZQUIERDO  Preludiu și fugă (p.a.)  

VIOLETA DINESCU     Telomer: Hommage à George Enescu  

JENSVRAA       Nocturna Evening falls on the North Sea (p.a.) 

DAN DEDIU       Hymn 

YEHEZKEL BRAUN     Patru piese pentru pian (p.a.) 
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MIECZYSLAW WEINBERG    Fuga, Mazurka  

DORON KAUFMAN     Breathing Relics (p.a.a.) 

SERGEY YEVTUSHENKO    Nocturna White Nights (p.a.) 

DIANA BLOM       Two Cloud Studies (p.a.) 

GABRIELE TOIA       Nocturna nr. 3 (p.a.) 

LEONARDO CORAL    Sonata nr. 4 

 

Joi, 21 noiembrie 2019, ora 19      Bastionul Theresia – Mansardă 

SEARA CHITARELOR  

În parteneriat cu Asociația culturală Beli Bagrem și Asociația Compania Volutarte Timișoara 

STEFAN ŠALAREVIČ (Serbia) 

 

C. DOMENICONI   Kuyunababa 

Y. YACON    Sakura 

D. BOGDANOVIĆ   Balkanske minijature (p.a.) 

V. IVANOVIC   Cafe 2 (p.a.) 

L. BROUWER   Elogia de la danca 

R. DYENS    Tango an Skai 

L. BROUWER   Un dia de novembre 

M. TADIĆ    Walk dance (p.a.) 

H.V. LOBOS    Etida 11 

 

FREDERIK MUNK LARSEN (Danemarca) 

 

AXEL BORUP-JØRGENSEN Morceaux Op. 73b (p.a.) 
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BENT SØRENSEN   Melancholy Dances (p.a.)   
         Shadow Siciliano   
     Midnight Mazurca    

GABRIEL ALMASI   Suspin (p.a.)  

BENT SØRENSEN   Melancholy Dances  (p.a.) 
     Angeluz Waltz 

ERIKA VEGA   Y Sueña que su sueño se repite (p.a.)  

SIMON STEEN-ANDERSEN  Inside-out-side-in (p.a.) 

BENT SØRENSEN   Melancholy Dances (p.a.)  
     Dolls March – Dark Jig   

 

Vineri, 22 noiembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

Dirijor: ROMEO RÎMBU  

Soliști: ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut Muramatsu 

EMIL VIȘENESCU – clarinet 

ANDREAS HOFFMANN (Germania) – orgă  

DORU ROMAN – percuție  

STEPHANE BOREL (Elveția) – percuție 

ARMIN SOMMER (Germania) – percuție  

AXEL FRIES (Germania) – percuție 

 

CĂLIN IOACHIMESCU  Concert pentru flaut și orchestră 

THEODOR ȚUȚUIANU  Vestigii pentru orgă și orchestră (p.a.a.) 

ADRIAN IORGULESCU  Ipostaze II – Concert pentru clarinet și orchestră 

VIOLETA DINESCU  Tabar pentru patru percuționiști și orchestră  
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IV. GALA DE BLUES JAZZ KAMO, Ediţia a XXVIX-a, desfășurată în perioada 30 noiembrie – 1 
decembrie 2019, este cel mai longeviv festival de jazz şi blues din Timişoara. 

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. 

 

GALA DE BLUES JAZZ KAMO EDIŢIA A XXVIX-a, 30 noiembrie – 1 decembrie 2019 

Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timişoara 

 

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, ora 18     Sala Capitol  

 

BEGA BLUES BAND – Timișoara  

POST SCRIPTUM – Suedia, Germania, Israel, România 

TRIO DUPREE/SCULZ/JENNE – Germania 

 

Duminică, 1 decembrie 2019, ora 18     Sala Capitol  

 

MIKE KRSTIĆ/MATT SCHIFF QUARTET – Serbia, USA, Austria, România 

MOLNAR DIXIELAND BAND – Ungaria 

VASKO KRPKATA BLUES BAND – Bulgaria 
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V. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, Dedicate memoriei martirilor 
din decembrie 1989, ediția a XXVI-a, desfășurate între 16-18 decembrie 2019,  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, organizat în fiecare an în prima jumătate a lunii decembrie, în perioada premergătoare 
Sărbătorilor de iarnă, au beneficiat de participarea unor ansambluri şi grupuri corale binecunoscute în 
zona noastră şi s-au desfăşurat după următorul program, la Biserica Reformată Timișoara-Cetate, Biserica 
Baptistă Betel și Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului:  

 

FESTIVALUL CORAL ZILELE MUZICII SACRE 

dedicat memoriei martirilor din decembrie 1989 

ediția a XXVI-a  - 16, 17, 18 decembrie 2019 

 

Programul concertului din 16 decembrie 2019, ora 18.00 

Biserica Reformată Timișoara- Cetate 

 

Temesvári Muslicák – „T”rosofila Melanogaster. 

Dirijor: Fazakas Csaba 

Repertoriu: 

Köln 1623, autor necunoscut:    Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! / Oh, vino, vino, Emmanuel! 

B. R. Barnby:                              Jászolágyban ki az ott? / În pat de iesle cine e? 

Imn din secolul XVII:                 Ó, jöjjetek, hívek ... /  Adeste, fideles ... 

 

Corul Shalom al Comunității Evreilor din Timișoara  

Dirijorul corului este profesorul Alexandru Fischer. 

Repertoriu: 

Ierushalaim shel Zahav 

Ose Shalom 
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Haleluya 

Mi HaiIsh 

Avinu Malkeinu 

 

Corala feminină Carmina Dacica  

Dirijează: Flora Toth 

la pian: Mariana Sânmărtinean 

Repertoriu: 

Nicolae Bretan                 Născătoare de Dumnezeu 

Jose de Sousa                   O, salutaris hostia 

John Leavitt                     Festival Sanctus 

Franz Gruber                   Stille Nacht 

George Budiş                   Cântec de Crăciun 

 

Corul “Exultate” - corul de tineret al Catedralei Romano-Catolice din Timișoara 

Repertoriu: 

Karácsonyi bölcsődal              cântec de Crăciun maghiar 

Puer natus                                Lisznyai Szabó Gábor. 

Bring a torch, Jeanette, Isabella       cântec tradițional din Provence 

 

Dirijor: Bajkai-Fábián Robert 

la flaut: Gianluca Vanzelli 

la pian: Simona Mustețiu 

 

Coram Deo, sau „sub autoritatea lui Dumnezeu”  Dirijori: Cornelius Tinco, Andrei Vidican 

Repertoriu: 

Tu ești Iubire                   autor necunoscut 
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Veșnicului Dumnezeu      Melodie ebraică, text: R. Cocar, ar T. Caciora 

 

Kovásznai Református Férfidalárda – Corul Reformat Bărbătesc din Covasna  

Dirijorul corului este Ernő Antal 

Repertoriu: 

Tárcza Bertalan:                         Székely dalnokok jeligéje / Mottoul cântăreților secui 

Giuseppe Verdi:                         Nabucco, Corul sclavilor evrei 

Halmos László:                          Minden földek Istent dicsérjétek!/  

                                                   Tot pământul să  laude pe Domnul! 

Benczédi Hunor:                        Havas hegyek/ Munți înzăpeziți. 

 

Corul mixt „Szabolcska Mihály” al Bisericii Reformate Timișoara-Cetate  

Repertoriu: 

Osváth Victor:                     Jöjj, mondjunk hálaszót! / Veniți la cânt de mulțumire! 

K. G. Finley:                       Jézus, nyájas és szelíd ... / Iisus, duios și smerit ... 

Berkesi Sándor:                  Ó terjeszd ki Jézusom / Tot pământul să laude pe Domnul! 

 

Dirijor: Sándor Hindrich 

 

Programul concertului din 17 decembrie 2019, ora 18.00 

Biserica Baptistă Betel 

 

Corul de Clopoței al Bisericii Baptiste Betel 

Dirijor: Daniel Icobescu  jr. 

Program: 

Christmastime                        Michael W. Smith  si Joanna Carlson 

Deck the Hall                         colind traditional din Welsh 
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All is Well                              Michael W. Smith si Wayne Kirkpatrick 

The First Noel                        colind traditional englez 

Hark! The Herald Angels Sing     Felix  Mendelssohn 

 

Corul de copii al Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Timișoara 

Dirijor Prof. Adina Botezatu 

Program: 

Toată obștea creștinească / După datini colindăm/ În vârfuri de nouă meri/ Mândru-i cerul/  

Măruț- mărgăritar 

 

Corul Sf. Iosif al Vicariatului Greco-Catolic din Timisoara 

O Dumnezeu                             F. Hubic 

 Ave Verum Corpus                  W.A. Mozart 

 Arata mie Doamne                   G. Musicescu  

 Colinde Fagaras                        C. Ionescu 

 Ziurel de zi                               M. Cuteanu 

 Marsul Regilor Magi                G. Bizet  

 La pian: Roxana Maniu, Dirijor:  Doina Boșca 

 

Corul Új Ezredév / Noul Mileniu al Centrului Reformat din Timișoara 

Program: 

Jézus Te égi szép / Iisus, frumusețea cerească                                          C.W. Sörlie 

Jertek áldjuk Istent/ Veniți să lăudăm pe Domnul                                    J. Clarke 

Adeste Fideles                                                                                           Imn Latin din sec. XVII 

Egyetlen forrása/ Singurul izvor                                                               C.C. Case  

Örvendj világ/ E bucurie în lume azi                                                        G.Fr. Händel 

Csendes éj / Noapte de vis                                                                        F. Gruber 
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Dirijor: prof. Szabó Gabriela 

 

Corul de Fete al Liceului Teoretic "Traian Vuia" Făget 

Program:  

Colindul brăduțului, canon                                                                  Marius Cuteanu 

Veniti astazi credinciosii                                                                     Timotei Popovici 

Copii dragi                                                                                           cântec francez 

Craciunul a sosit                                                                                  M. Badulescu 

Marșul Regilor Magi                                                                           G. Bizet 

Dirijor: prof. Mircea Sturza 

 

Corul AMiCUS Timișoara al Bisericii Creștine Adventiste de Ziua a Șaptea 

Program: 

S-a nascut azi Domnul Sfant (This Holy Christmas Night)                     Lloyd Larson 

 Angels Carol                                                                                            John Rutter 

Immanuel                                                                                                  Michael Card 

Colindul clopotelor  

Privește la Isus                                                                                          arr. James Koerts 

Dirijor: Eduard Gherzan, la pian: Lorand Szekely, Monica Nistor 

 

Corul  Mixt al Bisericii Baptiste Betel Timișoara 

Program: 

Titus Adorian                        Glorie Ție, Iisuse veșnic 

Keith & Kristyn Getty           Un tron înalt e-n cer 

G.F. Haendel                         Cu bucurie să cântați 

Lloyd Larson                         S-a născut azi Domnul sfânt 

Anonim                                  Auzi cum răsună corul îngeresc 
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Adolphe Adam                      O, noapte Sfântă 

G. F. Haendel                        Aleluia! Iată, S-a născut Iisus 

Dirijori: Daniel Zah, Daniel Icobescu jr, Achim Pele 

la pian: Otniel Didraga, la orgă: Emil Ilia 

 

Programul concertului din 18 decembrie 2019, ora 18.00 

Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului 

 

Corul  Floris, Jimbolia 

Dirijor: Radu Ioan Zaharia 

Program: 

Noi umblăm D'a Corinda 

Bună Dimineața la Moș Ajun  

Gazde mari nu mai dormiti 

Nouă azi ne-a răsărit 

O, ce veste minunată  

După datini colindăm 

Colindița 

 

Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul  U.V.T. 

Dirijor: pr. Laurian Popa 

Program: 

Bună dimineața la Moș Ajun 

Sara-i bună a lui Crăciun 

Leru-i mărului 

În locașul lui Crăciun 

Cetiniță- cetioară 
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Moș Crăciun cu plete dalbe 

Dimineața lui Crăciunu 

 

Corul Catedralei „Învierea Domnului” din Caransebeș 

Dirijor: pr. Gheorghe Tistu 

Program: 

În seara de Moș Ajun                                                              Marin Trache 

Răsună blând spre seară                                                          colind tradițional 

Am plecat să colindăm                                                            Ghe. Cucu 

Sculați-vă gazde mari                                                              colind tradițional 

Colindița                                                                                  Emil Monția 

 

Corul Armonia al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Mehala 

Dirijor: pr. Radu Bogdan 

Program: 

Condacul Nașterii Domnului                                              Paul Constantinescu 

Domnuleț și Domn din cer                                                  Gheorghe Cucu 

Noi în seara de Crăciun                                                       Ioan Brie 

Închinarea păstorilor                                                           V. I. Popovici 

Colo-n sus                                                                            Timotei Popovici 

Noroc să deie Dumnezeu                                                     Ioan Popa 

 

A prezentat: Maria Dragomirescu 

 

VI. Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit Concertul 
extraordinar de Anul Nou, derulat pe datele de 30 și 31 decembrie 2019, 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 
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conducerea muzicală a dirijorului Luminitza Petre, 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. Programul a fost următorul: 

 

Duminică,  30  decembrie 2019, ora 18 

Luni,  31  decembrie 2019, ora 18 

Sala Capitol  

CONCERT   SIMFONIC EXTRAORDINAR DE ANUL NOU 

Dirijor: LUMINITZA PETRE 

 

 

Program: 

J. Strauss: Valsul Voci de primăvară  

J. Strauss: Polca Trăznete și fulgere 

J. Strauss: Valsul Dunărea albastră 

J. Strauss: Polca Tren de plăcere  

J. Strauss: Valsul Sânge vienez 

J. Strauss: Polca fierarului  

J. Strauss: Valsul Imperial 

J. Strauss: Polca Tritsch-Tratsch 

F. von Suppé: Uvertura la opereta Cavaleria ușoară 

A. Ponchielli: Dansul orelor 

D. Șostakovici: Valsul nr. 2 

J. Brahms: Dansul ungar nr. 5 

I. Ivanovici: Valurile Dunării 

A. Dvorak: Dansul slav nr. 8 
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J. Offenbach: Can-can 

L. Anderson: Typewriter 

Bis: J. Strauss – Marșul Radetzky 

 

 

VII. Celelalte concerte din anul 2019 au fost cele ale stagiunii 2018-2019, derulate între ianuarie și iunie 
2019, apoi au fost cele din prima parte a stagiunii în curs, 2019-2020, între lunile iulie-decembrie: 

 

Vineri, 11 ianuarie 2019, ora 19         Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: LUCIAN PETRILA – vioară  

MARIN BUGAR (Serbia) – vioară 

 

I. STRAVINSKI  Concertul pentru orchestră de coarde 

A. SCHNITTKE  Moz-Art à la Haydn (p.a.) 

F. SCHUBERT  Simfonia nr. 4 în do minor, D. 417 – Tragica  

 

Marți, 15 ianuarie 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

ANA DAVID – vioară 

ANDREEA DUMITRESCU – pian 

 

C. SAINT-SAENS   Sonata pentru vioară și pian în re minor, Op. 75 

O. RESPIGHI   Sonata pentru vioară și pian în si minor  

 

Vineri, 18 ianuarie 2019, ora 19        Sala Capitol 
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CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Soliști: ALEXANDRA GUȚU – violoncel  

GABRIEL POPA – vioară  

 

R. STRAUSS   Poemul simfonic Don Juan, Op. 20 

J. BRAHMS   Dublul concert pentru vioară și violoncel în la minor, Op. 102 

 

Marți, 22 ianuarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CORAL 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

Soliști: ALINA TODEA – soprană 

MARIA VIRGINIA ONIȚA – soprană 

LUCIAN ONIȚA – bas  

 

Vineri, 25 ianuarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: TIBERIU OPREA  

Solist: DORU ROMAN – percuție  

 

G.F. TELEMANN  Concertul în Fa major pentru marimbă, orchestră de coarde și bas 
continuu  

   (Adaptare: DORU ROMAN) 

TEODOR ȚUȚUIANU Linguri și lingurițe pentru percuție și orchestră (p.a.a.) 

   (Orchestrație: SORIN PETRESCU) 
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G. BIZET      Carmen – Suitele nr. 1 și 2 

 

Vineri, 1 februarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: JOHN LANDOR (Anglia)  

Solist: ALEXANDRU MIHAI BOTA (Anglia) – violă  

Invitați: LUCIAN PETRILA – vioară  

GABRIELA PETRILA – vioară 

ALEXANDRA GUȚU – violoncel  

 

E. ELGAR    Introducere și Allegro, Op. 47 

G. ENESCU    Piesă de concert pentru violă și orchestră 

J. BRAHMS    Simfonia nr. 2 în Re major, Op. 73 

 

Vineri, 8 februarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: JONATHAN PASTERNACK (SUA) 

Soliști: ANNA PETROVA (Bulgaria) – pian  

JOSU DE SOLAUN (Spania) – pian  

TORINO TUDORACHE – percuție  

FERENCZ SZEKERES – percuție  

 

G. ENESCU    Preludiul la unison din Suita pntru orchestră nr. 1 

B. BARTOK   Concertul pentru două piane, percuție și orchestră   
  

A. DVOŘÁK    Simfonia nr. 7 în re minor, Op. 70 
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Luni, 11 februarie 2019, ora 19       
 Sala Capitol 

RECITAL DE PIAN 

GIUSEPPE DEVASTATO (Italia) 

 

Vineri, 15 februarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: CRISTINA ANGHELESCU – vioară  

REMUS ALĂZĂROAE – tenor  

LUCIAN ONIȚA – bas 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

J. BRAHMS      Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, Op. 77 

G. PUCCINI        Missa di Gloria  

 

Vineri, 22 februarie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist: ANTON NICULESCU – violoncel  

 

M. RAVEL   Alborada del gracioso 

P.I. CEAIKOVSKI  Variațiunile pe a temă rococo, Op. 33  

M. RAVEL   La valse 

M. RAVEL   Bolero 
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Vineri, 1 martie 2019, ora 19        
 Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: STEFANO PAGLIANI (Italia) 

Soliști: FLORIN PAUL (Germania) – vioară  

ALEXANDRA GUȚU – violoncel  

SORIN DOGARIU – pian 

Medalion Ludwig van Beethoven 

 

Uvertura Coriolan, Op. 62 

Concertul pentru vioară, violoncel și pian în Do major, Op. 56 

Simfonia nr. 7 în La major, Op. 92 

 

*** 

 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CHITARĂ TIMIȘOARA 

Ediția a IV-a, 1-8 martie 2019 

 

 

Vineri, 1 martie 2019, ora 20         CLUB 
REFLEKTOR 

Seară Flamenco  

 

Sâmbătă 2 martie 2019, ora 20       CLUB REFLEKTOR 

RECITAL DE CHITARĂ 

Timișoara Connection 
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Duminică, 3 martie 2019, ora 19       CLUB 
REFLEKTOR 

RECITAL DE CHITARĂ 

Belgrad Connection  

BOJAN IVANOVSKI (Serbia) 

Luni, 4 martie 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL DE CHITARĂ 

Szeged Connection 

DAVID PAVLOVITS (Ungaria)  

ANTAL PUSZTAI (Ungaria) 

  

Marți, 5 martie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL DE CHITARĂ 

DALE KAVANAGH (Canada)  

THOMAS MULLER – PERING (Germania)  

 

Miercuri, 6 martie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

DUO KITHARSIS 

AMADEUS GUITAR DUO 

Joi, 7 martie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL DE CHITARĂ 

ANIELLO DESIDERIO (Italia)  

 

Vineri, 8 martie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: MASANE OTA (Japonia) 
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Soliști: ANIELLO DESIDERIO (Italia) – chitară 

THOMAS MULLER – PERING (Germania) – chitară 

  

C.M. von WEBER   Uvertura Euryante 

LEO BROUWER  Concierto De Lieja, pentru chitară și orchestră (p.a.) 

LEO BROUWER  Concierto De Toronto, pentru chitară și orchestră (p.a.) 

R. SCHUMANN   Simfonia nr. 2 în Do major, Op. 61  

 

*** 

 

Marți, 12 martie 2019, ora 19       Sala Capitol 

Cele mai frumoase cântece 

BIANCA LUIGIA MANOLEANU – soprană  

REMUS MANOLEANU – pian 

 

Vineri, 15 martie 2019, ora 19       Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: SANDER TEEPEN (Olanda)  

Solist: SORIN PETRESCU – pian  

 

E. GRIEG   Concertul pentru pian și orchestră în la minor, Op. 16 

G. MAHLER   Simfonia nr. 4 în Sol major 

 

Marți, 19 martie 2019, ora 19       Sala Capitol 

RECITAL EXTRAORDINAR 

ELISABETH LEONSKAJA (Austria) – pian  
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Vineri, 22 martie 2019, ora 19       Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist: ALEXANDRU ANASTASIU – vibrafon, marimbă 

 

ALEXANDRU ANASTASIU Anotimpurile – Concert pentru vibrafon, marimbă și orchestră (p.a.) 

G. BIZET    Simfonia în Do major 

  

Vineri, 29 martie 2019, ora 19       Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Dirijor: LUBNAN BAALBAKI (Liban) 

Soliști: ANDREEA OLARIU – pian  

ALINA TODEA – soprană 

CRISTIAN ARDELEAN – bas/bariton 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

M. RAVEL   Le tombeau de Couperin 

M. RAVEL   Concertul pentru pian şi orchestră în Sol major 

G. FAURÉ     Recviem pentru soliști vocali, cor și orchestră în re minor, Op. 48 

 

Marți, 2 aprilie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

RECITAL CAMERAL 

VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 
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Joi, 4 aprilie 2019, ora 19         Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

CVARTETUL GAUDEAMUS – Filarmonica din Brașov  

LIGIA NEAGOE – vioară 

RALUCA IRIMIA – vioară 

LEONA VARVARICHI – violă 

ȘTEFAN NEAGOE – violoncel  

 

Vineri, 5 aprilie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: RADU POPA 

Solistă: CRISTINA BOJIN – flaut   

 

J.S. BACH   Suita nr. 2 în si minor, BWV 1067 

G. ENESCU   Dixtuorul 

C. FRANCK   Simfonia în re minor 

 

Miercuri, 10 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

ARMEN ANASSIAN (SUA) – vioară  

SORIN DOGARIU – pian  

 

M. RAVEL     Sonata pentru pian și vioară nr.1 în La minor, M. 12, postum 

KAREN KHACHATURIAN  Sonata pentru vioară și pian  

B. BARTOK     Dansurile românești  
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Vineri, 12 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: JUNPING QIAN (China)  

Câștigător al Concursului Internațional de Dirijat Jeunesses Musicales 2017 

 

Solist: ARMEN ANASSIAN (SUA) – vioară 

 

D. ȘOSTAKOVICI   Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1 în la minor, Op. 77 

N.A. RIMSKI-KORSAKOV Șeherazada, Vioară solo: ALEXANDRA CRIȘAN 

 

Sâmbătă, 13 aprilie 2019, ora 17      Bastionul Theresia – Mansardă 

RECITAL AL PARTIDEI DE VIOLONCEL AL FILARMONICII BANATUL  

Cell8Tim 

 

*** 

 

FESTIVALUL ROMÂNO-AMERICAN 

Ediția a V-a 

17 – 20 aprilie 2019 

 

SUJIN LIM (SUA) – vioară 

MARIAN TĂNĂU (SUA)  – vioară 

MIKE CHEN (SUA) – violă 

JEREMY CROSMER (SUA) – violoncel 

 

Miercuri, 17 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 
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RECITAL CAMERAL 

 

Vineri, 19 aprilie 2019, ora 19    Sala Mihai Perian a Liceului de Artă Ion Vidu 

RECITAL CAMERAL 

 

Sâmbătă, 20 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

 

*** 

 

Marți, 16 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL  

În parteneriat cu Institutul Francez 

 

Ansamblul HOPE (Franța) 

TRIPTYQUE 

 

ARMELLE MARRON – soprană 

MARC ANTOINE MILLON – percuție, orgă de cristal 

FRÉDÉRIC BOUSQUET – eufoniu de titaniu 

 

Joi, 18 aprilie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Dirijor: JÓZSEF HORVÁTH 

Soliști: STEFAN ARNOLD (Germania) 

VIRGINIA MARIA ONIȚA – soprană 
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MIHAELA IȘPAN – mezzosoprană 

LUCIAN ONIȚA – bas  

 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul  

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

J. BRAHMS   Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în re minor, Op. 15 

MARTIN PALMERI  Tango Gloria pentru soprană, mezzosoprană, bariton, cor și orchestră 
(p.a.) 

La bandoneon: OMAR MASSA (Argentina) 

 

Vineri, 19 aprilie 2019, ora 19        Piața Victoriei 

CONCERT SIMFONIC 

În cadrul Festivalului Timfloralis 

Dirijor: LAURENȚIU MUNTEAN 

 

Marți, 23 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL  

Cele mai frumoase cântece 

STANCA MANOLEANU – soprană 

BIANCA LUIGIA MANOLEANU – soprană 

ROMAN MANOLEANU – pian  

REMUS MANOLEANU – pian  

 

Miercuri, 24 aprilie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL  

FLORIN PAUL (Germania) – vioară  
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SORIN DOGARIU – pian  

 

Joi, 25 aprilie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: MIHNEA IGNAT (Spania) 

Solistă: MANUELA IANA-MIHĂILESCU – pian  

 

F. CHOPIN    Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în fa minor, Op. 21 

G. MAHLER     Simfonia a II-a în Do minor, partea I – Marș funebru 

N.A. RIMSKY-KORSAKOV  Uvertura Marele Paște Rusesc, Op. 36  

 

*** 

 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 

TIMIȘOARA MUZICALĂ 

Ediția a XLIV-a, 2 – 31 mai 2019 

 

*** 

 

Marți, 4 iunie 2019          Piața 
Victoriei 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC EXTRAORDINAR 

Muzică de film 

Orchestra Liceului de Artă Ion Vidu 

Dirijori: RADU POPA, RADU ZAHARIA 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
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Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

Soliști:  BIANCA MIHĂESCU – soprană,  NICOLETA HĂPĂIANU – soprană, 

 ANA KUI – mezzosoprană, ALEXANDRU ȘUCA – bariton, EUGEN GOLDIȘ – bas 

 

Miercuri, 5 iunie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

DOREL IUGA – flaut 

IULIA TOMA – pian  

 

WILHELM F.BACH  Sonata în Mi minor WFB B 17 

J. RUTTER   Suita Antica 

P. GAUBERT  Nocturna, Allegro scherzando 

M. RAVEL   Kaddish  

F. POULENC  Sonata pentru flaut și pian 

 

Joi, 6 iunie 2019, ora 19         Sala Capitol 

CONCERTUL ABSOLVENȚILOR  

Liceului de Artă Ion Vidu  

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 

Sămbătă, 8 iunie 2019, ora 20        Piața Victoriei 

FESTIVALUL ARTELOR 

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

Dirijor: CRISTIAN NEAGU 

 

Marți, 11  iunie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 
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CONCERTUL ABSOLVENȚILOR 

Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 

Vineri, 14 iunie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: FAMILIA VOLKHARD STEUDE (Austria)  

Violoniștii VOLKHARD, OREADA, EDUARD, LORENZ STEUDE 

 

 
A. VIVALDI  Concertul pentru două viori și orchestră în La minor, L' Estro Armonico, Op. 3 nr. 8 

J S. BACH  Concertul pentru două viori și orchestră în Re minor, BWV 1043  

A. VIVALDI  Concertul pentru patru viori și orchestră în Si minor, L' Estro Armonico, Op. 3 nr. 10, 
RV 580 

CH.-AUGUSTE DE BÉRIOT   Scenă de balet pentru vioară și orchestră, Op. 100  

C. SAINT-SAENS    Habanera pentru vioară și orchestră, Op. 83 

F. MENDELSSOHN BARTHOLDY  Concertul pentru vioară și orchestră în Mi minor, Op. 64 

 

Marți, 18 iunie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

RECITAL DE PIAN 

SILVAN NEGRUȚIU 

 

GEORGE ENESCU                      Sarabande, Op. 10 

 LUDWIG VAN BEETHOVEN    Sonata în re major, Op. 10, Nr. 3 

 CONSTANTIN SILVESTRI        Suita a treiapentrupian, Op. 6, Nr. 1 
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FRANZ LISZT                              Sonata în si minor, S. 178 

 

Vineri, 21 iunie 2019, ora 19         Sala 
Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC  

Dirijor: FRANZ METZ (Germania) 

Soliști: ALINA TODEA – soprană 

AURA TWAROWSKA – mezzosoprană 

MARIUS ZAHARIA – tenor 

CRISTIAN ARDELEAN – bas/bariton 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

Medalion FRANZ LIMMER (1808 Viena – 1857 Timișoara) 

 

Justus ut palma florebit, Op. 14 pentru tenor, vioară și orchestră  

Recviem pentru cor, soliști vocali și orchestră  

Ave Maria pentru soprană, bariton și orchestră  

Missa Solemnis în Do major, nr. 1, pentru cor, soliști vocali și orchestră 

 

Joi, 27 iunie 2019, ora 19         Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Închiderea stagiunii 2018 – 2019  

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist: JOSU DE SOLAUN (Spania) – pian 

 

S. PROKOFIEV   Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în sol minor, Op. 16 

E.GRIEG    Peer Gynt  
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Sâmbătă, 3 august 2019, ora 20  CONCERT VOCAL – SIMFONIC   Piața Unirii 

Orchestra simfonică și Corul Ion Românu ale Filarmonicii Banatul 

Dirijor: IOSIF TODEA 

Soliști: CRISTIAN ARDELEAN – bariton / bas 

LUCIAN ONIȚA – bas  

 

ANTON PANN   Imnul de Stat al României 

L. van BEETHOVEN   Imnul Europei 

G. BIZET    Uvertura la opera Carmen 

A. DVORAK    Dans slav nr. 8 

J. STRAUSS    Feuerfest Polka 

G. VERDI    Va pensiero din opera Nabucco 

G. ROSSINI    Aria calomniei din opera Bărbierul din Sevilla 

       Solist: LUCIAN ONIȚA – bas  

J. BRAHMS    Dans ungar Nr. 5 

C. FRANCK    Panis angelicus 

       Solist: CRISTIAN ARDELEAN – bariton  

G. VERDI    E L’Asiria una regina din opera Nabucco 

R. STRAUSS    Marșul Radetzky 

 

Joi, 5 septembrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

In memoriam Richard Oschanitzky (1939 – 1979) 

NICOLAS SIMION (Germania) – saxofon 

ANTONIS ANISSEGOS (Germania) – pian 
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Vineri,  6 septembrie 2019, ora 19        
 Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

In memoriam Richard Oschanitzky (1939 – 1979)  

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Banatul 

Dirijori: RADU POPA, MIRCEA HOLIARTOC  

Solişti: NICOLAS SIMION (Germania) – saxofon 

ANTONIS ANISSEGOS (Germania) – pian 

SORIN PETRESCU – pian 

JOHNNY BOTA – contrabas 

SERGIU CĂTANĂ – percuție  

 

Dirijor: RADU POPA 

RICHARD OSCHANITZKY Don t be sad ( duo saxofon și pian ) 

NICOLAS SIMION   Hommage a Richard Oschanitzky 

RICHARD OSCHANITZKY   Antifonii pentru pian și orchestră, Solist : ANTONIS ANISSEGOS 

Dirijor: MIRCEA HOLIARTOC 

RICHARD OSCHANITZKY   Dublul concert pentru pian, saxofon tenor și orchestră 

     Soliști: SORIN PETRESCU, NICOLAS SIMION 

RICHARD OSCHANITZKY   Cearta 

 

Vineri,  13 septembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC  

TANGO – SIMFONIC, Ediția a II-a  

Milonga de mis amores 

Dirijor: RADU POPA 
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Solistă: ANALIA SELIS (Argentina) – voce 

Solist invitat: OMAR MASSA (Argentina) – bandoneon 

Aranjamente realizate de JULIÁN CAEIRO (Argentina) 

 

Zilele Muzicale Enescu-Bartók, ediţia a XXVIII-a 

17 – 28 septembrie 2019 

 

Marți, 17 septembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

RECITAL CAMERAL 

MARTHA MITU – vioară 

ANDA KRYEZYN (Kosovo)– pian  

 

S. PROKOFIEV  Sonata nr. 2 pentru vioară și pian în Re Major, Op. 94a 

M. RAVEL   Sonata nr. 2 pentru vioară și pian 

G. ENESCU   Sonata nr. 3 pentru vioară și pian în la minor, Op. 25 – În caracter popular 
românesc 

 

Miercuri,  18 septembrie 2019, ora 19       Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Orchestra Filarmonicii Banatul  

Dirijori: MARCO ANGIUS (Italia) 

NICOLA PIOVANI (Italia) 

Soliști: ANNA ȚIFU (Italia) – vioară 

YIBAI CHEN (China) – violoncel,  

Laureat al Concursului Internațional George Enescu în 2018 
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MAX RICHTER   Reimagining Vivaldi 
NICOLA PIOVANI   Il canto dei neutrini pentru violoncel și orchestră 
NICOLA PIOVANI   Suita Fellini  

 

Vineri, 23 septembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL 

Ansamblul coral Voces Timisienses 

Dirijor: LUCIAN ONIȚA  

SORIN PETRESCU – pian 

DORU ROMAN – percuție  

 

J.S. BACH Bourée 

G. ENESCU Imn 

M.RAVEL Alborada del gracioso 

A. LOTTI Crucifixus 

V. DINESCU Sonatina pentru percuție și pian 

K. NYDSTEAD Peace I leave with you 

B. BARTÓK Patru cântece slovace 

G. ENSECU Cor din opera Oedipe 

R. GENEE Insalata italiana 

I. ALBENIZ Asturias 

J. LEAVITT African Aleluia 

A.PAȘCANU Chindia 

 

Marți, 24 septembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

RECITAL DE PIAN LA PATRU MÂINI 
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DUO MIHĂILESCU 

MANUELA IANA – MIHĂILESCU și  DRAGOȘ MIHĂILESCU     

 

W.A. MOZART  Sonata în Re major pentru două piane, KV 448 

M. RAVEL   Suita Ma mere l’Oye (Mama mea gâsca), versiune pentru doua piane 

B. BARTOK  Piese pentru două piane din Mikrokosmos 

G. GERSHWIN  Rhapsody in Blue 

 

Miercuri, 25 septembrie 2019, ora 19       Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL cu PROIECȚII 

ZONA IMAGINARIUM 

MIHAELA ANICA – flaut 

HORIA MAXIM – pian 

CĂTĂLIN CREȚU – artist vizual / scenografie  

 

G. ENESCU  Suita op. 10 pentru pian (Toccata; Sarabande; Pavane; Bourée) 

G. ENESCU  Cantabile și Presto pentru flaut și pian 

R. SCHUMANN Trei Romanțe op. 94 pentru flaut și pian 

Ch.M. WIDOR  Suita op. 34 pentru flaut și pian 

 

Vineri,  27 septembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GOTTFRIED RABL (Austria) 

Solist: ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut Muramatsu  

 

B. BARTOK   Patru cântece țărănești maghiare pentru flaut și orchestră  
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      (orchestrație: SORIN PETRESCU)  

G. ENESCU   Burlesca pentru flaut și orchestră (orchestrație: SORIN PETRESCU) 

CARMEN PETRA-BASACOPOL  Concertul pentru flaut și orchestră 

ANNAMARIA KOWALSKY   Archipelago (p.a.) 

F. LISZT     Poemul simfonic Tasso, Lamento e Trionfo 

 

Sâmbătă, 28 septembrie 2019, ora 19       Sala Capitol 

RECITAL CAMERAL 

În cadrul turneului Vioara lui Enescu 2019 

GABRIEL CROITORU – vioară 

HORIA MIHAIL – pian 

 

C. DEBUSSY  Sonata în sol minor pentru vioară şi pian, L. 148 

R. STRAUSS  Sonata în mi bemol major pentru vioară şi pian, op. 18 

G. ENESCU   Balada pentru vioară şi pian 

C. FRANCK  Sonata în La major pentru vioară şi pian 

 

Vineri, 4 octombrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 

Deschiderea stagiunii 2019-2020 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Soliști: IRINA IORDĂCHESCU – soprană  

 

G. ENESCU   Simfonia nr. 1 în Mi bemol major, Op. 13 

R. STRAUSS  Ultimele patru lieduri 

M. MUSSORGSKI – M. RAVEL    Suita simfonică Tablouri dintr-o expoziție 
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Vineri, 11 octombrie 2019, ora 19       
 Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Dirijor: SERGEY SIMAKOV (Rusia)  

Soliști: FLORIN IONESCU-GALAȚI – vioară  

ALINA TODEA – soprană 

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

J. HAYDN  Uvertura la opera I’isola disabitata , Hob. 28/9 

H. WIENIAWSKI  Concertul pentru vioară și orchestră nr. 2, Op. 22, în re minor 

W.A. MOZART Motetul Exsultate, Jubilate KV 165  

W.A. MOZART  Regina Coeli, KV 276  

S. PROKOFIEV   Simfonia nr. 1 în Re major, Op. 25 – Clasica 

 

Vineri, 18 octombrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC  

În parteneriat cu Centrul Cultural German 

Film mut cu acompaniament orchestral 

DER ROSENKAVALIER – CAVALERUL ROZELOR 

Muzica: RICHARD STRAUSS 

Film: ROBERT WIENE (1925) 

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

Dirijor: STEFAN GEIGER (Germania) 

 

Vineri, 25 octombrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 
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CONCERT SIMFONIC  

Dirijor: ANTON SHABUROV (Rusia) 

Solist: RADU ȚAGA – fagot  

 

G. GERSHWIN    Un American la Paris 

HERBERT MARINKOVITS  Rapsodia Mountain Maple pentru fagot și orchestră (17 min.) (p.a.?) 

P.I. CEAIKOVSKI   Simfonia nr. 3 în Re major, Op. 29 

 

Marți, 29 octombrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC  

Orchestra simfonică din Gera (Germania) 

Dirijor: LAURENT WAGNER (Germania) 

Solist: BERND GLEMSER (Germania) – pian  

 

J. BRAHMS   Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în re minor, Op. 15 

J. BRAHMS  Simfonia nr. 1 în do minor, Op. 68 

 

Vineri, 1 noiembrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC  

Susținut de Orchestra simfonică din Gera (Germania) și de Orchestra Filarmonicii Banatul 

Dirijor: LAURENT WAGNER (Germania) 

Solistă: AURA TWAROWSKA – mezzosoprană  

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

Corul de copii al Liceului de Artă Ion Vidu 

Dirijorul corului: prof. dr. MARIA GYURIS 
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G. MAHLER  Simfonia nr. 3 (alto solo, cor femei, cor copii) 

 

Vineri, 8 noiembrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra Filarmonicii Banatul 

Dirijor: RADU POPA 

Soliști: MANUELA IANA-MIHĂILESCU – pian 

DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 

  

G.F. HÄNDEL  Uvertura din suita Focuri de artificii  

W.A. MOZART  Concertul pentru două piane și orchestră în Fa major, KV. 242 – Lodron  

F. SCHUBERT  Simfonia nr. 4 în Do minor, D. 417 – Tragica 

 

Festivalului Internațional de Muzică Nouă INTRADA, ediția a VI-a 

15 – 22 noiembrie 2019 

 

GALA KAMO JAZZ  

Ediţia a XXVIII-a 

30 noiembrie și 1 decembrie 2019 

 

Vineri, 29 noiembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solist : ANDREI IVANOVICS (Rusia) – pian  

 

F. MENDELSSOHN  Uvertura Hebridele Op. 26 
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F P.I. CEAIKOVSKI  Concertul pentru pian și orchestră nr. 1, în Si bemol minor, Op. 23 

F.MENDELSSHON   Simfonia nr. 4 în La major, op. 90 

 

Vineri, 6 decembrie 2019, ora 19        Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: PASCAL GODART (Elveția) 

Soliști: PASCAL GODART (Elveția) – pian 

ADA VIZMAN – pian  

 

W.A. MOZART   Concertele pentru pian și orchestră KW 415, 491, 488 

 

Vineri, 13 decembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: MARK KADIN (Ucraina) 

Solist: CĂTĂLINA BUTCARU– pian 

 

E. GRIEG  Concertul pentru pian și orchestră 

P.I. CEAIKOVSKI Lacul lebădelor (selecțiuni)  

P.I. CEAIKOVSKI Suita Spărgătorul de nuci 

 

Vineri, 20 decembrie 2019, ora 19        Sala 
Capitol 

CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

Dirijor: RADU POPA 

ALINA TODEA – soprană 

MIHAELA IȘPAN – mezzosoprană 
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REMUS ALĂZĂROAE – tenor 

LUCIAN ONIȚA – bas  

Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 

G.F. HAENDEL  Oratoriul Messiah pentru soliști vocali, cor și orchestră 

 

Luni, 30 decembrie 2019, ora 18        Sala Capitol 

Marți, 31 decembrie 2019, ora 18        Sala Capitol 

CONCERT DE ANUL NOU 

Dirijor: LUMINIȚA PETRE 

 

 În anul 2019 s-au realizat în stagiunea de concerte 103 spectacole, dintre care 33 – concerte simfonice 
şi 11 concerte vocal – simfonice, 3 concerte corale, 51 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal - 
instrumentale, 3 seri de concerte corale de muzică sacră şi 2 concerte/gale de jazz. 

În 2019 Filarmonica “Banatul” a organizat 21 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, Cenei, Băile Herculane, 
Caransebeș, 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 turnee în Austria (7-14 
octombrie), Germania (11-15 noiembrie 2019) și China (2 decembrie 2019 – 20 ianuaire 2020). 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 2020.   

 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 103 de spectacole, s-au prezentat publicului 44 prime audiţii, dintre care 10 prime 
audiţii  absolute din creaţia românească şi internaţională, în cadrul Festivalului Intrada.  

 În anul 2019, la pupitrul orchestrei simfonice, în afară de dirijorii titulari ai filarmonicii, Gheorghe 
Costin și Radu Popa, au fost invitaţi 26 de dirijori, dintre care 13 din străinătate şi 13 din România.   
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 Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SERVICIUL PUBLIC ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 

            

1.STRUCTURA : 

Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este un serviciu public fără personalitate juridică din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființat la data de  01.07.2009  prin H.C.L  
nr.329/2009 şi 365/2009. 

 

2.COMPONENTA SERVICIULUI : 
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Compartimentul Financiar –Contabil
Administrativ

Compartimentul Asistență Medicală Școlară 
sau Preșcolară

Compartimentul Asistentă Medicală pentru 
Studenți

Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi 
Preşcolari

Centrul Stomatologic pentru Studenți

Serviciul Public Asisten
de director și  are în componenț
organizatorice aprobate prin HCL nr.34/2009:

- Compartimentul Financiar –Contabil

- Compartimentul Asistență Medicală 
ocupate; 

- Compartimentul Asistentă Medicală pentru Studen

- Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi Preşcolari

- Centrul Stomatologic pentru Studen

 

STRUCTURA POSTURILOR COMPARTIMENTELOR FUNC
PUBLIC 

 

3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC 
MEDICALA ȘCOLARĂ : 

 

3.1 Obiect de activitate 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Contabil-

Compartimentul Asistență Medicală Școlară 

Compartimentul Asistentă Medicală pentru 

Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi 

Centrul Stomatologic pentru Studenți

6

142

26

32

16

2

115

10

15

7

Serviciul Public Asistență Medicală Școlară este condus de Ciprian Trocan î
și  are în componență următoarele compartimente funcționale, potrivit structurii 

organizatorice aprobate prin HCL nr.34/2009: 

Contabil-Administrativ - cu 6 posturi aprobate/ 2 posturi ocupate ;

ă Medicală Școlară sau Preșcolară - cu 142 posturi aprobate /  115 posturi 

Compartimentul Asistentă Medicală pentru Studenți - cu 26 posturi aprobate/ 10 posturi ocupate;

Centrul Stomatologic pentru Şcolari şi Preşcolari -cu 32 posturi aprobate/ 15 posturi ocupate;

Centrul Stomatologic pentru Studenți - cu  16 posturi aprobate / 7 posturi ocupate.

STRUCTURA POSTURILOR COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE ALE SERVICIULUI 

3.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTEN

Posturi ocupate

Posturi aprobate

ă este condus de Ciprian Trocan în calitate 
ționale, potrivit structurii 

cu 6 posturi aprobate/ 2 posturi ocupate ; 

cu 142 posturi aprobate /  115 posturi 

cu 26 posturi aprobate/ 10 posturi ocupate; 

cu 32 posturi aprobate/ 15 posturi ocupate; 

cu  16 posturi aprobate / 7 posturi ocupate. 

ȚIONALE ALE SERVICIULUI 

DE ASISTENȚA 
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 Conform legislației în vigoare obiectul principal de activitate al Serviciului 
Public de Asistentă Medicală Școlară este asigurarea asistenței medicale și asistenței medicale 
stomatologice în unităţile de învăţământ de stat și particulare autorizate/acreditate.  

 Asistenţa medicală şi stomatologică acordată preşcolarilor , elevilor si studentilor  se asigură 
în cabinetele medicale din grădiniţe , şcoli, instituții de învățământ superior, respectiv în cabinetele 
de  medicină dentară. 

 

3.2 Categorii profesionale 

 Asistenţa medicală şi stomatologică din cabinetele medicale este asigurată de următoarele 
categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. 
Situatia posturilor ocupate pe diferitele categorii profesionale din cadrul Serviciului Public 
Asistență Medicală Școlară, se prezină astfel: 

 

 

 

 

Categorie profesionala 

Numar 
posturi 
ocupate 

medici din cabinetele medicale școlare (grădinițe și școli)  26 

medici din cabinetele medicale studențești 7 

 medici din cabintele stomatologice școlare urban 9 

 medici din cabintele stomatologice studențești 4 

 asistenți medicali din cabinetele medicale școlare (grădinițe și 
școli) 89 

 asistenți medicali din cabinetele medicale studențești 3 

 asistenți medicali din cabinetele stomatologice școlare urban 6 

 asistenți medicali din cabinetele stomatologice studențești 3 
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3.3 Normarea personalului medico

 Normarea  personalului medico
şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior se realizează în raport cu 
numărul de copii/şcolari/studenţi deserviţi , categoria unită
prestat. 

 

3.3.1 Normarea personalului medico sanitar din

I. Grădiniţe: 

0

5

10

15

20

25

30

număr medici din 
cabinetele medicale 
școlare (grădinițe și 

școli) 

Categoria profesională: medici 

0

50

100

număr asistenți 
medicali din 
cabinetele 

medicale școlare 
(grădinițe și școli)

89

Categoria profesionala : asistentei medicali

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

3.3 Normarea personalului medico-sanitar 

personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile 
şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior se realizează în raport cu 
numărul de copii/şcolari/studenţi deserviţi , categoria unității de învățământ 

Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale preșcolare și școlare

număr medici din 
cabinetele medicale 
școlare (grădinițe și 

școli) 

număr medici din 
cabinetele medicale 

studențești

număr medici din 
cabintele 

stomatologice școlare 
urban

26

7
9

Categoria profesională: medici  

număr asistenți 
medicali din 
cabinetele 
medicale 

studențești

număr asistenți 
medicali din 
cabinetele 

stomatologice 
școlare urban

număr asistenți 
medicali din 
cabinetele 

stomatologice 
studențești

3 6

Categoria profesionala : asistentei medicali 

 

sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile 
şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior se realizează în raport cu 

mânt și tipul de serviciu 

școlare și școlare 

număr medici din 
cabintele 

stomatologice școlare 

număr medici din 
cabintele 

stomatologice 
studențești

4

număr asistenți 
medicali din 
cabinetele 

stomatologice 
studențești

3
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a)grădiniţe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe): 

o 1/2 normă post asistent medical; 

o  1/4 normă post medic; 

b)grădiniţe cu program prelungit: 

– grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe): 

o  un post asistent medical; 

o  1/4 normă post medic; 

– grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari: 

o  două posturi asistent medical (asigurare două ture); 

o  1/4 normă post medic; 

c)grădiniţele cu program săptămânal: 

– grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari: 

o 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o 
asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a); 

o 1/4 normă post medic; 

– grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari: 

o  4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, 
asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a); 

o  1/4 normă post medic. 

II. Şcoli: 

Normare medici 

a) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic; 

b) şcolile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic; 

c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic; 

Normare asistenti medicali 

d) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical; 

e) şcolile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical; 
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f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un 
asistent medical/tură); 

 

 

 

3.3.2 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale studentesti  

a)unităţi de învăţământ superior cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic; 

b)unităţi de învăţământ superior cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală; 

 

3.3.3 Normarea personalului medico sanitar din cabinetele medicale dentare 

I. Şcoli: 

- şcoli cu 1.000-1.500 de elevi: – o normă post medic dentist; 

   - şcoli cu 1.000-1.500 de elevi  :- o normă post asistentă medicală de medicină dentară. 

II. Unităţi de învăţământ superior: 

a) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post medic dentist; 

b) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de 
medicină dentară. 

 

4.SINTEZA ACTIVITAȚII  DERULATE PE  PARCURSUL ANULUI 2019 : 

 

4.1 Cadrul legal aplicabil 

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului Public de Asistență Medicală Scolară au fost puse în 
aplicare urmatoarele acte legislative : 

 OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ;  

 Legea nr.53/2003  – Codul Muncii - republicat;  

 Legea nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii - republicata;  

 Codul de deontologie medicală - al Colegiului Medicilor din România;  
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 Codul de etică şi deontologie - al asistentului medical generalist, al moaşei 
şi al asistentului medical din România;  

 Codul deontologic al medicului dentist;  

 O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;  

 Legea nr. 25/2004 – pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 – privind protecţia maternităţii 
la locurile de muncă;  

 Legea nr.319/2006 - privind securitatea şi sănătatea în muncă, H.G. nr.355/2007 pentru 
aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006;  

 Ordinul 653/25.09.2001  - privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi 
studenţilor. 

 O.U.G. 162/2008 – privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 

 HG nr. 56/2009  - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. 
162/2008 – privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 

 Ordinul Comun al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  si 
Ministerului Sănătăţii Nr. 5.298/1.668/2011 privind pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei 
medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

 Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare; 

 Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor 
cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, 
asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru 
baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de 
învățământ, 

 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările 
ulterioare. 

4.2 Examinarea stării de sănătate 

Examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare autorizate/acreditate urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective pentru fiecare dintre 
categoriile de beneficiari: 
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    a) preşcolari: 

       (i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate; 

       (ii) depistarea diverselor deficienţe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, 
congenitale ori dobândite, şi aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale şi educative, 
în vederea integrării viitoare în unităţi de învăţământ; 

       (iii) consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor în vârstă de 6-7 ani, în raport cu 
starea lor de sănătate, după caz, şi îndrumarea spre învăţământul special (pentru deficienţii mintal, 
senzorial şi motor); 

       (iv) formarea unor deprinderi şi abilităţi de viaţă sănătoasă; 

    b) elevi: 

       (i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate; 

       (ii) depistare precoce a bolilor: 

    - depistarea tulburărilor în dezvoltarea fizică şi neuropsihică; 

    - depistarea deficienţelor şi/sau a bolilor specifice vârstei; 

       (iii) depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc: 

    - nutriţionali; 

    - alcool; 

    - tutun; 

    - droguri, inclusiv etnobotanice; 

    - BTS (boli cu transmitere sexuală); 

    - sedentarism; 

    - violenţă; 

    - alţi factori de risc; 

       (iv) orientarea şcolară şi profesională în funcţie de starea de sănătate individuală; 

       (v) formarea unui stil de viaţă sănătos 

c) studenți 

        (i) evaluarea stării de dezvoltare fizică şi neuropsihomotorie şi aprecierea stării de sănătate; 

        (ii) depistarea precoce a bolilor ; 
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        (iii) depistare precoce a factorilor şi comportamentelor cu risc ; 

        (iv) Dispensarizarea  studenţilor din toţi anii universitari cu probleme de sănătate, aflaţi în 
evidenta specială, în scop recuperator. 

 

Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele: 

a) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi preşcolarii din 
colectivităţi; 

b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi elevii; 

c) examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate efectuate pentru toţi elevii din 
clasele I, a IV-a, a VIII-a/a IX-a, a XII-a/a XIII-a,  din ultimul an al şcolilor profesionale, precum și 
studenţii din anul al II-lea de studii. 

 

Examinările medicale periodice de bilanţ ale stării de sănătate se realizează după cum urmează: 

a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut 
în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării, deficienţe senzoriale, de 
limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, factori de risc; 

b) efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia şi 
examenul endocrinologic; 

c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie); 

d) depistarea tulburărilor de vedere; 

e) depistarea tulburărilor de auz; 

f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preşcolari; 

g) înregistrarea datelor obţinute în urma examinărilor medicale periodice de bilanţ ale stării de 
sănătate în fişa medicală a copilului. 

Preşcolarii, elevii și studenții care au fost depistaţi cu probleme de sănătate ce nu au putut fi 
rezolvate de medicii examinatori au fost trimişi de către aceștia la cabinetele de specialitate, pentru 
precizarea diagnosticului şi a atitudinii terapeutice. 

 

 În cursul anului 2019, medicii din  cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară 
Timișoara au efectuat 137.304 consultații medicale de specialitate și 100.751 tratamente medicale, 
defalcate după cum urmează: 
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Numar consultatii 

Numar tratamente 

 

 

124624

3100

5992
3588

Numar consultatii medicale

92353

503

4942
2953

Numar tratamente medicale efectuate

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

Cabinete 
Medicina 
Scolara 
Scoli/ 
Gradinite 

Cabinete 
Medicina 
Scolara 
Studenti 

Cabinete 
Stomatologice 
Scolari/Prescolari 

Cabinete 
Stomatologice 
Studenti

124624 3100 5992 3588

92353 503 4942 2953

 

124624

3588

Numar consultatii medicale

Cabinete Medicina Scolara 
Scoli/ Gradinite

Cabinete Medicina Scolara 
Studenti

Cabinete Stomatologice 
Scolari/Prescolari

92353

2953

Numar tratamente medicale efectuate

Cabinete Medicina Scolara 
Scoli/ Gradinite

Cabinete Medicina Scolara 
Studenti

Cabinete Stomatologice 
Scolari/Prescolari

Cabinete Stomatologice 
Studenti

 

Cabinete 
Stomatologice 
Studenti 

3588 

2953 
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Atributii ale personalului Serviciului Public Asistență Medicală Școlară 

 

  ATRIBUTIILE MEDICULUI SCOLAR / MEDICULUI ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL 

Tipul de servicii Atribuţii specifice Atribuţii specifice 

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi 
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Identificarea şi 
managementul riscurilor 
pentru sănătatea 
colectivităţii 

a) Semnalează directorului şcolii şi instituţiilor publice cu 
atribuţii de control încălcările legislative vizând 
determinanţii comportamentali ai stării de sănătate 
(vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe 
etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la 
comercializare în şcoli).  
b) Semnalează nevoile de amenajare şi dotare a 
cabinetelor directorului unităţii de învăţământ şi 
comunităţii locale.  
c) Controlează respectarea condiţiilor de igienă din 
spaţiile de învăţământ, de cazare şi alimentaţie din 
unităţile de învăţământ arondate.  
d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru 
investigaţiile  

de laborator, în vederea depistării afecţiunilor 
infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.  
e) Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a 
procesului 

 instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie 
fizică).  
f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a 
preşcolarilor şi şcolarilor.  
g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale 
ale personalului didactic şi administrativ-gospodăresc din 
unităţile arondate, conform reglementărilor de sănătate şi 

a) Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după 
caz, încălcările legislative vizând determinanţii 
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse 
din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente 
şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).  
b) Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de 
învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului 
medical.  
c) Supraveghează modul în care se respectă orele de 
odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi 
condiţiile în care se realizează aceasta.  
d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de 
călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.  
e) Supraveghează modul în care se respectă igiena 
individuală a copiilor din grădiniţe în timpul spălării pe 
mâini a acestora şi la servirea mesei.  
f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu 
personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare 
constatate.  
g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă 
urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul 
legal.  
h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând 
măsurile antiepi-demice faţă de contacţi şi efectuând 
recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc. 
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securitate în muncă.  i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate 
nazofaringiene,materii fecale,urină) laboratoarelor de 
bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de 
apariţie a unor  focare de boli transmisibile în 
colectivitate.   
j) Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi 
din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în 
colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului 
epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, 
pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.  
k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din 
grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, 
spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, 
spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere 
şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare 
(dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) 
şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de 
mese - consemnând în caietul special destinat toate 
constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă 
medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele 
constatate.  
l) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din 
focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar 
(prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, 
consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie). 
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Gestionarea circuitelor 
funcţionale 

a) Evaluează circuitele funcţionale şi propune toate 
măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de 
igienă.  
b) Prezintă măsurile necesare directorului unităţii de 
învăţământ.  
c) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în 
menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în conformitate cu 
normele în vigoare.  
d) Verifică implementarea măsurilor propuse. 

Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea 
medicului şi propune acestuia măsurile necesare pentru 
conformarea la standardele şi normele de igienă. 

Verificarea respectării 
reglementărilor de sănătate 
publică 

a) Constată abaterile de la normele de igienă şi 
antiepidemice.  
b) Informează, în scris, directorul şcolii şi/sau 
reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti în legătură cu aceste 
abateri.  
c) Supervizează corectarea abaterilor. 

a) Constată abaterile de la normele de igienă şi 
antiepidemice.  
b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul 
şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asupra 
acestor abateri.  
c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de 
responsabilităţile stabilite de medic. 
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Verificarea condiţiilor şi a 
modului de preparare şi 
servire a hranei 

a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe şi cantine 
şcolare.  
b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare 
periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii 
sănătoase.  
c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului 
alimentar din grădiniţe şi cantine şcolare, în vederea 
prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.  
d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a 
eventualelor nereguli constatate.  
e) Informează operativ directorul unităţii de învăţământ 
despre neregulile constate şi despre măsurile ce trebuie 
adoptate. 

a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la 
efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia 
preşcolarilor şi elevilor.  
b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un 
caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar 
constatările privind starea de igienă a acestuia, starea 
agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din 
magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului 
blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu 
interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru 
persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, 
tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la 
cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.  
c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi 
controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând 
foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.  
d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale 
alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a 
agregatelor frigorifice din blocul alimentar.  
e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului 
alimentar din grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea 
prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare. 

Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective 
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Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu 
medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale 
sanitare şi cu instrumentar medical (în colaborare cu 
medicul coordonator, după caz). 

a) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor 
Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare 
şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de 
utilizarea lor corectă.  

b) Însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia 
deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata 
acesteia.  

c) Asigură asistenţa medicală în taberele de odihnă pentru 
preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste unităţi.  

d) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu 
medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele 
sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea 
medicului.  

e) Urmăreşte şi consiliază educatoarele în aprecierea 
dezvoltării neuropsihomotorie şi a limbajului 
preşcolarilor, consemnând în fişele medicale ale copiilor 
rezultatul aprecierii.  

f) Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului 
Sănătăţii, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub 
supravegherea medicului colectivităţii.  

g) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă 
individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, 
după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

211 
 

conducerea  unităţii de învăţământ, precum şi 
familiile/reprezentantul legal al preşcolarilor şi elevilor. 

Imunizări a) Organizează activitatea de vaccinare, în condiţii de 
igienă şi de siguranţă. 
b) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică în vederea 
aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul 
naţional de imunizare, pe clase.  
c) Asigură lanţul de frig la nivelul unităţii de învăţământ, 
conform normelor Ministerului Sănătăţii.  
d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele 
Ministerului Sănătăţii.  
e) Informează directorul unităţii de învăţământ asupra 
resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.  
f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru 
facilitarea activităţii de vaccinare.  
g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de 
informare a părinţilor, pentru a accepta desfăşurarea 
imunizărilor, în interesul superior al copilului.  

a) Efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor.  
b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările 
profilactice planificate, în conformitate cu Programul 
naţional de imunizări.  
c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de 
vaccinări imunizările efectuate.  
d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru 
organizarea activităţii de imunizare a elevilor.  
e) Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze şi, 
respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în 
interesul superior al copilului.  
f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul 
medical, conform reglementărilor în vigoare. 
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h) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor 
necesare şi de raportarea în termene a activităţii de 
imunizare. 
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Triaj epidemiologic a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor 
din grădiniţe şi a elevilor.  
b) Depistează, izolează şi declară orice boală 
infectocontagioasă, în funcţie de grupă.  
c) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare 
epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din 
focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea 
metodologică a medicilor epidemiologi.  
d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la 
indicaţia medicilor epidemiologi.  
e) Iniţiază acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi 
deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, 
scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecţii 
streptococice, boli diareice acute etc.) din grădiniţe şi 
şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii.  
f) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a 
virozelor respiratorii în sezonul epidemic.  
g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanţele şcolare 
sau ori de câte ori este nevoie.  
h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele 
streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate. 

 

 

 

a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul 
epidemiologic) al copiilor din grădiniţe.  
b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor 
după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este 
cazul.  
c) Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, 
informând medicul despre aceasta.  
d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare 
epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din 
focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.  
e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la 
indicaţia medicului.  
f) Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în 
focarele din grădiniţe şi şcoli, conform normelor 
Ministerului Sănătăţii.  
g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a 
virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform 
sarcinilor repartizate de medic. 
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Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor 
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Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în 
unităţile de copii şi tineri arondate.  
b) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării 
examenelor naţionale.  
c) Prezintă în consiliile profesorale ale unităţilor de 
învăţământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a 
copiilor. 
d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor 
profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, 
şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia 
reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).  
e) Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe şi elevii - 
examenul medical de bilanţ al stării de sănătate din clasele 
I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a şi ultimul an al şcolilor 
profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare 
fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor 
eventuale afecţiuni.  
f) Selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu 
probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolare şi 
profesionale la terminarea învăţământului gimnazial şi 
liceal. 

g) Examinează preşcolarii şi elevii care vor participa la 
concursuri, olimpiade şcolare (cu excepţia celor sportive) 
şi în vacanţe, în diverse  
tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se 
va menţiona  

a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării 
de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, 
conform dispoziţiilor medicului.  
b) Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea 
medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor.  
c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, 
înscriind datele rezultate în fişele medicale.  
d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: 
somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), 
somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă 
cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală 
pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor în fişele 
medicale.  
e) Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele 
examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi 
rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub 
supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările 
absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale 
de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale 
de efort fizic la instruirea practică şcolară.  
f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor 
care se înscriu în licee de  
specialitate şi şcoli profesionale.  
g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile 
profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate 
a elevilor. 
h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi 
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şi patologia cronică a copilului. Pentru participările la 
evenimente  
sportive este necesar avizul medicilor specialişti de 
medicină sportivă.  
h) Vizează documentele medicale pentru obţinerea de 
burse medicale  
şcolare. 

imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 
contraindicaţii medicale.  
i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează 
apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI). 

Monitorizarea copiilor cu 
afecţiuni cronice 

Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de 
sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator. 

Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, 
consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în 
registrul de evidenţă specială, datele controalelor 
medicale. 
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Elaborarea raportărilor 
curente pentru sistemul 
informaţional din sănătate 

Completează împreună cu cadrele medicale medii din 
subordine raportările curente privind morbiditatea 
înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din 
grădiniţe şi şcoli. 

a) Completează documentele medicale ale copiilor care 
urmează să fie înscrişi în clasa I.  
b) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea 
raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare 
fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).  
c) Completează, sub supravegherea medicului, 
formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea 
cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de 
prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii.  
d) Completează adeverinţele medicale ale elevilor care 
termină clasa a IX-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor 
profesionale. 

Eliberarea documentelor 
medicale necesare 

Eliberează adeverinţe medicale la terminarea grădiniţei, 
şcolii generale, şcolii profesionale şi a liceului. 

----- 

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale 

Acordarea de bilete de 
trimitere 

Eliberează bilete de trimitere simple. ----- 

Acordarea de scutiri 
medicale 

a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate 
documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort 
fizic şi de anumite condiţii de muncă, în cadrul instruirii 
practice în atelierele şcolare.  
b) Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile 
şcolare pentru elevii bolnavi.  
c) Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la 

----- 
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orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi 
sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile 
şcolare. 

Acordarea de îngrijiri pentru 
afecţiuni curente 

a) Acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor şi elevilor 
din unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele 
competenţelor.  
b) Examinează, tratează şi supraveghează medical 
preşcolarii şi elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la 
preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până 
la trimiterea la medicul specialist/de familie. 

a) Acordă, în limita competenţelor, la nevoie, primul 
ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi 
supraveghează transportul preşcolarilor la unităţile 
sanitare.  
b) Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia 
medicului. 
c) Supraveghează preşcolarii şi elevii izolaţi în infirmerie 
şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.  
d) Completează, sub supravegherea medicului 
colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale 
sanitare pentru aparatul de urgenţă. 

Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos 
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Educaţia pentru sănătate a) Medicul, împreună cu directorul unităţii de învăţământ, 
iniţiază, desfăşoară şi colaborează la organizarea 
diverselor activităţi de educaţie pentru sănătate în cel 
puţin următoarele domenii:  
      (i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii;  
      (ii) activitate fizică;  
      (iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de 
droguri (inclusiv substanţe etnobotanice);  
      (iv) viaţa de familie, inclusiv boli cu transmitere 
sexuală (BTS);  
      (v) prevenirea accidentelor rutiere;  
      (vi) pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre;  
      (vii) instruirea grupelor „Sanitarii pricepuţi“;  
      (viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos.  
b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie 
pentru sănătate.  
c) Participă la lectoratele cu părinţii ale căror teme vizează 
sănătatea copiilor.  
d) Ţine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind 
sănătatea copiilor.  
e) Organizează instruiri ale personalului didactic şi 
administrativ în probleme de sănătate a copiilor.  
f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile 
promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în 
rândul preşcolarilor şi elevilor.  
g) Participă la programe de educaţie medicală continuă, 

a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor 
de igienă individuală la preşcolari.  
b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, 
activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, cu copiii 
şi cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă şi, 
respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al 
cadrelor didactice.  
c) Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, în 
toate fazele superioare, echipa selecţionată.  
d) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor 
sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a 
elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe 
probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.  
e) Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de 
educaţie pentru sănătate.  
f) Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul 
cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de 
prim ajutor.  
g) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se 
iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de 
învăţământ.  
h) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din 
spaţiile de învăţământ, cazare  
şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în 
asigurarea stării de igienă în  
spaţiile respective.  
i) Participă la instruiri profesionale.  
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conform reglementărilor în vigoare. j) Participă la programe de educaţie medicală continuă 
conform reglementărilor în 
 vigoare. 

 

 

 

  ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST ȘCOLAR ATRIBUȚIILE CADRULUI MEDIU DENTIST  

Tipul de servicii Atribuţii specifice Atribuţii specifice 

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi 
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Identificarea şi 
managementul riscurilor 
pentru sănătatea 
colectivităţii 

a) Semnalează managerului şcolii şi instituţiilor 
publice cu atribuţii de control încălcările legislative 
vizând determinanţii comportamentali ai stării de 
sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, 
droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi 
restricţionate la comercializare în şcoli).  
b) Semnalează nevoile de amenajare, dotare, 
aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare şi 
tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a 
cabinetului managerului şcolii şi comunităţii locale. 

Aplică măsurile de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului 
stomatologic, stabilite de medicul stomatolog. 

Gestionarea circuitelor 
funcţionale 

a) Evaluează circuitele funcţionale în cabinetul 
propriu şi propune toate măsurile pentru 
conformarea la standardele şi normele de igienă. 

b) Aduce la cunoştinţă directorului unităţii de 
învăţământ măsurile necesare. 

c) Urmăreşte implementarea măsurilor propuse. 

---- 

Verificarea respectării 
reglementărilor de sănătate 
publică 

a) Aplică şi controlează respectarea măsurilor de 
igienă şi antiepidemice.  
b) Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi 
instrumentarului medical. 

---- 

Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective 
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Servicii curente Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente 
pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu 
instrumentar medical. 

a) Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente 
pentru aparatul de urgenţă, cu materiale sanitare şi cu 
instrumentar medical. 

b) Gestionează, în condiţiile legii şi în conformitate cu 
reglementările Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, 
materialele sanitare şi medicamentele din cabinetul de 
medicină dentară.  

c) Efectuează şi răspunde de sterilizarea instrumentarului. 

Triaj epidemiologic --- a) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare 
epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de 
boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor şi 
la solicitarea acestora. 
 b) Participă la acţiunile de triaj epidemiologic, la solicitarea 
medicului unităţii de învăţământ. 
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Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor 

Evaluarea stării de sănătate a) Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în 
unităţile de învăţământ arondate.  
b) Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie 
a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.  
c) Efectuează examinări periodice ale aparatului 
orodentar al preşcolarilor şi elevilor şi trimite la 
specialist cazurile care depăşesc competenţa 
cabinetului stomatologic şcolar.  
d) Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a 
obiceiurilor vicioase.  
e) Examinează parodonţiul în vederea decelării 
semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri 
cronice.  
f) Urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului 
dentomaxilar prin conservarea şi refacerea 
morfologiei dentare.  
g) Depistează activ afecţiunile orodentare.  
h) Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de 
învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va 
însoţi fişa medicală a copiilor şi elevilor în ciclul 
următor. 

Desfăşoară activitate de medicină preventivă împreună cu 
medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, 
activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi 
respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe 
prevenirea cariei dentare). 
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Monitorizarea copiilor cu 
afecţiuni cronice 

a) Dispensarizează afecţiunile orodentare depistate.  
b) Împreună cu specialiştii parodontologi 
dispensarizează elevii care prezintă anomalii 
dentomaxilare şi parodontopatii şi efectuează 
tratamentele indicate de aceştia. 

---- 

Elaborarea raportărilor 
curente pentru sistemul 
informaţional din sănătate 

Raportează anual direcţiei de sănătate publică 
judeţene/a municipiul Bucureşti starea de sănătate 
orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile 
arondate. 

Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele 
statistice curente. 

Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale 

Acordarea de scutiri 
medicale 

Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la 
cursuri din motive stomatologice, în condiţiile 
stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii. 

---- 

Acordarea de îngrijiri pentru 
afecţiuni curente 

a) Examinează, stabileşte diagnosticul şi efectuează 
tratamentul cariilor dentare.  
b) Urmăreşte refacerea morfologiei funcţionale a 
dinţilor temporari şi permanenţi.  
c) Efectuează intervenţii de mică chirurgie 
stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese 
dentare).  
d) Depistează precoce leziunile precanceroase şi 
formele de debut al bolii canceroase la nivelul 
cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul 
de specialitate.  

a) Desfăşoară activitate de medicină curativă împreună cu 
medicul dentist şi sub îndrumarea acestuia.  
b) Asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de 
urgenţă preşcolarilor şi elevilor.  
c) Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-
chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat. 
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e) Acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în limita 
competenţelor. 

Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos 

Educaţia pentru sănătate Efectuează educaţia preşcolarilor şi elevilor în 
vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a 
anomaliilor dentomaxilare. 

a) Desfăşoară în colaborare cu cadrele didactice diverse 
activităţi de educaţie pentru sănătate în domeniul sănătăţii 
orodentare.  
b) Iniţiază şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru 
sănătatea elevilor.  
c) Participă la lectoratele cu părinţii pe teme privind sănătatea 
orodentară a copiilor. 
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10. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ 

 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (SCMUT) a fost ȋnfiinţat ȋn 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: Dr. 
Sima Laurenţiu, 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 SPITALULUICLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ 
TIMIŞOARA 

 

                  Str. Gheorghe Dima nr.5 (Clinicile Noi)  

-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 :   
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                           - 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 

-Secția clinică oftalmologie                                    45 paturi 

             din care : 

                 -  compartiment  pentru copii                         2 paturi 

 

           Bd. Take Ionescu nr. 3-5 

-Secția clinică chirurgie orală și maxilo-facială                     40 paturi 

             din care: 
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                 -   compartiment pentru copii                                   2 paturi 

 

           Bd. 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 

 

          Bd. Revoluției 1989 nr.6   

-Secția clinică ORL                                                      55 paturi 

                 din care:  

                   - compartiment implant cohlear                    2 paturi 

                   - compartiment  ORL copii                            3 paturi 

 

           Bd. C.D. Loga nr. 42 – 44 

-Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie                  60 paturi 

          din care : 

            - compartiment clinic reumatologie                10 paturi 

 

           Str. Victor Babeș nr. 22 

-Secția  de oncologie medicală                                           60 paturi 

 

 

           Str. Sf. Rozalia  nr. 1-3 
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-Compartiment geriatrie și gerontologie                     7 paturi 

 

 

           Bd. 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 : 

     - compartiment prematuri                                            17 paturi 

                - compartiment terapie intensivă                                 15 paturi 

 

       TOTAL:                    1018 paturi 

 

SPITALIZARE DE ZI:                                                                                          66 paturi*** 

        din care:       -obstetrică-ginecologie                                                   8 paturi 
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* 7 paturi se închid temporar 

-Farmacia 1 

-Farmacia 2 cu punct de lucru în bd. 16 Decembrie 1989 

-Bloc operator I (clădirea în care funcționează secțiile de chirurgie generală și secția de 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 bd. 16 Decembrie 1989 şi str. Daliei nr. 
17 

     -  compartiment genetică medicală 

- Laborator clinic radiologie, imagistică medicală cu punct de lucru în bd. 16 Decembrie 1989  

      - compartiment CT 

- Serviciul anatomie patologică I 

       - compartiment citologie 

       - compartiment histopatologie 

       - compartiment prosectură 

- Serviciu anatomie patologică II,  bd. 16 Decembrie 1989 nr. 22-24 

       - compartiment citologie 

       - compartiment histopatologie 

       - compartiment prosectură 

- Laborator radioterapie 
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- 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) 

 

-endocrinologie  

-medicina muncii 

-psihiatrie 

-neurologie 

-pneumologie 

-ortopedie şi traumatologie 

-urologie 

-neurochirurgie 

-boli infecţioase 

-nefrologie 
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-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)                             

    - Bd. Revoluției 1989 nr.9 
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-  Cabinete stomatologie 

-  Cabinete odontologie, parodontologie 

 

         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: 55 

 

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE 

Șef secție: Dr. Musta Ioan – Octavian 
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Număr angajați: 20 

 

SECȚIA CLINICĂ HEMATOLOGIE 

Șef secție:Conf.Dr.Ioniță Ioana 

Număr angajați: 49 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ I 

Șef secție:Prof. Dr.Crețu Octavian – Marius 

Număr angajați: 52 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ II (ONCOLOGIE) 

Șef secție:Prof.Dr.Mazilu Octavian 

Număr angajați: 43 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE TORACICĂ 

Șef secție:S.l.Dr.Burlacu Ovidiu 

Număr angajați:28 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI I 

Șefsecție:Dr.Boanță Gordana – Olga 

Număr angajați: 100 

 

SECȚIA CLINICĂ RADIOTERAPIE 

Șef secție: Dr.Dema Sorin – Adalbert 

Număr angajați: 46 

 

SECȚIA CLINICĂ DERMATOVENEROLOGIE 
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Șef secție: Prof.Dr.Solovan Caius – Silviu 

Număr angajați:23 

 

SECȚIA CLINICĂ OFTALMOLOGIE 

Șefsecție: Prof.Dr.Munteanu Mihnea 

Număr angajați: 35 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE ORALĂ I MAXILO - FACIALĂ 

Șef secție:Prof.Dr.Pricop Marius – Octavian 

Număr angajați: 40 

 

COMPARTIMENT CLINIC MEDICINA MUNCII 

Șefsecție: Dr.Popescu Florina – Georgeta 

Număr angajați: 16 

 

SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Tomescu Mirela – Cleopatra 

Număr angajați: 43 

 

SECȚIA CLINICĂ ORL 

Șef secție: Prof.Dr.Poenaru Mărioara 

Număr angajați: 42 

 

 

SECȚIA CLINICĂ RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Drăgoi Mihai 

Număr angajați: 76 
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SECȚIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ 

Șef secție: Dr.Curescu Ștefan 

Număr angajați: 49 

 

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: 79 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE I         

Șef secție: ȘefLucr. Dr.Chiriac Veronica – Daniela 

Număr angajați: 43 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE II         

Șef secție: Prof.Dr.Grigoraș Dorin 

Număr angajați: 26 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE III 

Șef secție: ȘefLucr.Dr.Crișan Doru – Ciprian 

Număr angajați: 31 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE IV 

Șef secție: Prof.Dr.Sas Ioan 
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Număr angajați: 39 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI II                            

Șef secție: Dr. Brîncoveanu Maria – Ana 

Număr angajați: 42 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE 

Șef secție: Dr.Olariu Gabriela 

Număr angajați: 82 

 

Farmacia 1 

Coordonator: farm. Dreavă Ana Frunzina 

Număr angajați: 14 

 

Farmacia 2 

Șef serviciu: farm. Florea Camelia Simona 

Număr angajați: 20 

 

Bloc Operator I 

Coordonator: Dr. Huț Emil - Florin 

Număr angajați: 44 

 

Bloc Operator II 

Coordonator: Dr. Stefan Talpoş 

Număr angajați: 10 

 

Bloc Operator III 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

238 
 

Coordonator: Dr. Lupescu Stelian 

Număr angajați: 9 

 

Bloc operator IV 

Coordonator: Dr. Manuela Buzescu 

Număr angajați: 8 

 

Bloc Operator V 

Coordonator: Dr. Pirtea Laurențiu 

Număr angajați: 27 

 

Sterilizare 

Număr angajați: 16 

 

UTS I  

Șef serviciu: Dr. Boanță Gordana - Olga 

Număr angajați: 8 

 

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: 55 

 

COMPARTIMENT DE GENETICĂ MEDICALĂ 
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Șef compartiment: -  

Număr angajați: 1 

 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE I ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

Șef laborator: Dr.Malița Daniel – Claudiu 

Număr angajați: 51 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ I 

Șef serviciu: Conf.Dr.Baderca Flavia 

Număr angajați:16 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ II 

Șef serviciu: Dr.Moldovan Mihaela – Marigena 

Număr angajați: 7 

 

LABORATOR DE RADIOTERAPIE 

Șef serviciu:- Dr. Zerbe Mihai 

Număr angajați: 22 

 

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

Șef serviciu: Dr.Oneț Georgeta Delia  

Număr angajați: 4 

 

 

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

Șef serviciu: Dr. Giea Lucia 

Număr angajați: 5 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

240 
 

 

CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ 

Șef cabinet: -  

Numă angajați:  6 

 

LABORATOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ 

Șef serviciu: - 

Număr angajați: 1 

 

COLECTIV DE CERCETARE 

Șef serviciu:- Dr. Mihaela Zahner 

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: 13 

 

SERVICIUL DE APROVIZIONARE – TRANSPORT 

Șef serviciu:Ec. Mangra Gina 

Număr angajați: 24 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Șef serviciu: -  
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Număr angajați: 2 

 

SERVICIULUI  MANAGEMENTUL CALTĂȚII   

Șef serviciu:Ec. VoiculescuViorica 

Număr angajați: 4 

 

 

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: 10 

 

BIROUL JURIDIC 

Șef serviciu: Fodor Adeline 

Număr angajați: 3 
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BIROUL DEZVOLTARE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE 

Șef compartiment: Artan Andrada 

Număr  angajați: 2 

 

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ - PSI, CDC 

Șef compartiment: - 

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 SCMUT asigură asistență medicală pentru 40.000 – 43.000 de 
pacienți din Timişoara şi din Regiunea de Vest, atât ȋn regim de urgență cât şi ȋn ambulatoriile de 

specialitate, internare de zi şi internare continuă. 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 1.828.000 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 2019 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,  
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 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 2019 comparativ cu anul 2018 : 

 

Indicatori An 
2018 

An 
2019 

Număr pacienți externați spitalizare continuă 39.790 40.838 

Număr pacienți spitalizare de zi 9.228 9.843 

Număr consultații ambulatoriu integrat și stomatologic 87.080 87.708 

Număr prezentări Unitatea Primiri Urgențe 32.349 32.099 

Număr prezentări Stomatologie Urgențe 10.313 10.070 

Număr prezentări Camere de Gardă din secții pavilionare 31.017 33.315 

Număr nașteri 3.321 3.140 

Rata de utilizare a paturilor 62,10 60,92 

Durata medie de spitalizare 5,76 5,52 

ICM spital 1,3153 1,3581 

Număr de investigații paraclinice,  

din care: 

  

- radiografii 44.586 45.791 

- radioscopii 1.036 983 
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- computertomografii (CT) 10.178 10.976 

- rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3.461 4.015 

- mamografii 671 1.127 

- analize de laborator 1.239.3
46 

1.406.4
86 

 

Activitatea de învățământ: 

 Programe de pregătire- studenți, medici stagiari și rezidenți 

 Programe de pregătire complementară- medici specialiști, medici primari, diplomanzi și 
doctoranzi. 

 

Activitate financiară: 

La sfârșitul anului 2019:  

 datorii comerciale în suma de 22,640,056.00 lei, din care: 

                    -plăți restante 894,224.00 lei  

                    -creanțe comerciale și avansuri de încasat 29,408,956.00 lei, reprezentând în    

                     principal contravaloarea serviciilor medicale facturate și validate ce urmează a  

                    se încasa de la CJAS Timiș 

 disponibilități la 31.12.2018 sunt învaloare de 15,503,900.92 lei  

 cheltuieli în sumă de 322,225,228.84 de lei din care: 

                        -cheltuieli de personal în sumă de 220,204,159.27 lei 

                        -cheluieli materiale, de bunuri și servicii însumă de 97,357,906.87 lei 

                        -cheltuieli de capital însumă de 1,187,436.00 lei.  

 plăți în valoare de 3,324,92,916.39 lei. 

 

Activitatea administrativă 
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 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 

 în anul 2019 s-au incheiat un număr de 1399 de contracte/acorduri cadru pentru medicamente, 
materiale sanitare, reactivi, fire de sutură, alimente, aparatură medicală, servicii de reparare şi 

intreţinere, servicii informatice, servicii de paz, servicii de curăţenie şi spălătorie, antiseptice şi 
dezinfectante, lucrări. Aceste contracte s-au incheiat în urma unor procedurii de licitatie deschisă, 

procedură simplificată şi achiziţie directă ce s-au desfăşurat online în SEAP şi negocieri fără 
anunţ cu înstiinţarea ANAP-ului; 

 în anul 2019 unitatea noastra a achiziţionat aparatură medicală în valoare de  8.366.518,72 lei cu 
TVA conform tabelului de mai jos cu finanţare de la bugetul de stat şi fonduri europene. 

     

 

r 
crt 

Denumire echipament 
/M ant. 

Valo
are lei cu 

TVA 

Echipament de tomografie computerizata buget de stat uc 
3.451

.000,00 

Echipament de tomografie computerizată (fonduri 
europene) uc 

3.022
.600,00 

Sterilizator cu plasmă ( fonduri europene) 
uc 

262.7
52,00 

Trusa de videocolonoscopie ( fonduri europene) 
uc 

452.2
00,00 

Turn de laparoscopie ( fonduri europene) 
uc 

1.099
.679,00 

EKG ( fonduri europene) 
uc 

19.97
7,72 
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Centrifugă 24 de locuri 
uc 

33.32
0,00 

Defibrilatoare ( fonduri europene) 
uc 

24.99
0,00 

VALOARE TOTALA LEI CU TVA 
8.366

.518,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentăm câteva imagini cu aparatura achiziționată în anul 2019: 
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Activitatea Serviciul de Aprovizionare – Transport: 

 Aprovizionarea spitalului în baza contractelor sau prin achiziţie directă cu: materiale 
sanitare şi diverse, materiale de laborator, dezinfectanţi, materiale de curăţenie, rechizite, 

imprimate medicale, obiecte de inventar, material moale, fire de sutură, alimente  şi 
materiale de intreţinere diverse; 

 Asigurarea gestiunii pentru Magazia de materiale sanitare şi diverse a spitalului urmărind 
în permanenţă activitatea de primire/eliberare de materiale în şi din magazie, astfel încât 

activitatea să decurgă optim în cadrul spitalului; 

 Coordonarea activităţilor de aprovizionare cu alimente şi  eliberarea acestora către 
blocurile alimentare astfel încât să fie asigurată la timp şi în cele mai bune condiţii hrana 

zilnică a bolnavilor internaţi; 

 Asigurarea gestiunii parcul auto al spitalului urmărind în permanenţă menţinerea stării 
tehnice corespunzatoare a tuturor mijloacelor de transport din cadrul unităţii precum şi 

înnoirea permanentă a parcului auto; 

 În cursul anului 2019 a fost achiziţionată din bani de la Primaria Timişoara o autoutilitară 
Dacia Dokker dotată special cu instalaţie de frigo şi destinataă transportului de 
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medicamente şi produse farmaceutice de la farmaciile unităţii noastre către secţiile 
spitalului nostru. 

 

Activitatea Compartimentului de Audit Intern: 

În cursul anului 2019, Compartimentul Audit intern a derulat cinci misiuni de audit intern, toate 
fiind  misiuni de asigurare, astfel: 

 Auditarea activităților desfășurate de Compartimentul Juridic; 

 Auditarea activităților desfășurate de Laboratoarele analize medicale, Radiologie, 
CT.; 

 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției- anul 2019; 

 Analiza și evaluarea activității desfășurate în cadrul Serviciului Financiar 
contabil+CFPP; 

 Auditarea activităților desfășurate de Secția clinică Medicină internă și Secția clinică 
Cardiologie. 

 

Activitatea Serviciului Evaluare și Statistică Medicală: 

 în anul 2019 au fost întocmite situații statistice privin indicatorii realizați la nivel de spital, lunar, 
trimestrial, semestrial, anual, care au fost raportate conducerii spitalului și instituțiilor abilitate să 

solicite și să primească aceste date (Direcția de Sanatate Publică Timiș, Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Timiș, Casa Județeană de Pensii Timiș, Ministerul Sănătății, ANMCS); 

 în anul 2019 a fost raportată lunar activitatea privind acordarea serviciilor medicale în baza 
contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Timiș și Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Timiș; 

 au fost colectate, prelucrate și raportate datele privind accidentele de muncă, accidentele rutiere, 
vătămările corporale, cetățenii străini, concediile medicale, pacienții neasigurați care au beneficiat 

de servicii medicale, pacienții internati prin urgență din totalul prezentărilor în UPU, cazurile 
pentru care se solicită revalidarea, ș.a; 

 au fost colectate și prelucrate datele la nivel de spital lunar, trimestrial și anual în vederea 
transmiterii spre Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 

Sanitar București; 

 au fost desfășurate activitățile specifice serviciului în vederea asigurării implementării 
standardelor de control intern managerial; 
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 au fost raportați indicatorii solicitati de către ANMCS în vederea monitorizării 
criteriilor de acreditare a spitalului și a calității în sistemul de sănătate; 

 colectarea datelor la nivel de spital lunar, trimestrial și anual și prelucrarea în vederea transmiterii 
spre Școala Naționala de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 

București și către Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate Timiș; 

 întocmirea situațiilor statistice la nivel de spital lunar, trimestrial, semestrial, anual; 

 colectarea  și raportarea datelor statistice către instituțiile abilitate să solicite și să primească 
aceste date; 

 întocmirea situațiilor  statistice prin care informează conducerea spitalului cât şi șefii de 
secţii/compartimente despre indicatorii realizați; 

 asigurarea consultanței secţiilor/compartimentelor privind utilizarea clasificării DRG și colectarea 
setului minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea continuă (SMDPC) și pentru 

spitalizarea de zi (SMDPZ); 

 întocmirea mișcării zilnice a bolnavilor internați pe baza evidențelor la nivel de 
secție/compartiment de spital;   

 colectarea, prelucrarea și raportarea datelor privind accidentele de muncă, accidentele rutiere, 
vătămările corporale, cetățenii străini, concediile medicale, pacienții neasigurați care au beneficiat 

de servicii medicale, pacienții internati prin urgență din totalul prezentărilor în UPU, cazurile 
pentru care se solicită revalidarea, s.a. 

 

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  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

252 
 

 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 planurilor de intervenție PSI la Clinicile Noi 

 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:  
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Activitatea Serviciul Tehnic și Aparatură Medicală: 

 Lucrari de reparaţii generale şi igenizare în toate secţiile spitalululi în valoare de: 450000 lei; 

 Verificarea aparaturii medicale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a cărţilor tehnice; 

 Verificarea metrologică a aparatelor; 

 Service de întreţinere a aparatelor şi instalaţiilor; 

 Verificarea tuturor instalaţiilor electrice sanitare termice şi frigorifice; 

 Proiecte sisteme de iluminat de siguranţă electrice, de rezistenţă pe toate secţiile spitalului; 

 Amenajarea a două spaţii pentru două CT-uri. 

 

Activitatea Serviciului RUNOS: 

 Identificarea posturile absolut necesare pentru desfăşurarea în condiţii de securitate maximă a 
activităţii spitalului; 

 Studiul plecărilor-incetarilor si suspendarilor contractelor de munca (o evidenţă a posturilor 
devenite disponibile datorită demisiilor, pensionărilor, CIC, CFS); 

 Întocmirea statul de funcţii în conformitate cu necesarul de personal identificat şi în conformitate 
cu indicatorii statistici (nr.pacienti pe medic şi gradul de ocupare al patului) precum si cu 

incadrarea in normativul de personal raportat la indicatorii statistici (nr.pacienţi pe medic şi 
gradul de ocupare al patului); 

 Recrutarea personalul într-un timp cât mai scurt şi cu cele mai mici cheltuieli posibile având 
permanent în vedere particularităţile posturilor ce urmează a fi ocupate. 

 

Activitatea Serviciului Juridic:  

 reprezentarea în fața instanțelor judecătorești ( Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte 
de Casație și Justiție, Curtea Constituțională) a spitalului; 

 reprezentarea spitalului în faţa organelor de urmărire penală, precum şi în faţa altor autorităţi şi 
instituţii cu activitate jurisdicţională; 

 redactarea acţiunilor depuse la instanță; 

 să vizeze şi să ducă la îndeplinire unele decizii din partea conducerii; 
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 activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confruntă unitatea; 

 conceperea unor contracte încheiate de unitate, conceperea protocoalelor încheiate de unitate; 

 analiza contractelor încheiate de spital cu furnizori, etc; 

 consultarea periodică a Monitorului Oficial în scopul aflării ultimelor acte normative aparute; 

 întocmirea documentaţiei necesare propriei sale activităţi - corespondenţa, etc; 

 avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele juridice pe care le redactează; 

 în perioada 01.01.2019-31.12.2019 pe rolul instanţelor judecătoreşti au fost 20 litigii. Activitatea 
de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri; 

 S-a urmărit asigurarea reprezentării instituţiei în toate litigiile existente; 

 Compartimentul juridic a formulat întâmpinări, apeluri, recursuri în vederea aparării institutiei, iar 
în cazurile de malpraxis în principal am apărat unitatea iar în subsidiar  şi medicul-pârât; 

 au fost avizate toate contractele individuale de muncă ale noilor angajaţi, acte adiţionale, decizii, 
comenzi  de achizitţe, contracte de achiziţie; 

 participarea în cadrul comisiilor de licitaţii:Fiecare comisie de licitaţie, de evaluare şi de 
negociere, constituită la nivelul instituţiei a avut în componenţă un consilier juridict care a 

participat la desfăşurarea acesteia, avizând din punct de vedere juridic documentele şi asigurând 
respectarea legalităţii; 

 participarea în cadrul comisiilor de concurs sau contestații; 

 consiliere şi verificare juridică a documentelor; 

 Serviciul Juridic a fost solicitat să clarifice diverse neclarităţi ridicate de celelalte compartimente 
ale instituţiei fiind din acest punct de vedere un centralizator al problemelor existente. 

 

Activitatea Serviciului Managementul caltății: 

CONTROL INTERN MANAGERIAL  

 CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul S.M.C - 31 decembrie -2018; 

 RAPORT- asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019 la nivelul 
S.M.C.; 

 Lista  Activități – Serviciului Managementului Calității aferent a anului 2019; 
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 Obiective Generale, Specifice și Activități 2019 - Serviciului Managementului 
Calității aferente anului  2019; 

 OBIECTIVE  GENERALE ȘI SPECIFICE 2019 - Serviciului Managementului Calității aferente 
anului  2019; 

 PLAN DE MANAGEMENT – Serviciului Managementul Calității aferent anului   2019; 

 REGISTRUL RISCURILOR aferent  anului 2019 la nivelul S.M.C.; 

 RAPORTUL DE SATISFACȚIEI A  PACIENTILOR pentru trimestrul – I, II, III, IV  aferent 
anului 2019; 

 RAPORT DE SATISFACȚIE  A ANGAJAȚILOR aferent anului  2019; 

 ANALIZA EVALUARII CHESTIONARELOR  DE SATISFACȚIE A PACIENȚILOR aferentă 
anului  2019; 

 SITUAȚIA SINTETICĂ a  rezultatelor autoevaluarii, prevazută în anexa  nr 4.2  la ordinul 
600/2018; 

 SITUAȚIE  CENTRALIZATOARE întocmită după modelul din Anexa 3. Capitolul I  din 
Ordinul 600/2018; 

 CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control 
intern/managerial; 

 RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019; 

 Obiectivele și indicatorii de performanță pe anul 2019; 

 Activitați procedurate  indentificate pe anul 2019; 

 Situația sintetică privind activitatea pană la data de 17.02.2019; 

 Program de dezvoltare SCIM pe anul 2019; 

  Registrul riscurilor pe anul 2019; 

  Revizuirea  Registrului Riscurilor în cadrul S.C.M.U.T. 

 

B. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 Monitorizarea/ Raportarea - Semestrială/Anulală - Post Acreditare - Platforma Capesaro;  

 Monitorizarea/ Raportarea - permanentă a evenimentelor adverse apărute - Platforma Capesaro; 

 Încărcarea în Platforma Capesaro a  indicatorilor semestriali și anuali  post acreditare.   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

256 
 

  

C. ANTICORUPȚIE 

 RAPORT SEMESTRIAL DE AUTOEVALUARE - privind Inventarul măsurilor preventive 
anticorupţie şi indicatorii de evaluare în S.C.M.U.T la data de 30.06.2019; 

 RAPORT DE AUTOEVALUARE  privind Inventarul măsurilor de transparență  instituțională  și 
de prevenire  a corupției  precum și indicatorii de evaluare  în S.C.M.U.T aferent anului 2019 

(01.01.2019-31.12.2019); 

 Componența Grupului de lucru pentru integritate la nivelul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara; 

 CHESTIONAR - pentru identificarea amenințărilor/riscurilor de corupție (ghid de interviu pentru 
conducerea structurilor din cadrul-SCMUT; 

 FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI; 

 Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de 
monitorizare al Strategiei Naționale  Anticorupție 2016-2020; 

  Strategia  Anticorupție a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 

 Planul centralizat pentru implementarea măsurilor de remediere a riscurilor de corupție la nivelul 
Spitalului   Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 

 Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților  la corupție și a măsurilor de remediere la 
nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 

 Registrul Riscurilor de Corupție la nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 

 Plan de Integritate al Spitalul Clinic  Municipal de Urgență Timișoara pentru implementarea 
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020. 

 

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; 
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 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; 

 elaborarea documentației tehnice necesare procedurilor de achiziții publice aferente proiectelor  
de investiții; 

 identificarea a noi oportunitati de finantare pentru acoperirea nevoilor de dezvolatrea a SCMUT; 

 participarea la mese rotunde privind noi idei de finanţare pentru etapa de programare 2021-2027 a 
CE; 

 participarea în cadrul comisiilor de concurs sau contestații; 

 participarea în cadrul comisiilor de achiziţii publice în cadrul proiectelor europene implementate; 

 participarea la 3 sesiuni de perfecţionare în domeniul managementul finanţărilor externe; 

 pe parcursul anului 2019, 430 de specialist din domeniul medical au beneficiat de perfectionate 
profesională continua şi transfer de cunoştinţe prin intermediul celor 25 de cursurilor de formare 
profesională şi a celor 4 schimburilor de bune practice organizate în cadrul proiectului European 
,,Dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în managementul pre și post 

natal al afectiunilor cu impact asupra mortalității infantile,, 

 250 de specialişti din domeniul medical au participat la forum-uri şi workshop-uri privind 
sceening-ul, diagnosticul si tratamentul bolilor cardiovasculare, vascular periferice, cancerul 

colorectal şi cervical şi a cancerului de tiroidă; 

 au fost achiziţionate următoarele echipamente medicale în valoare totală de 4880207,72 de lei: 

-Echipament de tomografie computerizată  

-Sterilizator cu plasmă  

-Trusa de videocolonoscopie  

-Turn de laparoscopie  

-EKG  

 8 proiecte în implementare pe parcursul anului 2019: 
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Denumire 
proiect 

Sursa de 
finanțare 

Be
neficiar 

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 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

6,425,
685.58 lei 

Proiect în 
implementare 

2018,2019, 
2020 

3 ani 

Ȋmbunătăţire
a 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 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

41,753
,811.07 

lei 

Proiect 
finalizat în 

noiembrie 2019 

 

10 luni 

Ȋmbunătăţire
a 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 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

36,047
,060.49 

lei 

Proiect 
finalizat în 

noiembrie 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 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

5,097,
144.34 

lei 

Proiect 
finalizat octombrie 

2019 

 

9 luni 

Cross-
border cooperation 
in the prevention 

and complex 
treatment of 

INTERREG 
V-A RO-HU PA4 

Cod eMS 
ROHU 396 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

12,613
,544.65 lei 

Proiect în 
implementare 

2019,2020 

2 ani 
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cardiovascular and 
periferal vascular 
diseases in Bekes-

Timis counties" 
Acronim: Team - 
Cardio - Prevent 

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 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

16,086
,111.63 

lei 

Proiect în 
implementare 

2019,2020 

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-350 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

4,776,
207.6 lei 

Proiect în 
implementare2019, 

2020, 2021 

2 ani 

Îmbunătățire
a calității vieții 

pacienților cu boli 
rare oculare prin 
acces echitabil la 

diagnostic precoce 
prin dotarea cu 

aparatura de ultima 
generație a 

Centrului CEBR 
Boli Rare Oculare 

din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de 

Schema de 
minimis pentru 

finanțarea spitalelor 
publice locale aflate 

în subordinea 
autorităților publice 
locale din județul 

Timiș 

Acronim: 
ProRare Network 

Spi
talul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

240.77
6,27 lei 

Proiect 
finalizat 

1 an 
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Urgență Timișoara. 

 

 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2020 

 

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, dezvoltate în cursul anului 2019 

 

Denumire 
proiect 

Sursa de 
finanțare 

Bene
ficiar 

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 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

6,425,
685.58 lei 

Proiect în 
implementare 

2018,2019, 
2020 

3 ani 

Ȋmbunătăţir
ea 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 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

41,753
,811.07 

lei 

Proiect 
finalizat 

 

10 luni 

Ȋmbunătăţir
ea accesului 

populaţiei din 
judeţul Timiș la 
servicii medicale 

POR/422/8/2 

2018/8/8.1/1/
8.2.B/7 regiuni – 

Nefinalizate 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  

36,047
,060.49 

lei 

Proiect 
finalizat 

 

10 luni 
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de urgenţă SMIS125224 Timișoara 

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 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

5,097,
144.34 

lei 

Proiect 
finalizat 

 

9 luni 

Cross-
border cooperation 
in the prevention 

and complex 
treatment of 

cardiovascular and 
periferal vascular 
diseases in Bekes-

Timis counties" 
Acronim: Team - 
Cardio - Prevent 

INTERREG 
V-A RO-HU PA4 

Cod eMS 
ROHU 396 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

12,613
,544.65 lei 

Proiect în 
implementare 

2019,2020 

2 ani 

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 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

16,086
,111.63 

lei 

Proiect în 
implementare 

2019,2020 

2 ani 

 

Developme
nt of a common 

system of centers 
of excellence for 

neurological 
recovery in 
Timisoara 

Interreg - IPA 
CBC Romania – 

Serbia PA1 

Cod eMS 
RORS-245 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

54,090
,802.00 lei 

Proiect 
aflat in lista de 

rezervă 

2 ani 

Common 
approaches to 
enhanced early 

diagnosis 

Interreg - IPA 
CBC Romania – 

Serbia PA1 

Cod eMS 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  

4,776,
207.6 

Proiect în 
implementare2019, 

2020, 2021 

2 ani 
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and treatment of 
thyroid cancer 

in the 
population of 
partner areas - 

THYRO-SCREEN 

RORS-350 Timișoara 

Reabilitarea
, extinderea și 

dotarea 
infrastructurii 
ambulatoriului 

O.R.L. din cadrul 
Spitalului Clinic 

Municipal de 
Urgenta 

POR/266/8/1 

REGIO, Axa 
Prioritară 8: 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
sanitare şi sociale, 

Prioritatea de 
investiţii 8.1 

Prim
aria 

Municipiului 

Timi
șoara 

 

10,592
,285.46 lei 

Proiect în 
implementare 

2 ani 

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 

POR/266/8/1 

REGIO,  
AxaPrioritară 8: 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

sanitare şi sociale, 
Prioritatea de 
investiţii 8.1 

Prim
aria 

Municipiului 

Timi
șoara 

23,716
,126.88 

lei 

Proiect în 
implementare 

2 ani 
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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 

Spita
lul Clinic 
Municipal 
de Urgență  
Timișoara 

54,973
,840.00 

Proiect 
aflat in lista de 

rezervă 

2 ani 

 

Proiecte cu finanțare locală, dezvoltate în cursul anului 2019 

 

Denumire proiect Sur
sa de 

finanțare 

Be
neficiar 

Buget Status Durat
a 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 

Bug
et local / 
Banca 

mondială 

S
CMUT/ 

PMT 

2,906,23
3.40 lei 

+  
valoare 

accelerator 
nuclear 

În 
execuţie 

1 an 

Maternitate și corp 
Administrativ din Timișoara 

, str. Balta Verde nr. 17 

 

Bug
et local 

S
CMUT/ 

PMT 

148,998,
376.80 lei 

Eliberar
e autorizatie de 

constructie 

3 ani 

 

 

Extindere Spital 
Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara și 

parcare subterană 

 

Bug
et local 

S
CMUT/ 

PMT 

 Eliberar
e PUZ 

 

Îmbunătățirea 
calității vieții pacienților cu 
boli rare oculare prin acces 

echitabil la diagnostic 
precoce prin dotarea cu 

aparatura de ultima 

Sch
ema de 
minimis 
pentru 

finanțarea 
spitalelor 

Sp
italul 
Clinic 

Municipal 
de 

Urgență  

240.776,
27 lei 

Proiect 
finalizat 

1 an 
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generație a Centrului CEBR 
Boli Rare Oculare din 

cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Urgență 

Timișoara. 

publice 
locale 

aflate în 
subordinea 
autorităților 

publice 
locale din 

județul 
Timiș 

Acr
onim: 

ProRare 
Network 

Timișoara 
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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 

 

 

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 
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 Compartiment pediatrie –  22 paturi 

 Secția Clinică Pediatrie  IV– 47 paturi 

 Compartiment cardiologie – 15 paturi 

 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 
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 Compartiment Transplant Medular Adulți și Copii – 8 paturi   
    

 

TOTAL  PATURI : 501 PATURI spitalizare continuă 

 

Structura de personal este distribuită pe un număr de 1.318,50 posturi astfel : 

 secțiunea ASIGURĂRI  948,00 (sectii cu paturi, laboratoare, ambulator, UTS, TESA, bloc 
alimentar, spalatorie, muncitori, paza etc) 

 secțiunea TRANSFERURI  86,50 (UPU, CSM, COLECTIV CERCETARE) 

 medici rezidenți 284,00 

 

3. 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; 

 

4. Sinteza activității în anul 2019 : 
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La sfărșitul anului 2019 s-au înregistrat un numar de 17.705 internari pe secțiunea spitalizare 
continua (acuți) în sistem DRG, internari de spitalizare continua cronici 1436 internări, rezultând un 
număr total de internări pe sistem de 19,141 

 

În Ambulatorului Integrat cu cabinete de specilitate pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat un număr 
total 39.749 consulturi în cabinete. 

 

 

5.Obiectivele conducerii spitalului pentru anul 2020 sunt : 

 să excelăm în acordarea unor servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele 
oferite la nivel internaţional si accesibile din punct de vedere financiar; 

 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; 

 să respectam viata privată si intimitatea pacientului tratandu-l cu omenie, promptitudine si 
maximum de eficienta; 

 să garantăm confidentialitatea în legătură cu datele personale ale pacientului si informatiile 
referitoare la starea sa de sănătate sau socială. 

 Îmbunătățirea infrastructurii și organizării spitalului în contextul menținerii acreditarii și a 
reacreditării – ciclul II 

 Scăderea costurilor fixe și implicit scăderea costurilor serviciilor medicale furnizate. 

 Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului prin reorganizarea secțiilor cu paturi și a 
ambulatorului integrat al spitalului. 

 Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical, oferirea de servicii noi prin 
dotarea cu aparatură performantă. 

 Implementarea de ghiduri și protocoale terapeutice pentru toate secțiile spitalului și revizuirea 
procedurilor acolo unde se impune. 

 Reabilitarea spațiilor destinate actului medical și pentru activitatea administrativă. 

 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. 

 Întreținerea corespunzatoare a clădirilor și echipamentelor. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

269 
 

 Constucția unei parcări supraterane în curtea Ambulatorului Integrat, cu aproximativ 
240 locuri parcare (P+3) 

 Finalizare construcție spital nou și dotare cu mobilier și echipamente medicale/aparatură – CORP 
B – EXTINDERE SPITAL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII  „LOUIS ȚURCANU” 
TIMIȘOARA. 

 

DIRECTOR MEDICAL – AMBULATOR INTEGRAT 

 

1. Structura  : directorul medical – as.univ.dr.Andrei Ghe.Zeno – medic primar chirurgie si 
ortopedie pediatrica si face parte ca : 

- membru in Comitetului Director al spitalului,  

- presedintele Consiliului Medical al spitalului,  

- presedintele Comisiei de concurs/examen in vederea angajarii si promovarii personalului,  

- presedintele Comisiei medicamentului,  

- membru titular in Comisia de avizare a donarii de la donatorul viu, 

- membru in Comitetului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale,  

- membru in Comisia de arbitraj,  

- presedinte in Comisia de Analiza a Decesului Intraspitalicesti,  

- presedinte in comisia de disciplina,  

- membru in Nucleul de Calitate 

 

2. Componența : are in subordine toti medicii sefi de sectii/compartimenete si Ambulatorul 
Integrat al spitalului cu cabinete de specailiate si medicii rezidenti. 

 

Ambulator Integrat cu cabinete de specialitate ce cuprinde urmatoarele cabinete de : Neuropsihiatrie 
infantilă, 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, psihologie, Evaluare și statistică medicală, Fișier. 
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3. Obiectul de activitate : coordoneaza activitate personalului medical superior 
(prin sefii de sectii) la nivelul intregului spital, are in subordine toate 
sectiile/compartimenetele medicale, laboratoarele si coordoneaza si activitatea din 
Ambulatorul Integrat al spitalului 

 

4. Sinteza activitatii pe anul 2019 : 

 

Pe parcursul anului activitatea de conducere a urmărit aplicarea în practică a principiilor managementului 
şi luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale: calitatea serviciilor medicale şi a actului 
medical și siguranța pacientului : 

 prin coordonarea activitîții medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea 
tratamentului adecvat pacienţilor internaţi  

 prin monitorizarea continua a calității serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv 
prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor 

 In cadrul comisiilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului, in calitate de presedinte sau 
membru,  am participat la toate sedintele de lucru, am analizat si propus comitetului director 
masuri. 

 

În cadrul Ambulatorului Integrat am coordonat si supravegheat desfășurarea activității medicale specifică 
ambulatorului :  

 consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de 
la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu 
casa de asigurări de sănătate;  

 monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele 
programate la solicitarea medicului curant, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;  

 asigurarea consulturilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în spital; acestea se vor acorda 
prioritar;   

Astfel în cadrul Ambulatorului Integrat, pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat un număr total 39.749 
consulturi în cabinete. 

 

5. Obiective majore pe anul 2020 : 
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 obținerea 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. 

 implementarea de ghiduri și protocoale terapeutice pentru toate secțiile spitalului și revizuirea 
procedurilor acolo unde se impune. 

 să oferim servicii medicale performante, de calitate, comparabile cu cele oferite la nivel 
internaţional si accesibile din punct de vedere financiar; 

 îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical, oferirea de servicii noi prin 
dotarea cu aparatură performantă. 

 îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a actului medical oferite în Ambulatorul Integrat cu 
cabinete de specialitate al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara. 

 

 

DIRECTOR INGRIJIRI – ACTIVITATE INGRIJIRI + BUCATARIE + SPALATORIE 

 

1. Structura : Director îngrijiri, as. Nicolau Daniela Lenuța – asistent medical principal – studii 
superioare, specialitate medicina general. Coordonează activitatea personalului mediu sanitar ți auxiliar 
sanitar, bloc alimentar si spalatorie. 

2. Componență: - 349 asistenți medicali,  

- 147 infirmieri,  

- 68 îngrijitori de curățenie.  

3. Obiectul de activitate: îngrijiri medicale de calitate, creșterea gradului de siguranță al pacientului pe 
perioada internării, supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

 în Registrul de Procese Verbale. asigurarea unor servicii de îngrijire medicală de calitate și  în 
condiții de siguranță a copiilor internați în spitalizare continuă sau  de zi, Spitalul  deservind un 
număr de 19141 pacienți, în spitalizare continuă și un număr de 389 pacienți în spitalizare de zi. 

 efectuarea lunară a ședințelor de lucru cu asistenții șefi, având tema principala pregătirea tuturor 
secțiilor pentru al doilea ciclu de acreditare. Aceste întâlniri sunt consemnate 

 s-a implementat Planul de îngrijiri medicale, care l-am  analizat o dată la 6 luni (01.01.2019 – 
31.06.2019 respectiv, 01.07.2019 – 31.12.2019).  
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 am efectuat cu sprijinul OAMMR Timiș, acreditarea cursurilor efectuate de asistenții 
din Spital, cu calificarea de ,,formatori” 

 am urmărit desfășurarea orelor de EMC, prin promovarea unor teme în ,, Planul de pregătire 
profesională a anului 2019’’, cu caracter tematic pentru fiecare secție în parte și cu tematică 
comună necesară tuturor cadrelor medii. 

 am efectuat  un studiu, intitutulat ,,Rolul evaluării gradului de dependență a pacienților în 
eficientizarea activității de îngrijiri’’ în care au fost implicați toți asistenții din secțiile cu paturi. 

 am implementat și prelucrat  ,,Procedura privind igienă mâinilor” cu personalul medical, măsură 
obligatorie pentru prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale  și  am testat 
întregul personal cu  black box. 

 am implementat  Procedura de contentionare a pacientului cu manifestări agresive, în secția de 
Psihiatrie pediatrică, fiind 15 situații de contenționare sau izolare a pacienților agresivi pe tot 
parcursul anului 2019. 

 am  efectuat un număr de 84 controale inopinate, în toate secțiile și compartimentele Spitalului, 
am consemnat neregulile, lăsând și recomandări scrise asistenților șefi 

 s-au întocmit un număr de 22 ,,Acorduri/Protocoale de colaborare” cu Spitale din Județ sau cu 
alte Spitale din țară 

 s-au furnizat servicii de instruire elevilor de la școlile sanitare din oraș, prin ,,Contractele de 
colaborare”, pe care Spitalul le-a încheiat cu acestea 

 s-au colectat pe tot parcursul anului, următoarele cantități de deșeuri: total deșeuri infecțioase: 
33487,24 kg, total deșeuri infecțioase: 33487,24 kg 

 

5. Obiective majore pe anul 2020 

 evaluarea continuă a satisfacției pacientului și menținerea la nivelul garantării performanței 
actului medical 

 realizarea educației medicale continue și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 
personalul propriu; 

 actualizarea conținutului protocoalelor și a procedurilor din domeniul îngrijirilor medicale și a 
activităților conexe 

 dezvoltarea mecanismului de audit pe partea de îngrijiri medicale și integrarea acestuia în 
procesul de îmbunătățire a calității actului medical 

 participarea asistenților la Congrese, Conferințe, Simpozioane la nivel național și internațional, 
pentru îmbunătățirea cunoștințelor și informațiilor medicale 
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 Pregătirea Spitalului pentru obţinerea acreditării cu un punctaj cât mai bun 

 

BLOC ALIMENTAR 

1.Structura 

Blocul alimentar cuprinde : 

-  bucataria propriu zisa +anexe 

-  bucataria dietetica pentru sugari+anexe 

si are un medic coordonator-  prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- 
Asist. Obrad Melinda 

2. Componenta : 

Blocul alimentar are in prezent un numar de 26 de posturi din care 2 vacante ( 1 demisie; 1 concediu 
îngrijire copil)  

3.  Obiectul de activitate consta in asigurarea hranei zilnice a pacientilor, apartinatorilor internati cat si a 
medicilor care efectueaza garzi. 

4.  Sinteza activitatii 

 statistica cu numar de portii pregatite pe anul 2019 

 tabel atasat respectiv copii 0-3 ani 6 mese/zi; copii 3-16 ani 3 mese+2 gustari/zi; insotitori 
internati- 3 mese/zi; garzi – 3 mese/zi. 

  instruirea personalului privind bunele practici de igiena s-a efectuat      în datele de 20.03; 16.07; 
15.10 și s-au intocmit procese verbale 

 control privind starea igienico sanitara a blocului alimentar în data de 05.11.2019, s-a intocmit 
proces verbal. 

 control DSP Timis în urma unei sesizari în data de 16.04.2019.în urma unei sesizari,s-a intocmit 
proces verbal 

 controale interne CPIAAM de constatare a conditiilor igienico -sanitare –  

 s-au prelevat  în data de 05.06. 2019 respectiv în 24.09.2019  câte 10 esantioane -probe alimentare 
cât și probe de apa potabila   spre  analiza la laboratorul  DSP, rezultatele fiind în parametri 
admiși. 

 sedinta pe probleme organizatorice și de conduita cu Conducerea institutiei în data de 09.12.2019 
la care a participat tot personalul, s-a intocmit proces verbal 
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 s-au efectuat acțiuni de dezinsectie și deratizare conform planificarii 

 s-au efectuat în cadrul laboratorului institutiei analizele medicale obligatorii pentru personalul 
blocului alimentar cât și controalele de medicina a muncii 

 s-au făcut instructajele privind securitatea și sanatatea în munca cât și instructajele privind 
situatiile de urgența conform graficului.                                                             

5. Obiective pe anul 2020:  

 consolidarea cladirii care adaposteste blocul alimentar cat si reparatia 
capitala a tuturor spatiilor pereti;pardoseli;grupuri sanitare)                    
  

 dotarea blocului alimentar cu un un sistem de ventilatie performant  pentru 
a imbunatatii conditiile de munca in blocul alimentar in special pe perioada 
verii cand sunt temperaturi foarte mari     

 utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou     

 achizitionarea unui autoclav pentru sterilizare pentru bucataria dietetica 
pentru sugari( necesar pentru sterilizarea veselei utilizate pentru sugari) 

 achizitionarea unui robot-malaxor de capacitate mare pentru eficientizarea 
activitatii in bucatarie. 

 imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite de  blocul alimentar 
prin o aprovizionare cu produse alimentare de buna calitate, pentru 
asigurarea unei alimentatii echilibrate,diversificate si sanatoase pentru 
pacientii noștri 

 instruirea continua a personalului blocului alimentar in ceea ce priveste 
specificul activitatii in alimentatia in colectivitati prin cursuri de 
perfectionare adecvate. 

                                                         

 

SPĂLĂTORIE 

1.Structura + Componență 

Spălătorie are in componență 11 angajați spălătorese 

2. Obiectul de activitate al compartimentului :  servicii de spălătorie pentru lenejeria spitalului (de pat, 
pijamale, fețe de masă, echipamente de lucru,  etc) 

3. Sinteza activității pe anul 2019 :  
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 spălarea a 119.463,00 kg lenjerii murdare în decursul anului 

 dotarea cu un calandru  industrial de la Organizația Salvați Copii prin 
sponsorizare 

 dotarea cu o stație de călcat din donație de la o persoană fizică 

4. Obiectivul pe anul 2020:  

 reparații capitale a clădirii Bloc Alimentar și Spălătorie  

 optimizarea activității din cadrul compartimentului 

              
            

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I 

 

1, Structura serviciului și numele șefului. 

În cadrul Secției Clinice  Pediatrie I cu 48 paturi (funcționale 32 dintre care 9 mici si 23 mari)  pe 
parcursul anului 2019 activitatea  s-a desfășurat în cele trei compartimente, condusă de SL Dr.Marcovici 
Tamara : 

 Pediatrie I,   

 Gastroenterologie  

 Nefrologie.  

Detinem si Statia de Hemodializă al Spitalului, cu 2 unități/ paturi, având asigurate: locația, personalul 
medical mediu și auxiliar competent, aparatura, echipamentele, materialele sanitare și medicația 
corespunzătoare 

 

2, Componența serviciului pe specialități 

Activitatea medicală a secției a fost asigurată de cinci medici. 

In decembrie 2019 structura personalului mediu si auxiliar al sectiei era urmatoarea:  

- 26 asistente medicale, dintre care: 

o 1 asistenta.șefă 

o 1 asistenta ORL- post fix 
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o 2 asistente Ambulanță internări post fix  

o 3 asistente cu competență în Endoscopie digetsiva 

o 3 asistente cu competență în  Hemodializă 

o 11  asistente cu studii superioare de scurtă durată 

- 12 Infirmiere, dintre care una la  Ambulanță internări - post fix 

- 4 Îngrijitoare curățenie  

- Registrator medical: 1 

- Statistician: 1 

 

3, 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  

 

4, Sinteza activității în 2019. 

Pana la 21.12.2019, la nivelul intregii sectii s-au rezolvat  1856  cazuri dintre care 871 la 
Gastroenterologie, 654 la Pediatrie I si 331 la Nefrologie.  

In conditiile unui deficit de 33% al paturilor  disponibile pentru spitalizarea continua a bolnavilor (lipsa a 
16 paturi fizice), rata de utilizarea a paturilor a fost 37,65 % la nivelul intregii sectii, iar pe 
compartimente astfel: 53,57% la Gastroenterologie, 41,35%  la Pediatrie I si 17,28 % la Nefrologie. 
Rulajul bolnavilor la nivelul intregii sectii a fost 39,31. 

Durata medie de spitalizare a fost optima la nivelul intregii sectii (3,5 zile). Mortalitatea a fost 0 (zero) la 
nivelul intregii sectii cu toate ca pe parcursul anului  
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au fost internate cazuri de mare complexitate, unele deosebit de grave. Competenta, 
implicarea deosebita a intregului personal si abordarea interdisciplinara a cazuisticii au condus la acest 
bilant excelent pe anul 2019.  

Indicele  de case-mix la nivelul intregii sectii a fost acceptabil pe parcursul anului, la finalul lunii 
octombrie fiind 0,9820.  Astfel, in octombrie 2019 ICM a fost bun la nivelul compartimentului 
Gastroenterologie (1,0251) si la Pediatrie I (1,0082) si slab la Nefrologie (0,7722).  

Numarul infectiilor asociate asistentei medicale a fost mic la nivelul intregii sectii (5 cazuri). 

Spitalizarea de zi a inregistrat o buna adresabilitate catre Sectia Clinica Pediatrie 1,  in 2019 rezolvandu-
se 112 cazuri. Dintre acestea, 83% (93 cazuri) au fost spitalizate prin Sectia clinica Pediatrie I in ultimele 
4 luni ale anului (septembrie-21 decembrie 2019).   

Întreaga activitate profesională  a personalului mediu şi auxiliar din sectie   a fost coordonată medicul şef 
de secţie si asistenta şefă  prin întâlniri cotidiene, prin şedinţe de lucru si  instructaje pe teme diverse, de 
interes major ( cunoașterea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, a normelor de 
curățare și dezinfecție, gestionarea deșeurilor, a normelor privind măsurile împotriva incendiilor  și 
pentru pregătirea de specialitate a personalului) prestabilitAm efectuat instructaje bilunare pe linie 
profesionala cu medicii angajati ai sectiei, respectiv impreuna cu asistenta sefa si personalul mediu si 
auxiliar al sectiei. 

Gradul de satisfactie al pacientilor si apartinatorilor a fost bun si foarte bun. Nu am inregistrat reclamatii 
din partea pacientilor/apartinatorilor internati. Au fost formulate (verbal/in scris) cateva nemultumiri 
privitoare la urmatoarele aspecte: aglomeratia din saloane;  plasarea in paturi mici a pacientilor care 
creaza impedimente majore pentru  insotitorii internati, acestia neavand posibilitatea de a se odihni 
adecvat; grupuri sanitare insuficiente; lipsa unor saloane cu 1-2 paturi (rezerve), etc.  

 

5, Obiective majore pentru anul 2020 ne propunem urmatoarele: 

 imbunatatirea urmatorilor indicatori de performanta: indicele de case-mix  si cel  de utilizare a 
patului (intreaga sectie)  

 reducerea cheltuielilor 

 eficientizarea in continuare a spitalizarii de zi 

 ameliorarea conditiilor hoteliere pentru pacientii internati  la nivelul sectiei 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE II 
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1.Structura serviciului și numele șefului 

Secția Clinica Pediatrie II, avand medic sef sectie – Conf.Dr.Smaranda Arghirescu medic primar 
pediatru, primar oncohematologie pediatrică, specialist oncologie medicală, doctor în medicină., 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 

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, 
este direct subcoordonarea Conf.Dr.Smaranda Arghirescu 

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 Clinice Pediatrie II  funcționează: 

 laborator flowcitometrie 

 laborator genetică convențională și FISH 

 laborator biologie moleculară 

 Spitalizare de zi 

 Unitate de cercetare Onco-hematologie pediatrica pe platforma ASM 

 Ambulator de specialitate integrat pediatrie 

 Ambulator de Oncohematologie pediatrică 

 Sală de curs pentru activități didactice 

 Cameră de joacă 
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2.Componența serviciului 

Nnumăr total angajați 86 din care: 14 medici, 44 asistente, 13 infirmiere, 11 îngrijitoare curățenie, 1 
registrator, 1 statistician 

 3 medici primari pediatrie 

 1 medic specialist pediatrie 

 6 medici primari pediatrie cu supraspecialități sau competențe în oncologie, hematologie, 
genetică, paliație, imunologie 

 2  medici specialisti  in Hematologie 

 2 medici primari hematologie 

 2 medici primari pediatrie în Compartimentul de Cercetare 

 10 medici au susținut doctoratul în medicină 

 2 psihologi. 

  

3.Obiectul de activitate 

 diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor 

 gestionarea programelor naționale de: 

 *oncologie cu 86 beneficiari/ 2019 

 *imunodeficiențe -20 pacienți/ 2019 

 *hemofilie, talasemie -40 pacienți/ 2019 

 *transplant medular -26 pacienți/ 2019 

 *diagnostic al leucemiilor acute -105 pacienți/ 2019 

 *tratament al purpurei trombocitopenice cronice la copil -3 pacienți in 2019 deoarece programul 
s-a initiat in luna noiembrie 2019 

 *genetică  -Boală Hunter -2 pacienți in 2019 

 Amiotrofie – 3 pacienți in 2019 

 

4.Sinteza activității în 2019  
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 gradul de ocupare al paturilor a fost de 91,22 în 2019. 

 număr internări 3337/ 2019  

 număr decese 15/ 2019  

 ICM (indice de complexitate al cazului) defalcat pe compartimente: 

 *genetică -0,63 

 *imunologie -1,526 

 *oncologie -2,24 

 *pediatrie -1,63 

 *transplant -2,91 

 durata medie de spitalizare -4,81 comparativ cu 5,43 in 2018 

 indice de utilizare pat -332,96 imbunatatit fata de 2018 cand a fost de 324,5 

 număr zile de spitalizare au fost 17.647  

 cazuri noi oncologice 89 in 2019 fata de 57 in 2018 

 cazuri transplantate în 2019 =19 transplant autolog și 7 allogeneic dintre care 3 înrudiți și 4 
neînrudiți 

 afereze celule stem 20 proceduri/ 2019 

 explorări flowcitometrice – 313 in 2019. Numărătoare de CD34 -78 in 2019. Investigarea 
statusului imun s-a efectuat la 93 cazuri cu suspiciune de imunodeficienta si 72 cazuri 
posttransplant 

 explorări genetice: 52 examinări cariotip cu bandare pentru Spitalul L.Țurcanu, 21 explorări 
pentru alte spitale și 40 teste FISH 

 

Compartimentul de transplant medular (8 paturi): 

 număr zile de spitalizare 2176/ 2019 

 indice de utilizare a fost 272,00/ 2019  

 durată medie spitalizare a fost de 6,33 zile/ 2019 

 decese – 0/ 2019 
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5.Obiective majore pentru 2020 

 predarea lucrărilor de renovare de către sponsor spitalului in trimestrul I al acestui an 

 atragerea de sponsori pentru finanțarea achiziției de medicamente citostatice care lipsesc din 
România 

 creșterea numărului procedurilor de transplant de celule stem 

 continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

 perfecționarea personalului medical; organizarea de cursuri de transfuzie sanguina 

 scăderea numărului de zile de spitalizare 

 eficientizarea secțiilor cu eficiență mai redusă în 2019 

 reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciilor 

 respectarea protocoalelor și procedurilor de diagnostic și tratament validate international 

 elaborarea de protocoale noi 

 monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților 

 continuarea contractelor de colaborare cu Spitalul Clinic Județean -laboratorul de imunologie de 
transplant pentru tipizare HLA; cu Institutul de Medicină Legală Timis -pentru chimerism; cu 
Bioclinica -pentru investigații de laborator rare, etc 

 susținere financiară prin atragerea de sponsori 

 menținerea acreditării de către Societatea Europeană de Transplant (EBMT) a Centrului de 
Transplant Timișoara 

 asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea spitalului. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE III 

 

1. Structura serviciului și numele șefului secției: 

Secţia Clinică 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 

Secţie cu 48 de paturi din care:  
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 Ped. III( Diverse) -22 Paturi 

 Endocrinologie -12 Paturi 

 Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice- 5 Paturi 

 Reumatologie- 9 Paturi. 

 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 grup sanitar pentru pacienți. 

 

2. Componența serviciului 

-   Șef Secție Clinică Pediatrie III - Prof. Dr. Otilia Mărginean,  medic primar pediatru, medic specialist 
endocrinolog. 

- Secţia Clinică Pediatrie III /DIVERSE- 2 medici primari pediatri, 1 medic specialist pediatru,7 
asistente, 5 infirmiere 

- Endocrinologie- 1 medic cu specialitate dublă, pediatrie şi  endocrinologie, 4 asistente principale, 
2 infirmiere 

- Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 1 medic primar pediatru, supraspecializare în diabet şi 
nutriţie, 3 asistente, 2 infirmiere 

- Reumatologie -1 medic angajat cu contract de prestări servicii, 2 asistente 

- 1 registrator medical 

- 5 îngrijitoare de curăţenie. 

- Asistente medicale cu studii superioare: 4. 

Raport asupra pregătirii profesionale. 
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Personalul medical își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației în vigoare, 
privind prestarea de servicii medicale, cu respectarea ROI-ului și ROF-ului spitalului, precum și a 
atribuțiilor, competențelor și responsabilităților generale și specifice cuprinse în fișa postului, prelucrată 
în 07.02.2019, cu completările ulterioare, respectiv din aprilie 2019, referitoare la Prelucrarea datelor cu 
caracter personal, și din iunie 2019, privind atributul asistentei medicale de a completa PLANUL DE 
ÎNGRIJIRI, atașat în F.O. a pacientului internat, conform cerințelor standardizate ANMCS. 

 

Cadrele medicale  sunt acreditate în baza certificatelor de membru al OAMMR    (certificat de liberă 
practică), respectiv certificatele de membru al Colegiului Medicilor , vizate în noiembrie 2019 și a 
polițelor de asigurare de răspundere civilă. 

 

3. Obiectul de activitate al Secției Pediatrie 3. 

  asigurarea asistenței medicale de specialitate- pediatrie, endocrinologie 

 efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor care se impun 

 efectuarea consulturilor interdisciplinare 

 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

 raportări săptamânale (fișa IAAM – către CPCIAAM), lunare (fișa FI22 – către nucleul de 
calitate) anuale  (chestionare de evaluare a satisfacției angajaților, pacienților, evaluări ale 
performanțelor profesionale ale angajaților) 

 necesar estimativ de materiale sanitare, de uz gospodăresc, birotică pe anul următor; 

 necesar investiții aparatură în Clinica I Pediatrie/2020; 

 programarea concediilor de odihnă a personalului mediu și auxiliar/2020; 

 raport de activitate  anual al medicului șef de secție. 

 

Numărul de internări pe secţii a fost : 

 Diabet, nutriție și boli metabolice: 234 cazuri 

 Endocrinologie: 852 cazuri 

 Pediatrie III (diverse): 918 cazuri 

 Reumatologie : 105 cazuri, 
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 realizând un total de 2109. 

 Numărul zilelor de spitalizare pe anul 2019 total: 7712, astfel: 

 Endocrine- 2249 

 Diverse- 4238 

 Reumatologie -411 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 814 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de 160,67 total pe Sectia Pediatrie 3, astfel:   

 Endocrinologie- 187,42 ;   

 Diverse- 192,64;   

 Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice-162,80 

 Reumatologie 45,67. 

 

În cadrul Secţiei a fost un număr foarte mic de decese, după cum urmeaza: 

 Endocrine- 0 

 Diverse- 1 

 Reumatologie -0 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 1  

 

Raport decese pacienţi pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Nr. Decese : - 2  

 1- luna august 2019, sex m., rural, din secţia diverse ( Ped III). 

 1- luna octombrie 2019, sex m., urban, din secția Diabet, nutriţie şi boli metabolice 

 

Durata medie a spitalizării pacienţilor a fost: 3,66 ( comparabilă cu media națională) 

 Endocrine- 2,64 
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 Diverse-4,62 

 Reumatologie- 3,91 

 Diabet, nutriţie şi boli metabolice – 3,48 

 

5. Obiective majore pe 2019 -principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, 
sursa finanțării, durata estimată a investiției 

Obiective generale: 

 Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

 Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

 Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

 Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă  

 Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDITRIE IV 

 

1.Structura serviciului: 

Secția Clinica Pediatrie IV, avand medic sef sectie Prof.dr.Doros Gabriela, medic primar 
pediatru/cardiologie pediatrica, specialist cardiologie, sectie  cu 47 de paturi după cum urmează: 

 15 paturi Pediatrie Diverse 

 15 paturi Cardiologie 

 10 paturi HIV SIDA 

 5 paturi Toxicologie 

 2 paturi Dializă Peritoneala  

 cabinet de Pediatrie in cadrul Ambulatorului Integrat 

 cabinet de Cardiologie Pediatrică in cadrul Ambulatorului Integrat 
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2.Componența serviciului 

Număr total angajați 45 din care:  

- 10 medici, 22 asistente, 11 infirmiere si 6 îngrijitoare curățenie. 

Dintre medici: 

 2 medici primari pediatrie, unul primar si unul specialist de cardiologie pediatrica, ambii 
specialisti in cardiologie şi cu Competenţă de Echografie Generală, Competenţă de 
Echocardiografie, Doctor în Medicină, unul cu Abilitare in conducerea de Doctorate. 

 1 medic primar Cardiologie cu Atestat de studii complementare în Cardiologie pediatrică şi 
Competenţă de Echocardiografie, cu contract prestări servicii şi 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 competenţă în Echografie Generală 

 2 medici specialiţti pediatrie 

 1 medic primar Boli Infecţioase 

 1 medic primar Pediatrie 

 

 

3.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 şi pediatrie şi HIV; 

 Coordonarea Programului Național de Hipertensiune Pulmonara 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 şi între spitale, în special pe 
supraspecializarea de cardiologie pediatrică, care este deficitară în toată ţara şi care trebuie să 
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asigure consultaţii pentru toate judeţele arondate Timişului, dar si pentru pacienţii care se 
adresează din alte judeţe din ţară; 

 Ambulator de specialitate pediatrie şi cardiologie pediatrică. 

 

 

4.Sinteza activității în 2019  

 număr internări:   2504 în 2019 faţă de 2383 în 2018 şi faţă de 2300 în 2017  

Comparativ cu celelalte secţii de pediatrie din spital, de clasam pe locul al doilea ca numar de pacienti, 
înainte fiind doar Sectia Pediatrie II care are compartiment de hemato-oncologie, cu adresabilitate foarte 
mare si transplant medular, singura din vestul ţării. Dupa secţia noastră urmeaza Sectia Pediatrie III şi 
apoi Pediatrie I. 

 număr decese: 3 în 2019 faţă de 8/2018 faţă de 10/ 2017 din care 2 la pediatrie, 1 la cardiologie   

ICM (indice de complexitate al cazului) nu poate fi comparat deoarece nu am primit rezulatele pe 2019, 
decat pe primele 3 trimestre.  

 * Pediatrie =     (1.16-1.18-1.03) 

 * Cardiologie =    (1.5-1.2-1.2) 

 * HIV-SIDA =    (2.2-2.3-2.0) 

 * Toxicologie =    (1.4-1.3-1.1)  

 * Dializă peritoneală =   (1.08-1.1-1.0) 

            Sectia Pediatrie IV =                        (1.29-1.27-1.16)  

Per total secţie pe primele 3 trimestre tot pe locul II ne aflam dupa secţia Pediatrie II, unde sunt cazurile 
cele mai grave de hemato-oncologie si transplant medular. Noi ne putem compara doar cu  

 

 

Sectia Pediatrie I si III, fata de care avem ICM mai mare.  

 durata medie de spitalizare: 3.66 zile în 2019, faţă de 3.79 zile în 2018 şi 3.78 zile în 2017                                                                   

 indice de utilizare pat:        194.91 în 2019 faţă de 191.94 în 2018 şi faţă de 185.19 în 2017  

 număr zile de spitalizare:   9161 în 2019 faţă de 9021 în 2018 şi faţă de 8704 în 2017  
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5.Obiective majore pentru 2020 

 Cresterea eficientei secţiei după modernizare, deoarece din august până în decembrie am lucrat la 
jumătate de capacitate, jumătate de secţie fiind închisă pentru renovare, dar cu toate acestea, 
rezultatele faţă de anul 2018 au fost mult mai bune, motiv pentru care inclinăm să credem că 
eficienţa noastră va avea un trend ascendent şi în 2020.  

 Redistribuire paturilor în cadrul secţiei, pentru eficientizarea acesteia, prin creşterea cu 10 a 
numărului de paturi de Pediatrie şi scăderea a 5 paturi de la cardiologie şi 5 paturi de la HIV-
SIDA, cu avizul Consiliului de Administraţie, lucru care treneaza, nerezolvat, deşi a fost solicitat 
de mult timp, in detrimentul secţiei. 

 Creşterea indicelui de utilizare a paturilor, dacă se va reorganiza secţia conform cerinţelor pentru 
eficientizare, deoarece prin eforturile colectivului, chiar in condiţiile actuale am reusit sa 
eficentizam sectia, dar prin redistributia paturilor eficienta ar fi maxima. 

 Solicităm ca dupa deschiderea corpului B de Pediatrie să primim înapoi spaţiile pierdute prin 
cedarea către Clinica I Pediatrie a saloanelor 6,7 şi 8 şi a spaţiului de trecere spre cladirea cea 
nouă, care de fapt a fost un salon la care a trebuit să renunţăm.  

 Încercarea de eficientizare a compartimentelor cu eficiență mai redusă în 2019: HIV-SIDA, 
dializă peritoneală, cardiologie, din motivele expuse anterior; 

 Reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului; 

 Obiectiv restant şi neîndeplinit din 2018, deoarece nu s-a finalizat Corpul B de Pediatrie, care 
rămâne de actiualitate: militarea pe toate planurile pentru redobăndirea spaţiilor de la parter, 
actualmente ocupate de Computer tomograf, unde să se desfăsoare activitatea de cardiologie, care 
în acest moment se desfăsoară în conditii total improprii, în spaţii de la et 3, unde greu ajung 
pacienţii gravi, cu targa sau în cărucioare, de la onco-hematologie, neonatologie sau chirurgie, 
după ce străbat pe jos sau cu liftul tot spitalul; spaţiile actuale sunt improprii şi pentru aparate - 
echocardiografe, care dizloca un volum mare de aer cald şi au nevoie de o temperatură optimă de 
21-23 de grade, nu de 30 cât este când sunt medicii, asistentele, familia pacientului, pacientul şi 
rezidenţii în încăpere. Am cedat la presiune spaţiile de la parter, pentru ca spitalul să fie dotat cu 
Computer Tomograf, dar în condiţiile dării în funcţie a noului spital, solicităm vehement să ne 
reluam activitatea în spaţii civilizate şi pentru pacienţi şi pentru personalul medical şi pentru 
aparatura extrem de scumpă, toată obţinută prin mari eforturi şi sponsorizări, respectiv dorim să 
redobândim spaţiile în care am funcţionat anterior mutării;  

 Regândirea redistribuirii spaţiilor, cu pat de mama lângă patul de sugar, pentru a asigura confortul 
mamelor internate cu copiii în spital, în momentul de faţă existând nemulţumiri majore din faptul 
că mamele nu au pat în salon alături de sugari şi stau pe scaune sau direct în pat cu copilul; chiar 
în spaţiile renovate nu s-a putut realiza acest obiectiv deoarece se pierdeau paturi şi automat 
personal, spitalul fiind vechi si neprevazut pentru astfel de condiţii în saloane. 
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 Căutarea împreună cu conducerea spitalului a unei soluţii pentru cazarea mamelor, 
deoarece nu mai există acest spaţiu prin noua construcţie, datorită căreia, secţiile s-au aglomerat 
temporar, până la finele noii construcţii; 

 Renegocierea între spital şi Casa Ronald Mc Donald care şi aceasta este in proces de reorganizare 
si mansardare, a posibilităţii de cazare a mamelor şi  care stau un numar mai mic de 4 zile, 
deoarece această durată este o condiţie impusă de acces la aceasta locaţie;  

 Necesitatea asanării băii de la Compartimentul de HIV-SIDA, care există, dar necesita renovare şi 
o redistribuire a spaţiului, rău împarţit, dar care nu am putut să il rearanjăm, neavând aviz de la 
DSP; 

 Continuarea inlocuirii paturilor mari şi vechi din secţie cu paturi noi sau prevederea cu bare de 
protecţie a paturilor vechi, cu ajutorul direcţiunii spitalului; 

 Menţinerea contractelor de service şi mentenanţă la echocardiografe şi echografe; 

 Perfecționarea continuă a personalului medical; 

 Reevaluarea, redactarea de ediţii noi de protocoale şi respectarea protocoalelor în funcţie și a 
procedurilor; 

 Asigurarea supravegherii audio-video în Sectia Pediatrie IV, pentru monitorizarea activităţii şi 
prevenire a evenimentelor neplăcute;  

 Monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților; 

 Continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 

 Continuarea contractelor de colaborare cu Bioclinica si Neuromed-pentru investigații de laborator 
şi investigaţii paraclinice rare şi de înaltă competenţă profesională, externalizate, dar fără de care 
nu putem asigura înaltă probitate profesională; 

 Susținere financiară prin atragerea de noi sponsori şi în anul 2020, deoarece compania HELLA 
România şi Compania Automotive a rămas sponsori fideli ai secţiei noastre; 

 Asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea secţiei şi a spitalului nostru! 

 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE PREMATURI 

 

1.Structura serviciului şi numele şefului secţiei: 

Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri  – şef: Prof. Univ. Dr. Boia Mărioara 
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Numărul de paturi/secţie: 

Secţia Nr. Paturi 

Terapie Intensivă Prematuri 10 

Prematuri 35 

Neonatologie Patologică 14 

 

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. 

 

2. Componenţa serviciului: 

Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri: 

 

Compartiment Terapie Intensivă Prematuri:  

– 2 medici primar  

 

Compartiment  Prematuri: 
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– 2 medic primar pediatrie, medic specialist neonatologie; 

–3 medic specialist neonatologie, Compartiment  Neonatologie Patologică: 

 

3. Obiectivul de activitate : 

 diagnosticarea și tratarea nou nascutilor cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele existente și 
supraspecialitățile medicilor 

 activitate medicală de ambulatoriu în colaborare cu CSAJTM. 

 activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 

 activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 

 

4. Sinteza activitatii pe anul 2019 

În anul 2019 s-au realizat 2103 consultatii. 

Sectia Clinica de Neonatologie - Prematuri prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi 
consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 650 de cazuri. 

Activitatea de spitalizare continuă în Sectia Clinica de Neonatologie – Prematuri  a presuspus un număr 
total de externări pe anul 2019 de 1240. Dintre aceste 396 de cazuri au fost initial internate în 
compartimentul de TI prematuri, ulterior fiind transferați în compartimentele de Prematuri sau  

Neonatologie Patologică. 

 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” dim Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de asemenea, şi 
o activitate didactică, pregătind în anul 2019  studenţi din anul IV si anul VI ai Universităţii de Medicină 
şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, seria romană, franceză și engleză, şi  asistente cu studii 
superioare. 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

 Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTm; 

 Realizarea unui contract de colaborare cu spitalele si maternitatile  cu acelasi profil din alte regiuni 
ale tarii 

 Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri,  
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 Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

 Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 

 Scăderea mortalităţii; 

 Dotarea sectiei cu un RMN neonatal in vederea optimizarii diagnosticului, tratamentului si reducerea 
duratei de spitalizare si implicit cresterea veniturilor sectiei si spitalului 

 Datorită creșterii numărului de cazuri grave și a prematurilor extremi de mici și foarte mici se impune 
înființarea unei secții de postterapie cu consolă necesară pentru ventilație mecanică noninvazivă tip 
CPAP sau ventilație cu canulă nazală cu flux înalt – system Optiflow. 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICA +  SECȚIA CLINICĂ ORTOPEDIE PEDIATRICĂ 

 

1.Structura serviciului şi numele şefului clinicii 

 

Secția Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică – şef: Prof. Univ. Dr. Boia Eugen Sorin 

Secţia Chirurgie Pediatrică - şef Prof. Univ. Dr. Boia Eugen Sorin  cu compartimentele:   

 - Chirurgie Plastică 

 - Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi 

 - Oftalmologie  

 - ORL 

 

Secţia Clinică de Ortopedie Pediatrică - şef: Prof. Univ. Dr. Popoiu Călin Marius cu compartimentele  

 - Recuperare Ortopedică şi Traumatologie  

 

Numărul de paturi/secţie: (total 73 paturi) 

Secţia Nr. Paturi 
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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 există: 

- 20 saloane; 

- 3 săli de operaţie; 

- 3 săli de pansamente; 

- 1 sală de hidroterapie; 

- 1 sală de gips 

- 2 săli de consultaţii; 

- 10 cabinete ale medicilor; 

- 1 cameră de gardă + raport; 

- 1 sală de curs; 

- 1 oficiu alimentar + 1 sala de mese 

- cabinete ambulator chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, fiziokinetoterapie cu sală de 
recuperare, ORL, oftalmologie 

 

 

2. Componenţa serviciului:-  Colectivul medical al clinicii: 

Secția de Chirurgie Pediatrică: 

6 medici primari 

28 medici rezidenti 
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13 asistenti medicali ( din care 5 asistenti medicali licentiati ) 

 

Compartiment Oftalmologie: 

2 medici specialisti 

1 medic primar 

3 asistenti medicali   din care 1 asistent medical licentiat ) 

 

Compartiment ORL: 

4 medici primari 

2 medici speialisti 

3 asistenti medicali  

 

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. 

7 infirmieri 

3 ingrijitori  

1 registrator medical 

 

Secția Clinică Ortopedie pediatrică 

4 medici primari 

21 medici rezidenți 

11 asistenti medicali ( din  care 5 asistenti medicali licentiati ) 

 

Compartiment Recuperare Medicală, Ortopedie şi Traumatologie: 

4 medici primari 

3 asistenti medicali ( din care 1 asistent medical licentiat ) 
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5 infirmieri 

4 ingrijitori  

1 registrator medical 

SALA GIPS: 2 asistenti medicali ( din care 1 asistent medical licentiat ) 

 

BLOC OPERATOR – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică 

9 asistenti medicali  ( din care 5 asistenti medicali licentiati ) 

8 infirmieri 

 

STERILIZARE – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică 

  2 asistenti medicali 

 

STATISTICIAN MEDICAL – Sectia Clinica Chirurgie Pediatrică si Secția Clinică Ortopedie Pediatrică   

 

3. Obiectul de activitate al serviciului: 

Sectiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate medicală în regim de spitalizare 
continua, spitalizare de zi si ambulatoriu de specialitate, în colaborare cu CSAJTM. 

Sectiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă 
şi consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 19983 de cazuri în anul 2019 (20028 in anul 2018) 

Activitatea de spitalizare continuă în Secţiile Clinice de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică şi 
departamentele subordonate a presuspus un numar total de externari pe anul 2019 de 4470, dintre acestea 
3242 au fost pacienti care au beneficiat de intervenţii chirurgicale – un procent de 72,53 %. (71,45% în 
2018) 

 

4,Sinteza activității 

 

Numărul total de decese în anul 2019: 4 ( 3 cu vârsta sub 1 an, 1 cu vârsta intre 15 şi 20 ani) 

Numărul total de decese în anul 2018: 8 ( 6 cu vârsta sub 1 an, 2 cu vârsta intre 2 şi 4 ani) . 
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În cadrul clinicii 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 
genitale.  

În anul 2012 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. În anul 2019 s-au realizat încă alte 21 de astfel de intervenții cu 
ajutorul robotului chirurgical. 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

 Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTM având în vedere creșterea 
numărului de cazuri contractate anual; 

 Mutarea in noul sediu al Spitalului de Copii 

 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. 

 Continuarea trendului descendent de scădere a mortalităţii; 

 Imbunatatirea tratamentului pacientilor cu arsuri prin achiziționarea unui aparat de anestezie 
mobil, cu sursă de oxigen 

 Formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri   

 Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

 Creşterea numărului de paturi ale secţiei de Recuperare Ortopedică şi Traumatologie de la 5 la 10; 

 Creşterea numărului de cazuri operate în urgenţă, scăzând astfel numărul zilelor de spitalizare; 

 Scăderea numărului de cazuri internate care nu suferă intervenţii chirurgicale 
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SECȚIA CLINICĂ ATI 

 

1.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. 

2. Componenţa serviciului: 

- Medic primar ATI – 4 

- Medic specialist ATI –  6: 

- Medic rezident ATI – 1: 

- Asistent Șef ATI –  

- Asistenți medicali ATI – 40 (dintre care un(1) asistent sef, doi (2) în concediu de maternitate); 

- Infirmiere ATI – 22 (dintre care una in concediu de maternitate); 

- Ingrijitoare ATI – 3; 

- Brancardier ATI – 1; 

- Registrator medical ATI – 1. 

 

3. Obiectul de activitate al serviciului: 

Secţia ATI are ca obiect de activitate: 
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 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.  

 

4. Sinteza activității pe anul 2019: 

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: 2555 

          3. Numărul de anestezii generale intravenoase: 159 

          4. Numărul de anestezii regionale centrale: 

               a) anestezii subarahnoidiene: 44 

               b) anestezii peridurale: 7 

          5. Numărul de anestezii prin blocaje de plex: 42 

          6. Numărul de anestezii combinate generale / regionale: 120 

          7. Anestezii în afara blocului operator: 649 

          8. Riscul bolnavilor conform scalei ASA: 

               a) ASA 1 – 1509 

               b) ASA 2 – 1577 

               c) ASA 3 – 220 

               d) ASA 4 – 11 

               c) ASA 5 – 0 

           9. Numărul de anestezii pentru: 

                a) intervenții chirurgicale de mică amploare – 1386 
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                b) intervenții chirurgicale de amploare medie – 1384 

                c) intervenții chirurgicale majore – 540 

                d) politraumă – 20 

B. Analiza activității de terapie intensivă 

 1. 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 – 5060.7; 

     c) nivel mediu de ocupare – 39.61%; 

     d) durata medie de spitalizare ATI – 5.02; 

     e) 1.89 % pacienți admisi și decedați în ATI; 

     f) durata medie de spitalizare a pacienților decedati în ATI – 14.05 zile. 

 

 2. Date privind pacienții: 

      a) 1007 pacienți externati din ATI dintre care:  

                              - 56.50 % diagnostic chirurgical și  43.50 % diagnostic medical; 

                              - 597 pacienți critici. 

               b) vârsta medie – 7.32;     

      c) scoruri de gravitate:  

     - scor general: PRISM total – 7574; PRISM mediu – 7.52; 

 3. Date privind îngrijirea medicală 

    a)  OMEGA-RO 1=8858; medie – 8.80; 

         OMEGA-RO 2=9942; medie – 9.87; 

         OMEGA-RO 3=33210; medie – 32.98; 

         OMEGA-RO total=52027; medie – 51.66. 

     b) 7.85 % pacienți ventilați mecanic 

     c) 1.19 % pacienți ventilați <48h 
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     d) 27.60 % pacienți ventilați >48h 

 4. Pacienți ce au beneficiat de: 

 Hemodiafiltrare: 6 pacienți (cu vârstă cuprinsă între 0 ani – 18 ani) 

 Dializa peritoneala: 0; 

 Plasmafereza: 1; 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara este un spital universitar şi 
desfăşoară, de asemenea, şi o activitate didactică. 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 continuat  planul privind elaborarea de proceduri și protocoale terapeutice, cât și  
planul de formare profesională a personalului la nivel de secție. 

 

 Achizitii  aparatură medicală 2019 -donații: 

 Analizator RapidPoint 500-2; 

 

4. Obiective pentru anul 2020: 

  - Se va continua formarea şi perfecţionarea personalului medical; 

  - Optimizarea îngrijirii bolnavilor prin: 

 continuarea unui plan de formare (cursuri, workshopuri); 

 reactualizarea procedurilor și protocoalelor existente, precum si conceperea unora noi 

 Initierea unui protocol de recunoastere rapida a bolnavilor potential critici internati pe alte sectii, 
in vederea unui moment optim de internare a acestora pe sectia de Terapie intensiva pentru un 
prognostic mai bun al acestora si un tratament intensiv rapid initiat; 

 Reajustarea numărului  de paturi al secției raportat la nivelul de internări pentru optimizarea 
gradului de ocupare al paturilor; 

 - Reconfigurarea organigramei personalului mediu (asistenti   medicali) intre sectorul de anestezie 
si cel de terapie intensiva; 

 Scăderea mortalităţii și a morbidității (prin implementarea de proceduri și protocoale specifice; 
focusarea asupra scăderii numărului de infecții nosocomiale;  
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 Continuarea optimizării spațiului alocat conform normelor în vigoare (finalizarea 
reamenajării spațiului alocat Terapiei intensivă medicală); 

 Participarea cu lucrări/prezentări de caz la conferințe/congrese ATI; 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 

 

1.Structura si numele sefului sectiei: 

Secția Clinică Pneumologie asigură asistența medicală de specialitate pentru pacienții din județul Timiș, 
dar și din județele învecinate, respectiv: Arad, Carșs-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți et 

Secția Clinică Pneumologie funcționează cu un număr de 25 de paturi,din care: 

 Compartiment TBC = 13 paturi 

 Compartiemnt Pneumologie =12 paturi 

 Sala de tratament 

 Oficiu alimentar 

 Cabinet medici + cabinet consultatii 

 Cabinet asistent sef si registratura 

 Holuri, vestiar 

 4 grupuri sanitare din care: 

o 1 grup sanitar TBC 

o 2 grupuri sanitare Pneumologie 

o 1 grup sanitar personal  

 

Șef Secție Clinicî Pneumologie - Dr. Popescu Ileana -medic primar pneumolog. 

 

2.Componenta serviciului. 
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Secția Clinică Pneumologie  : 

 2 medici primari 

 9 asistenti 

 6 infirmiere 

 1 registrator medical 

 2 ingrijitoare curatenie 

  

Asistente medicale cu studii superioare : 4. 

Raport asupra pregatirii profesionale. 

In cursul anului 2019, personalul mediu al Sectiei Clinice Pneumologie a participat la cursurile de 
pregatire profesionala organizate de Ordinul Asistentilor Medicali, astfel: atat personalul mediu cat si cel 
auxiliar a participat la cursuri de ingrijire. 

Medicii - au participat la congrese, conferinte de specialitate. 

Periodic se efectueaza instructaje, asfel : folosirea substantelor dezinfectante folosite in spital (ianuarie, 
noiembrie), instructaj privind masurile minime obligatorii pentru prevenirea si limitarea infectiilor 
asociate asistentei medicale (ordinul 1101) -lunar, instructaj PSI (februarie, mai, august noiembrie), 
instructaj privind colectarea deseurilor (august, noiembrie), instructaj privind efectuarea curateniei si 
dezinfectiei in spital (martie, mai, decembrie), instructaj privind interventia in caz de expunere a 
personalului    la agenti contaminati (aprilie, iulie) ,instructaj privind securizarea foii de observatie a 
pacientului (februarie, iulie), instructaj privind Regimul de pastrare a F.O pe parcursul spitalizarii( 
decembrie), instructaj privind Recoltarea produselor biologice si respectarea transportului probelor 
biologice (septembrie), instructaj privind prelucrarea datelor cu cararcter personal (noiembrie), istructaj 
privind Ghidul de bune practici in domeniul prevenirii coruptiei si a conflictelor de interese (decembrie). 

Participari ale personalului la manifestari stiintifice interne. 

 

 

3. Obiectul de activitate  

 Asigurarea asistentei medicale de specialitate 

 Efectuarea investigatiilor specifice si a evaluarilor care se impun.  

 Efectuarea consulturilor interdisciplinare. 

 Consulturi in ambulatorul- integrat al Spitalului 
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4.Sinteza activitatii pe anul 2019 

Intreaga practica profesionala a personalului medical (medici si asistenti) a dus la realizarea unor 
performante bune in ceea ce priveste activitatea medicala in folosul copilului. 

 

Numarul de internari pe sectii a fost: 

 Compartiment Pneumologie = 521  

 Compartiment TBC = 78 

 

Numarul zilelor de spitalizare pe anul 2018: 

 Compartiment Pneumologie = 27171  

 Compartiment TBC = 2565 

 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de: 

 Compartiment Pneumologie = 226,42 

 Compartiment TBC = 197,31 

 

Durata medie a spitalizarii pacientilor : 

 Compartiment Pneumologie = 5,12 

 Compartiment TBC = 29,15        

 

Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat : 

 Reparatii electrice, sanitare, exterioare. 

 Realizari pregatire profesionala: lunar se organizeaza sedinte de formare si instruire a personalului. 

 

In permanenta s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calitatii in vederea optimizarii 
calitatii serviciilor medicale. 
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Dotarea materiala a sectiei ,se face conform referatelor de necesitate, si a bonurilor de cosum (atat a 
materialelor cat si a  celor consumabile). 

In cursul anului 2019 sectia a fost echipata de catre Conducerea Spitalului cu urmatoarele dispositive 
medicale: 

 aparate de aerosoli 

 spirometru 

 stativ de perfuzie 

 tensiometru 

        

5.Obiectivele majore pe anul 2020. 

 Cresterea calitatii serviciilor medicale 

 Dotari materiale 

 Educatie sanitara 

 Circuite informationale 

 Asigurarea conditiilor pentru securizarea datelor pacientilor (transmiterea catre alte unitati a 
informatiilor - obligatorii in cadrul PN de prevenire si control a TB , respectiv mail-uri 
personalizate. 

 Pregatirea profesionala a personalului angajat 

 Dotarea sectiei cu paturi noi 

 Achizitia de echipamente 

 Optimizarea fluxurilor de medicamente si materiale sanitare precum si functionarea optima  a 
aparaturii din dotare pentru a asigura  ingrijiri medicale la timp, specifice si continue 

 Monitorizarea gradului de satisfacere a pacientului si personalului privind ingrijirile de sanitate 
furnizate in Sectia Clinica Pneumologie 

 Monitorizarea anuala a respectarii procedurilor si protocoalelor 

 Pregatirea personalului in vederea noilor proceduri 

 Asigurarea necesarului de medicamente in mod constant prin monitorizarea utilizarii si solicitarea 
din timp a achizitionarii acestora. 
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 Recompartimentarea saloanelor pentru a avea saloane cu un numar de paturi -maxim 
4, in momentul actual numarul paturilor din saloane este de 5-8 paturi , apartinatorii refuzand 
internarile copiilor. 

 Igienizarea sectiei si montarea de tarchet pe peretii saloanelor pentru o mai buna curatare. 

 

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE V (RECUPERARE NUTRIȚIONALĂ) 

 

1.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. 

 

2.Componența serviciului: 
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- 3 medici : 

- 9 asistenți medicali 

- 13 infirmiere 

- 3 îngrijitoare curățenie 

3.Obiectivul de activitate al serviciului : 

Asigurarea asistentei medicale de specialitate pediatrica;efectuarea de investigatii si evaluari;efectuarea 
consulturilor interdisciplinare.` 

In sectie sunt tratati si ingrijiti sugari cu varsta cuprinsa intre 1 luna-20 luni proveniti din judetele din 
vestul tarii:TM, AR,CS,HD,MH, GJ,DJ internati prin transfer din prematuri si celelalte sectii ale 
spitalului nostru cu diag : MPC si alte afectiuni  cardiace , renale, digestive, hematologice, neurologice, 
cu aparitia de afectiuni acute pe perioada spitalizarii in vederea continuarii tratamentului de specialitate si 
a recuperarii nutritionale. 

Majoritatea sugarilor sunt internati fara apartinatorii, dar dispunem si de un salon cu doua paturi pentru 
mame. Parintii  venind in vizita si sunt urmariti prin caietul de vizita iar situatia lor sociala este controlata 
de as.sociala a clinicii si DPCTM. 

Activitatea profesionala se desfasoara conform graficelor intocmite de asistenta  sefa ;la intocmirea 
programului s-a tinut cont de concediile de odihna si concediile de boala aparute pe parcurs.Se lucreaza 
in trei ture : 6-14; 14-22; 22-6. Duminica asistentele lucreaza in doua ture 6-18; 18-6; iar bucataria 
dietetica 6-18. 

 

 

 

4.Sinteza activității pe anul 2019. 

Intreaga practica profesionala a personalului medical a dus la realizarea unei performante bune in ceea ce 
priveste activitatea medicala in folosul sugarilor internati. 

     - numarul total de internari :377 

     - numarul total de spitalizare pe 2019: 8093 cu durata medie de spitalizare 24  

     - numarul de analize  de labolator:8693 

     - nu a fost inregistrat niciun deces 
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Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat lucrari de reparatii la instalatia electrica,sanitara,de 
incalzire,lucrari de amenajeri interioare in magazia blocului alimentar ( montarea unei instalatii de 
climatizare pentru pastrarea legumelor si fructelor la temperatura optima in lunile de vara). 

 

Se are in vedere terminarea dotarii  cu echipamente a biberoneriei din blocul alimentar.Este depus referat 
pentru achizitionarea lor.In blocul alimentar lucreaza personal calificat:doua asistente  dieteticene care au 
absolvit si cursul de sterilizare.Infirmierele au fost instruite si s-au adus modificari in fisa postului pentru 
a putea avea activitate si in blocul alimentar. 

    

 

5.Obiectivele pentru anul 2020 

 perfectionarea personalului medical 

 scaderea numarului de zile de spitalizare  

 reducerea cheltuielilor sectiei ,dar mentinerea calitatii serviciului 

 respectarea protocoalelor si procedurilor de lucru 

 monitorizarea gradului de satisfactie al pacientului  

 mentinerea gradului de satisfactie al personalului 

 colaborarea cu voluntarii 

 achizitionarea de aparatura pentru desfasurarea in conditii optime a actului medical. 

 

 

 

SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE PEDIATRICA 

 

1. 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 
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- 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 – Prof.Univ.Dr.Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie 
pediatrică 

2. Componența serviciului: 

Număr de angajați – 37: (2 medici psihiatrii; 2 psihologi; 11 asistenți medicali; 9 infirmiere; 7 îngrijitoare 
curățenie; 2 brancardieri; 1 kinetoterapeut; 2 registratori medicali; 1 statistician medical) 

Șef Secție Psihiatrie Pediatrică – Prof.Univ.Dr.Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică, 
psihoterapeut. 

 

3. Obiectul de activitate a Secției clinice de Psihiatrie Pediatrică: 

 evaluarea clinică psihiatrică și psihologică a copiilor și adolescenților consultați în 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 
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4. Sinteza activității pe anul 2019, comparativ cu anul 2018: 

 Indicatori de calitate, realizări, activitate managerială: 

 număr externări 1567 în 2019 versus 1560 externări în 2018 

 a crescut indicele de concordanță între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare de la 
55,6% în 2018 la 74% în 2019 

 rata de utilizare a paturilor este 290,52 în 2019 versus 359,52 în 2018 

 complexitatea cazurilor (ICM 1,6620 în 2019 și 1,6643 în 2018) 

 durata medie de spitalizare la nivelul secției este 4,57 în 2019 versus 5.57 în 2018 

 în anul 2019 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

 numărul  și diversitatea procedurilor psihologice și a intervențiilor psihoterapeutice a fost  19016 
în 2018 comparativ cu 15042 în 2019 

 rata reinternărilor în mai puțin de 30 de zile de la externare se mentine la 5,23 % în 2019  fata de  
5,2 % în 2018 

Indicatori de volum şi intensitate a activităţii (Indicatori de utilizare a serviciilor) 

La un număr total de 1567 pacienţi externaţi din Secţia Clinică de Psihiatrie Pediatrică: 

 număr externări/medic/12 luni: 783,5 în 2019 comparativ cu 780 în 2018 

 număr externări/asistent medical: 142,45 în 2019 comparativ cu 130 în 2018 

 numărul mediu de pacienţi examinaţi/psiholog: 783,5 pacienţi/psiholog în 2019 versus 780 în 
2018. 

 procentul pacienților transferați către alte spitale 0,6% în 2019 comparativ cu 0,6% în 2018. 

 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: 290,52 în 2019 versus 359,52 în 2018 

 numărul zilelor de spitalizare a scazut in 2019 : 7263 în 2019 versus 8988 în 2018 
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Activitatea din ambulatorul Secţiei Clinice de Psihiatrie Pediatrică 

 numărul cazurilor consultate în ambulatorul de specialitate - 2023 în 2019 comparativ cu 3778 în 
2018 

 cazuri noi luate în evidență 584 în 2019 versus 578 în 2018  

 numărul pacienţilor internaţi prin serviciul de gardă = 153 din 842 consulturi efectuate în serviciul 
de gardă: 10 % din totalul internărilor 

 număr internări de urgenţă din ambulatoriu = 326 în 2019 comparativ cu 322 în 2018 

 un număr de 72 internări au fost efectuate prin transfer intraspitalicesc în 2019 comparativ cu 80 
în 2018. 

 

Indicatori de calitate / 12 luni 

 Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile este de 82 cazuri: 5.23% 
în 2019 comparativ cu 62 în 2018 respectv 3,8 % 

 Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,6620 în 2019 comparativ cu 1,6600 în 2018 

 Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte secţii/spitale = 0,6% în 2019 comparativ cu 
0,65%  în 2018 

 Rata mortalităţii intraspitaliceşti= 0,06 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

 Rata infecţiilor nozocomiale=0 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

 Numărul reclamaţiilor/plângerilor=0 în 2019 comparativ cu 0 în 2018 

 Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor este 1567 – 94 % în 2019 comparativ 
cu 1540 – 90 %  în 2018 

 Proporţia internărilor de urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este de 35,09 % în 2019 
comparativ cu 27 % în 2018 

 

Consulturile interdisciplinare 

În ambulatorul Secţiei de Psihiatrie Pediatrică s-au efectuat 671 consulturi interdisciplinare în 2019 
versus 688 în 2018 

 

Astfel că s-au obţinut următorii indicatori: 
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 Realizat în 2019 Propus Realizat în 2018 

1.ICM 1,6620  1,80  1,66 

2.DMS 4,57  6,42  5,57 

3.Nr.cazuri externate 1567  1500  1560 

4.Gradul de utilizare a paturilor 290,52  100%  359,52 

5.Rata mortalităţii 0,06%  0%  0% 

6. Rata reinternării în mai puţin de 
30 zile de la externare 

5,23 %  4,9%  5,2 % 

7.Rata de transfer către alte spitale 0,6%  0,5%  0,6% 

8. Concordanţă diagnostic internare 
versus diagnostic externare 

74 %  59,7%  55,6% 

5. Obiective majore pe anul 2020 - 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 

 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) 

 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) 

 Studiu clinic de fază a III dublu orb – Otzuka234 – Tratamentul în Schizofrenie la copii și 
adolescenți cu Brexpiprazol. 

 Studiu clinic de fază a III extensie Otzuka 236-siguranța și eficacitatea medicală a 
Brepiprazolului la copii și adolescenți  . 
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 Studiu clinic Allergan-Tratamentul schizofreniei la copii și adolescenți cu cariprazină 
. 

 Obiective generale: 

 Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

 Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

 Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

 Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

 Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

 

SECȚIA CLINICĂ NEUROLOGIE PEDIATRICĂ 

 

1. Structura  Secției Clinice de Neurologie Pediatrică: 

Secția Clinică de Neurologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis 
Țurcanu” Timișoara are în  structura sa 30 de paturi, 

Medic Șef secție – dr. Corcheș Axinia 

 

2. 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. 
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 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. 

    

Secția Clinică de Neurologie Pediatrică 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 4 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. 

 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. 
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3. 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, 

 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. 

 

4. Sinteza activității Secției de Neurologie Pediatrică pe anul 2019: 
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Activitățile desfășurate de personalul secției în anul 2019 au avut în vedere în principal 
asigurarea unor servicii medicale de calitate pacienților în regim de spitalizare continuă. 

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 2019 au fost îndeplinite după cum urmează comparativ cu anul 2018: 

                     

 2019 2018 

Număr de paturi 30 30 

Zile spitalizare 6760 7254 

Indici de utilizare a paturilor 225,33 241,80 

Durata de spitalizare 4,53 4.97 

Bolnavi 

aflați+internați+tranferați 

1491 1461 

Bolnavi 0-15 ani 

aflați+transferați  

1134 1460 

Decese 1 0 

Număr externari 1480 1386 

Număr consultații în ambulator 2902 2811 

Număr electroencefalograme 1905 2527 

Cazuri noi 1026 643 

Consulturi interspitalicești 545 465 
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ICM 1,4619 1,4897 

Rata pacient cu reinternări la max. 30 zile 4,10% 4.18% 

Indice de concordanță dg. intern/extern 59% 58.65% 

Rata de ocupare a paturilor 61,74% 66,25% 

Rata infecțiilor asociate asistenței 
medicale (infecții nozocomiale) 

0 0 

 

 

5. Obiective majore pentru anul 2020: 

 Dotarea infrastructurii serviciului ambulator și serviciului intraspitalicesc cu aparatură 
performantă pentru diagnostice precoce, conform protocoalelor existente pe categorii de 
boli neurologice, 

 Utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile cu implicare și responsabilitate a 
personalului existent în funcție de competențele acestuia, 

 Obiectivul primordial este desfășurarea unei activității medicale performante și menținerea 
eficacității secției și serviciilor conexe, 

 

 Implicarea în proiecte de cercetare în domeniul neurologiei pediatrice pentru depistarea și 
tratamentul precoce  în bolile neurologice degenerative, 

 Dezvoltarea rețelei didactice de neurologie pediatrică, 

 Implementarea unor proceduri specifice impuse de standardele actuale în vederea 
reacreditării secției și a ambulatorului integrat secției, 

 Cursuri de perfecționare pentru personalul medical și de îngrijire. 

 Participarea la congrese naționale și internaționale în scopul actualizării cunoștințelor în 
domeniu, 

 Achiziționarea de aparatură performantă pentru diagnostic și tratament, 

 Monitorizare permanentă a respectării procedurilor și protocoalelor, 

 Cointeresarea personalului în accesarea unor programe de finanțare internă și externă în 
scopul dezvoltării infrastructurii secției și ambulatorului integrat. 
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LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE 

 

1.Structura si numele sefului de laborator 

Laboratorul de analize medicale este localizat în incinta clădirii Ambulatoriului de Specialitate al 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” și este coordonat de Conf. Univ. Dr. Florin 
Horhat. 

 

2Componenta 

Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 5 medici 

 2 chimisti 

 1 biolog 

 16,5 personal cu studii medii, din care 6 asistenți medicali de laborator licențiați. 

 

3. Obiectul de activitate  

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. 

 

4. Sinteza activității 

Complexitatea afecțiunilor tratate în secțiile Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” 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 și genetică. 
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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 2019 este în creștere comparativ cu cea a anului 2018, ca număr de 
investigații efectuate în cadrul laboratorului nostru (426257, respectiv 406980).  

S-a reușit creșterea încasărilor contra-cost prin creșterea adresabilității, suma încasată în anul 2019 fiind 
de 228483 RON. 

În anul 2019 au fost introduse noi tipuri de investigații esențiale pentru diagnosticul clinic Ag Giardia si 
Atg Streptococ Beta Hemolitic grup A.  

  

5  Obiectivele aferente anului 2020 includ:  

 lărgirea gamei de analize efectuate; 

 perfecționarea continuă a personalului prin participarea la evenimente de specialitate în domeniul 
medical; 

 creșterea adresabilității pacienților către laborator în regim ambulator; 

 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 

 

1. Structura si numele sefului de laborator 

Laboratorul Calinic de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii ,,Louis Țurcanu” Timișoara fost  coordonat de Dr.Păcurar Mariana. 

Activiatea s-a desfășurat pe mai multe aparate de diagnostic radiologic și imagistic aflate în sedii diferite 
(secții ale spitalului): 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

319 
 

 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; Instalația Rx 
mobilă cu post scopie/ grafie cu brat C-tip Arcadis 3D - bloc operator chirurgie); 

 1 Instalația radiologică de tomografie computerizată tip Aquilion CXL 64 ; 

 1 Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix. 

Laboratorul funcționează cu toate avizele și autorizațiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

2 Componența laboratorului : 

Laborator Clinic de Radiologie și imagistică medicală, cuprinde la data raportului un număr de:  

- 5 medici cu normă întreagă (4 medici primari dintre care unul este doctor în medicină și altul este 
doctorand in specialitate având și activitate didactică în cadrul UMF Timișoara; 1 medic 
specialist), un medic rezident;  

- 13 asistenți de radiologie (3 asistenți cu studii medii și 9 tehnicieni RIM cu studii superioare; 1 
asistent în concediu îngrijire copil) 

 

În anul 2019 au fost angajați doi asistenți cu studii medii și doi tehnicieni RIM cu studii superioare și a 
plecat din serviciul nostru 1 asistent cu studii superioare 

Personalul expus profesional la radiatii ionizante, autorizat, din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
,,Louis Țurcanu” Timișoara, 

 

 

3 Obiectul de activitate 

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 
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 sectiile 
spitalului în scopul examinării pacientilor și a stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este nevoie. 
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Personalul din Laboratorul de radiologie și imagistică efectuează examinări radiologice 
clasice, de înaltă performanță (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 pentru copii înternați în secțiile acestor spitale (Spitalul Clinic de Boli Infectioase și 
pneumoftiziologie Dr V.Babes Timișoara, Spitalul  SC Prezident SRLTimisoara, Spitalul Municipal de 
Urgență Timisoara).  

Personalul efectuează și investigații la patul bolnavului (respectiv incubator) pentru pacienții 
nedeplasabili, examinarea radioscopică a pacienților pe timpul intervențiilor chirurgicale cu aparatul 
mobil de sală. 

Aparatura fixă, uzată fizic și moral, a necesitat nenumărate interventii ale firmelor de service, cu înlocuiri 
de piese ceea ce a dus la  bulversarea activității și la cheltuieli suplimentare. 

 

 

4.Sinteza activității 

În anul 2019 în Laboratorul de radiologie și imagistică medicală au fost investigați: 

 

 Radiologie: 16.847 de pacienți (din care 2.889 ambulator) pentru care s-au efectuat un număr de 
33.919 examinări;  

 Compartiment CT: 1.745 de pacienți (din care 533 ambulator) pentru care s-au efectuat un număr 
de 2.120 examinări;.  

 Ecografie: 1.153 de pacienți examinați cu aparatura din dotarea Laboratorului (Ecograf 
multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix) sau a altor secții. 

 

 

5. Obiective propuse pentru anul 2020: 

 Îmbunătățirea serviciilor acordate prin luarea de măsuri în vederea creşterii nivelului de instruire 
profesională a personalului și suplimentare de personal; 

 Achiziţionarea 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 solutie de compromis, se utilizează aparatul din Secția de Transplant, sectie care necesită 
și ea examinări la patul bolnavului în condiții de speciale (în general sunt pacienți în aplazie, cu risc 
mare de infecții iar aparatura trebuie să fie în condiții de asepsie ) 
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 Achiziționarea unui sistem de detecție direct digital portabil (wireless) cu memorie  
pentru a efectua examinări în secțiile pavilionare ale spitalului, care să 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. 

 Achiziționarea unui sistem PACS pentru arhivarea tuturor imaginilor obținute în sistem digital. 

 Se vor elabora noi proceduri privind desfăşurarea activităţilor cu aparatura din dotare, ținând cont de 
recomandările asociațiilor profesionale în domeniu; 

 Vor fi luate măsuri în vederea participării personalului la programe de dezvoltare a abilităților 
profesionale (operator CT), cursuri de specialitate și supraspecialitate, manifestări profesionale. 

   

 

 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

 

i. Structura și numele sefului – Serviciul este condus de Dr.Ilie Rodica – medic 
primar anatomie patologică și medicină legală 

 

Serviciul de Anatomie Patologică este constituit din:  

- Compartiment Histopatologie 

- Compartiment Prosectură 

- Compartiment Citologie 

 

2.  Componența personalului din serviciu: 

- 1 medic primar - șef serviciu 

- 2 medici primari cu jumătate de normă 

- 2 asistenți principali de laborator licențiați 

- 1 autopsier principal 

- 1 îngrijitor curatenie 
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3. Obiectul de activitate 

În cadrul Serviciului de Anatomie Patologică se efectuează: 

 Examene histopatologice a pieselor operatorii de orice tip și a puncțiilor bioptice prin colorații uzuale 
și speciale 

 Autopsii și îmbălsămări 

 Examene histopatologice pentru piesele bioptice recoltate de la necropsii 

 Examene citologice pe frotiuri preparate prin metoda clasică, colorate Papanicolau și APT-Drăgan 

 Consulturi interdisciplinare. 

Prelucrarea, examinarea și elaborarea rezultatelor s-a încadrat în prevederile protocoalelor si in termene 
legale.  

 

 

4. Sinteza activității 

În cadrul compartimentului de histologie au fost examinate 858 de cazuri, dintre care 761 de cazuri 
materiale bioptice, 36 cazuri autopsie și 61 cazuri citologice. Comparativ cu anul 2018, în acest an, 
numărul cazurilor adresate Serviciului de Anatomie Patologică a crescut de la 719 la 761 de cazuri, din 
care au rezultat 1703 de blocuri de parafină la care corespund 5215 lame (colorație uzuală și colorații 
speciale). La acestea se adaugă 568 de blocuri rezultate din piesele bioptice recoltate la necropsii, 
respectiv 1472 lame și 260 lame citologice. 

 

În compartimentul Prosectură , în decursul anului 2019 s-au înregistrat 73 de decese, față de 60 în anul 
2018, din acestea, 38 de cazuri au fost autopsiate și îmbălsămate față de 26 de cazuri în anul 2018, 21 de 
cazuri au fost scutite și îmbălsămate față de 28 de cazuri în 2018, 9 cazuri au fost direcționate către 
Institutul de Medicină Legală, având implicații medico-legale. 

 

5. Obiective majore 

 Angajare personal medical: 1 asistent medical de laborator și 1 registrator medical. 

 Utilare corespunzătoare standardelor a sectiei de Histopatologie, prin achizitie de: 

 Histochinetă 2020, 
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 Aparat automat de colorare lame 2020 

 Aparat automat montator lamele cu film 2020 

 Microscop 2020 

 Pompa de imbalsamare 

 Dezvoltarea Compartimentului de Citologie 2020 

 Introducerea investigațiilor imunohistochimice 2020, sursa de finantare: Spitalul Clinic de  
Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu" 

 Implementarea sistem informatic 2020. 

 Reducerea costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor servicii medicale, depăşirii termenelor 
din motive care ţin  de  modul de organizare a activităţii de furnizare a serviciilor etc. 

 Diminuarea pierderilor; 

 Prevenirea poluării prin dotare cu hote de absorbtie a noxelor gazoase; 

 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă şi stabilirea 
metodelor de control al acestora; 

 Conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţe pe care 
organizaţia le-a adoptat. 

 Revizuirea protocoalelor si procedurilor 

 Revizuirea registrului riscurilor  

 Instruirea semestriala a intreg personalului cu privire la registrul riscului 

 Introducerea investigatiilor imunohistochimice. 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A  INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 
(CPIAAM) 

 

1.Structura și numele șefului : compartiment aflat direct în subordinea mangerului și este condus de 
Dr.Kemper Carmen Ana 
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2.Componența CPIAAM este de 1 medic primar epidemiolog și 2 asistenti medicali principali de igienă. 

 

3.Obiectul de activitate: supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 

4.Sinteza activității: 

În perioada ianuarie –decembrie 2019 au fost înregistrate și raportate 142 cazuri de IAAM cu o rată 
anuală de 0,75%. 

 

In anul 2019 au fost raportate 163 de de cazuri de boli transmisibile din care 31 suspiciuni de infectie cu 
virus gripal, 20 cazuri de Enterocolita cu rotavirus si 17 cazuri de Rujeola.  

.  

În anul 2019 au fost făcute  în total 1644 de probe de suprafată și  315 de probe de mediu și 78 probe de 
sterilitate ( instrumentar si apa), 2 probe de apa potabila , 18 probe apa potabila „Fantana”si 24 probe 
exudat nazal 

 

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.  

 

Au fost verificate 308 Foi de observatie a pacientilor internati in toate sectiile spitalului in perioada 
12.11-28.11.2019, conform METODOLOGIEI DE APLICARE A STUDIULUI DE PREVALENȚĂ DE 
MOMENT A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE (PPS) 2017. Au fost depistate 3 
IAAM in Sectia Clinica Pediatrie V. 
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5. Obiective majore pentru anul 2020 CPIAAM : 

 depistarea și declararea în timp optim (la depistare) a infecțiilor nosocomiale; 

 mentinerea ratei incidentei IN la un nivel scazut, sub 1%; 

 evitarea izbucnirilor epidemice de IN; 

 eliminarea transmiterii parenterale a bolilor, infecțiilor virale (HIV, HCV, HBV, alți agenți 
microbieni); 

 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. 

 Respectarea circuitelor funcționale legale, fară încrucisarea căilor destinate 
pacienților/personalului, alimentelor, deșeurilor, cazurilor septice cu a celor aseptice; 

 Respectarea protocoalelor de lucru pentru dezinfecție/sterilizare și afișarea acestora la loc vizibil;  

 Respectarea intervalului de dezinfecție curentă/terminală recomandat pentru fiecare secție; 
suplimentar, dezinfecție terminală la externarea fiecarui caz septic 

 Respectarea  ordinului 1226/2012 al Ministerului Sănătății legat de gestionarea deșeurilor și a 
Planului de gestionare a deșeurilor, ediție  revizuită. 

 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); 

 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;  

 Respectarea principiilor asepsiei și antisepsiei la toate nivelele și momentele îngrijirii și 
terapeuticii acordate; igienizarea obligatorie a pacienților și triajul acestora la internare; 

 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; 

 Aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, dupa caz specifică, pentru 
protejarea bolnavilor și a personalului față de riscul la infecție; 

  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; 
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 Sesizarea oficială a cazurilor de infecții nosocomiale către CPIAAM de către fiecare 
medic curant la apariția primelor semne; 

 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; 

  Participarea la activități de perfecționare profesională pentru dobandirea unor cunostinte 
specifice în prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale; 

 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. 

 Respectarea programului și recomandărilor de vizite ale apartinătorilor. 

 

 

 

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE 

 

1.Structura și numele șefului : 

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 și este coordonat de dr. Laura Cernat, medic 
primar medicină de laborator. 

 

2.4omponența serviciului : 

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.  

 

3.Obiectul de activitate  

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): 
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 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” și a contractului între 
CRTS și Compartimentul Transplant Medular. 

 

4.Sinteza activității. 

Ca și în anul precedent, activitatea UTS aferentă anului 2019 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. 

Adresabilitatea crescută către spitalul de copii, patologiile complexe, gravitatea afecțiunilor, vârsta 
copiilor (nou-născuți, prematuri dar și din toate categoriile pâna 18 ani) se reflectă inclusiv la nivelul 
UTS prin creșterea consumului de sânge și derivate.     

E important de adăugat și faptul că pacienții pediatrici provin nu doar din județul Timiș, ci și din alte 
județe, nu numai limitrofe., astfel încât cazuistica, evoluția clinică, managementul complicațiilor, 
complexitatea terapiei sunt aspecte cu care medicii clinicieni se confruntă în fiecare zi.  

Activitatea și patologia specifică a unor secții ale spitalului (oncologia pediatrică, transplantul medular, 
prematuri, neonatologie, terapia intensivă medicală și chirurgicală) include și administrarea produselor de 
sânge și derivate; dinspre aceste compartimente venind majoritatea solicitărilor. 

În anul 2019, la nivelul spitalului, au beneficiat de efectuare a testelor de compatibilitate si administrare 
sânge un numar de 791 pacienti. S-au efectuat un număr de 1350 transfuzii. 

La 1050 pacienți li s-a efectuat testare de grup 0AB si Rh. 
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Legenda: CER - concentrat eritrocitar; CTS - masa eritrocitara; CUT – citafereza; PPC - 
plasma proaspata congelata, CPF8 – crioprecipitat factor 8; OH – Onco-Hematologie; TR – Transplant 
medular; ATI – anestezie-terapie intensiva; PRM – Prematuri si Terapie intensiva prematuri. 

 

5.Obiective majore pe anul 2020 mentionam: 

 îmbunătățirea comunicării între UTS și secțiile spitalului. 

 îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate în sensul aprovizionării cu PSL conform 
necesităților, distribuirea și evidența acestora. 

 îmbunătățirea continua a experienței personalului UTS în privința efectuării testelor 
pretransfuzionale, utilizând tehnica micrometodei de imunohematologie aflata în cadrul 
compartimentului. 

 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. 

 participarea la cursuri specifice procedurii transfuzionale și perfecționarea în acest sens a 
întregului personal medical din spital (medici, cadre medii) implicat în actul transfuzional. 

 

 

 

UNITATE PRIMIRI URGENȚĂ 

 

1. Structura si medicul sef de secție UPU  

Funcţionează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter si cuprinde 10 spatii: 

 camera de resuscitare  

 camera de evaluare si tratament imediat  

 camera de urgente minore 

 camera personalului + registratura  

 depozit  
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 sala de asteptare  

 spatiu administrativ  

 grup sanitar pacienti  

 grup sanitar  pacienti 

 rampa de acces 

Numele sefului de sectie UPU: dr Alina Babeu – medic primar pediatru 

2.     Componenta structurii  – 49 persoane 

Personalul sectiei UPU este format din: 

 11 medici 

 14 asistenti 

 9 infirmiere 

 5 ingrijitoare de curatenie 

 5 registratori 

 5 brancardieri 

 

3. Obiectul de activitate – asigurarea asistentei medicale de urgenta populatiei pediatrice din 
Timisoara, judetul Timis si judetele invecinate. 

 primirea pacientilor 

 triajul cazurilor conform Protocolului national de Triaj 

 examinarea clinica si investigarea paraclinica (laborator de analize medicale, investigatii 
imagistice -  radiologie, tomografie computerizata, ultrasonografie) 

 solicitarea consultatiilor interdisciplinare la nevoie 

 efectuarea tratamentului de urgenţă  

 internarea, transferul sau eliberarea la domiciliu a pacientilor 

 

 

4. Sinteza activității 
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Numar total de prezentari in UPU 

Numar de prezentari in UPU 
2018 2019 

30.942 31.916 

 

Repartitia pe coduri de triaj 

Codul de triaj 2018 2019  

Rosu 31 42 

Galben 2127 1679 

Verde 19.009 21.031 

Albastru 6785 6332 

Alb 2990 2832 

 

Repartitia pe grupe de varsta 

Varsta 2018 2019 

0-12 luni 3915 3898 

1-16 ani 25.292 26.216 

17-65 ani 1722 1784 

Peste 65 ani 13 18 

 

Repartitia  pe mediu de provenienta 

 2018 2019 

Urban 18.958 19.240 

Rural  11.984 12.676 

 

Repartitia pe sexe 

 2018 2019 
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Masculin 16.853 17755 

Feminin 14.089 14161 

 

Repartitia pe judete 

 2018 2019 

Timis  28.607 29.307 

Alte judete 2335 2609 

 

Mijlocul de transport prin care au ajuns la UPU 

Tipul de transport 2018 2019 

SAJ 4255 4417 

SMURD 720 630 

Mijloace proprii 25932 26829 

Alt mijloc 35 40 

 

Consulturi interdisciplinare 

Numar pacienti la care s-au efectuat consulturi 
interdisciplinare 

2018 2019 

11680 11692 

 

Analize efectuate in laboratorul spitalului 

Tipul analizei 2018 2019 

Biochimie 13732 15423 

Coagulare 996 1205 

Hematologie 1536 1407 

Imunologie 353 356 
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Microbiologie 263 868 

Parazitologie 12 4 

Urini 116 58 

 

Investigatii de imagistica efectuate 

Tipul investigatiei 2018 2019 

Tomografie computerizata 700 688 

Ecografie 119 572 

Radiografie 10214 11059 

 

Finalitatea cazurilor 

 2018 2019 

Pacienti internati 6792 7263 

Pacienti transferati 1130 1193 

Pacienti eliberati la domiciliu 21670 21655 

Pacienti decedati 1 4 

Pacienti plecati fara consult  16 30 

Pacienti plecati fara aviz 1333 1761 

 

5.Obiective majore 2020 

 Dezvoltarea, modernizarea si cosmetizarea sectiei UPU 

 Dotarea cu aparatura medicala  

 Suplimentarea schemei de personal, in functie de numarul de prezentari in UPU 

 Cresterea competentelor profesionale ale personalului medical angajat in sectia UPU 

 Elaborare de ghiduri si protocoale medicale 

 Cresterea satisfactiei pacientilor sau apartinatorilor 
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 Monitorizarea conditiilor de igiena ale sectiei 

 Optimizarea relatiilor cu celelalte compartimente si sectii ale spitalului 

 

 

 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ 

 

1.Structura serviciului și numele șefului secției 

Șef secție – Dr.Liliana Nussbaum  medic primar neuropsihiatrie pediatrică 

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 

 

2.Componența serviciului:    

Numar de angajați: 18 angajați 

3. 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 
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 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 

 -asigurarea consultațiilor interdisciplinare  

Aceste atribuții specifice se efectuează fie în cadrul consulturilor ambulatorii, fie prin internări în 
Staționarul de Zi cu 50 de locuri. 

 

4. Sinteza activității pe anul 2019, comparativ cu anul 2018 : 

În Centrul de Sănătate Mintală au fost consultaţi sau internaţi pe Staţionar de Zi un număr de 4707 
pacienţi în 2019 versus 5101 în 2018 

Activitatea ambulatorului Centrului de Sănătate Mintală: 

În 2019 s-au efectuat în Centrul de Sănătate Mintală  1954 consulturi ambulatorii dintre care: 1542 cazuri 
aflate în evidentă (cazuri vechi) și 412 cazuri noi. 

Dintre aceste 1954 consulturi,  1563 cazuri au fost consultate pentru acutizări și 273 au fost evaluări la 
cazuri cronice ,iar 118 au necesitat internări în urgență. 

Din ambulatorul Centrului de Sănătate Mintală  s-au internat în cele 2 secții clinice 329 pacienți (228 la 
Secția de Psihiatrie și 101 la Secția de Neurologie) și în Staționarul de Zi au fost internați 1150 pacienți. 

În staționarul de Zi au mai fost internați 1603 pacienți orientați din ambulatoriul celor două secții clinice 
sau prin transfer de pe Secțiile Clinice (Total 2753 pacienți externați pe Staționarul de Zi în 2019) 

Consulturi interdisciplinare: 

În Centrul de Sănătate Mintală s-au efectuat 540 consulturi interdisciplinare : 

- 515consulturi de la Clinicile de Pediatrie şi 25 consulturi de la alte spitale   

 

5. Obiectivele majore ale secției  Centrul de Sănătate Mintală pe anul 2020: 
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 Asigurarea unui diagnostic şi intervenţii timpurii care să prevină internările în regim 
de spitalizare continuă evitabile. 

 Continuarea terapiilor medicamentoase şi a terapiilor psihologice în ambulator sau Staţionar de Zi 
în scopul reducerii duratei de spitalizare în regim de spitalizare continuă 

 Asigurarea activităţii de psihiatrie de legătură prin consulturile interdisciplinare  

 Scăderea ratei de reinternări în mai puţin de 30 de zile de la externare 

 Asigurarea unei continuităţi a îngrijirilor prin managementul de caz  

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL - COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

 

1.COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

Compartimentul Financiar Contabilitate funcţionează în subordinea directă managerului Spitalului Clinic 
de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

2.COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Compartimentul Financiar Contabilitate funcționează cu o componență de 9.00 posturi şi este condus de 
director financiar contabil – EC. ALEXANDRU CRISTIAN MARTIN 

Are în structură : 

 Birou financiar în care își desfășoară activitatea 4 economiști 

 Birou contabilitate în care își desfășoară activitatea 4 economiști + 1 contabil 

 

3.OBIECTUL DE ACTIVITATE 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. 

 

4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 

În cursul anului 2019, la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate au fost puse în aplicare 
următoarele acte legislative privind modificări legislative în domeniul contabilității publice  
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În anul 2019 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;  

 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 

 Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CJAS 

 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 
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 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 

 Dezvoltarea competentelor profesionale prin participarea personalului la cursuri de specialitate 

 

5.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020:  

 Fundamentarea și întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli 

 Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale 

 Actualizarea procedurilor proprii conform modificărilor legislative 

 Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

 Gestionarea eficientă a resurselor umane și a funcțiilor; 

 Dezvoltarea competențelor profesionale;  

 Actualizare site spital – documente financiar-contabile, situații financiare trimestriale și anuale 

 

 

SERVICIUL RUNOS 

 

1.STRUCTURA ȘI NUMELE ȘEFULUI DE SERVICIU: 

Serviciul RUNOS funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii “Louis Țurcanu” Timișoara şi este condus de sef serviciu – ec.Coherț Gabriela 

 

2.COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Funcționeaza cu o componenţă de 9.00 posturi structurate astfel :  

Birou salarizare : 5.00 posturi economiști 
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Birou resurse umane : 2.00 posturi economiști 

Birou informatica : 2.00 posturi informaticieni – posturi vacante 

 

3.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. 

 

 

 

4.SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019: 

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului RUNOS au fost puse în aplicare următoarele acte legislative 
privind modificari de salarizare  

În anul 2019 la nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

 Raportări lunare/trimestriale/anuale către DSP Timiș pe surse de finanțare și secțiuni (spital, 
ambulator, UPU, tranferuri) – și centralizări. MS, ANAF 

 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 01.01.2019– 31.12.2019, 

 programarea concediilor de odihnă aferente anului 2020, pentru toţi angajaţii instituţiei.  

 actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care 
presupune introducerea și/sau completarea dosarelor profesionale 

 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) pentru medici, asistenti medicali si alt personal superior. 

 răspuns adrese, solicitări și  interogatorii pentru instanțele judecătorești. 
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 Note interne 

 Actualizare de fișe de post pe categorii de personal (GDPR, CPIAAM si Managementul 
Calitatii/Anticoruptie) 

 Întocmirea de tematici pentru fiecare categorie de personal în parte 

 Răspunsuri sesizari, diverse 

 Întocmire plan de pregatire profesională 

 Întocmire plan strategic 

 Actualizare Regulamentul de Organizare si Functionare 

 Actualizare Regulamentul Intern 

 Emis Regulament acordare vouchere de vacanta 

 actualizare Regulament organizare concursuri posturi vacante si temporar vacante 

În anul 2019 au fost organizate un număr de 2 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 58 de posturi din care au fost ocupate 39 in urma susținerii 
acestor concursuri și 99 de posturi de medici rezidenți încadrați cu repartiții MS. 

Tot in anul 2019 a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor de medici : medici specialisti 
specialitatea pediatrie (1,00 post Sectia Clinica Pediatrie V), specialitatea ORL si specialitatea 
oftalmologie (2,00 posturi Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica) si specialitatea psihiatrie (2,00 posturi 
CSM) 

Au fost iniţiate un număr de total de 1405 contracte individuale de muncă, contracte cu timp parțial 
pentru activitate linie gardă, act adiționale . 

 

La nivel de conducere au fost emise un numar de  230 decizii/dispoziţii. 

În anul 2019, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2018 (state de plată, pontaje, 
grafice, fișe evaluare 2018, ALP și asigurări de malpraxis 2018, concedii de odihnă, participări la 
congrese/conferințe, concedii fără salar, cursuri de perfecționare, cursuri de comunicare etc) 
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5.OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

 încadrarea corectă a personalului pe funcții și grile de salarizare 

 întocmirea statului de funcții și actualizarea organigramei 

 actualizarea fișelor de post conform modificîrilor legislative 

 implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

 gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor; 

 dezvoltarea competenţelor profesionale;  

 actualizare site spital – din punct de vedere al RUNOS 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

1. Structura : Serviciul Admnistrativ - Șef serviciu: Ing. Liculescu Ana 

2. Serviciul Administrativ care are in componență: compartiment administrativ, compartiment 
tehnic, pază, muncitori intreținere clădiri si instalații, posturi fixe (liftieri, lenjerese, șoferi, 
magazineri, centralistă, muncitori necalificați) si personal auxiliar-brancardieri. Nr. angajați: 42 
pers.,  

3. Obiectul de activitate al serviciului: servicii administrative, întreținere clădiri și dotări, pază și 
transporturi 

4. Sinteza activității pe anul 2019: lucrări de reparații curente în valoare de 226.901,03 lei: 

 Lucrări de alimentare pentru consumatori vitali – alimentare la generator Secția Prematuri 

 Lucrări de reamenajare tavan si instalații electrice – demisol secția Chirurgie și Ortopedie 
Pediatrică 

 Lucrari de montare bariera automata – secția NPI 

 Lucrări de reparații tamplărie magazie – Secția Recuperare Pediatrica 

 Lucrări de verificare a prizelor de pământ, paratrăsnet, talouri electrice 
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 Lucrări de alimentare aer comprimat sterilizator 

 Lucrări de reparații generale si renovare – amenajare locație grup electrogen Chirurgie și 
Prematuri, înlocuire coloane apă colmatate Chirurgie, reparații tencuieli, înlocuire ușă PVC 
Clădire Administrativ, igienizări și reparații cabinete Ambulator, amenajare salon de mame și 
grup sanitar secție Recuperare Pediatrică 

 Lucrări renovare grup sanitar Pediatrie 

 Lucrări de reparații interioare: reparații pereți, tavane, pardosea, igienizări cabinete ambulator 
(oftalmo, ORL, pediatrie), reconfigurare cabină duș pentru acces pacienți imobilizati Chirurgie 

 Lucrări înlocuire firidă energie electrică – tablou general de distribuție Bloc alimentar 

 Lucrări reparații șarpante: Farmacie și UPU. 

 

5.  Obiective majore pe anul 2020 

 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)”. Autorizație de construire 
nr. 47/14.01.2019. Sursa de finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investitiei: 18 luni. 

 Finalizare lucrari „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, data estimata de finalizare  a lucrarilor 
31.01.2020. 

 Realizare  ‚Parcare etajată P+3” în curtea Ambulatoriului de Specialitate. În curs de realizare 
PUD conform Certificatului de urbanism nr.2.583/25.06.2018. Sursa de finanțare : Bugetul 
Local. Durata estimativă a investiției: 18 luni. 

 „Amenajare loc de joacă/parc la Secțiile Clinice Neurologie și Psihiatrie, str Corbului nr.9, 
lucrări care se vor efectua de sponsori și voluntari 

 

 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

1. Serviciul Achiziții Publice, Contractări și Aprovizionare - Șef serviciu:  
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Ec. Goșa Carmen 

 

2. Componență : Nr. angajați: 4 persoane economisti 

 

3. Obiectul de activitate: achiziții bunuri și servicii , aprovizionare 

 

4. Sinteza activității pe 2019: 

 Achiziție aparatură medicală prin procedură simplificată cu două loturi cu o valoare fără TVA 
estimată la 163.024 ron 

 Achizitie aparatură medicală prin procedură de achizitie directă  cu o valoare fără TVA estimată 
la 200.000 ron 

 Achiziție sisteme monitorizare glicemică și pompe insulină  prin procedură simplifcată cu o 
valoare fără TVA estimată la 171.720 ron 

 Întocmire acord - cadru furnizare alimente cu o valoare estimată de 9.301.685 ron 

 Întocmire acord- cadru reactivi și consumabile pentru laboratorul de analize medicale la o valoare 
estimată de 32.415.490 ron 

 Întocmire acord- cadru  furnizare gaze medicinale cu o valoare estimată de 1.323.600 ron 

 Întocmire acord – cadru  furnizare materiale sanitare transplant  la o valoare estimată de 635.040 
ron  

Comparativ cu anul 2018, valoarea estimată a achizițiilor în urma procedurilor în anul 2019   este mai 
mică cu 326.579.853 ron 

 

5. Obiective majore pe anul 2020: 

 Reînnoirea acordurilor cadru a căror valabilitate expiră in anul 2020, sursa de finațare fiind buget 
local cât și surse proprii, pe o durată estimată de 24 luni 

 Reînnoirea contractelor  cu furnizorii de servicii ai spitalului pe o durată estimată de 12 luni 

 Reînnoirea contractelor cu clienții spitalului pe o durată estimată de 12 luni 

 Elaborarea de noi proceduri de achiziție pentru investițiile aprobate pe anul 2020, sursa de 
finanțare fiind bugetul locat cât și surse proprii 
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 Studiu de piață pentru produsele ce urmează a fi achiziționate direct în vederea 
obținerii unor oferte cât mai convenabile în raport calitate- preț 

 Pregătirea și demararea procedurilor de achiziție privind dotarea și extinderea Corpului B la 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

 

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE (CMCSM) 

 

1.Structura și numele șefului: 

Compartimentul funcţionează în subordinea directă a  managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 
Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara şi este condus de RMC (reprezentant pentru managementul calităţii) 
As. Dr. Caraion-Buzdea Constantin 

 

2.Componenţa compartimentului 

Compartimentul funcţionează cu 8.00 posturi din care : 

- 1.00 post medic – specialitatea managemnetul calitatii 

- 3.00 posturi economist 

- 4.00 posturi referent de specialitate (S) 

 

3.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 și 
coordonarea și implementarea controlului intern mangerial la nivelul unității. 

 

4.Sinteza activităţilor din anul 2019 

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; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

344 
 

 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 și control intern managerial; 

 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 și CIM cu raportare la primaria, Timișoara; 

 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 
și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute. 

 

5.Obiective generale pentru anul 2020 
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 Îmbunătăţirea colaborării cu șefii tuturor sectoarelor de activitate în vederea 
implementării sistemului de asigurare a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

 Întocmirea de analize şi rapoarte formale şi informale. 

 Reglementarea şi implementarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
serviciilor din spital.   

 Evaluarea eficacităţii şi eficienţei proceselor de îmbunătăţire a calităţii derulate în spital. 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL SSM și PSI  

 

1.Structură este un compartiment prevăzut în organigrama spitalului pe TESA în subordorea directă a D-
nului Manager Dr. Adam Ovidiu din 2011. 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. 

 

2.Componență -  două posturi de inginer cu atributii și pregatire pe domeniile SSM și PSI  

 

3.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. 

 

4.Sinteza  activitățiilor : 

 Identificarea factorilor de risc și îmbolnavire profesională s-a realizat prin monitorizarea fiecărui 
loc de munca din cadrul Sectiilor Unitatii Sanitare ; 

 Elaborarea de instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice fiecarui loc de 
munca ; Decizii SSM pentru numirea Conducatorilor pe locurile de munca cu atributii de instruire 
la locul de munca si periodica ; 
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 Intocmirea 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 s-a efectuat la tot 
personalul nou angajat in 2019 ( medici rezidenti, studenti si elevi in practica ) ;. 

 Întocmirea tematicii periodice pe 2020, pe secții la 3 luni. 

 În cursul anului 2019,   s-a semnalat  un accident de muncă cu incapacitate temporară  de muncă 
pentru o angajata din Sectia Chirurgie Pediatrica inregistrat la ITM Timis cu nr.7123/18.03.2020 ( 
3722/08.03.2020 ), precum si la Casa de Pensii cu nr. 25472.04.2020 ; 

 Măsurile tehnice,organizatorice, igienico-sanitare precum și cheltuielile acestor măsuri au fost 
realizate. 

 Avem buletinelor de expertizare pentru locurile de muncă  din 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. 

 Acte de autoritate privind apărarea  împotriva incendiilor   

 

 

5.Obiective majore propuse 2020 : 

 

o Elaborarea, actualizarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind  
apărarea  împotriva incendiilor ; 

o Planificarea şi executarea de controale proprii periodice ; 

o Planificarea şi executarea de exerciţii de evacuare/intervenţie ; 

o Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu ; 

o Propunem îmbunatatirii la Instalaţiile electrice din unele clădiri sunt îmbătrânite, deteriorate şi cu 
multe improvizaţii, de exemplu: Sectia de Neonatologie; 
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o 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 ; 

o Identificarea factorilor de risc la care sunt supuși lucrătorii și reducerea acestor riscuri la 
modificarea conditiilor de munca; 

o Elaborarea  și implementarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 

o Formarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor în spiritul cerințelor securității și sănătăţii în 
muncă; 

o Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM și a legilor în vigoare.- Trimestrial; 

o Dotarea cu Echipamente de lucru pentru noii angajați, conform CCM și a legilor în vigoare – pe 
bugetul alocat pe anul 2019; 

o Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor 
ptr. meseriile noi ; 

 


