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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013 

DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 

 

“Sunt parte a unei echipe care în acest mandat va da o faţă nouă Timişoarei în toate 
domeniile, iar acest lucru este deja vizibil. Au fost proiecte grele demarate, unele dintre ele 
finalizate.  

Proiectul european de 25 de milioane de euro de retehnologizare si modernizare a 
Colterm (POS Mediu axa 3) pentru conformare la normele de mediu, cuprinzand monitorizare, 
desulfurare, retehnologizare a cazanelor de la CET Sud este finalizat si e o reusita nationala. 
Practic, suntem singurul oras din Romania care reuseste sa treaca de faza 1 a acestui program 
european si poate accesa fondurile de 25 milioane de euro de refacere a instalatiilor de 
transport si distributie in 2014. A fost un proiect foarte greu pe care l-am supervizat si care 
permite functionarea CET SUD in continuare si accesul timisorenilor la utilitati fara o explozie a 
pretului generata de cresterea pretului la gazul natural.  

Am condus negocierile, extrem de dure, cu Banca Mondiala (IFC), pentru obtinerea 
creditului performant pentru asigurarea finantarii pentru finalizarea proiectelor europene ale 
Timisoarei. Au fost 6 luni in care am putut convinge 20 de experti internationali de viabilitatea 
proiectelor noastre, dar si de functionarea coerenta a institutiei din punct de vedere financiar si 
strategic, in cele mai mici amanunte. 

 Am condus 90% din comisiile de licitatie ale Primariei Timisoara, realizand economii, 
prin abordarea legala flexibila si corecta, de peste 25 de milioane de euro in bugetul local.  

Am coordonat bugetul Timisoarei in 2013 si 2014, schimband total filosofia acestui 
buget si orientandu-l catre investitii, in detrimentul sectiunii de functionare (procente de peste 
50% in fiecare an). 

 Am lansat in 2014 programul de reabilitare a cladirilor istorice din Timisoara din 
bugetul local, un program care va schimba fata istorica a Timisoarei in urmatorii ani.  

Agenda culturală a Timişoarei e astăzi sensibil mai bogată din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, evenimentele timişorene capătă anvergura naţională şi multe dintre 
manifestările culturale oprite din lipsa de finanţare fac astăzi bucuria timişorenilor. 



Raportul de activitate pe anul 2013- Viceprimar Dan Diaconu 

 

2 

 

 Ţinem în frâu calitatea aerului din Timişoara, chiar in condiţiile existenţei a 100 de 
santiere uneori, am evitat procedura de infringement a Comisiei Europene si am devenit studiu 
de caz pozitiv la nivelul Ministerului.  

Am realizat investitii in zeci de scoli, am început lucrări de extindere şi reparaţii pentru 
foarte multe dintre ele, am dat în folosinţă grădiniţe noi la standarde europene. Am investit în 
spitalele municipalităţii sume semnificative atât în patrimoniu, cât şi în dotări – cel mai modern 
computer tomograf din vestul ţării la Spitalul de Copii, noi secţii de Oncologie, 
Pneumofiziologie în spitalele timişorene. Sunt doar puţine din exemplele pe care le-aş putea da 
din ceea ce s-a realizat în aceşti doi ani.”-  www.opiniatimisoarei.ro 

 

 

Clădiri renovate pentru spitale, şcoli modernizate pentru performanţe  

Anul 2013 a însemnat pentru Municipiul Timişoara o nouă provocare în ceea ce priveşte 

spaţiile destinate instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale.  

Mutarea activităţii Clinicii de Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara, din imobilul retrocedat din Bv. Mihai Viteazu nr. 26 în imobilul aparţind 

reţelei şcolare situat în str.Victor Babeş nr.22.şi a  Ambulatoriului de specialitate (Policlinica nr.3) 

din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă din imobilul retrocedat din Str. Sf Rozalia (fost 

Mugurilor) nr. 1 în imobilul aparţinând reţelei şcolare din str. Daliei nr.17. a însemnat reducerea 

cheltuielilor cu plata chiriei şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice, 

la standarde ridicate.  

Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timişoara beneficiază din 2013, de un aparat tomograf 

nou. Tomograful a costat aproximativ 1.100.000 de euro, iar fondurile pentru achiziţionarea 

acestuia au venit atât din partea Ministerului Sănătăţii cât şi din partea Primăriei Timişoara. 

În anul 2013, s-au efectuat lucrări de reparaţii la spitalele care sunt în administrarea 

municipalităţii, în valoare de peste 12.000 mii lei: Spitalul Clinic Municipal (Laboratorul 

Patologic, Secţia Chirurgie Oncologică, Secţia Oncologie Medicală, Secţia Chimioterapie, Secţia 

http://www.opiniatimisoarei.ro/
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ORL şi Secţia Oftalmologie), Clinicile Noi, Spitalul de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie “V. 

Babeş”, Spitalul de Copii”Louis Turcanu”. 

De asemenea, au fost începute demersurile necesare pentru colectarea datelor în vederea 

completării machetei transmisă de către Ministerul Sănătăţii, cu scopul realizării Strategiei de 

sănătate publică din România.  

Primăria continuă să sprijine activitatea spitalelor aflate în administrarea municipalităţii: 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, 

pentru a asigura condiţii cât mai bune de tratament şi pentru a consolida poziţia centrului medical 

din Timişoara ca centru medical european.  

Municipalitatea prin direcţia de specialitate (Direcţia Instituţii şcolare, medicale, sportive 

şi culturale) gestionează bazele sportive Sala „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de 

gimnastică şi bazin de înot), cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în curţile unor şcoli) şi asigură condiţii 

corespunzătoare desfăşurării activităţilor sportive, culturale, educative şi de agrement care au loc 

în cadrul acestor baze sportive, administrează şi întreţine terenurile de sport construite de Primăria 

Municipiului Timişoara pe domeniul public, şi coordonează activităţi privind parteneriatele locale 

referitoare la proiectele comunitare din domeniul sportiv.  

În mod concret, bugetul total alocat pentru finantarea activităţii sportive a fost de 

16.925.000 lei, din care: 14.200.000 lei -cotizaţii anuale pentru finanţarea parteneriatelor în care 

Municipiul Timişoara este membru asociat(ACS Poli; BC Timisoara; RCM U.Vest; Clubul de 

Handbal U-Politehnica); 2.060.000 lei-contribuţii financiare pentru finanţarea contractelor de 

asociere cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline sportive individuale, 

respectiv 665.000 lei pentru finanţarea programelor proprii.  
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“Ne-am propus ca până în anul 2014 să finalizăm procesul prin care nicio şcoală nu va 

mai avea proces educaţional în două schimburi. Ne dorim ca toate cursurile să se desfăşoare de 

dimineaţă şi, ca atare, facem investiţii sau reparaţii majore în obiective educaţionale care ţin de 

patrimoniul municipiului Timişoara, fie că e vorba de Liceul Lenau, unde reamenajăm zece clase 

în internat, fie că e vorba de lucrarea majoră de pe Gheorghe Doja a Liceului Grigore Moisil, o 

lucrare de 2,8 milioane de lei plus TVA ca estimare, care urmează să intre în licitaţie şi care 

înseamnă mansardarea şi reabilitarea unui întreg corp de clădire. Pentru Moisil estimăm ca în 

primăvara anului viitor să finalizăm aceste lucrări. Începând din toamnă se vor putea programa 

cursurile de dimineaţă cu siguranţă pentru Liceul Lenau, Şcoala Generală 16, într-un procent 

foarte mare chiar pentru Colegiul Bănăţean şi începând de anul viitor la multe alte şcoli.” 

Un deziderat al actualei administraţii este ca în toate şcolile timişorene să se desfăşoare 

cursuri doar de dimineaţă. Principalul obstacol în atingerea acestui obiectiv a constituit-o însă 

lipsa de spaţiu cu care se confruntă unele unităţi de învăţământ. 

Astfel, pentru Liceul Nikolaus Lenau, s-au amenajat zece clase suplimentare în spaţiul din 

internatul de pe Nemoianu nr. 5, clase care acoperă complet necesarul pentru învăţământul de 

dimineaţă; Colegiul Bănăţean beneficiază de spaţii suplimentare în căminul Colegiului Tehnic de 

Vest, iar Şcoala Generală nr. 16 beneficiază de spaţii suplimentare de învăţământ în cadrul 

Colegiului Ferdinand I pentru acoperirea completă a necesarului. 

“O investiţie importantă care a fost demarată vizează reabilitarea clădirii Liceului 

Grigore Moisil de pe strada Gheorghe Doja, din zona Pieţei Bălcescu unde vor fi 19 săli de clasă, 

pe lângă o sală de calculatoare, o sală de sport, o sală de servire a mesei, cabinet medical şi 

grupuri sanitare. Această lucrare va acoperi total nevoia de spaţiu a Liceului Grigore Moisil, 

astfel încât procesul educaţional să se desfăşoare într-un singur schimb. Valoarea estimată a 

lucrărilor este de 2,8 milioane de lei, sumă alocată din bugetul local. Este fosta şcoală generală 

22, clasele I-IV, se află într-adevăr într-o stare avansată de degradare. Atunci când era 

funcţională încălzirea se făcea cu sobe de teracotă. Este şi un imobil istoric şi a fost, timp de ani 

de zile, locul preferat de cazare al oamenilor străzii.” 
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În anul 2013, s-au realizat lucrări de reparaţii şi reabilitări la unităţile de învăţământ în valoare de 

6.757,98 mii lei, iar în programul de investiţii s-au executat lucrări de extindere în regim P+1E la 

Gradiniţa PP26, în valoare de 1.600.000 lei; expertiza tehnica,PT si AC pentru reabilitare şi 

extindere corp situat pe Str. Gh.Doja nr.27-29, aparţinând Liceului G. Moisil, în valoare de 49.972 

lei; expertiza tehnica şi DALI pentru etajare/ sau extindere corp şcoala la Colegiul Tehnic Regele 

Ferdinand, în valoare de 131.564 mii lei; DALI si PT reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi 

clădire şcoală P+2E, la Grup Şcolar E.Ungureanu, în valoare de 111.400 lei;  s-a executat Studiu 

Fezabilitate pentru construcţie spaţii de învatamânt şi utilităţi pentru Liceul N.Lenau pe str. Oituz 

în valoare de 83.958,64 lei.  

 

Spaţii verzi, parcuri şi noi locuri de joacă şi protectia mediului 

“Spaţiile verzi sunt unul dintre punctele forte ale Timşoarei pentru că, în momentul de faţă, 

suprafaţa totală a spaţiului verde în Timiţoara este de aproximativ 550 de hectare neluând în 

calcul Pădurea Verde care aparţine tot de municipiu şi care reprezintă teren cu vegetaţie 

forestieră. Incă nu suntem la nivelul cerut de UE, avem cam 18 mp spaţiu verde pe locuitor, însă 

avem speranţe mari că vom ajunge la acest nivel. Sigur vorbim aici de zone verzi amenajate de 

către municipalitate pentru că nu avem sută la sută o evidenţă a zonelor verzi private şi, de 

asemenea, Pădurea Verde care este principalul plămân al Timişoarei nu intră în acest calcul. Nu 

avem o mare problemă din punct de vedere al spaţiilor verzi. Avem foarte multe parcuri şi pentru 

asta Timişoara este numit oraşul parcurilor şi oraşul florilor, însă ne preocupă această problemă 

şi încercăm ca în fiecare an să extindem spaţiul verde amenajat şi spaţiul de recreere. De 

asemenea, în următorii 2-3 ani, încercăm să închidem centura forestieră a municipiului Timişoara 

care a început în anii trecuţi, se dezvoltă şi anul acesta cu câteva zeci de mii de arbuşti şi urmează 

să fie închisa în câţiva ani” 
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În anul 2013 s-au executat lucrări în valoare de 17.194.268,59 lei:  

• S-au plantat 1.107 buc. arbori - 49.647 buc. arbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu şi 

trandafiri), 245.280 bucăţi flori anuale, 187.382 bucăţi flori bienale şi 16.000 bulbi lalele, 

4.743 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici.  

• S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 157,37 ari  

• S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de 

aproximativ 168.211 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  

• S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă totală de 

1.948 ari şi un număr total de 1.654 bucăţi figuri izolate;  

• S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 27.018 arbori şi arbuşti  

• S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie pe o suprafaţă de 446.641 ari;  

• S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 878.769,75 ari;  

• S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 1.357,00 ari;  

• S-au curăţat 1.360 ari de zăpadă;  

• A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 12.183 ml. garduri vii;  

• S-au udat în total 17.879,93 arbori, arbuşti şi conifere şi 135.267,50 ml gard viu, 12.400 ari 

cu plante floricole şi 50,23 ari cu suprafeţe gazonate 

 

S-au executat lucrări de reparaţii si întreţinere la 117 de locuri de joacă, in valoare de 1.934.000lei. 

Serviciile pentru curăţare grafitti de pe imobile proprietatea Municipiului Timişoara, realizate pe o 

suprafaţă totală de 556 mp., s-au ridicat la valoarea 80.000 lei. 

 

Un nou loc de joacă  

S-a amenajat un nou şi modern loc de joacă şi o canisită pe strada Intrarea Iorgovanului, cu o 

suprafaţă de peste 1.200 mp, valoarea lucrărilor fiind de 418.829,94 lei.  
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Amenajarea a constat în amplasarea unor echipamente de joacă pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 3 şi 14 ani, respectiv: tobogane, figurine pe arc, leagăne, căţărătoare con cu frânghii şi groapă 

de nisip. Pentru patrupede a fost amenajată o canisită pe o suprafaţă de 56 mp.  

Pentru vizibilitate pe timp de noapte au fost montate corpuri de iluminat. Suprafaţa gazonată de 

773 mp a fost realizată cu gazon rulat de mare densitate si a fost dotata cu sistem de irigat. S-au 

plantat 48 conifere, 18 arbori, 51 arbuşti 749 bucăţi gard viu şi 58 plante perene.  

Suprafaţa de protecţie de 256 mp la echipamentele de joacă a fost acoperită cu tartan. 

Reamenajarea Parcului Scudier 
 
“Proiectul de studiu de fezabilitate prevede două soluţii de amenajare, una în stil de grădina 

vieneză, cealaltă prevede îmbinarea armonioasă a stilului geometric deja existent cu cel peisager 

englezesc Parcul Scudier sau Parcul Central, aşa cum este cunoscut timişorenilor, este unul 

dintre cele mai vechi parcuri ale oraşului, din 1860. Ne dorim ca acest parc să-şi recâştige atât 

strălucirea, cât şi funcţionalitatea”. 

Primăria Municipiului Timişoara a propus timişorenilor pentru realizarea studiului de fezabilitate 

două variante de reamenajare peisagistică a Parcului Scudier, fost Central, şi pentru a se lua o 

decizie a fost lansat un sondaj în acest sens pe site-ul municipalităţii. Prima variantă este de tipul 

unui “parc vienez”, în concordanţă cu titulatura municipiului Timişoara de “Mica Vienă”, iar 

cealaltă variantă este cea a unei “peluze londoneze”. Reamenajarea parcului va include montarea 

de noi corpuri de iluminat, un nou mobilier urban (bănci, mese de şah etc.), modernizarea aleilor şi 

alte lucrări.  

Gestionarea deseurilor si educatia ecologica 

“Timişoara a început din 2007 colectarea duală a deşeurilor în două fracţii: deşeuri umede şi 

uscate. Ea funcţionează extrem de bine şi dincolo de implicarea cetăţenilor în colectarea duală a 

deşeurilor Societatea de salubrizare a Primăriei Timişoara beneficiază de o staţie de sortare 

modernă, una dintre puţinele din România care permite utilizarea şi reciclarea într-un grad cât 

mai mare a deşeurilor. Tot în acest sens, anul 2013 vizează o direcţie de dezvoltare importantă în 

infrastructura de administrare a deşeurilor iar aceasta constă în realizarea investiţiei numită 
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Valorificarea energetică a combustibililor alternativi obţinuţi din deşeuri municipale, prin 

realizarea unei instalaţii şi integrarea acesteia în CET Sud Timişoara. Este vorba de o centrală 

electrică şi termică pentru care combustibilul îl reprezintă fracţia uscată a deşeurilor strânse din 

municipiul Timişoara şi care are o importanţă mare atât în managementul deşeurilror cât şi în 

felul cum populaţia resimte preţul la energia termică şi la forma în care se realizează enegia 

termică şi energia electrică.” 

În cursul anului 2013, de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea de 66.655,7 

tone deşeuri, iar de la agenţi economici cantitatea de 14.021,9 tone deşeuri. Ca urmare a 

implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o cantitate totală de 

10.506,50 tone materiale reciclabile, din care: 5.292,20 tone hârtie/cartone; 5.078,02 tone PET şi 

alte materiale plastice; 65,76 tone sticlă; 26,00 tone metal.  

Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic sau prin reciclare) 

următoarele cantităţi de deşeuri: 5.56,20 tone hârtie/carton; 5.078,02 tone PET şi alte materiale 

plastice; 72,14 tone sticlă (reciclare); 26,00 tone metal (reciclare). 

Cele mai importante acţiuni ecologice şi programe privind educaţia ecologică au fost:  
- „Curăţenia Generală de Primăvară” (08.04. – 23.04.2013): s-au colectat 3.151,91 tone deşeuri de 

la populaţie. De asemenea, au fost colectate 49,58 tone deşeuri recuperabile din care 4,20 tone 

D.E.E.E–uri (deşeuri din echipamente electrice, electronice şi electrocasnice).  

- Curăţenia Generală de Toamnă”(14.10. – 29.10.2013):au fost colectate 3.576,42 tone deşeuri de 

la populaţie, din care 35,26 tone deşeuri recuperabile şi 454,60 deşeuri vegetale. De asemenea, în 

cadrul acestei campanii au fost colectate 6,30 tone D.E.E.E–uri (deşeuri din echipamente electrice, 

electronice şi electrocasnice).  

- Acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi 

electrocasnice (DEEE), promovate în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec”, 

sub sloganul „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”.  

- Campania naţională „Let's Do It! Romania”, desfăşurată în data de 28 Septembrie 2013, proiect 

care şi-a propus să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a 

deşeurilor şi aplicarea legislaţiei în domeniu. Ajuns la cea de-a cincea ediţie, evenimentul a 

mobilizat 210 voluntari, care au colectat 470 saci cu deşeuri din zona Pădurii Verzi. 
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Monitorizarea si protectia mediului 

“Tinem in frau calitatea aerului din Timisoara, chiar in conditiile existentei a 100 de santiere 
uneori, am evitat procedura de infringement a Comisiei Europene si am devenit studiu de caz 
pozitiv la nivelul Ministerului.” 

In cursul anului 2013, s-au înregistrat 30 depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10 

dintre care 7 depăşiri la staţia TM1 din Calea Şagului şi 23 depăşiri la staţia TM5 din Calea 

Aradului ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător. 2013 este al doilea an consecutiv în care, la nivelul aglomerării Timişoara, nu 

se mai înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxime admise la indicatorul PM10, aparând 

premisele în viitorul apropiat de închidere a procedurii de infrigement, declanşată de Comisia 

Europeană pentru 5 aglomerări din România – inclusiv Timişoara. 

Anul Nr. depăşiri PM10  Număr total  
depăşiri/an la PM10  

                                                   Staţia TM1  
                                                   din Calea Şagului  

Staţia TM5  
din Calea Aradului  

2010  51  40  91  

2011  64  56  120  

2012  14  24  38  

2013  7  23  30  

 

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în 

vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 

creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”, demarat în luna noiembrie 2010, este în faza 

finală de implementare. Această investiţie va conduce în final la conformarea celor două Instalaţii 

Mari de Ardere IMA (Cet Centru şi Cet Sud) la standardele de mediu privind poluarea 

atmosferică. Astfel, Timişoara va fi primul oraş din România care va respecta normele de mediu în 

privinţa calităţii aerului. 
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Pentru actualizarea Hartii Strategice de Zgomot care permite stabilirea unor concluzii privind 

zonele cele mai intens poluate fonic, în vederea îmbunătăţirii habitatelor în zonă, Primaria 

Municipiului Timisoara a efectuat in anul 2013, 1.982 de măsurători a zgomotului ambiental în 

Municipiul Timişoara. 

În cursul lunii decembrie 2013 s-au plantat 110.880 butaşi de salcie energetică, in valoare de 

67.378 lei, pe 8 ha de teren. Plantaţia de salcie energetică va contribui astfel la o mai eficientă 

utilizare a terenurilor municipalităţii, la o nouă abordare locală privitoare la producerea de 

biomasă exploatată într-o manieră sustenabilă, care să fie utilizată ca biocombustibil, pentru 

producerea de energie, cu emisii scăzute de CO2. 

Anul 2013 a insemnat si demararea procedurilor necesare pentru prelungirea autorizaţiei de 

construire pentru obiectivul de investiţie „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa”. 

Managementul populatiei canine 

În anul 2013 au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 2.871 câini; s-au înregistrat 8 

eutanasii şi 617 mortalităţi; de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 584 cadavre;  s-au 

înregistrat 619 revendicări şi adopţii. 

In cadrul campaniei „Sterilizarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara şi 

reîntoarcerea acestora în teritoriu” au fost sterilizaţi un număr de 2.040 de câini comunitari şi au 

fost reîntorşi în teritoriu un număr de 1.693 câini comunitari , iar în cadrul campaniei” Clinica 

Mobilă” au fost sterilizaţi 98 câini. 

Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor ”ECO-VET”, au fost organizate 12 târguri de 

adopţii canine, iar în cadrul acestora au fost daţi spre adopţie un număr de 78 de câini şi 6 pisici.  

 

Voluntar pentru situatii de urgenta 

 
In cursul anului 2013, voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de 

voluntariat „SALVO” ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la 
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solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş prin Sistemul 

naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul 

rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă fiind de 117.  

De asemenea, au fost demarate 24 de acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului 

Timişoara care au fost informaţi cu privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, 

iar echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, 

medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale echipamentelor şi 

tehnicii de intervenţie, acordarea primului ajutor, precum şi activităţi de dresaj cu câini de salvare 

şi demonstraţii interactive pe cursuri de apă şi la înălţime.  

 

Timisoara- „CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 2013” 

De la an la an, mişcarea Earth Hour iniţiată şi coordonată la nivel global de WWF (World Wilde 

Fund for Nature) capătă proporţii din ce în ce mai mari. De la prima ediţie din 2007, când a 

participat un singur oraş – Sydney - şi până în prezent au participat peste 6.500 de oraşe din 153 

de ţări. Aproape două miliarde de oameni din întreaga lume doresc să facă ceva concret pentru 

mediul înconjurător. 

În anul 2013, Municipiul Timişoara a câştigat titlul de „CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 

2013”, în urma unei competiţii susţinute de o aplicaţie de participare jurizată de instituţii de 

specialitate şi asociaţii ecologice de prestigiu, experţi şi specialişti în domeniile dezvoltare 

durabilă şi clădiri verzi. Titlul de „CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 2013” a fost decis de 

o competiţie între cele trei oraşe finaliste Botoşani, Ploieşti şi Timişoara, misiunea fiind aceea de 

colectare a celei mai mari cantităţi de PET-uri în cadrul unui eveniment organizat în fiecare oraş 

finalist.  
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Timisoara –multiculturală, multietnică, cosmopolită 
 

“Diversitatea de etnii, culturi şi confesiuni ne obliga sa cream evenimente pentru publicul 

cosmopolit al Timisoarei, mixuri culturale care fac deliciul vizitatorilor – fie ei romani sau 

straini. Pentru ca Timisoara, datorita interesantelor si numeroaselor interferente culturale, are un 

brand pe care trebuie sa-l respecte, acela de oras multicultural. Agenda culturala a Timisoarei e 

astazi sensibil mai bogata din punct de vedere cantitativ si calitativ, evenimentele timisorene 

capata anvergura nationala si multe dintre manifestarile culturale oprite din lipsa de finantare 

fac astazi bucuria timisorenilor. 

Jazz-ul este dintotdeauna un gen de muzică divers şi multicultural, definit astfel încă dinainte ca 

astfel de concepte să existe, un continuu mix de oameni, sentimente şi muzică. Pornind de la 

această idee, gestul de a organiza un eveniment important de jazz în Timişoara, un simbol al 

multiculturalismului în Romania şi în această parte a Europei, e unul natural şi deopotrivă 

simbolic.” 

Anul trecut Primăria Municipiului Timişoara a organizat prima ediţie a festivalului JAZZ™, în 

Piaţa Victoriei, între 5-7 iulie, unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din România şi 

nu numai. În cele trei zile de festival au urcat pe scenă nume mari din jazzul mondial: Richard 

Bona, un virtuoz al basului electric, Kurt Elling, unul dintre cei mai importanţi vocalişti de jazz, 

David Murray Infinity Quartet featuring Macy Gray, saxofonistul Ilhan Ersahin alături de trupa 

Istanbul Sessions, toboşarul Manu Delago şi proiectul Handmade, Hidden Orchestra din 

Edinburgh, Scoţia. Încă de la prima ediţie, festivalul s-a bucurat de un enorm succes, prin 

participarea unui public numeros din ţară şi din străinătate. Ne dorim ca această manifestare să 

devină un reper, şi, totodată o constantă în peisajul cosmopolit al Timişoarei, un eveniment care să 

contribuie, an de an, pe lângă alte manifestări culturale de prestigiu, la susţinerea oraşului nostru 

pentru candidatura la titlul „Timişoara – Capitală Culturală Europeană”, pentru anul 2021. Ne 

propunem să creştem turismul cultural şi, astfel, să dezvoltam un eveniment internaţional în 

spiritul multicultural al oraşului. 

Împreună cu Asociaţia Festivalul Baroc, municipalitatea a organizat cea de-a doua ediţie a 

Festivalului Baroc în perioada 14 - 20 octombrie 2013. Evenimentul s-a desfăşurat în locaţii cu 
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semnificatie istorica extrem de mare: Piaţa Unirii, Piaţa Operei, str. Mărăşeşti, Piaţa Libertăţii şi 

Bastionul Theresia. Manifestarea a fost, şi se doreşte a fi şi pe parcursul ediţiilor viitoare, un prilej 

de a conştientiza moştenirea culturală bogată pe care o are oraşul Timişoara. Festivalul a pus în 

valoare multiculturalitatea unică a zonei, a trecut în revistă data de 18 octombrie, declarată zi de 

importanţă locală şi, totodată, a sărbătorit 350 de ani de la naşterea prinţului Eugeniu de Savoya, 

personalitate care a marcat un moment de răscruce în istoria Europei – eliberarea cetăţii Timişoara 

după 164 de ani de stăpânire otomană, în 18 octombrie 1716. 

Primaria Municipiului Timisoara prin Casa de Cultura a Municipiului sprijină şi 

organizează zeci de evenimente culturale de anvergură, printre care se numără: Festivalul Plai, 

Festivalul de Film de scurtmetraj Timishort, Festivalul International de Street Art si Graffiti, 

Festivalul de Opera si Opereta, Festivalul Bega Bulevard  care doreşte, an de an, să atragă atenţia 

timişorenilor asupra importanţei canalului Bega pentru oraş şi asupra posibilităţilor de recreere, 

agrement, sport sau divertisment pe care acesta le oferă, Festivalul International de folclor 

“FESTIVALUL INIMILOR” ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, este una dintre cele mai 

prestigioase sărbători ale folclorului românesc şi international, un regal de folclor, prima 

manifestare de acest gen din ţara noastră cuprinsă în calendarul manifestărilor culturale ale 

UNESCO.  

Împreună cu Filarmonica de Stat „Banatul”, municipalitatea a organizat evenimente de 

înaltă ţinută artistică: Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală este un eveniment artistic de 

primă importanţă al oraşului Timişoara, intrat în tradiţia culturală a acestuia, Gala blues-jazz 

KAMO, Timorgelfest 2013 este cel mai important festival de muzică de orgă din vestul României, 

Zilele muzicii sacre.  

În anul 2013, Filarmonica de Stat „Banatul” a realizat 139 spectacole, dintre care 45 – 

concerte simfonice şi 13 concerte vocal – simfonice, 1 concert coral, 2 spectacole de teatru şi 

muzică, 65 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal - instrumentale, 7 concerte de muzică 

veche, 3 seri de concerte corale de muzică sacră şi 2 concerte - gale de jazz. În cadrul acestor 139 

spectacole, s-au prezentat publicului 14 prime audiţii, din care 4 prime audiţii absolute din creaţia 

românească. În anul 2013, la pupitrul orchestrei simfonice au fost invitaţi 32 dirijori, dintre care 

13 din străinătate şi 19 din România. 
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“Considerăm că cele doua teatre, Teatrul German si Teatrul Maghiar, din subordinea 

Consiliului Local Timisoara merita cu prisosinta susţinerea municipalităţii, premiile nationale, numarul 

important de spectatori, productiile de mare valoare si impact fiind argumente esentiale in promovarea 

multiculturalităţii Timişoarei” 

 

Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” a susţinut în anul 2013, 132 de spectacole din 

care 5 premiere. Din numărul total de reprezentaţii, 105 au avut loc la Timişoara în Sala Mare a 

teatrului, iar 27 au fost jucate în deplasare. 

Dintre evenimentele majore organizate la Timișoara amintim Festivalul Euroregional de 

Teatru (TESZT) care a ajuns, în 2013, la a şaptea ediţie. Evenimentul are ca scop promovarea 

multiculturalităţii şi familiarizarea publicului spectator cu cele mai noi evenimente teatrale din 

euroregiunea DKMT (Dunărea, Criş, Mureş, Timiş) şi nu numai. Festivalul este, astfel, o 

platformă de schimburi culturale, dar şi o invitaţie la dialog cu artişti şi oameni de teatru. 

Teatrul a implementat in calitate de partener proiectul european transfrontalier, intitulat 

„Virtual Theatre” - Cultural Bridge - Teatru virtual- Punte culturală - un proiect  conceput pentru  

a  reuni producători, prin intermediul tehnologiei ICT,  e-traineri, tineri cu aptitudini artistice, 

actori şi spectatori din spaţiul HU – RO şi de a realiza, împreună, un pod cultural, care oferă noi 

posibilităţi de comunicare şi conexiune între Public şi Teatru.  

Premiile și distincțiile primite în anul 2013 reflectă atât profesionalismul actorilor  cât şi 

calitatea actului cultural: premiul pentru cea mai bun rol feminin a fost înmânat actriţei Lőrincz 

Rita din spectacolul Gardenia de Elybieta Chowaniec, în regia lui Koltai M. Gábor, in cadrul 

Festivalul de Teatru Scurt, Oradea; municipalitatea a acordat Teatrului Maghiar de Stat “Csiky 

Gergely”, Diploma de Excelență pentru promovarea artei timișorene prin includerea spectacolului 

Gardenia în selecția finală a Festivalului Național de Teatru, iar Consiliul Județean Timiș a 

acordat premiul Pro Cultura. 

Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut în anul 2013, 111 reprezentaţii din care 6 

premiere. Din numărul total de reprezentații 98 au avut loc la Timişoara în Sala Mare a teatrului, 

iar 13 au fost jucate în deplasare. 
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Dintre evenimentele majore organizate la Timișoara amintim Festivalul Internațional de 

Teatru de Tineret de Expresie Germană cu participanți din Germania, Austria, Serbia, Ucraina și 

România (în colaborare cu Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau“ Timișoara), Festivalul European de 

Teatru „Eurothalia“, aflat la ediţia a III-a, a oferit o selecție de spectacole cu participanți din 

Germania, Olanda, Croația, Polonia, Elveția și România, prilejuind astfel o călătorie prin teatrul 

european, explorându-se diferitele curente ale scenei contemporane: aici s-au întâlnit dansul și 

improvizația, debutul regizoral și deopotrivă creaţiile unor regizori consacrați,  dar şi spectacolul 

de gală “Sus cortina la 60 de ani” organizat cu ocazia aniversării a 60 de ani de existență a 

Teatrului German de Stat Timișoara (în colaborare cu Redacția germană a Televiziunii Române). 

Anul 2013 a adus Premiul UNITER pentru Debut obținut de actrița TGST Olga Török 

pentru rolul Iris din spectacolul Fetița din bolul peștelui auriu, de Morris Panych, regia Radu 

Afrim; Diploma de Excelență acordată Teatrului German de Stat de către Primăria Municipiului 

Timișoara pentru promovarea artei timișorene prin includerea spectacolului Pescărușul în selecția 

finală a Festivalului Național de Teatru şi Premiul Pro Cultura acordat de Consiliul Județean 

Timiș actorului Horia Săvescu. 

 

Comunicare, deschidere şi transparenţă 

Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni de la camera 12 a Primăriei asigurã consilierea şi 

informarea cetãţenilor în toate domeniile de activitate ale primãriei la sediul instituţiei şi este. Tot 

aici se face şi înscrierea în audienţã a cetãţenilor oraşului la membrii executivului, la directorii şi 

şefii de servicii din cadrul primăriei. Fiind interfaţa instituţiei cu cetăţeanul de fapt, era necesară 

modernizarea acestui centru şi reorganizarea fluxurilor, astfel încât sã fie cât mai mic timpul de 

aşteptare pentru timişoreni.  

In anul 2013, au fost înregistrate 117968 de solicitări din partea cetăţenilor din care 158 

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. Numărul persoanelor înscrise în audienţe la executivul municipalităţii a fost de 

1956.  
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La sfârşitul anului 2013, la iniţiativa unui grup de tineri timişoreni, au început discuţiile cu 

privire la Open Data, sub aspectul juridic, administrativ, procedural, necesarului (logistic, uman, 

finaciar etc.), precum şi timpilor de realizare. Organizatiile Open Data care activează la nivel 

central doresc să transforme experienţa Timişoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare şi 

pentru alte oraşe. Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise 

livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce 

și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative. 

În anul 2013, au fost organizate de către Compartimentul de Presă un număr de 135 de  

conferinţe şi briefing-uri de presă cu diferite teme, la care au luat parte jurnaliştii din presa locală  

şi centrală, accesul fiind liber şi fiind pregătită documentaţia aferentă: comunicate de presă, 

prezentări de proiecte, informări publice. Au fost organizate pentru presă 32 ieşiri pe teren pentru 

prezentarea diferitelor activităţi, proiecte sau investiţii în derulare ale municipalităţii. Aceste 

evenimente de presă au fost organizate în măsuraîn 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. 

Un alt mijloc de comunicare şi informare a cetăţenilor municipiului este şi ziarul Monitorul 

Primăriei Municipiului Timişoara, care apare lunar. Dacă în decembrie 2002, Monitorul Primăriei 

Timişoara avea doar patru pagini, datorită succesului înregistrat la timişoreni, în mod progresiv, de 

la an la an, a fost mărit atât numărul de pagini şi implicit volumul informaţiilor. 

În momentul de faţă formatul publicaţiei este: 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. Monitorul Primăriei Timişoara este distribuit lunar în mod gratuit în casele 

timişorenilor. 

De la 1 august 2011, odată cu sărbătorirea apariţiei numărului 100 din seria nouă a 

Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, timişorenii pot actualiza şi varianta online a 

ziarului pe www.primatiatm.ro. Spre deosebire de vechiul format, in noul format se vor face 

actualizări zilnice cu informaţii nu doar din administraţie, ci şi despre viaţa consiliilor de cartier, a 

societăţii civile, personalităţi de marcă ale Timişoarei, momente remarcabile din istoria oraşului. 

 



Raportul de activitate pe anul 2013- Viceprimar Dan Diaconu 

 

17 

 

 Recunoaşterea valorilor şi Gala Excelenţei 

 

“A venit momentul să sărbătorim şi să răsplătim simbolic efortul, voinţa, capacitatea şi 

performanţa. Dincolo de un moment de bilanţ, fiecare astfel de gest este unul de speranţă. 

Speranţa în ceea ce putem deveni prin educatie.” 

 

În anul 2013, a avut loc Gala Excelenţei Timişorene, prin intermediul căreia 

municipalitatea a premiat elevii olimpici internaţionali şi profesorii lor coordonatori, excelenţa 

socio – culturală, au fost acordate premii pentru cele mai bune creaţii literare şi diplome pentru 

elevii de gimnaziu care au obţinut media 10 la învătătură în anul scolar 2012-2013.Au fost 

premiaţi 37 de studenţi eminenţi, 4 cercetători, 3 olimpici internaţionali şi 8 profesori 

coordonatori, 310 elevi de nota 10 din ciclul gimnazial, 7 scriitori şi 6 instituţii prestigioase de 

cultură din Timişoara.  

   Timişoara îşi recunoaşte valorile prin decernarea în anul 2013, a 7 titluri de Cetăţean de 

Onoare al Municipiului următoarelor personalităţi: dl. Gheorghe Băcanu, Francesco Illy (post-

mortem), Wilhelm Muhle(post-mortem), dl. Chester Mornay Williams, dl. Victor Cârcu, dl. Horst 

Schwoon, dl Mircea Opriţă. 
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DIRECŢIA COMUNICARE 

 

 

SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII – cam .12 

     Componenţa :  - şef serviciu: Adrian Bragea 

   - număr angajaţi : 18 

BIROUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR– cam. 24 

       Componenţa :  - şef birou: Iuliana Fruntelată 

- număr angajaţi: 6 

1. Obiectul de activitate al Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii constă în:  

- informarea şi consilierea cetăţenilor în domeniile de activitate ale primăriei: la sediul instituţiei, 
prin intermediul sitului web al acesteia şi telefonic prin intermediul serviciului Call Center; 

- colaborare cu alte servicii ale primăriei în vederea actualizării informaţiilor şi formularelor în 
vigoare care sunt publicate pe site-ul PMT, în Monitorul Primăriei şi care sunt transmise și 
serviciului Call-Center pentru informarea corectă a cetăţenilor, cu sprijinul membrilor 
Compartimentului e-Comunicare și al Compartimentului servicii informatice din cadrul Direcției 
Tehnice; 

- înregistrarea solicitărilor scrise ale cetățenilor: petiții, documentații spre avizare sau autorizare; 

- gestionarea emiterii şi încasării notelor de plată în vederea bunei gestionări a creanţelor 
bugetare; 

- asigurarea eliberării documentaţiilor, adeverinţelor şi avizelor solicitate de către contribuabili 
persoane fizice sau juridice; 

- gestionarea „Sistemului de management al documentelor - Docs Connect” cu privire la 
înregistrări/centralizări/ evidenţe - semnalarea disfuncţionalităţilor şi monitorizarea remedierii 
acestora; 

- înscrierea în audienţă la membrii executivului, la directorii şi şefii de servicii din cadrul 
primăriei; 

- asigurarea comunicării citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de Procedură 
Civilă 

- asigurarea înregistrării şi afișării publicațiilor de vânzare prin licitație publică conform art. 838 
din Legea 134/, noul Cod de procedura civilă; 

- coordonarea activității și asigurarea corespondenței cu Consiliile Consultative de Cartier aflate 
pe raza municipiului Timișoara.  

2.Obiectul de activitate al Biroului Managementul Documentelor il reprezintă: 
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 -gestionarea întregii corespondenţe interne şi internationale care intră  în instituţie prin 
intermediul serviciilor poştale: poştă militară, curier rapid, curieri ai: Tribunalului, Judecătoriei, 
Curţii de Apel şi ai Poliţiei;  

 -urmăreşte şi coordonează desfaşurarea în bune condiţii a serviciului Call Center, a 
corespondenţei  intrate prin poşta electronică-portal;  

 -asigură comunicarea şi urmăreste circuitul documentelor în cadrul institutiei, între instituţie 
şi unitătile sanitare, culturale şi regiile subordonate;  

 -asigură circuitului documentelor între primărie şi alte instituţii, primirea şi expedierea 
corespondenţei întocmite de către direcţiile, serviciile şi birourile primăriei.   

Sinteza activităţii pe anul 2013  

Situaţia numarului  de înregistrări realizate de angajatii Serviciului Relationare Directa  cu 
Cetăţenii şi al Biroului Managementul Documentelor este următoarea: 

Numarul cererilor înregistrate la sediul din C.D. Loga nr. 1: 

Primar  

Viceprimar  Diaconu Dan 

Viceprimar Traian Stoia  

Secretar 

Directia Secretariat General 

Direcţia Asistenta Sociala  

Direcţia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 

Direcţia Comunicare  

Direcţia Dezvoltare 

Direcţia de Mediu 

Direcţia EvidentaPersoanelor 

Direcţia Economică   

Direcţia Tehnică 

Direcţia Politia Locala  

Direcţia Institutii Scolare Medicale Sportive si 
Culturale 

Serviciul Achizitii Publice                                              

Direcţia Urbanism 

3505 

997 

467 

270 

519 

177 

15503 

5000 

2830 

9437   

43 

1631 

12583 

2379 

 2454 

3024 

23606 

3878 
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Serviciul Administrare Fond Funciar   

Serviciul Autoritate Tutelară   

Serviciul Juridic  

Indemnizaţii   

Alocaţii  

Serviciul Resurse Umane  

Biroul Audit 

Biroul Managementul Calităţii 

Comisia de disciplină  

Compartiment Arhivă  

Citaţii Comunicări Instanţe Judecătoreşti 

Diverse  

Publicatii de Vanzare                               

2379  

2432 

3166    

3031 

4473 

242    

138 

8 

384 

 8251 

5000 

161 

Total 117968 

Numărul persoanelor înscrise în audientă este următorul: 

Primar                                                                                                 

Secretar                                                                                               

Viceprimar Dan Diaconu                                  

Viceprimar Traian Stoia                                                            

Administrator Public                             

Direcţia Cladiri Terenuri                                                                           

Direcţia Tehnică                                                                                 

Instituţia Arhitectului Şef                                                            

Direcţia de Mediu                                                                         

Serviciul Juridic                                                                          

Total                                                                                          

202 

149 

102 

378 

 10 

347 

128 

370 

  34 

236 

1956 

 

Biroul Managementul Documentelor a fost implicat în organizarea activităţii serviciului de 
comunicare date Call Center din interiorul instituţiei. Prin acest demers fiecare departament al 
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primăriei şi-a desemnat un funcţionar care furnizează informaţii persoanelor care apelează acest 
serviciu, la numărul de telefon 0256 969. 

Din data de 26.11.2013 Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii a preluat şi realizează 
Publicitatea vânzării, în conformitate cu art. 761 alin 1 şi art. 838 alin. 6 din Noul cod de 
Procedură Civilă. Documentele sunt înregistrate şi afişate la sediul instituţiei precum şi pe site-ul 
oficial al instituţiei pentru a putea fi vizualizate de toţi cetăţenii interesaţi. 

Obiective majore pe anul 2014 

Diversificarea informațiilor existente pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara referitoare la 
documentele necesare precum şi adăugarea unor informaţii conexe noi de uz general  în 
beneficiul cetățenilor orașului.  

Creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a 
asigurării unor relaţii de front office, de informare şi de comunicare de calitate şi prin demersuri 
de simplificare a birocraţiei. 
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BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE 

Biroul Organizare Evenimente are în componenţă un post şef birou şi 5 posturi de execuţie 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI ORGANIZARE EVENIMENTE 

Gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile publice venite 
din partea instituţiilor şi a mass-media; punerea în aplicare a Legii 52/2003 privind transparenţa 
decizională,  pe primul semestru al anului 2013, stabilirea relaţiei cu societatea civilă, ONG-uri şi 
Consilii Consultative de Cartier, organizarea şi monitorizarea evenimentelor şi acţiunilor 
organizate de Primăria Timişoara, tehnoredactarea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara  
a broşurilor informative pentru cetăţeni, pliante, afişe etc pentru promovarea evenimentelor 
municipalităţii, proiecte pentru tineri, susţinerea şi promovarea voluntariatului, constituirea 
Consiliului Consultativ al Minorităților. 

Obiectul de activitate, pe larg:  

- identificarea oportunităţilor de a crea noi evenimente care să devină tradiţie a oraşului;  

- pregătirea evenimentelor festive ale primăriei, la nivel de birou sau în colaborare cu alte 
departamente, instituţii de cultură subordonate (Casa de Cultură a Municipiului) sau instituţii 
publice locale (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Europei, 
Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Târgul de Crăciun , Târgul de 
Paşte, decernarea titlurilor de Cetăţean de Onoare sau a diplomelor de excelenţă);  

- menţinerea relaţiei cu comisia de cultură a Consiliului Local şi cu instituţiile de cultură 
subordonate acestuia: Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Teatrul German de Stat, 
Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului; - monitorizarea evenimentelor 
organizate de instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi 
finanţate de Primăria Municipiului Timişoara, precum şi întocmirea unui raport final de activitate 
asupra evenimentului finanţat;  

- implicarea în pregătirea şi derularea unor proiecte culturale locale devenite deja tradiţie: Bega 
Bulevard, Ziua Europei, Ziua Timişoarei, Târgul de Crăciun, Târgul de Paşte, Festvalul Baroc. 
JazzTM 

- organizarea unor evenimente/manifestări cultural-artistice(festivaluri, târguri, expoziţii , 
saloane, conferinţe, simpozioane, seminarii, workshop-uri şi sesiuni de comunicări) 

- dezvoltarea turismului cultural prin organizarea de programe şi evenimente tematice (istorice, 
culturale, artistice) care să creeze şi să dezvolte proiecte şi parteneriate interne/ externe prin 
dezvoltarea activităţilor de marketing indoor şi outdoor, promovare, publicitate, PR, cerecetare;  

- sprijinirea constituirii Consiliilor Consultative de Cartier, înfiinţate în urma HCL 195/2003, 
participarea la şedinţele acestora împreună cu reprezentanţi ai direcţiilor primăriei, preluarea şi 
comunicarea răspunsurilor la petiţiile primite din partea lor;  

- participarea la şedinţele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara 

-  pentru primul semestru al anului 2013, organizarea dezbaterilor publice referitoare la proiectele 
de HCL cu impact pentru comunitatea locală; anunţarea în mass-media locală, afişarea 
anunţurilor pe site-ul primăriei (www.primariatm.ro) şi la sediul acesteia; întocmirea procesului-
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verbal de şedinţă şi transmiterea lui precum şi a propunerilor primite, la secretariatul Consiliului 
Local şi la direcţiile iniţiatoare, în vederea unor eventuale modificări şi completări ale proiectului 
de HCL;  

- pregătirea şi editarea "Raportului Primarului Municipiului Timişoara";  

- pregătirea de HCL referitoare la cetăţenii de onoare şi alte proiecte de interes local  

- actualizarea bazei de date referitoare la instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale-ONG;  

- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale;  

- crearea unei baze de date completă, operativă şi permanent actualizată, privind oferta culturală 
şi de divertisment din municipiu şi proximităţi (galerii de artă, expoziţii, spectacole, obiective 
turistice), monitorizarea şi evaluarea diferiţilor indicatori cantitativi şi calitativi ai evenimentelor.  

- monitorizarea mass–media şi comunicarea problemelor semnalate departamentelor responsabile 
de soluţionarea lor;  

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2013 în organizarea mai multor 
evenimente culturale cu un impact deosebit în rândul timişorenilor.  

Evenimentele organizate cu sprijinul nostru au fost mediatizate la nivel naţional şi internaţional, 
contribuind la crearea unei imagini de oraş cultural, a Timişoarei, şi au reuşit să atragă în oraşul 
nostru un număr mare de turişti.  

Astfel, anul 2013 a însemnat pentru timişoreni atât inaugurarea unor evenimente noi cât şi 
continuarea unora care au devenit deja tradiţie.  

Anul trecut Primăria Municipiului Timişoara a organizat prima ediţie a festivalului JAZZ™, în 
Piaţa Victoriei, între 5-7 iulie, unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din România şi 
nu numai. În cele trei zile de festival au urcat pe scenă nume mari din jazzul mondial: Richard 
Bona, un virtuoz al basului electric, Kurt Elling, unul dintre cei mai importanți vocaliști de jazz, 
David Murray Infinity Quartet featuring Macy Gray, saxofonistul Ilhan Ersahin  alături de trupa 
Istanbul Sessions, toboşarul  Manu Delago şi proiectul Handmade, Hidden Orchestra din 
Edinburgh, Scoţia. 

Încă de la prima ediţie, festivalul s-a bucurat de un enorm succes, prin participarea unui public 
numeros din ţară şi din străinătate. Anul acesta, în perioada 11-13 iulie 2014, va avea loc cea de-a 
doua ediţiel Jazz™. Ne dorim ca această manifestare să devină un reper, şi, totodată o constantă 
în peisajul cosmopolit al Timişoarei, un eveniment care să contribuie, an de an, pe lângă alte 
manifestări culturale de prestigiu, la susţinerea oraşului nostru pentru candidatura la titlul 
„Timişoara – Capitală Culturală Europeană”, pentru anul 2021. Ne propunem să creştem turismul 
cultural şi, astfel, să dezvoltam un eveniment internaţional în spiritul multicultural al oraşului.  

Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Asociaţia Festivalul Baroc a organizat cea de-a 
doua ediţie a Festivalului Baroc  în perioada 14 - 20 octombrie 2013. Evenimentul s-a desfăşurat  
în următoarele locaţii: Piaţa Unirii, Piaţa Operei, str. Mărăşeşti, Piaţa Libertăţii şi Bastionul 
Theresia. Manifestarea a fost, şi se doreşte a fi şi pe parcursul ediţiilor viitoare, un prilej de a 
conştientiza moştenirea culturală bogată pe care o are oraşul Timişoara.  
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Festivalul a pus în valoare multiculturalitatea unică a zonei, a trecut în revistă data de 18 
octombrie, declarată zi de importanţă locală prin HCL 359 din 25.10.2011 şi, totodată, a 
sărbătorit  350 de ani de la naşterea prinţului Eugeniu de Savoya, personalitate care a marcat un 
moment de răscruce în istoria Europei – eliberarea cetăţii Timişoara după 164 de ani de stăpânire 
otomană, în 18 octombrie 1716.  

În urmă cu cinci ani, municipalitatea timişoreană inaugura Aleea Personalităţilor din Parcul 
Central cu un dublu scop: pe de-o parte crearea unui spaţiu dedicat memoriei înaintaşilor, iar pe 
de altă parte, unul educativ destinat generaţiilor tinere, care în acest fel pot învăţa într-un mod 
plăcut mai multe lucruri despre istoria oraşului lor. 

 În 3 august 2013, de Ziua Timisoarei, pe Aleea Personalităţilor a fost dezvelitul bustul lui Ioan 
Românu (fost director al Filarmonicii Banatul, sculptor  Aurel Gheorghe Ardeleanu) şi al lui 
Eduard Pamfil(ctitorul psihiatriei universitare timişorene şi creatorul psihiatriei antropologice 
româneşti, sculptor Luigi –Stefan Varga). În  Parcul Rozelor a fost dezvelit bustul lui  Wilhelm 
Muhle (grădinarul Timişoarei, cel care a realizat parcul Rozelor din Timişoara, parc datorită 
căruia Timişoara a căpătat renumele de "Oraş al parcurilor şi trandafirilor", sculptor: Aurel 
Gheorghe Ardeleanu) . Tot de Ziua Timişoarei, peste 30.000 de oameni au cântat în Piaţa 
Victoriei împreună cu cei mai cunoscuţi artişti ai momentului Ruby, Sore, Delia, Alex Velea, 
Andreea Banică şi Smiley. Manifestările dedicate zilei oraşului au continuat cu spectacole 
folclorice şi cu Festivalul Blues pentru Timişoara. 

Între 06 - 08 septembrie, sărbătoarea canalului Bega a ajuns la cea de-a VI-a ediţie şi a stat sub 
semnul multiculturalităţii. Festivalul Bega Bulevard doreşte, an de an, să atragă atenţia 
timişorenilor asupra importanţei canalului Bega pentru oraş şi asupra posibilităţilor de recreere, 
agrement, sport sau divertisment pe care acesta le oferă. Festivalul a fost gândit astfel încât să 
pună în evidenţă Bega din toate punctele de vedere: estetic, urbanistic, ecologic şi a concentrat, 
pe parcursul celor trei zile, activităţi informative, pentru copii, activităţi culturale şi de 
divertisment.   

Cea de-a VI-a ediţie a debutat cu o parada a ambarcaţiunilor de pe Bega şi a continuat cu un 
spectacol de music hall cu studenţii Facultăţii de Muzică din Timişoara, un concert Teo Milea şi 
jonglerii cu foc cu Shadows Art. Manifestările au continuat şi pe parcursul celorlalte zile. Agenda 
festivalului a cuprins o serie de concerte, spectacole, demonstraţii de navomodele şi numeroase 
activităţi pentru copii, ateliere de desen, pictură, face painting, expoziţii şi standuri de informare 
cu activităţi interactive, culturale şi artistice. Manifestările s-au desfăşurat între Podul Mitropolit 
Şaguna (Tinereţii) şi Podul Traian, în parcul Alpinet, pe malul canalului Bega şi chiar pe apă. Ca 
în fiecare an, mii de timişoreni au participat la concursul tradiţional de răţuşte de plastic care s-au 
întrecut pe Bega. 

În 2013 “Săptămâna mobilităţii”  s-a desfăşurat în perioada 16.09  -  22.09.2013 şi a fost parte a 
unei campanii a Uniunii Europene de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la folosirea 
transportului în comun, a bicicletelor şi a mersului pe jos, în detrimentul transportului auto.  

Cu acest prilej, Biroul Organizare Evenimente a organizat o serie de acţiuni care au promovat 
formele alternative de transport. Ca mijloc principal de realizare a fost propus mersul pe jos sau 
cu bicicleta. 

Manifestările deja tradiţionale, care îmbină latura culturală cu cea comercială în contextul 
sărbătorilor creştine, organizate de Biroul Organizare Evenimente au fost cele două târguri din 
Piaţa Victoriei: Târgul de Paşte şi Târgul de Crăciun.  
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Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în organizarea Rugii Timişoarei alături de Casa de 
Cultură a Municipiului, în colaborare cu  asociaţiile de revoluţionari din Timişoara, s-a ocupat de 
organizarea în perioada 16-22 decembrie 2013 a comemorării evenimentelor din decembrie 1989, 
precum şi a spectacolului de Revelion, care a avut loc, ca în fiecare an, în Piaţa Victoriei.  

Biroul Organizare Evenimente analizează propunerile de aprobare a titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara, redactează materialele (referat şi proiect de hotărâre) şi le 
înaintează Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind 
acordarea acestui titlu, Biroul Organizare Evenimente se ocupă de realizarea acestor diplome şi 
de organizarea Şedinţei festive de decernare a lor.  În anul 2013 a fost acordat titlul de Cetăţean 
de Onoare dlui. prof. Băcanu Gheorghe, prin HCL 151/14.03.2013, post-mortem lui Francesco 
Illy, prin HCL 207/ 23.04.2013, post-mortem lui Wilhelm Muhle prin HCL 394/30.07.2013, dlui 
Chester Mornay Williams prin HCL 539/ 22.10.2013, dlui Mircea Opriţa prin HCL 
599/10.12.2013, dlui Victor Cârcu prin HCL 589/ 21.11.2013, dlui Horst Schwoon prin HCL 
598/10.12.2013. 

În luna decembrie a avut loc şi Gala Excelenţei Timişorene, prin intermediul căreia 
municipalitatea a premiat elevii olimpici internaţionali şi  profesorii lor coordonatori, excelenţa 
socio – culturală, au fost acordate premii pentru cele mai bune creaţii literare şi diplome pentru 
elevii de gimnaziu care au obţinut media 10 la învătătură în anul scolar 2012-2013.  

În ceea ce priveşte Consiliile Consultative de Cartier, în luna ianuarie 2013, în premieră 
naţională, Primaria Municipiului Timişoara a cumparat freze pentru deszăpezire pe care le-a dat 
cu titlu gratuit celor 19 consilii consultative de cartier. Frezele au costat 2.000 lei bucata iar 
fiecare consiliu consultativ a  trebuit să-şi asigure doar combustibilul necesar dar în acest fel a 
fost eliminată munca fizică de curăţarea a zăpezii. Pe parcursul anului 2013, Consiliile 
consultative de cartier cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului şi coordonarea 
reprezentantului primăriei au sărbătorit Zilele cartierului după cum urmează:  

- Consiliul consultativ de cartier Cetate în cursul lunii aprilie 2013; 

- Consiliul consultativ de cartier Ghiroda Nouă – 17-18.08.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Plopi-Kuncz 29-30.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Calea Martirilor - 15-16.06.2013 

-  Consiliul consultativ de cartier Freidorf- 30.08-01.09.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Steaua-Fratelia- 8-9.06.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Blaşcovici - 8-10.11.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Ronaţ - 17-18.08.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Mehala  13-14.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Circumvalaţiunii -13-14.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Calea Aradului- 23-24.06.2012 

- Consiliul Consultativ de cartier Fabric- 19-21.07.2013  



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

Ca urmare solicitărilor cetăţenilor din zona Damboviţa, Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara a aprobat prin HCL 586 din 21.11.2013 noua delimitare a zonelor Consiliilor 
Consultative de Cartier şi înfiinţarea Consiliului Consultativ de Cartier Damboviţa, care şi-a ales 
forul de conducere în data de 20.12.2013. 

În plus,  investiţiile şi lucrările majore din cartiere au fost monitorizate prin întâlniri cu cetăţenii, 
care au avut loc periodic în mai multe zone ale oraşului; reprezentanţii Biroului Organizare 
Evenimente au participat la aceste întâlniri, pentru a prelua şi transmite Direcţiilor Primăriei spre 
rezolvare problemele ridicate de locuitori. 

În mod constant a fost facută monitorizarea finantărilor nerambursabile conform HCL 384/ 
05.07.2013 a proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local 
al Municipiului Timişoara pt activităţi non-profit de interes local, pe anul 2013 şi HCL 385/ 
05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la 
bugetul local al Municipiului Timişoara pt activităţi non-profit de interes local, pe anul 2013. 

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să creeze şi în anii următori evenimente culturale de 
amploare şi să stimuleze viaţa culturală a cetăţii în toate formele ei, parte a efortului de a obţine 
titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.  

În cadrul Direcţiei Comunicare există şi Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) 
este o structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe 
lângă Primăria Municipiului Timişoara. (art. 1), derulându-şi activitatea în conformitate cu HCL 
nr. 243/23.04.2013. CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, 
care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea 
aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Principalele domenii de lucru 
abordate de CCPT sunt următoarele: 

a) cultură; 

b) educaţie şi formare; 

c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; 

d) participare şi activităţi de voluntariat; 

e) sport, sănătate şi mediu; 

f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii. 

Până în prezent au avut loc mai multe şedinţe în cadrul Consiliul Consultativ pe Probleme de 
Tineret. 

Ajuns deja la cea de a III-a ediţie, Proiectul „Tinerii decid”, care a început în anul 2010 ca o 
iniţiativă a Primăriei Timişoara, Fundaţiei Vest pentru Jurnalism şi Consiliului Consultativ de 
Cartier Fabric, în parteneriat cu Liceul “William Shakespeare” şi Consiliul Regional din 
Piemonte – Italia, are ca scop creșterea gradului de implicare a tinerilor din învăţământul 
preuniversitar timișorean în soluţionarea unor probleme de interes comunitar, la nivelul 
cartierelor municipiului. Obiectivul principal este elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui 
proiect-cadrul de soluţionare a unei probleme de interes comunitar, identificată la nivelul 
cartierului. În cadrul celei de a III-a ediţii a Proiectului „Tinerii decid”, în luna decembrie 2013, 
în Sala de Consiliu din clădirea administraţiei locale timişorene, a avut loc susţinerea publică a 
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lucrărilor depuse în cadrul Proiectului „Tinerii decid”. După susţinerea publică a lucrărilor, a avut 
loc procesul de jurizare. Clasamentul a fost următorul: 

Premiul I: Liceului Teoretic „William Shakespeare” 

Premiul II: Liceului Teoretic „Grigore Moisil” 

Premiul IIII: Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” 

Pe ultimul loc s-a situat Colegiul Tehnic „Azur”, însă şi acesta a primit un premiu „de consolare”. 
Toţi participanţii au fost premiaţi, fie participând la o excursie externă ori internă, fie primind 
câte o sumă de bani.  

Tot în luna decembrie 2013, a avut loc, in sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara 
şedinţa de constituire a Consiliului Local al Tinerilor Timişoara (CLTTM), mandatul 2013-2015.  

Re-Play este un proiect european ce vizează respectarea drepturilor copilului, cu referire directă 
la Art. 31 din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. În acest sens, putem afirma 
faptul că promovarea şi aplicarea dreptului la joacă - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 16 
ani - reprezintă esenţa proiectului Re-Play.Menţionăm faptul că, în conformitate cu Art. 2, 
paragraful din Legea nr. 350/21.06.2006, supranumită „Legea tineretului”, „cetățenii cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 35 de ani” sunt numiți „tineri”. Unul dintre partenerii proiectului a fost 
Institutul Intercultural Timișoara (IIT). În cadrul proiectului, s-au realizat: 

• identificarea şi descrierea unor bune practici în cele 8 ţări partenere (Italia, Marea 
Britanie, Irlanda, Polonia, Germania, Franţa, Belgia, România) 

• realizarea unei sensibilizări generale pentru a asigura o aplicare reală a dreptului la joacă 
• comunicarea mai eficientă cu privire la dreptul la joacă 
• constituirea unei reţele de oraşe-pilot pentru a promova art. 31 din Convenţia ONU cu 

privire la drepturile copilului.  

Administrația timișoreană,  a participat la discuțiile concluzive, precum și la conferința finală a 
proiectului, ce au avut loc la Parma, la jumătatea lunii februarie 2013. 

Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener la proiectul intitulat „Fit for Future”, 
finanţat în cadrul programului european TINERET ÎN ACŢIUNE. Liderul proiectului este 
„SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din Saxonia (FZU)”, din oraşul 
Chemnitz din Germania. Schimbul a avut loc în perioada 26.06-07.07.2013 în oraşul Chemnitz 
din Germania. Proiectul a constat în participarea unor tineri - cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 ani 
implicaţi în viaţa civică a oraşului a Municipiului Timişoara, la un schimb european de tineri. 
Considerăm că deplasarea în oraşul german Chemnitz a reprezentat un succes, întrucât: 

• tinerii participanţi au putut cunoaşte tineri de aceeaşi vârstă, având preocupări similare, 
din alte ţări 

• participanţii din partea administraţiei locale timişorene au putut realiza o vizită de 
documentare într-o instituţiei similară din Germania, într-un oraş cu aproximativ acelaşi 
număr de locuitori 

• atât d-na Pia Sachs, în calitate de reprezentant al administraţiei locale germane, cât şi 
responsabilii de colaborare din cadrul Solaris – fundaţia care a coordonat proiectul – şi-au 
exprimat intenţia de a continua colaborarea de tineret, însă în cadrul unor proiecte mai 
ample. 
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Pe tot parcursul 2013 în cadrul Direcţiei Comunicare a PMT şi-au derulat activitatea doi voluntari 
ce au împlinit de curând 18 ani. Aceştia au fost implicaţi în mai multe activităţi de tineret 
realizate de administraţia locală timişoreană, activând inclusiv în Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret. 

În luna octombrie 2013 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, ședința de 
constituire a Consiliului Consultativ al Minorităților. Sugestia înființării acestei structuri 
organizatorice aparține reprezentanților UDMR, idee la care Conducerea administrației locale 
timișorene a aderat pe deplin. Urmare a acestui fapt, membrii principalelor minorități din zona 
Banatului au fost invitați la o primă întâlnire, cea de constituire. Următoarele minorităţi etnice au 
dat curs invitației: 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

Forumul Democrat al Germanilor din Banat 

Uniunea Ucrainienilor 

Uniunea Bulgară 

Uniunea Sârbilor din România 

Cehia / Consulatul Cehiei 

Comunitatea italiană / Confindustria România, Timiș 

Comunitatea evreilor 

Intenția municipalităţii a fost aceea de a realiza o structură organizatorică asemănătoare celor 
deja existente: Consiliul Seniorilor, Consiliul Consultativ al Tinerilor, Consiliile de Cartier. Noua 
structură se doreşte a funcționa pe baza unui regulament de organizare și funcționare, în cadrul 
acestuia urmând a fi stabilite zonele de interes, de competență, structura organizatorică, modul de 
conducere și funcționare, precum și toate celelalte detalii cu caracter administrativ. Aceste 
aspecte urmează a fi dezbătute în cadrul următoarelor întâlniri. 

La sfârşitul anului 2013, la iniţiativa unui grup de tineri timişoreni, au început discuţiile cu privire 
la Open Data, sub aspectul juridic, administrativ, procedural, necesarului (logistic, uman, finaciar 
etc.), precum şi timpilor de realizare. Organizatiile Open Data care activează la nivel central 
doresc să transforme experienţa Timişoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare şi pentru alte 
oraşe. În acest sens, a avut loc cu frecvenţă săptămânală o serie de întâlniri cu privire la seriile de 
date cu caracter deschis care vor fi publicate pe portalul date.gov.ro, precum şi la procedurile de 
lucru. Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de 
autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să 
folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.Parteneriatul pentru o 
Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) este un acord internaţional ce vizează 
angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor 
tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea 
şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. 

În anul 2013, Biroul Organizare Evenimente a preluat de la instituţii publice, ONG-uri, mass-
media şi persoane fizice un număr de 158 solicitări scrise făcute în baza Legii 544 / 2001 a 
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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 (contracte, investiţii, cheltuieli etc) – 46; 

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 21; 

- acte normative, reglementări – 14; 

- activitatea liderilor instituţiei –7; 

- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544 / 2001 – 3; 

-altele (detalii privind situaţiile juridice, terenuri, locuinţe, liste, detalii privind procesele 
Primăriei Municipiului Timişoara) – 67. 

Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil a fost de 152 alte 6 solicitări făcând parte 
din categoria informaţiilor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, conform Legii 544/2001, 
art.12 lit. d.  

În privinţa Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pe parcursul 
anului 2013 Biroul Organizare Evenimente  din cadrul Direcţiei Comunicare a organizat 2 
întâlniri pentru dezbaterea publică a 3 proiecte de hotărâre , invitaţi fiind ONG-uri, asociaţii şi 
reprezentanţi ai societăţii civile; aceste dezbatei fiind organizate la iniţiativa municipalităţii. Au 
fost supuse discuţiilor proiecte referitoare  la sistemul de parcare utilizat in Municipiul Timisoara, 
chiriile percepute de Municipalitate precum şi dezvoltarea urbana. 

Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afişarea anunţurilor, publicarea pe site-ul Primăriei şi prin 
presa locală, Biroul Organizare Evenimente a invitat în mod special persoanele fizice şi juridice 
direct interesate  de subiectele discutate, precum şi reprezentanţii consiliilor consultative de 
cartier. La aceste întâlniri publice au participat peste 100 de persoane. 

În cadrul dezbaterilor, precum şi ca urmare a consultării de către timişoreni a proiectelor înaintate 
Consiliului Local, Biroul Organizare Evenimente  a centralizat în 2013 un număr de 26 de 
recomandări verbale şi scrise din partea cetăţenilor, a unor asociaţii şi fundaţii sau societăţi 
comerciale. 

3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2014  
Obiectivul principal al Biroului Organizare Evenimente  este promovarea imaginii şi prestigiului 
municipiului Timişoara ca organizator de manifestări emblematice cu caracter de masă.  
Organizarea şi gestionarea operativă a evenimentelor şi festivitatilor devenite tradiţionale, 
dezvoltarea agendei de evenimente culturale tradiţionale şi introducerea de noi proiecte, 
îmbunătăţirea accesului la finanţare prin intermediul agendei de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2014, Biroul Organizare Evenimente continuă 
promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara în vederea pregătirii 
candidaturii pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, asigurarea unei 
administraţii eficiente şi eficace în condiţii de legalitate şi transparenţă în raport direct cu 
creştetea gradului de satisfacţie a cetaţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a 
implementării sistemului de management, reducerii birocraţiei, creşterii operativităţii, asigurării 
unor relaţii de informare şi comunicare de calitate. 
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COMPARTIMENTUL DE PRESĂ 

Relaţia cu presa locală şi naţională este una deosebit de important, deoarece este esenţială în 
realizarea unei corecte şi rapide informări a cetăţenilor. Această relaţie este menţinută prin 
intermediul conferinţelor de presă, al comunicatelor de presă şi al ieşirilor pe teren pentru 
prezentarea diferitelor proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate ale administraţiei locale. 
Conferinţele de presă, de regulă, se desfăşoară o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 
11.00,dar ele se organizează şi atunci când este necesară informarea în timp util a timişorenilor, 
fapt pentru care în anul 2013 au fost organizate mai mult de o conferinţă de presă pe săptămână. 
În total, fost organizate în anul 2013 de către Compartimentul de Presă un număr de 135 de 
conferinţe şi briefing-uri de presă cu diferite teme, la care au luat parte jurnaliştii din presa locală 
şi centrală, 
accesul fiind liber şi fiind pregătită documentaţia aferentă: comunicate de presă, prezentări de 
proiecte, informări publice. Comunicatele de presă sunt redactate zilnic şi sunt menite să 
informeze mass-media, dar şi comunitatea locală direct asupra activităţilor curente din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, numărul acestora crescând pe măsură ce activităţile 
municipalităţii s-au diversificat. Începând 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 interesaţi prin intermediul poştei electronice (e-mail), iar la 
cerere şi prin fax. Astfel, în semestrul II al anului 2012 au fost postate pe site-ul primariatm.ro un 
număr de 1108 communicate 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 32 ieşiri pe teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, proiecte 
sau investiţii în derulare ale municipalităţii. Aceste evenimente de presă au fost organizate în 
măsuraîn care a existat un interes crescut din partea mass-media pentru un anumit subiect, iar o 
simplăprezentare a acestuia în cadrul unei conferinţe de presă sau prin intermediul unui 
comunicat de presănu era suficientă. De asemenea, reprezentanţii Compartimentului de Presă au 
luat parte la derularea evenimentelor anunţate la care a fost invitată presa şi la care Primăria şi 
Consiliul Local au fost coorganizatori, sau la manifestări culturale ale instituţiilor de cultură din 
subordine, la care au luat parte şi reprezentanţi ai presei. 
Pe lângă comunicate, conferinţe de presă, organizarea unor ieşiri pe teren sau participarea la 
diverse evenimente, ne confruntăm cu un mare număr de solicitări din partea mass-media care 
vizează diferite alte subiecte. Compartimentul de Presă s-a ocupat şi de redactarea ziarului 
Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, care apare lunar. Dacă în decembrie 2002, 
Monitorul Primăriei Timişoara avea doar patru pagini, în momentul de faţă formatul său a ajuns 
la 16 pagini. Monitorul Primăriei Timişoara este distribuit lunar în mod gratuit în casele 
timişorenilor. Acţiunea de tipărire a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, ziarul 
Primăriei, a fost demarată 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 scoate la lumină oameni cu adevărat 
excepţionali care fac cinste Timişoarei. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, în mod 
progresiv, de la an la an, a fost mărit atât numărul de pagini şi implicit volumul informaţiilor. În 
momentul de faţă formatul publicaţiei este: 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. Este editat în conformitate cu legislaţia actuală, care 
impune publicarea hotărârilor de consiliu local. De la 1 august 2011, odată cu sărbătorirea 
apariţiei numărului 100 din seria nouă a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, 
timişorenii pot actualiza şi varianta online a ziarului pe www.primatiatm.ro. Spre deosebire de 
vechiul format, in noul format se vor face actualizări zilnice cu informaţii nu doar din 
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administraţie, ci şi despre viaţa consiliilor de cartier, a societăţii civile, personalităţi de marcă ale 
Timişoarei, momente remarcabile din istoria oraşului. Formatul existent oferă o variantă atractivă 
a ziarului municipalităţii spre o mai bună informare a acelor care preferă internetul în locul 
ziarului de hârtie. 
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COMPARTIMENT  E-COMUNICARE 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are în componenţă 2 posturi de execuţie, dintre care un post de 
execuţie ocupat şi unul vacant. 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are ca obiect de activitate şi comunicarea electronică cu cetăţenii. 
Acest lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului 
www.primariatm.ro şi gestionarea reţelei de infochioşcuri.  

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 

Activitatea de comunicare electronică cu cetăţenii: 

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 50 în topul audienţei pe luna decembrie 2013. 

În anul 2013, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 
 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 
2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012; 
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-au realizat două site-uri pentru târgul de Crăciun şi de Paşte prin intermediul căruia 
cetăţenii au fost informaţi despre evenimente şi activităţi organizate în cadrul târgului; 

5. S-a continuat şi în anul 2013 cu transmiterea online a şedinţelor Consiliului Local 
Timişoara şi a altor evenimente importante pentru municipiul nostru pe portalul instituţiei, 
www.primariatm.ro; 

6. 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. 

7. În decembrie 2012, s-a finalizat obicetivul 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; 

8. În 2013 s-a semnat un contract de service şi intreţinere curentă a sistemului de informare 
şi comunicare facil pentru cetăţeni- panouri informative, contract de prestari servicii nr. 

http://www.primariatm.ro/
http://www.primariatm.ro/
http://www.primariatm.ro/
http://www.trafic.ro/
http://www.primariatm.ro/
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80/ 15.07.2013,  în valoare de 3000 lei fara TVA, abonament lunar, si  250 lei/ora fără 
TVA,  pentru prestaţiile la cerere, durata contractului este de 12 luni. 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2014 

Pentru anul 2014 ne-am propus ca, în concordanţă cu obiectivele majore ale instituţiei, să 
continuăm îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică locală, să asigurăm 
servicii de informare şi documentare accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul 
Web. 
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COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 

            

1. Compartimentul Centrul de Informare Turistică în cadrul Direcţiei Comunicare, şef – Director 
Direcţia Comunicare – Alina Pintilie  

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

3. Obiectul de activitate: 

Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în  promovarea turistică a 
municipiului Timişoara prin oferirea de servicii informaţionale referitoare la obiective turistice 
din Timişoara şi din zona Banatului, unităţi de cazare, unităţi gastronomice,  calendarul 
evenimentelor culturale, posibilităţi de transport, agenţii de turism, posibilităţi de petrecere a 
timpului liber, informaţii privind serviciile de închirieri auto, servicii de ghidaj în oraş şi în zonă, 
etc. 

În acest sens Centrul de Informare Turistică editează şi distribuie materiale de promovare, 
colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic sau conex, participă la seminarii, târguri 
naţionale şi internaţionale de turism. 

În cadrul infocentrului au loc diverse evenimente culturale - expoziţii de pictură, grafică, 
fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2013: 

Pe parcursul anului 2013, principalele activităţi derulate de Compartimentul Centrul de Informare 
Turistică au fost următoarele: 

- În primul trimestru al anului 2013 Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare 
Turistică, a participat la cel mai mare târg de turism din lume, ITB Berlin, în perioada 5 - 10 
martie 2013.  

La ITB Berlin 2013 au participat peste 10.000 de expozanţi din 188 de ţări şi peste 100.000 de 
vizitatori. Timişoara a participat cu un stand în cadrul standului României şi a promovat turismul 
local. Au fost purtate discuţii cu specialişti în turism pentru eventuale colaborări, pentru a include 
Timişoara în destinaţii turistice şi cu numeroşi vizitatori, care au pus întrebări despre atracţii din 
Timişoara şi din împrejurimi, posibilităţi de cazare, stabilirea de trasee turistice. Participarea a 
fost şi o oportunitate pentru a pune bazele unor schimburi de experienţă şi colaborări pentru 
proiecte viitoare ale Timişoarei. Cu această ocazie au fost elaborate broşuri de prezentare a 
oraşului în limba engleză (3000 buc.) şi fly-ere cu evenimentele culturale organizate în oraş în 
2013 în engleză şi germană (3000 buc.).  

- În perioada 14 – 17 noiembrie Municipiul Timişoara a participat cu stand propriu la Târgul de 
Turism al României de la Bucureşti, acţiune în cadrul căreia a fost promovat oraşul, cu atracţiile 
sale turistice şi cu evenimentele culturale marcante, ce au loc an de an în Timişoara – festivaluri, 
evenimente artistice. 
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- Centrul de Informare Turistică a participat cu materiale de promovare a Timişoarei în cadrul 
unui eveniment organizat de către Instituţia Prefectului la Muzeul Satului Bănăţean cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Europei.  

- În 11 aprilie 2013 Centrul de Informare Turistică a participat la Conferinţa de lansare a 
proiectului „BanaTour – Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru 
beneficiul comunităţilor locale”, care s-a desfăşurat în Sala de Consiliu a ADR Vest Timişoara. 

- A fost implementat la nivel de compartiment Sistemul de Control Intern Managerial. 

- Centrul de Informare Turistică a retipărit pliantul „Timişoara – harta şi atracţiile turistice”, în 
limbile română, engleză, germană, în tiraj de 7000 buc. şi pliantul „Obiective turistice din 
Timişoara şi Banat” în limbile română, engleză, germană, în tiraj de 5000 buc. 

- Centrul de Informare Turistică a participat la  Festivalul „Bega Bulevard”, desfăşurat în 
perioada 6-8 septembrie 2013, ocazie cu care au fost realizate 5000 buc. broşuri „Podurile 
Timişoarei peste Bega” şi 5000 buc. pliante „Bega”, în limba română.  

- Proiectul „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 
Timişoara” depus la Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului în 06.06.2012, nr. de înregistrare 
V/3/5/5.3/C/751/06.06.2012 (COD SMIS 42315) în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
Operaţiunea – „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora” a ajuns în ultima etapă de evaluare la Organismul Intermediar al POR. 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţii culturale din Timişoara, de la care a 
primit şi distribuit materiale de promovare privind evenimentele culturale desfăşurate în oraş. De 
asemenea evenimentele au fost înscrise în agenda evenimentelor culturale, pe website-ul 
www.timisoara-info.ro. 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu alte centre de informare turistică din ţară, de la 
care a primit diverse materiale de promovare, pe care le-a distribuit în cadrul  Centrului de 
Informare Turistică. 

- În anul 2013 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de peste 14.200 de vizitatori, 
aproximativ acelaşi număr ca şi în 2012, vizitatori care au primit informaţii turistice şi materiale 
de informare turistică. 

- De asemenea cu scopul informării şi promovării turistice Centrul de Informare Turistică a 
distribuit materiale de promovare a oraşului şi în cadrul a numeroase workshopuri, conferinţe şi 
congrese organizate în Timişoara, de către alte organizaţii, care au făcut solicitări în acest sens.  

- În anul 2013 în cadrul Centrului de Informare Turistică au fost organizate 12 expoziţii de 
fotografie şi pictură cu tematică turistică din zona Timişoarei şi a Banatului: 

12.2012-10.01.2013 – “Expoziţia de icoane  pe sticlă“ – studenţi ai Facultăţii de  

                          Arte şi Design, Universitatea de Vest din Timişoara. 

15.01 - 15.02 - “Popas în Banat“ - expoziţie foto - Alexandru Cătălin, Balint Andrei,  
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                          Ponoran Vlad Răzvan, Popovici Adrian şi Rotaru Izabela. 

20.02 - 20.03 - “Bucuria Zăpezii“ - expoziţie foto - Marcel Neag şi Adrian Paul 

      20.03 - 10.04 - “Lumină şi întuneric“ - expoziţie foto - Asociaţia Speologică Prusik  

                                Timişoara. 

12.04 - 12.05 - “Cicloturism în Banat“ - expoziţie foto - Bogdan Alupei, Andrei  

                          Balint, Ioan Emil Botescu, Dorin Claici, Cătălin Gavrilă, Daniel  

                          Humelnicu, Alin Neamţu, Marcel Savu, Adrian Teghiu şi Carol Varga. 

20.05 - 19.06 - “Păduri virgine în Munţii Ţarcu“ – expoziţie foto – Asociaţia 

                         Altitudine-Alin Drăguşin, Octavian Radu Topai, Camelia Băluţescu,  

                         Călin Ţâru, Alin Ciprian Ciulă şi Adina Moşincat 

 20.06 - 30.07 - “Timişoara - Cycle Chic“ – expoziţie foto - Valentin- Pokus Alex, Simona  

                         Bora şi Ceaucă Florian Cătălin 

 1.08 - 31.08   - “Timişoara şi aproape de ea“ - expoziţie de pictură- Asociaţia Romul  

                          Ladea - Lăzărescu Sanda Livia 

 1.09 - 30.09  - “Turism alternativ, sportiv şi de aventură“ - expoziţie foto - Enduromania 

 1.10 -   3.11  - “Timişoara  - a lu GraPa“  - expoziţie de pictură - Lucaci Graţian Păsărariu 

 4.11 - 4.12    - “Timişoara-dragostea mea“ - expoziţie de pictură  - Asociaţia Romul Ladea   

                       - Valeriu Leia 

 5.12 - 10.01.2014 - “Anotimpuri timişorene“ - expoziţie de acuarelă - Cristina Renard 

 

- Centrul de Informare Turistică a făcut publicitate în revista Wizzair ediţia octombrie/noiembrie 
2013 pentru evenimentele care marchează Serbarea Crăciunului şi a Anului Nou în Timişoara  

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

- Timişoara a fost recunoscută ca o destinaţie turistică europeană importantă şi a fost inclusă pe 
pagina web www.europeanbestdestinations.org 
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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 2013 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei Comunicare. 

3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 

Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, 
funcţionar public şi 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2013:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 3 posturi de execuţie, 
funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- posturi vacante: 2 posturi de execuţie, funcţionari publici. 

Şef Birou: Diana Donawell 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 

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

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

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

f) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 

 

5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 

5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI 
PARTENERE, CU REŢELE DE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

5.1.1 ACŢIUNI CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
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În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2013 cu oraşele înfrăţite Graz, Mulhouse, 
Karlsruhe, Faenza, Rueil-Malmaison, Szeged, Gera, Novi Sad şi Cernăuţi au avut loc acţiuni şi 
schimburi în diverse domenii de activitate. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşele înfrăţite Graz, Mulhouse, Faenza, Karlsruhe, Rueil-
Malmaison şi Treviso au susţinut demersurile Timişoarei de a accede la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale municipiului Timişoara 
dedicate acestui proiect. 

GRAZ/ AUSTRIA 

Cu oraşul Graz, în cursul anului 2013 au avut loc schimburi în domeniul administrativ, cultural şi 
al mediului. 

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Culiţă Chiş, director 
executiv, Direcţia Tehnică, s-au deplasat la Graz pentru a participa la prima întâlnire de lucru a 
Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la Strasbourg, organizată de oraşul Graz în 
perioada 29-30 ianuarie. În continuarea evenimentului, în perioada 30-31 ianuarie, a avut loc şi o 
conferinţă având ca tematică e-mobilitatea.  

Ca urmare a invitaţiei Primarului oraşului Graz, dl. Siegfried Nagl, în perioada 8-10 iulie 2013, 
dl. primar Nicolae Robu, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public, s-
au deplasat în oraşul austriac înfrăţit cu Timişoara pentru a participa la ceremonia de semnare a 
noii Înţelegeri de înfrăţire dintre oraşe, care prevede extinderea colaborării existente şi pentru 
discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare dintre oraşe. 

În 2013, oraşul Graz a lansat un concurs pentru o bursă pentru literatură „Scriitor al oraşului 
Graz”, la concurs putându-se înscrie şi scriitori din Timişoara. Informaţiile despre concurs au fost 
postate pe site-ul Internet al Primăriei Municipiului Timişoara. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Graz a susţinut demersurile Timişoarei de a accede la 
titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale municipiului 
Timişoara dedicate acestui proiect. 

MULHOUSE / FRANŢA 

Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniile administrativ, 
social, tineretului şi cultural. 

 

În perioada 16-18 mai 2013 asociaţia CRIES – Centrul de Resurse pentru Initiaţive Etice şi 
Solidare din Timişoara a organizat conferinţa internatională „Mobilizarea resurselor locale pentru 
dezvoltarea unei societăţi incluzive” în cadrul proiectului „Rolul dialogului social în dezvoltarea 
incluziunii sociale active”.  

Asociaţia CRIES coordonează acest demers din 2009 având ca parteneri instituţionali Primăria 
Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara. Acest proiect 
se înscrie în cadrul unei iniţiative pilot europene, lansate de Consiliul Europei, care vizează 
dezvoltarea teritoriilor de coresponsabilitate, în cadrul căreia Timişoara şi Mulhouse colaborează 
din anul 2007. Întrucât reprezentanţii oraşului Mulhouse nu au putut participa la conferinţă au 
trimis o prezentare şi informaţii privind demersurile realizate în această privinţă la nivelul 
oraşului Mulhouse. 
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În data de 21 iunie 2013, grupul muzical „Mouse DTC” din Mulhouse a participat la Sărbătoarea 
Muzicii, organizată de Institutul Francez din Timişoara în colaborare cu Primăria Municipiului 
Timişoara. 

În perioada 8 -19 iulie 2013, o studentă de la Facultatea de Ştiinţele Comunicării din cadrul 
Universităţii Robert Schumann din Strasbourg, originară din oraşul Mulhouse, a efectuat un 
stagiu de practică în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Stagiul s-a concretizat într-o serie 
de fotografii, precum şi într-un material de prezentare al oraşului, realizat în limba franceză, 
potenţialii săi beneficiari fiind tinerii de limbă franceză care vor dori să afle mai multe despre 
Timişoara. 

În perioada 4-8 decembrie 2013 la Mulhouse a avut loc cea de-a 3-a ediţie a Festivalului 
« Pământul Noilor Posibilităţi » pe teme de inovare. Acesta a constat în organizarea unei 
expoziţii de cărţi poştale special concepute pentru această ocazie, pe care cetăţeni din toate 
generaţiile provenind din diverse medii şi-au exprimat visele privind viitorul. Timişoara a 
participat la acest proiect trimiţând mai multe cărţi poştale. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Mulhouse a susţinut demersurile Timişoarei de a 
accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

FAENZA / ITALIA 

Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2013 au avut loc schimburi în domeniul social, cultural, 
administrativ. 

În data de 13 iunie 2013, o delegaţie din oraşul Faenza, condusă de dl. Francesco Pasi, 
reprezentant al Primăriei oraşului Faenza, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la 
şedinţa Consiliului Director al Casei Faenza. 

 De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Faenza a susţinut demersurile Timişoarei de a accede 
la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

KARLSRUHE/ GERMANIA 

Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2013, au avut loc diverse schimburi în domeniul 
administrativ, cultural, sportiv şi universitar. 

În perioada martie – aprilie 2013, GEDOK – Asociaţia Artistelor din oraşul Karlsruhe a organizat 
la Karlsruhe - cu sprijinul Primăriei oraşului Karlsruhe şi al Primăriei Municipiului Timişoara - o 
expoziţie cu lucrările a patru artiste timişorene. 

În data de 28 aprilie 2013, a fost primită la Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe cu ocazia 
celei de-a 8-a ediţii a Raliului Allgau-Orient. Cei şase membri ai echipajului au pornit din 
localitatea Oberstaufen şi au traversat Europa de Est continuând drumul până în Iordania. Raliul 
Orient, prin acţiunile oraşului Karlsruhe, sprijină proiectul social al World Food Program al 
Naţiunilor Unite. 

În perioada 20 - 22 iunie 2013, dl. primar Nicolae Robu şi dl.Sorin Drăgoi, administrator public 
al Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Karlsruhe pentru a participa la manifestările dedicate 
Zilei oraşului şi pentru discuţii cu noul primar, dl. Dr. Frank Mentrup, cu privire la viitoarele 
relaţii de cooperare dintre oraşe. 
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Biroul Relaţii Internaţionale a intermediat deplasarea la Karlsruhe, în perioada 28-30 iunie 2013, 
a unui număr de şase sportivi şi un antrenor din cadrul Clubului sportiv „Banatul” Timişoara, 
care au participat la regata de caiac-canoe dedicată oraşelor înfrăţite ale localităţii din landul 
Baden-Württemberg.  

În perioada 2-5 august 2013, o delegaţie de sportivi din oraşul Karlsruhe a fost prezentă în 
Timişoara pentru a participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 

A fost, de asemenea, mijlocită participarea la Karlsruhe, în perioada 5-30 august 2013, a trei 
studenţi – doi din cadrul Universităţii Politehnica şi unul din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, pentru desfăşurarea unui stagiu de practică la Primăria oraşului german înfrăţit. 
Şederea a avut în vedere în primul rând îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba germană, o privire 
asupra activităţii din cadrul administraţiei publice şi cunoaşterea oraşului Karlsruhe. 

În data de 24 septembrie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie de reprezentanţi 
ai Universităţii de Ştiinţe Aplicate din oraşul Karlsruhe, prezentă la Timişoara în cadrul 
proiectului de schimburi de studenţi ProKaTim, derulat între cele două universităţi. Delegaţia a 
fost formată din 26 studenţi germani şi studenţi ai Universităţii Politehnica din Timişoara şi a fost 
însoţită de prof. dr. Dieter Höpfel, Prorectorul Universiţăţii din Karlsruhe, prof. dr. Franz Quint, 
coordonatorul proiectului din partea germană şi prof. dr. Florin Alexa, Prodecanul Facultăţii de 
Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii Politehnica. 

În data de 2 octombrie 2013 a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe, 
formată din  reprezentanţi ai Freundeskreis - Asociaţia de prietenie Karlsruhe-Timişoara şi 
cetăţeni – cu scopul de a se documenta asupra unor activităţi culturale şi cetăţeneşti. Delegaţia a 
fost primită de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara. 

La mijlocul lunii decembrie 2013, trupa de actori ai Teatrului pentru Copii şi Tineri „Merlin” din 
Timişoara a susţinut un spectacol cu piesa „Frumoasa şi bestia” la Karlsruhe, pe scena Teatrului 
„marotte”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Biroului Relaţii Internaţionale şi s-a încadrat 
în manifestările de promovare peste hotare a candidaturii Timişoarei la titlul de capitală culturală 
europeană în anul 2021. Trupa Teatrului „Merlin” a fost întâmpinată şi de reprezentanţii 
Primăriei din Karlsruhe.  

O delegaţie a Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara, însoţită de primarul unui cartier al 
oraşului înfrăţit, s-a aflat la Timişoara în perioada 18-21 decembrie, cu scopul principal de a lua 
parte la ceremonia de înmânare a titlului de cetăţean de onoare al oraşului nostru domnului Heinz 
Doll. Preşedintele asociaţiei a fost astfel recompensat de Consiliul Local şi primarul Nicolae 
Robu pentru activitatea sa îndelungată de ajutorare a Timişoarei în anii următori Revoluţiei din 
decembrie 1989. Cu această ocazie s-au purtat discuţii pentru îmbunătăţirea colaborării pe linie 
culturală, sportivă, economică şi cetăţenească.  

La sfârşitul anului 2013 a fost reînnoită intenţia de colaborare dintre Karlsruhe şi Timişoara pe 
linia protecţiei animalelor, respectiv a gestionării problematicii câinilor fără stăpân. Au fost 
planificaţi paşi concreţi în 2014, spre o abordare profesionistă şi eficientă a acestui subiect, cu 
sprijinul unor specialişti din oraşul german.  

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Karlsruhe a susţinut demersurile Timişoarei de a 
accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 
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RUEIL-MALMAISON/ FRANŢA 

Cu oraşul Rueil-Malmaison, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniile 
administrativ şi cultural. În anul 2013 s-au împlinit 20 de ani de la semnarea Acordului de 
înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Rueil-Malmaison din Franţa. Cu această ocazie 
atât Municipiul Timişoara cât şi oraşul Rueil-Malmaison au sărbătorit aniversarea prin 
organizarea unor evenimente care au implicat desfăşurarea unor serii de acţiuni aniversare şi 
culturale – ceremonii aniversare, expoziţii de artă, concerte etc. - menite să marcheze şi să 
sublinieze importanţa colaborării dintre cele două oraşe.  

În acest context, în perioada 20-24 martie 2013, reprezentante ale Direcţiei Comunicare din 
cadrul Primăriei Municipiul Timişoara s-au deplasat la Rueil-Malmaison pentru a discuta şi 
stabili detaliile concrete ale evenimentelor şi acţiunilor organizate în cursul anului 2013 la 
Timişoara şi la Rueil-Malmaison cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de 
înfrăţire dintre oraşe. 

În perioada 5-8 iulie 2013 a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul înfrăţit 
Rueil-Malmaison din Franţa din care au făcut parte dl. Olivier Barbier de la Serre, viceprimar 
responsabil cu Cultura şi dl. François Billard, director Comunicare, pentru a participa la prima 
ediţie a JAZZtm, festival internaţional de jazz dedicat susţinerii candidaturii Municipiului 
Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, precum şi pentru discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe în domeniul cultural.                                                                                                                                                                                                                       

În cadrul evenimentului aniversar care a avut loc la Rueil-Malmaison în perioada 18-21 
septembrie 2013 a avut loc vernisajul unei expoziţii de sculptură contemporană a mai multor 
artişti din Timişoara şi un concert. Expoziţia „Sculptura. Sculpturi contemporane timişorene”, 
care a reunit operele a 12 sculptori contemporani timişoreni, a fost adăpostită de Atelierul 
„Grognard” din Rueil-Malmaison în perioda 20 septembrie - 25 noiembrie 2013, vernisajul 
acesteia având loc în data de 20 septembrie în cadrul evenimentului aniversar. La eveniment a 
participat o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au făcut parte dl. Sorin Drăgoi, 
administrator public, şi d-na Romaniţa Jumanca, consilier local. Expoziţia a fost organizată de 
Primăria oraşului Rueil-Malmaison, Primăria Municipiului Timişoara şi Fundaţia culturală 
„Triade” şi a reprezentat un important eveniment de promovare în străinătate a candidaturii 

Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. La vernisaj a participat şi muziciana 
Alexandra Guţu de la Filarmonica „Banatul” din Timişoara care a susţinut un recital.  

De asemenea, o reprezentantă a Direcţiei Comunicare s-a deplasat la Rueil-Malmaison în 
perioada 20-23 septembrie 2013, împreună cu grupul de artişti plastici timişoreni şi muzicianul 
Filarmonicii Banatul. 

Evenimentului aniversar organizat la Timişoara, a avut loc în perioda 10-13 octombrie 2013. În 
cadrul acestui eveniment,  în data de 11 octombrie 2013 a fost organizat un spectacol aniversar în 
partenerait cu Asociaţia culturală Kratima din Timişoara. Spectacolul „Libertatea are chipul lui 
Dumnezeu”, după « Jurnalul fericirii » al lui Nicolae Steinhardt, a fost susţinut de Orchestra 
Filarmonică din Timişoara şi l-a avut drept solist pe pianistul francez Pascal Amoyel, profesor la 
Conservatorul din Rueil-Malmaison. Cu această ocazie, a fost semnat un Protocol de cooperare 
între Facultatea de Muzică din Timişoara şi Conservatorul Regional din Rueil-Malmaison. La 
eveniment a participat o delegaţie oficială din oraşul Rueil-Malmaison din care au făcut parte dl. 
Jean Michel Angelloz, consilier local responsabil cu relaţiile internaţionale, d-na Dominique 
Bourouf, director general adjunct al Primăriei oraşului Rueil-Malmaison, responsabil cu afacerile 
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culturale, dl. Jean Luc Tourret, directorul Conservatorului Regional din Rueil Malmaison, d-na 
Pascale Antoons, directorul Teatrului André Malraux din Rueil Malmaison şi d-na Patricia 
Kacprzyk, responsabilă cu relaţiile internaţionale şi înfrăţirile. 

De asemenea, în perioada 21-24 noiembrie 2013, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara 
din care au făcut parte dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public, s-a 
deplasat la Rueil-Malmaison, pentru a vizita  Expoziţia „Sculptura. Sculpturi contemporane 
timişorene”, care a reunit operele a 12 sculptori contemporani timişoreni, organizată cu ocazia 
aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre oraşe şi adăpostită de Atelierul 
„Grognard” din Rueil-Malmaison în perioda 20 septembrie - 25 noiembrie 2013. Cu această 
ocazie, a fost semnat un Protocol de reînnoire a jurămintelor de înfrăţire între oraşe şi au fost 
purtate discuţii privind viitoarea cooperare dintre oraşe. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Rueil-Malmaison a susţinut demersurile Timişoarei 
de a accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

SZEGED/ UNGARIA 

În cursul anului 2013, cu oraşul Szeged  au avut loc schimburi în domeniul administrativ, cultural 
şi al proiectelor europene. 

În data de 17 mai 2013, domnii Dorel Bogluţ şi Pavel Nistor Geană, consilieri locali, s-au 
deplasat la Szeged pentru a participa la festivităţile dedicate „Zilei oraşului Szeged”. 

La invitaţia oraşului Szeged, în perioada 25-27 octombrie 2013, reprezentanţi ai Direcţiei 
Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, însoţiţi de reprezentanţi ai unor 
organizaţii de tineret din municipiu, s-au deplasat în oraşul Subotica din Serbia pentru a participa, 
alături de reprezentanţii orașului înfrăţit Szeged şi ai mai multor oraşe înfrăţite cu acesta, la o 
întâlnire tematică privind cetăţenia europeană şi organizaţiile cu caracter civic, organizată în 
cadrul unui proiect finanţat în cadrul programului european „Europa pentru Cetăţeni”. 

Gera / GERMANIA 

Cu oraşul Gera, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniul cultural şi 
administrativ. 

În 2013, oraşul Gera a lansat un concurs de artă - premiul de artă pentru pictură „Eb–Dietzsch”, 
acordat pentru a patra oară în anul 2013, la concurs putându-se înscrie şi artişti din Timişoara. 
Informaţiile despre concurs au fost postate pe site-ul Internet al Primăriei Municipiului 
Timişoara. 

Tot în domeniul cultural, în 2013, oraşul Gera a lansat proiectul cultural „Artist în rezidenţă în 
Gera 2013“, proiect în cadrul căruia unui tânăr artist i se oferea prin concurs o bursă pe o periodă 
de patru luni pentru a trăi şi crea în oraşul Gera, la concurs putându-se înscrie şi artişti din 
Timişoara. Informaţiile despre concurs au fost postate pe site-ul Internet al Primăriei 
Municipiului Timişoara. 

NOVI SAD/ SERBIA 

În perioada 1-2 februarie 2013, dl. Sorin Drăgoi, administrator public al Municipiului Timişoara 
s-a deplasat la Novi Sad pentru a participa la festivităţile dedicate „Zilei oraşului Novi Sad”. 
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În data de 28 martie 2013, dl. Primar Nicolae Robu a primit vizita unei delegaţii din oraşul 
înfrăţit Novi Sad din Serbia din care au făcut parte dl. Milan Đurić, membru al Consiliului Local, 
responsabil de administraţie şi reglementări, d-na Jovana Nakarada, reprezentanta Biroului pentru 
Dezvoltare economic Locală a Primărie oraşului Novi Sad şi dl. Dušan Novaković,  director 
executiv al companiei publice de IT “Informatics”, cu care a purtat discuţii cu privire la 
posibilităţile de dezvoltare a cooperării între Timişoara şi Novi Sad în domeniul dezvoltării 
economice locale şi transferul de know-now pentru crearea la Novi Sad a unui birou de informare 
„One Stop Shop”. Cu această ocazie membrii delegaţiei au avut un schimb de experienţă cu 
omologii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi au vizitat mai multe servicii ale 
Primăriei care oferă soluţii electronice de e-guvernare. 

În perioada 2-4 august 2012, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, din care au făcut parte  dl. 
Borko Ilic, viceprimar al oraşului Novi Sad, şi dl. Predrag Svilar, membru al Consiliului Local 
responsabil cu sportul şi tineretul, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. Cu ocazia vizitei, delegaţia a avut întâlniri şi cu Uniunea 
Sârbilor din Timişoara cu reprezentanţii căreia au fost purtate discuţii privind posibilităţile de 
colaborare în domeniul cultural şi al educaţiei. 

În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Novi Sad a fost prezentă în Timişoara 
pentru a participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

Cernăuţi / UCRAINA 

În cursul anului 2013, cu oraşul Cernăuţi din Ucraina au avut loc schimburi în domeniul 
administrativ şi cultural. 

În perioada 3-6 octombrie 2013, o delegaţie oficială din municipiul Timişoara din care au făcut 
parte d-nele Romaniţa Jumanca şi Ramona Olteanu, s-au deplasat în oraşul Cernăuţi, în calitate 
de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pentru a participa la 
manifestările dedicate „Zilelor oraşului Cernăuţi”. Pe perioada şederii la Cernăuţi, cu ocazia 
întâlnirilor cu reprezentanţii oraşului Cernăuţi au avut discuţii cu privire la dezvoltarea cooperării 
dintre oraşe, în special în domeniul economic - dezvoltarea relaţiilor comerciale şi a schimburilor 
în domeniul turismului.  

          

5.1.2 ACŢIUNI CU ORAŞELE PARTENERE 

MUNCHEN / LANDUL BAVARIA / GERMANIA 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Munchen din Landul Bavaria în cadrul 
Fundaţiei „Aquademica”. 

În data de 4 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie condusă de dl. Hep 
Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, care a fost însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Ilie Vlaicu, Directorul SC Aquatim SA, 
reprezentanţi ai societăţilor Aquatim şi Retim şi ai Fundaţiei Aquademica. A avut loc ceremonia 
de semnare festivă a „Scrisorii de intenţie de colaborare între Retim, AWM şi Fundaţia 
Aquademica privind colaborarea în domeniul managementului comunal al deşeurilor”. 

În perioada 10-12 octombrie 2013 o delegaţie din oraşul Munchen, condusă de domnul Primar 
Hep Monatzeder, însoţit de dl. Helmuth Schmidt, director general al Serviciului Public de 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

gestionare a deşeurilor a oraşului Munchen, dl. Heino Jahn,  şef de departament în cadrul 
Serviciului Public de gestionare a deşeurilor a oraşului Munchen, şi dl. Peter Koestner,  şef  
Departament Relaţii Internaţionale în cadrul Serviciului public de gestionare a apelor uzate a 
oraşului Munchen, a fost prezentă în Timişoara cu ocazia organizării de către Primăria 
Municipiului Timişoara a primei ediţii a „Zilelor Serviciilor Publice”, organizată pentru prima 
dată la Timişoara. 

COOPERAREA CU REŢELE DE ORAŞE EUROPENE 

EUROCITIES 

În cursul anului 2013, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse 
activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în Eurocities – reţeaua 
principalelor oraşe europene, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities; 

- 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 reţelei Eurocities; 

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

- demersuri pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 

- demersuri pentru includerea includerea municipiului în mai multe grupuri de lucru din 
cadrul forumurilor tematice - cultură, mediu, economie, mobilitate, societatea cunoaşterii, 
afaceri sociale şi cooperare - din cadrul reţelei Eurocities; 

- participare la întâlnirile grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul 
Eurocities etc. 

De la Eurocities au fost primite informaţii privind principalele activităţi şi evenimente organizate 
de Eurocities - conferinţe, seminarii şi workshop-uri - şi alte informaţii de interes pentru oraş, 
care au fost transmise de Biroul Relaţii Internaţionale către direcţiile/serviciile/birourile din 
cadrul instituţiei. De asemenea, au fost primite informaţii privind posibilităţile de finanţare oferite 
de programele europene în domenii diverse de activitate de interes pentru oraşe, care au fost 
transmise către departamentele din cadrul instituţiei.  

O altă categorie de informaţii primite din partea Eurocities au reprezentat-o propunerile de 
proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelei Eurocities pentru implicare în cadrul unor 
reţele transnaţionale, care au fost transmise către departamentele competente pentru analiză.  

De asemenea, departamentele specializate din cadrul instituţiei au completat mai multe 
chestionare şi studii vizând problematici de interes comun pentru oraşele membre, care au fost 
transmise Eurocities pentru a fi incluse în documentele-cadru europene sau folosite pentru 
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elaborarea unor ghiduri de bune practici. Eurocities ne-a informat şi cu privire la mai multe 
consultări, lansate de către instituţiile europene. 

În cadrul departamentelor instituţiei au fost derulate activităţi legate de participarea Municipiului 
Timişoara la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities, precum „Carta Europeană pentru 
Siguranţă Rutieră” şi „Declaraţia  privind  Schimbările Climatice” şi pentru implementarea 
măsurilor asumate prin acestea. Astfel, în cursul anului 2013, Direcţia Tehnică din cadrul 
Primăriei a continuat implementarea măsurilor pe care şi le-a asumat Municipiul Timişoara prin 
semnarea „Cartei Europene pentru Siguranţă Rutieră”, iar Direcţia Mediu a măsurilor care decurg 
din semnarea  „Declaraţiei  privind  Schimbările Climatice”.   

De asemenea, în cursul anului 2013 Municipiul Timişoara, prin Direcţia de Mediu din cadrul 
Primăriei, a participat la activităţile din cadrul Proiectului CASCADE - „Cities exchanging on 
local energy leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on successful 
implementation of sustainable energy policies”, proiect coordonat de Eurocities şi finanţat prin 
Programul european Intelligent Energy Europe în cadrul căruia Municipiul Timişoara este 
partener. 

În cursul anului 2013, Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei a participat la două dintre 
întâlnirile grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul Eurocities. Grupul de 
lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” are printre obiective schimbul de experienţe şi bune 
practici privind îmbunătăţirea identităţii şi atractivităţii oraşelor şi managementul brand-ului. 
Activitatea grupului de lucru „managementul brand-ului şi atractivitatea oraşului” se 
concentrează asupra modalităţilor prin care construirea identităţii oraşului, precum şi folosirea 
brand-ului oraşului şi a marketingului care pot întări planurile strategice de dezvoltare a oraşelor 
prin atragerea de investiţii, afaceri, cultură şi turism. 

În perioada 17-20 aprilie 2013, dl. Viceprimar Diaconu şi d-na Alina Pintilie, director executiv, 
Direcţia Comunicare, s-au deplasat la Oslo în Norvegia pentru a participa la o întâlnire a grupului 
de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities, în 
care Municipiului Timişoara este membru. Întâlnirea de lucru, intitulată „Management integrat al 
brand-lui oraşelor: regândirea modelelor organizaţionale”, a fost organizată împreună cu 
reprezentanţii proiectului „City Logo – Innovative place-brand management”. 

În perioada 1-5 octombrie 2013, d-na Alina Pintilie, director executiv Direcţia Comunicare şi d-
na Monica Sava, consilier Biroul Organizare Evenimente, Direcţia Comunicare, s-au deplasat la 
Utrecht, în Olanda pentru a participa la o întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea 
oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities, în care Municipiului Timişoara este 
membru. Întâlnirea de lucru, intitulată „Management integrat al brand-lui oraşelor: dincolo de 
abordarea de marketing”, a fost organizată împreună cu reprezentanţii proiectului „City Logo – 
Innovative place-brand management”. 

În cadrul întâlnirilor de lucru de la Oslo şi Utrecht au fost prezentate şi dezbătute aspecte legate 
de managementul brand-ului şi modelele organizaţionale ale brand-ului oraşelor, managementul 
integrat al brand-ului oraşelor în politicile urbane moderne, strategii pentru instituţionalizarea 
brand-ului integrat al oraşelor, exemple de management al brand-ului oraşelor etc. 

În plus, în cursul anului 2013, au fost făcute demersuri pentru includerea municipiului în mai 
multe grupuri de lucru din cadrul forumurilor tematice - cultură, mediu, economie, mobilitate, 
societatea cunoaşterii, afaceri sociale şi cooperare - din cadrul reţelei Eurocities, cu care s-a făcut 
schimb de informaţii. 
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CLUBUL DE LA STRASBOURG / STRASBOURG / FRANŢA  

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Culiţă Chiş, 
Director executiv, Direcţia Tehnică, s-au deplasat la Graz pentru a participa la prima întâlnire de 
lucru a Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la Strasbourg, organizată de oraşul Graz 
în perioada 29-30 ianuarie.  

5.2 INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI 
DE PE ALTE CONTINENTE, ADERAREA LA REŢELE DE ORAŞE 

5.2.1 INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE 

ORAŞE DIN EUROPA 

În cursul anului 2013 au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de cooperare cu 
oraşul Lublin din Polonia şi au fost iniţiate demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul Chişinău din Republica Moldova şi Banja Luka din Bosnia şi Herţegovina şi au avut loc 
diverse schimburi cu oraşele Leipzig, Ingolstadt şi Chemnitz din Germania, Nancy din Franţa şi 
Parma din Italia. 

LUBLIN / POLONIA 

În primul semestru al anului 2013, au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de 
cooperare cu oraşul Lublin din Polonia, iniţiate în 2012.  

În perioada 17 -20 martie 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Lublin din 
Polonia, din care au făcut parte dl. Krzysztof Żuk, Primarul oraşului Lublin, d-na Katarzyna 
Mieczkowska-Czerniak, viceprimar responsabil cu cultura, sportul şi relaţiile externe, dl. 
Wojciech Wilk, director Cabinet Primar şi dl. Ireneusz Dylczyk, director comercial al 
Aeroportului din Lublin. Discuţiile purtate cu dl. Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de 
cooperare şi dezvoltare a relaţiilor dintre Timişoara şi oraşul Lublin.  

Cu această ocazie, în data de 18 martie a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea de 
relaţii de cooperare între Timişoara şi Lublin” în domeniile cultural, economic, universitar, 
şcolar, tineretului, sportiv, administrării oraşelor şi proiectelor europene. Cu ocazia vizitei la 
Timişoara, reprezentanţii oraşului Lublin au avut întâlniri cu reprezentanţii mai multor instituţii 
culturale din municipiu. 

În perioada 2 - 4 august 2013, o delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, din care au făcut 
parte  D-na Monika Lipińska, viceprimar responsabil cu afacerile sociale, d-na Marta Wcisło, 
consilier local, şi d-na Joanna Sałapa, reprezentanta Departamentului Relaţii Internaţionale, a fost 
prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Lublin a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

În perioada 12-15 decembrie 2013, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au 
făcut parte dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Alexandru Chirilă, consilier personal al Primarului, s-a 
deplasat la Lublin, pentru a discuta cu privire la dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe, cooperarea 
viitoare şi schimburile de experienţă. Pe perioada şederii la Lublin, cu ocazia întâlnirilor cu 
reprezentanţii oraşului, am avut discuţii cu privire la dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe şi 
cooperarea viitoare în special în domeniile cultural, economic şi universitar. 
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CHIŞINĂU / REPUBLICA MOLDOVA 

În cursul anului 2013, cu sprijinul Consulatului Republicii Moldova la Timişoara, au fost iniţiate 
demersurile pentru stabilirea de relaţii cu oraşul Chişinău din Republica Moldova, fiind realizat 
un schimb reciproc de corespondenţă privind interesul de a stabili relaţii de prietenie şi cooperare 
între oraşe în vederea realizării unei înfrăţiri. Aceste demersuri vor continua în 2014.  

BANJA LUKA / BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA 

Ca urmare a discuţiilor purtate de dl. Primar Nicolae Robu cu Excelenţa Sa dl. Dusko Kovacevic, 
Ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei în România, cu prilejul vizitei la Timişoara din luna 
septembrie 2013, a fost realizat un schimb de scrisori de intenţie cu oraşul Banja Luka din Bosnia 
şi Herţegovina în vederea stabilirii de relaţii de cooperare între oraşe. Demersurile vor continua în 
cursul anului 2014. 

LEIPZIG / LANDUL SAXONIA / Germania 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Leipzig din Germania iniţiată la începutul 
anului 2012. În data de 6 iunie 2013 domnul Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie 
germană din oraşul saxon Leipzig, condusă de Consulul Onorific al României pentru Land-urile 
Sachsen, Sachsen-Anhalt şi Thüringen, dl. Dr. Nikolaus Petersen. Delegaţia s-a aflat într-o vizită 
de studiu organizată de o asociaţie germană care se ocupă de încurajarea şi dezvoltarea relaţiilor 
politice, culturale şi sociale în Europa. Membrii delegaţiei au fost însoţiţi de ataşatul Consulatului 
German de la Timişoara, dl. Siegfried Geilhausen. Discuţiile purtate cu delegaţia germană au 
vizat în principal domeniul cultural, fiind reiterată necesitatea ca Timişoara să fie sprijinită pentru 
obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană în 2021.  

ingolstadt / LANDUL BAVARIA/ GERMANIA 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea în domeniul medical cu oraşul Ingolstadt din 
Germania iniţiată în cursul anului 2011. În perioada 23-25 septembrie 2013, a fost prezentă la 
Timişoara o delegaţie o delegaţie oficială din oraşul din oraşul bavarez Ingolstadt din Germania 
din care au făcut parte dl. Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, dl. Walter Schober, 
Preşedintele Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Ingolstadt, dl. Heribert Fastenmeier, Directorul 
Clinicii din Ingolstadt şi dl. Eduard Jisca, responsabil dezvoltare proiecte de cooperare est-vest în 
cadrul Biroului Dunărean din Ingolstadt, pentru discuţii privind continuarea şi dezvoltarea 
cooperării dintre oraşe în domeniile medical, universitar şi administrativ. Cu ocazia vizitei au 
avut loc întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii conducerii Universităţilor de Medicină şi Farmacie 
şi „Politehnica”, Spitalelor Municipal şi „Victor Babeş”, urmând a fi concretizate în acţiuni 
comune cu instituţiile similare din oraşul german partener.  

NANCY / FRANŢA  

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Nancy din Franţa. În luna august 2013, o 
studentă masterandă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a efectuat un stagiu de 
practică în cadrul Primăriei oraşului Nancy din Franţa, oraş înfrăţit cu oraşul Karlsruhe. Acest 
stagiu se înscrie în programul de colaborare pe care oraşul Karlsruhe îl derulează anual cu oraşele 
sale înfrăţite. 
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PARMA/ ITALIA 

În perioada 14 - 16 februarie 2013, o delegaţie din Municipiul Timişoara, condusă de dl. 
viceprimar Dan Diaconu s-a deplasat în oraşul Parma din Italia pentru a participa la conferinţa 
finală a proiectului european Re-Play. Institutul Intercultural Timişoara este partener în cadrul 
proiectului european Re-Play, focalizat pe promovarea drepturilor copiilor şi a participării civice 
a copiilor şi tinerilor, pornind de la dreptul la joacă, inclus în Convenţia ONU privind drepturile 
copilului. Cu această ocazie a avut loc o întrevedere cu dl. Federico Pizzarotti, Primarul oraşului 
Parma şi cu dl. Giovanni Marani, Asesor pentru Sport şi Probleme de Tineret, pentru cunoaşterea 
reciprocă a aspectelor legate de tineret şi sport, precum şi de identificarea unor potenţiale direcţii 
de colaborare în domeniu.  

CHEMNITZ/ GERMANIA 

Ca urmare a unui proiect european pe teme de tineret, implementat în cursul anului 2012 de 
oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, între Municipiul Timişoara şi oraşul Chemnitz din Germania, 
participante în cadrul proiectului, au fost stabilite contactele pentru un nou proiect în domeniul 
tineretului. Astfel, în cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener 
la proiectul european „Fit for Future”, finanţat în cadrul programului Tineret în acţiune. Liderul 
de proiect a fost SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din Saxonia (FZU), 
din oraşul Chemnitz. 

În perioada 28-30 mai 2013, un reprezentant al Biroului Relaţii Internaţionale s-a deplasat în 
orașul Chemnitz din Germania pentru a participa la întâlnirea pregătitoare din cadrul proiectului 
„Fit for Future”.  

În perioada 26 iunie - 7 iulie 2013, doi reprezentanţi ai Direcţiei Comunicare şi trei reprezentanţi 
ai unor organizaţii de tineret timişorene, s-au deplasat în orașul Chemnitz pentru a participa la un 
schimb între tineri provenind din mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în cadrul 
proiectului „Fit for Future”. Principalele tematici ale schimbului au fost şomajul în rândul 
tinerilor şi orientarea profesională a acestei categorii de populaţie, precum şi o tematică relevantă 
pentru viitor – furnizarea de energie, consumul de energie în viitor şi necesitatea existenţei unei 
forţe de muncă cu înaltă calificare în domeniul energiilor regenerabile. În cadrul acestui schimb 
participanţii au construit un autovehicul solar, care a luat parte la competiţia anuală de 
autovehicule solare organizată de către Solaris.  

ORAŞE DE PE ALTE CONTINENTE 

În primul semestru al anului 2013, au continuat demersurile pentru încheierea unor acorduri de 
cooperare cu oraşele Netanya din Israel, Monastir din Tunisia, Da Nang din Vietnam şi Jenin din 
Palestina şi au fost iniţiate demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu oraşele Gwangju 
din Coreea de Sud, Cape Town din Africa de Sud, Benghazi din Libia şi oraşul metropolitan 
Kocaeli din Turcia. 

NETANYA / ISRAEL 

În cursul anului 2013, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Netanya din Israel, prin 
realizarea unui schimb de corespondenţă. Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 
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MONASTIR / TUNISIA  

În cursul anului 2013, ca urmare a demersurilor reluate în anul 2012 privind realizarea unei 
înfrăţiri cu oraşul Monastir din Tunisia, cu ocazia festivităţilor organizate la Timişoara în data de 
17 iunie 2013 pentru sărbătorirea Zilei Tunisiei şi a 50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia 
şi România, E.S. d-na Mahbouba Chebbi Guiga, Ambasadorul Republicii Tunisiene la Bucuresti, 
a anunţat oficial intenţia oraşului Monastir din Tunisia de a se înfrăţi cu Timişoara. 

DA NANG / VIETNAM 

În cursul anului 2013, cu sprijinul Ambasadei României în Vietnam, au fost reluate demersurile 
iniţiate în cursul anului 2009 pentru realizarea unei înfrăţiri cu oraşul Da Nang din Vietnam, prin 
realizarea unui schimb de scrisori de intenţie. Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 

JENIN/ PALESTINA/ ORIENTUL MIJLOCIU 

În cursul anului 2013 au fost stabilite relaţii de cooperare cu oraşul Jenin din Palestina cu care au 
avut loc schimburi în domeniile administrativ, economic, universitar şi al serviciilor publice. În 
perioada 21-23 mai 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Jenin din Palestina, 
condusă de dl. Walid Abu Mowes, Primarul oraşului Jenin, care a fost însoţită de E.S. dl. Ahmad 
Aquel, Ambasadorul Statului Palestina în Romania şi reprezentanţi ai comunităţii palestiniene din 
Timişoara. Discuţiile purtate cu dl. Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de cooperare şi 
dezvoltare a relaţiilor dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Jenin. Cu această ocazie, în data de 
21 mai, a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea cooperării între Timişoara şi 
Jenin” în domeniile educaţiei, sănătăţii, sportului, cultural, economic, social, turismului, 
tineretului şi serviciilor publice. De asemenea, reprezentanţii oraşului Jenin au avut întâlniri cu 
reprezentanţii mai multor instituţii din municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare. 

GWANGJU/ COREEA DE SUD/ ASIA 

În cursul anului 2013 au fost iniţiate relaţii de cooperare cu oraşul Gwangju din Coreea de Sud cu 
care au avut loc schimburi în domeniile administrativ, cultural, economic, universitar şi al 
drepturilor omului. 

În perioada 8 – 17 iunie 2013 o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au facut 
parte dl. Primar Nicolae Robu, dl. Sorin Drăgoi, administrator public al Municipiului Timişoara 
şi dl. Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul din Timişoara, s-a deplasat în 
Coreea de Sud pentru a stabili de relaţii de cooperare cu mai multe oraşe sud-coreene. Vizita a 
avut loc în contextul relaţiilor de cooperare culturală iniţiate în anul 2012 de Filarmonica Banatul 
din Timişoara cu diverşi parteneri din Coreea de Sud şi al turneului pe care Filarmonica îl are în 
luna iunie 2013 în mai multe oraşe din această ţară.  

Cu ocazia vizitei au avut loc întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, precum şi cu 
reprezentanţi ai mediului economic şi cultural din oraşele Seul, Ansan, Busan şi Gwangju pentru 
a identifica posibilităţile de cooperare bilaterală şi schimburi în domeniile economic, cultural, 
universitar şi al turismului şi au fost purtate discuţii cu privire la stabilirea în viitorul apropiat a 
unui parteneriat între oraşele Timişoara şi Gwangju. 

În perioada 16-19 decembrie 2013, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul 
Gwangju din care au făcut parte dl. Hyun Kim, directorul Departamentului pentru Drepturile 
Omului din cadrul Primăriei oraşului Gwangju, dl. Won-Jong Kim, reprezentant al 
Departamentului pentru Drepturile Omului, şi d-na Cho-hee Yang, reprezentanta 
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Departamentului Relaţii Internaţionale a oraşului Gwangju, pentru discuţii privind viitoarea 
cooperare dintre oraşe. Cu ocazia vizitei a fost semnată o scrisoare de intenţie prin care au fost 
stabilite relaţiile de prietenie şi cooperare între Timişoara şi Gwangju, care prevede cooperarea în 
domeniile administrării oraşelor, drepturilor omului, economic, cultural, tineretului, universitar şi 
sportiv. De asemenea, reprezentanţii oraşului Gwangju au avut întâlniri cu reprezentanţii mai 
multor instituţii din municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare.               

BENGHAZI/ LIBIA/ AFRICA 

În cursul anului 2013 au fost stabilite relaţii de cooperare cu oraşul Benghazi din Libia cu care au 
avut loc schimburi în domeniile administrativ, economic, universitar şi al serviciilor publice. În 
perioada 29 iunie – 3 iulie 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială de reprezentanţi ai 
Consiliului Local din oraşul Benghazi din Libia, condusă de dl. Mahmoud Buraziza, Preşedintele 
Consiliului Local. Discuţiile purtate cu domnul Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de 
cooperare şi dezvoltare a relaţiilor dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Benghazi. Cu această 
ocazie, în data de 1 iulie, a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea cooperării între 
Timişoara şi Benghazi” în domeniile educaţiei, sănătăţii, sportului, cultural, economic, serviciilor 
publice şi infrastructurii (spaţii verzi, apă şi canalizare, salubritate, transport public şi sisteme de 
trafic, telecomunicaţii), universitar, societăţii civile, tineretului şi sportului. De asemenea, 
reprezentanţii oraşului Benghazi au avut întâlniri cu reprezentanţii mai multor instituţii din 
municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare. 

CAPE TOWN / AFRICA DE SUD 

În cursul anului 2013, au fost iniţiate demersurile pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul Cape Town din Africa de Sud, fiind realizat un schimb reciproc de corespondenţă. Aceste 
demersuri vor continua în 2014.  

KOCAELI / TURCIA 

În cursul anului 2013, au fost iniţiate demersurile pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul metropolitan Kocaeli din Turcia, fiind realizat un schimb reciproc de corespondenţă. 
Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 

5.2.2 ADERAREA LA NOI REŢELE/ ASOCIAŢII DE ORAŞE 

În cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a aderat la asociaţiaţiile de oraşe Les Rencontres şi 
Cities for Sports. De asemenea, în luna iunie 2013 o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara a 
participat la şedinţa de constituire a EU CORE CITIES. 

LES RENCONTRES 

În luna ianuarie 2013 Municipiului Timişoara a aderat la asociaţia culturală Les Rencontres. Les 
Rencontres - Asociaţia oraşelor şi regiunilor europene pentru cultură este unul dintre cele mai 
importante organisme de acest fel din Europa, care stabileşte politicile culturale şi care 
organizează întâlniri între oraşele care au deţinut sau vor deţine titlul de Capitală Europeană a 
Culturii şi reprezentanţi din structurile europene, experţi în domeniul culturii etc. Asociaţia Les 
Rencontres facilitează cooperarea şi diverse schimburi de cunoştinţe şi experienţe în reţea între 
oraşele membre. Membrii asociaţiei Les Rencontres sunt oraşe importante la nivel regional din 
Europa, care au o dimensiune internaţională şi peste 100.000 de locuitori în zona metropolitană. 
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În cursul anului 2013, reprezentanţi ai Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 
au participat la două dintre întâlnirile tematice ale asociaţiei 

CITIES FOR SPORTS / STUTTGART / Landul Baden-Württemberg/ Germania  

În luna martie 2013, Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua „CITIES FOR SPORTS”, iniţiată 
de oraşul Stuttgart şi coordonată de Departamentul Sport al Primăriei oraşului Stuttgart, care are 
ca scop promovarea activităţii fizice şi a sportului în oraşele europene. Reţeaua sprijină oraşele 
membre, prin facilitatea schimbului de informaţii şi bune practici, să dezvolte strategii şi măsuri 
pentru încurajarea şi sprijinirea practicării activităţii fizice şi a sportului, în special în rândul 
copiilor. 

EU CORE CITIES/ BARCELONA/ Spania 

În perioada 18-20 iunie 2013 dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public al 
Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Barcelona, în Spania pentru a participa la Congresul şi 
Expoziţia „European Union Core Cities”, eveniment care va avea loc în cadrul Expoziţiei 
Internaţionale de Logistică şi Manipularea Materialelor (SIL).  Congresul a fost organizat pe 
diferite sesiuni tehnice şi politice, una dintre ele fiind dedicată exclusiv participării primarilor de 
oraşe, iar expoziţia va prezenta proiecte urbane planificate sau construite în jurul reţelelor trans-
europene de transport. În cadrul evenimentului au avut loc discuţii, schimburi de cunoştiinţe şi 
stabilirea unor contacte, aceasta fiind o ocazie de prezentare şi dezbatere a tendinţelor în 
planificarea urbană legată de mobilitatea între oraşe şi în informarea şi tehnologia 
comunicaţională. Cu această ocazie a fost constituită asociaţia EU CORE CITIES. Aceasta se 
adresează oraşelor şi zonelor  metropolitane care pot beneficia de pe urma reţelei feroviare trans-
europene pentru a-şi îmbunătăţi creşterea economică, competitivitatea şi coeziunea teritorială, 
prin exploatarea capacităţii reţelelor trans-europene oraşele putându-se transforma în spaţii 
conectate, inteligente şi sustenabile.  

5.3 COOPERAREA CU INSTITUŢII, ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 
REPREZENTANŢE DIPLOMATICE 

AMBASADA Republicii federale germania ÎN ROMÂNIA 

CONSULATUL Republicii federale germania LA timişoara 

În cursul anului 2013, cu Consulatul General al Republicii Federale Germania la Timişoara s-a 
colaborat la organizarea vizitei mai multor delegaţii oficiale germane la Timişoara. 

În data de 29 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu delegaţie germană condusă de dl. 
Jürgen Walter, Secretar de stat în  Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Artă a Landului Baden-
Württemberg. Delegaţia a fost însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale 
Germania la Timişoara. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii privind posibilităţile de cooperare 
în domeniile cultural şi economic, în special cu privire la proiectul de candidatură a Timişoarei la 
titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 şi sprijinul Ministerului german, precum şi 
proiectul de pregătirea vocaţională a tinerilor iniţiat la Timişoara. 

În data de 16 septembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Rolf Maruhn, Consulul 
Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii privind aspecte ale colaborării 
bilaterale în domeniul economic.  
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În data de 11 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu d-na Susanne Kastner, fost 
parlamentar german, fost Vicepreşedinte al Parlamentului German şi fost Preşedinte al grupului 
parlamentar de prietenie Germania-România, cu ocazia retragerii doamnei Kastner din activitate. 

În data de 31 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Federale Germania în România, condusă de noul Ambasador, E.S. dl. Werner Hans 
Lauk. Delegaţia a fost însoţită de dl. Rolf Maruhn, Consulul Republicii Federale Germania. 
Discuţiile purtate au vizat cooperarea bilaterală în special în domeniile economic, cultural şi 
universitar. Printre subiectele discutate s-au numărat şi facilităţile acordate de către 
municipalitate investitorilor străini, reabilitarea centrului istoric, parteneriatul cu oraşul Karlsruhe 
şi candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 şi demersurile în acest 
sens, precum şi sistemul de învăţământ vocaţional care se implementeză la Timişoara după model 
german. 

În data de 5 decembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie din Germania, 
condusă de dl. dr. Christoph Bergner, secretar de stat parlamentar, împuternicit al Guvernului 
Federal pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale, şi dl. Rolf 
Maruhn, Consulul Republicii Federale Germania. Discuţiile au fost axate preponderent pe 
tematica minorităţii germane din Banat şi instituţiile sociale ale minorităţii germane. 

AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE în românia 

CONSULATUL ONORIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA 

În data de 5 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu a avut o întâlnire cu E.S. dl. Philippe Gustin, 
Ambasadorul Republicii Franceze în România, dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii 
Federale Germania la Timişoara, dl. Dan Bedros, Consulul onorific al Republicii Franceze la 
Timişoara, dl. Stanislas Pierret, consilier de cooperare şi acţiune culturală şi director al 
Institutului Francez din România şi dl. Thierry Sète, directorul Institutului Francez din Timişoara. 
Subiectele de discuţie au fost relaţiile Institutului Francez din Timişoara cu instituţiile locale şi 
cooperarea cu Ambasada Franţei în România. 

În data de 26 septembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie din Franţa, 
condusă de dl. Pierre Lanapats, inspector general la Ministerul Afacerilor Externe al Franţei, care 
a fost însoţită de dl. Daniel Malbert, directorul Institutului Francez din Timişoara, pentru discuţii 
privind relaţiile Institutului Francez din Timişoara cu instituţiile locale, cooperarea cu Ambasada 
Franţei în România şi candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. 

INSTITUTUL Francez din Timişoara 

În cursul anului 2013, Primăria Municipiului Timişoara a promovat şi susţinut mai multe 
evenimente ale Institutului Francez din Timişoara, spre exemplu Sărbătoarea Muzicii. 

AMBASADA REPUBLICII  ITALIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL REPUBLICII  ITALIA LA TIMIŞOARA 

În data de 5 aprilie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Flavio Ceneda, Regent în 
cadrul Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara cu care a avut discuţii cu privire 
la colaborarea viitoare româno-italiană în domeniile cultural şi economic şi diversele proiecte 
comune care ar putea fi realizate în aceste domenii.  
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În data de 19 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Diego Brasioli 
Ambasadorul Republicii Italiene în România. Excelenţa Sa a fost însoţită de reprezentanţi ai 
Ambasadei, Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, ICE - Institutul Italian de 
Comerţ Exterior din România, precum şi ai Confindustria România şi Timiş. Discuţiile bilaterale 
au vizat posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic, cultural, social, universitar, 
al inovării, energetic, mediului sănătăţii şi agricol, precum şi dezvoltarea relaţiilor economice şi 
culturale dintre Timişoara şi Italia şi oportunităţile şi facilităţile acordate pentru noi investiţii în 
Timişoara. 

În data de 25 noiembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei  
Republicii Italia în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, cu care s-a discutat 
despre colaborarea bilaterală româno-italiană în domeniul cultural şi economic şi diversele 
proiecte comune care ar putea fi realizate în viitor în aceste domenii. Din delegaţie au mai făcut 
parte dl. Dario Savoriti, consilier diplomatic în cadrul Ambasadei, dl. Flavio Ceneda, Regentul 
Consulatului General din Timisoara, şi dl. Enzo Peri, director al Institutului Italian de la 
Bucureşti.  

AMBASADA REPUBLICII  AUSTRIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII  AUSTRIA LA TIMIŞOARA 

În data de 27 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Dr. Michael 
Schwarzinger, Ambasadorul Republicii Austria în România, cu dl. Vasile Onofrei, Consulul 
Onorific al Republicii Austria la Timişoara, reprezentanţi ai Ambasadei şi ai Ecoplus 
International Timisoara - Agenţia Economica a Landului Niederoesterreich. În cadrul întâlnirii au 
avut loc discuţii despre dezvoltarea cooperării în domeniile economic, cultural, universitar, al 
cercetării şi inovării, medical, al turismului, precum şi despre oportunităţile şi facilităţile acordate 
investitorilor de către municipiul Timişoara şi iniţiativa companiilor germane din Timişoara de a 
dezvolta învăţământul vocaţional. Cu această ocazie Ambasada şi-a declarat sprijinul pentru 
candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021.  

În data de 23 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Jürgen Heissel, noul Ministru 
Plenipotenţiar din cadrul Ambasadei Republicii Austria în România, şi cu dl. Vasile Onofrei, 
Consulul Onorific al Republicii Austria la Timişoara, discuţiile bilaterale vizând dezvoltarea 
cooperării bilaterale în special în domeniile cultural şi economic. 

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA LA TIMIŞOARA  

Colaborarea cu Consulatul General al Republicii Serbia la Timişoara a continuat şi în cursul 
anului 2013, reprezentanţi ai municipalităţii participând la diverse evenimente organizate de 
Consulat. 

AMBASADA UNGARIEI LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI LA CLUJ-NAPOCA 

În data de 14 februarie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Janos Magdo, Consulul 
General al Ungariei la Cluj-Napoca şi reprezentanţi ai Consulatului din Cluj-Napoca. În cadrul 
întâlnirii au avut loc discuţii cu privire la posibilităţile de cooperare în domeniile cultural, 
universitar şi economic şi sprijinul reciproc pentru facilitarea schimburilor în aceste domenii.  
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AMBASADA REPUBLICII tunisia în românia 

consulatul onorific al REPUBLICII tunisia la timişoara 

În data de 17 iunie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu a participat la festivităţile organizate la 
Timişoara de Ambasada Republicii Tunisia în România cu ocazia sărbătoririi Zilei Tunisiei şi a 
50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia şi România, eveniment care a avut loc în prezenţa 
E.S. d-nei Mahbouba Chebbi Guiga, Ambasadorul Republicii Tunisiene la Bucuresti, d-lui 
Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al Republicii Tunisiene la Timisoara, reprezentanţilor 
Ligii Tunisienilor din România, precum şi a reprezentanţilor autorităţilor locale. Cu această 
ocazie E.S. a anunţat oficial intenţia oraşului Monastir din Tunisia de a se înfrăţi cu Timişoara. 

AMBASADA REPUBLICII CEHE în românia 

Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara  

În data de 19 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Jiří Šitler, Ambasadorul 
Republicii Cehe în România şi dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific al Republicii Cehe la 
Timişoara. În cadrul întâlnirii s-au discutat posibilităţile de cooperare între Timişoara şi Cehia în 
domeniile economic şi cultural, precum şi diverse proiecte de dezvoltare a schimburilor culturale. 

În data de 5 noiembrie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu E.S. Dl. Jiří Šitler, 
Ambasadorul Republicii Cehe la Bucuresti si Dl. Motec Stefan, Consul Onorific al Republicii 
Cehe la Timişoara, cu ocazia participării la Recitalul extraordinar susţinut de violoniştii 
Alexandru Tomescu şi Pavel Sporci la Filarmonica Banatul din Timişoara. 

AMBASADA AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS ÎN ROMÂNIA 

CONSULATUL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS LA TIMIŞOARA 

În data de 26 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Johannes Hendrik 
Mattheus van Bonzel, Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, şi dl. Marius Popa, 
Consulul Onorific al Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, cu care a avut discuţii  cu privire la 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul economic, posibilităţile de investiţii în 
Municipiul Timişoara şi facilităţile acordate de municipiu investitorilor străini. 

AMBASADA REPUBLICII MACEDONIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC REPUBLICII MACEDONIA LA TIMIŞOARA 

În data de 14 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. domnul Dr. Pande 
Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia în România şi cu dl. Radu Mihăescu, Consulul 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. Discuţiile bilaterale au vizat dezvoltarea relaţiilor 
în domeniile economic, cultural, social, sportului şi sănătăţii dintre Timişoara şi Macedonia. 
Implicarea Ambasadei în promovarea în Macedonia a evenimentelor culturale dedicate susţinerii 
candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană  şi participarea unor 
reprezentanţi ai Macedoniei la aceastea ar întări valenţele euroregionale ale candidaturii oraşului. 

În data de 17 iunie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu a participat la ceremonia de inaugurare a 
Consulatului Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, eveniment care a avut loc în 
prezenţa E.S. d-lui Dr. Pande Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia în România şi a d-
lui Radu Mihăescu, Consulul Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. 
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AMBASADA REGATULUI SPANIEI LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SPANIEI LA TIMIŞOARA 

În data de 1 februarie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Estanislao de Grandes 
Pascual, Ambasadorul Regatului Spaniei în România şi cu dl. Juan Carlos Vidal, Directorul 
Institutului Cervantes din Bucureşti, cu care a avut discuţii privind posibilităţile de cooperare 
dintre Municipiul Timişoara şi Ambasada Regatului Spaniei în România în domeniile cultural şi 
economic. 

În data de 16 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Jose Miguel Viñals, 
Consulul onorific al Regatului Spaniei la Timisoara, cu ocazia investirii domnului Viñals în data 
de 10 octombrie în această funcţie. Cu ocazia întâlnirii au avut loc discuţii privind colaborarea în 
domeniul cultural şi economic si diversele proiecte comune care ar putea fi realizate în aceste 
domenii. 

AMBASADA JAPONIEI LA BUCUREŞTI 

În data de 4 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Keiji Yamamoto, 
Ambasadorul Japoniei în România. Discuţiile au vizat posibilităţile de cooperare bilaterală în 
domeniul economic şi al înaltelor tehnologii find prezentate facilităţile acordate de Municipiul 
Timişoara investitorilor străini, precum şi posibilităţile de investiţii. Un alt domeniu de cooperare 
în care pot avea loc schimburi reciproce este cel cultural. 

AMBASADA REGATULUI BELGIEI LA BUCUREŞTI  

În data de 8 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Philippe Beke, 
Ambasadorul Regatului Belgiei în România. În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiectele de 
dezvoltare a municipiului şi au fost discutate posibilităţile de cooperare bilaterală în special în 
domeniile economic şi cultural.  

AMBASADA BOSNIEI SI HERŢEGOVINA LA BUCUREŞTI  

În data de 12 septembrie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Dusko Kovacevic, 
Ambasadorul Bosniei şi Herţegovina la Bucuresti, discuţiile bilaterale vizând intensificarea 
colaborării bilaterale în domeniile cultural, economic, universitar şi agricol, precum şi al 
proiectelor europene dorindu-se realizarea mai multor schimburi între Timişoara şi Bosnia şi 
Herţegovina în toate aceste domenii. De asemenea, un subiect important al discuţiilor l-a 
reprezentat propunerea Ambasadei de a stabili de relaţii de cooperare între Timişoara şi oraşul 
Banja Luka. 

AMBASADA REPUBLICII COREEA LA BUCUREŞTI  

În data de 22 noiembrie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Coreea în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Im Han-teak, pentru discuţii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile cultural şi economic. 

5.4 ASIGURAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA CU ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE 

În cursul anului 2013, au fost întocmite următoarele rapoarte şi situaţii: 
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- „Propuneri de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană pentru anul 2013” 
pentru a fi incluse în Planul judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică 
europeană, solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Stadiul realizării acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean 
de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, pe anul 2013, solicitat trimestrial 
de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Propuneri de acţiuni de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe pentru anul 
2013” pentru a fi incluse în Planul judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a 
relaţiilor externe, solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, pe anul 
2013, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Propuneri de obiective şi acţiuni proprii municipiului Timişoara, pentru a fi cuprinse în Planul 
de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, la 
nivelul judeţului Timiş”, pe anul 2013, solicitat de către Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş; 
culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului 
cuprinzând sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara; 

 „Stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor proprii municipiului Timişoara, cuprinse în Planul de 
acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, la 
nivelul judeţului Timiş”, pe anul 2013, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului- Judeţul 
Timiş; culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea 
materialului cuprinzând sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara; 

- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 

5.5 ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE PROTOCOL DIN CADRUL PRIMĂRIEI 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DELEGAŢII STRĂINE 

În cursul anului 2013, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 55 de delegaţii străine, care 
au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Delegaţie Perioada 

1. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Spaniei în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Estanislao de Grandes Pascual, pentru discutii 
privind posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile cultural şi 
economic. 01.02.2013 

 

 

 

Delegaţie oficială din oraşul Munchen din Germania, condusă de dl. 
Hep Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, însoţită de domnul 
Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la 
Timişoara şi reprezentanţi ai societăţilor Aquatim şi Retim şi ai 
Fundaţiei Aquademica, pentru a participa la ceremonia de semnare 
festivă a „Scrisorii de intenţie de colaborare între Retim, AWM şi 
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2. 

Fundaţia Aquademica privind colaborarea în domeniul 
managementului comunal al deşeurilor”. 

 

 

 

 

04.02.2013 

3. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Philippe Gustin, împreună cu dl. Klaus Christian 
Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Dan 
Bedros, Consulul onorific al Republicii Franceze la Timişoara, dl. 
Stanislas Pierret, consilier de cooperare şi acţiune culturală şi 
director al Institutului Francez din România şi dl. Thierry Sète, 
directorul Institutului Francez din Timişoara, pentru discutii privind 
cooperarea cu Institutului Francez din Timişoara. 05.02.2013 

4. 

Delegaţie a Consulatului Ungariei la Cluj-Napoca, dl. Janos Magdo, 
Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca şi reprezentanţi ai 
Consulatului din Cluj-Napoca, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de cooperare în domeniile cultural, universitar şi 
economic. 14.02.2013 

5. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Austria în România, condusă de 
E.S. dl. Dr. Michael Schwarzinger, Ambasadorul Republicii Austria 
în România, însoţită de dl. Vasile Onofrei, Consulul Onorific al 
Republicii Austria la Timişoara, şi reprezentanţi ai Ecoplus 
International Timisoara - Agentia Economica a Landului 
Niederoesterreich, pentru discuţii privind dezvoltarea cooperării 
bilaterale în domeniile economic, cultural, universitar, al cercetării şi 
inovării, medical, al turismului. 27.02.2013 

 

 

 

6. 

Delegaţie din Franţa, dna Françoise Fougea, preşedinte al Asociaţiei 
„Enfants Planète Esperanza”, pentru discuţii privind organizarea la 
Timişoara a unui concert al Orchestrei de tineri din Europa Centrală 
şi Balcani. 

 

 

 

15.03.2013 

 

 

 

7. 

Delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, condusă de dl. 
Krzysztof Żuk, Primarul oraşului Lublin, pentru semnarea unei 
scrisori de intenţie pentru stabilirea de relaţii de cooperare între 
oraşe şi discuţii privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare. 

 

 

 

17-20.03.2013 

8. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Milan Đurić, 
membru al Consiliului Local, responsabil de administraţia şi 
reglementările, dna Jovana Nakarada, reprezentanta Biroului pentru 
Dezvoltare Economică Locală a Primăriei oraşului Novi Sad şi dl. 

28.03.2013 
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Dušan Novaković,  director executiv al companiei publice de IT 
“Informatics”, pentru discuţii cu privire la posibilităţile de 
dezvoltare a cooperării în domeniul dezvoltării economice locale. 

9. 

Delegaţie a Ambasadei Japoniei în România, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Keiji Yamamoto, Japoniei în România, pentru discutii 
cu privire la posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul 
economic, înaltelor tehnologii şi cultural. 

 

 

 

04.04.2013 

10. 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, 
condusă de dl. Flavio Ceneda, regent al Consulatului, pentru discuţii 
cu privire la colaborarea în domeniul cultural şi economic.  05.04.2013 

11. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisia în România, condusă de 
E.S. dna Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, împreună cu dl. 
Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al Republicii Tunisiene la 
Timisoara, reprezentanţii Ligii Tunisienilor din România, pentru a 
participa la festivităţile organizate la Timişoara cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Tunisiei şi a 50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia şi 
România. 12.04.2013 

 

 

 

 

 

 

12. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Italiene în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, însoţit de reprezentanţi ai 
Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, ICE - 
Institutului Italian de Comerţ Exterior din România, precum şi ai 
Confindustria România şi Timiş, pentru discuţii privind posibilităţile 
de cooperare bilaterală în domeniile economic, cultural, social, 
universitar, inovării, energetic, mediului, sănătăţii şi agricol. 

 

 

19.04.2013 

13. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Jiří Šitler, împreună cu dl. Ştefan Moţec, 
Consulul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic 
şi cultural. 

 

 

 

19.04.2013 

14. 

Delegaţie a Principelui Nicolae al României, cu ocazia vizitei în 
Timişoara pentru întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, 
Liceului Nicholaus Lenau, oameni de cultură din Banat şi oameni de 
afaceri din domeniul agriculturii. 

24.03.2013 

 

 
Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
condusă de  E.S. dl. Ambasador Johannes Hendrik Mattheus van 
Bonzel, împreună cu dl. Marius Popa, Consulul Onorific al 
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15. 

Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul economic. 

 

 

26.04.2013 

 

 

 

16. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, formată din 
şase membri ai echipajului din Karlsruhe, cu ocazia Raliului Allgau-
Orient, care sprijină proiectul social al World Food Program al 
Naţiunilor Unite. 

 

 

 

28.04.2013 

17. 

Delegaţie a Ambasadei  Regatului Belgiei în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Philippe Beke, pentru discutii privind 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic şi 
cultural.  08.05.2013 

18. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Macedonia în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Pande Lazarevski, Ambasadorul Republicii 
Macedonia în România, împreună cu dl. Radu Mihăescu, Consulul 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, pentru discutii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile economic, cultural, social, 
sportului şi sănătăţii. 14.05.2013 

19. 

Delegaţie oficială din oraşul Jenin din Palestina, condusă de dl. 
Walid Abu Mowes, Primarul oraşului Jenin, împreună cu 
reprezentanţi ai comunităţii palestiniene din Timişoara, pentru 
semnarea unei scrisori de intenţie pentru stabilirea de relaţii de 
cooperare între oraşe şi discuţii privind dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare. 21-23.05.2013 

20. 

Delegaţie a Ambasadei Statului Palestina în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Ahmad Aquel, cu ocazia vizitei delegaţiei 
oficiale din oraşul Jenin. 21-22.05.2013 

21. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Austria, condusă de dl. Jürgen 
Heissel, noul Ministru Plenipotenţiar din cadrul Ambasadei 
Republicii Austria în România, împreună cu dl. Vasile Onofrei, 
Consulul Onorific al Republicii Austria la Timişoara, pentru discuţii 
privind dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniile cultural şi 
economic. 23.05.2013 

22. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de domnul Jürgen Walter, 
Secretar de stat în  Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Artă a 
Landului Baden-Württemberg, însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru  
discuţii privind posibilităţile de cooperare în domeniile cultural şi 
economic. 29.05.2013 

23. Delegaţie din Franţa, reprezentanţi ai Asociaţiei ALJ93, care se 
ocupă de problematica reintegrării şi relocării romilor care se află pe 

03.06.2013 
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teritoriul comunelor pariziene, pentru discuţii privind posibilităţile 
de colaborare. 

24. 

Delegaţie din oraşul Leipzig din Germania, condusă de dl. Dr. 
Nikolaus Petersen, Consulul Onorific al României pentru Land-urile 
Sachsen, Sachsen-Anhalt şi Thüringen, însoţiţi de dl. Siegfried 
Geilhausen, reprezentantul Consulatului German de la Timişoara, cu 
ocazia unei vizite de studiu pentru dicuţii privind dezvoltarea 
relaţiilor politice, culturale şi sociale.  

 

 

 

 

 

06.06.2013 

 

 

25. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, condusă de dl. 
Francesco Pasi, reprezentant al Primăriei din Faenza, pentru a 
participa la şedinţa Consiliului Director al Casei Faenza. 

 

 

13.06.2013 

26. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Macedonia în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Pande Lazarevski, însoţit de dl. Radu 
Mihăescu, Consulul Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, 
pentru a participa la ceremonia de inaugurare a Consulatului 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. 17.06.2013 

27. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, dna 
Caroline Socie, ataşat pentru cooperare tehnică în cadrul Ambasadei, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare viitoare în cadrul 
unor proiecte în domeniul cooperării descentralizate şi al 
populaţiilor defavorizate. 19.06.2013 

 

 

 

 

28. 

 Delegaţie oficială de reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului 
Benghazi din Libia, condusă de dl. Mahmoud  Buraziza, 
preşedintele Consiliului Local, pentru semnarea unei scrisori de 
intenţie privind stabilirea relaţiilor de cooperare între oraşe şi 
discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare 

 

 

 

29.06-
03.07.2013 

29. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison, din  Franţa, 
dl. Olivier Barbier de la Serre, viceprimar responsabil cu Cultura şi 
dl. François Billard, director Comunicare, pentru a participa la prima 
ediţie a Festivalui internaţional de jazz – JAZZtm şi discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe în domeniul cultural. 05-08.07.2013 

30. 

Delegaţie a Băncii Mondiale, condusă de dl. Marco Sorge, manager, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare cu Municipiul 
Timişoara. 

31.07-
01.08.2013 

31. 
Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Borko 

02-04.08.2013 
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Ilic, viceprimar, şi dl. Predrag Svilar, membru al Consiliului Local 
responsabil cu sportul şi tineretul, pentru a participa la  festivităţile 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

32. 

Delegaţie sportivă din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, pentru a 
participa la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia 
„Zilei Timişoarei”. 02-04.08.2013 

33. 

Delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, dna Monika 
Lipińska, viceprimar responsabil cu afacerile sociale, dna Marta 
Wcisło, consilier local, şi dna Joanna Sałapa, reprezentanta 
Departamentului Relaţii Internaţionale, pentru a participa la  
festivităţile organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 

02-04.08.2013 

34. 

Delegaţie sportivă din oraşul Lublin din Polonia, pentru a participa 
la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 02-04.08.2013 

35. 

Delegaţie sportivă din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, pentru 
a participa la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia 
„Zilei Timişoarei”. 02-05.08.2013 

36. 

Delegaţie a Băncii Mondiale, condusă de dna Elisabetta Capannelli, 
manager, pentru discuţii privind noul Partenerait Strategic de Ţară al 
Băncii Mondiale pentru perioada 2014-2018. 11.09.2013 

37. 

Delegaţie a Ambasadei Bosniei şi Herţegovinei, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Dusko Kovacevic, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile cultural, economic, universitar, agricol şi al 
proiectelor europene. 12.09.2013 

38. 

Delegaţie a Consulatului Republicii Federale Germania la 
Timişoara, dl. Consul Rolf Maruhn,  pentru discuţii privind aspecte 
ale colaborării bilaterale în domeniul economic.  16.09.2013 

39. 

Delegaţie oficială din oraşul Ingolstadt din Germania, condusă de dl. 
Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, pentru discuţii 
privind continuarea cooperării dintre oraşe în domeniile medical şi 
universitar. 23-25.09.2013 

40. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, studenţi şi 
profesori ai Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe, însoţită 
de reprezentanţi ai Universităţii Politehnica din Timişoara, cu ocazia 
unui schimb de studenţi realizat între cele două universităţi. 24.09.2013 

41. 

Delegaţie din Franţa, condusă de dl. Pierre Lanapats, inspector 
general pentru afaceri externe la Ministerul Afacerilor Externe 
francez, însoţită de dl. Daniel Malbert, directorul Institutului 
Francez din Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală. 26.09.2013 

42. Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, formată din  
reprezentanţi ai Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara şi 

02.10.2013 
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cetăţeni, pentru documentare asupra unor activităţi culturale şi 
cetăţeneşti. 

               
43.   

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, 
condusă de dl. Jean Michel Angelloz, consilier local responsabil cu 
relaţiile internaţionale, pentru a participa la evenimentele organizate 
cu ocazia aniversării a 20 de înfrăţire între oraşe şi discuţii privind 
viitoarele schimburi în domeniul cultural. 10-13.10.2013 

44. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de dna Susanne Kastner, 
fost parlamentar german, fost Vicepreşedinte al Parlementului 
German şi fost Preşedinte al grupului parlamentar de prietenie 
Germania-România, cu ocazia retragerii din activitate. 

 

 

 

11.10.2013 

45. 

Delegaţie oficială din oraşul Munchen din Germania, condusă de dl. 
Primar Hep Monatzeder, pentru a participa la prima ediţie a „Zilelor 
Serviciilor Publice”. 10-12.10.2013 

46. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Regatului Spaniei la Timişoara, 
condusă de dl. Consul Jose Miguel Viñals, pentru discutii privind 
colaborarea in domeniul cultural şi economic. 16.10.2013 

47. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Federale Germania în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Werner Hans Lauk, pentru discuţii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile economic, cultural şi 
universitar. 31.10.2013 

48. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Jiří Šitler, însoţită de dl. Ştefan Moţec, Consulul 
Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, pentru a participa la 
recitalul extraordinar susţinut la Timişoara de violoniştii Alexandru 
Tomescu şi Pavel Sporci. 05.11.2013 

49. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Coreea în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Im Han-teak, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile cultural şi economic. 22.11.2013 

50. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Italia în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniile cultural şi economic. 25.11.2013 

51. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de dl. dr. Christoph 
Bergner, secretar de stat parlamentar, împuternicit al Guvernului 
Federal pentru problemele imigranţilor de origine germană şi 
minorităţi naţionale, pentru discuţii privind situaţia şi problemele 
minorităţii germane din Timişoara. 05.12.2013 

 
Delegaţie din Germania, un grup de şapte studenţi ai Facultăţii de 
Drept din cadrul Universităţii Ludwing-Maximilian din Munchen, 
împreună cu reprezentanţi ai Facultăţii de Drept din cadrul 
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52. 

Universităţii de Vest din Timişoara, cu ocazia unui schimb de 
studenţi între universităţi. 

 

 

 

12.12.2013 

53. 

Delegaţie oficială din oraşul Gwangju din Coreea de Sud, condusă 
de dl. Hyun Kim, managerul Departamentului pentru Drepturile 
Omului din cadrul Primăriei oraşului Gwangju, pentru semnarea 
unei scrisori de intenţie privind stabilirea relaţiilor de cooperare între 
oraşe şi discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare. 16-19.12.2013 

54. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, reprezentanţi 
ai Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara, pentru a lua parte la 
ceremonia de înmânare a titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara d-lui Heinz Doll, preşedintele asociaţiei, şi 
discuţii privind viitoarea cooperare. 18-21.12.2013 

55. 
Delegatie din Israel, pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare cu Municipiul Timişoara. 28.12.2013 

 

5.6 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În anul 2013, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 18 delegaţii, după 
cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

 

 

 

 

1. 

Deplasare în oraşul Parma din Italia, o delegaţie din Municipiul 
Timișoara, dl. viceprimar Dan Diaconu și dl.  Ovidiu Simonetti, 
consilier Biroul Relaţii Internaţionale, Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la conferinţa finală a proiectului european Re-Play, dedicat 
promovării drepturilor copiilor și participării civice a tinerilor. 

 

 

 

 

14-16.02.2013 

 

 

 

 

2. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, o delegaţie din 
Municipiul Timișoara, d-nii Dan Diaconu, viceprimar şi Culiţă Chiș, 
director executiv Direcţia Tehnică, pentru a participa la prima întâlnire 
de lucru a Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la 
Strasbourg. 

 

 

 

28.01 – 01.02. 
2013 

3. Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, d-na Diana Donawell, 

20-24.03.2013 
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șef Birou Relaţii Internaţionale și d-na Lavinia Simion, consilier în 
cadrul Compartimentului de Relaţionare cu Instituţiile Culturale, 
Direcţia Comunicare, pentru a discuta acţiunile programate pentru 
aniversarea în anul 2013 a 20 de ani de înfrăţire între cele două orașe. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Deplasare în Coreea de Sud, o delegaţie oficială din Municipiul 
Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Sorin Drăgoi, administrator 
public, pentru a stabili relaţii de cooperare cu oraşele Seul, Ansan, 
Busan şi Gwangju. 

 

 

 

08-17.06.2013 

 

 

 

 

5. 

Deplasare în oraşul Oslo din Norvegia, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Dan Diaconu, viceprimar și dna 
Alina Pintilie, director executiv Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la o întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea 
oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities. 

 

 

 

 

17-19.04.2013 

 

 

 

 

6. 

Deplasare în orașul Chemnitz din Germania, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în 
cadrul Biroului Relaţii Internaţionale, Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la întâlnirea pregătitoare din cadrul proiectului „Fit for 
Future”. 

 

 

 

 

28-30.05.2013 

 

 

 

7. 

Deplasare în oraşul Barcelona din Spania, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timişoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Sorin Drăgoi, 
administrator public, pentru a participa la Congresul și Expoziţia 
„European Union Core Cities”. 

 

 

 

18-20.06.2013 

8. 

 

 

 

 

 

 

Deplasare în orașul Chemnitz din Germania, o delegaţie din 
Municipiul Timişoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul 
Biroului Relaţii Internaţionale, dl. Adrian Bragea, şef serviciu în 
cadrul Direcţiei Comunicare, şi trei reprezentanţi ai unor organizaţii 
de tineret timişorene, pentru a participa la un schimb între tineri 
provenind din mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în 
cadrul proiectului „Fit for Future”. 

26.06 - 07.07 

2013 
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9. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu, dl. viceprimar Dan 
Diaconu și dl. Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la 
ceremonia de semnare a noului acord de înfrăţire între cele două orașe 
și discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare dintre oraşe. 

 

 

 

 

08-10.07.2013 

 

 

 

 

10. 

Deplasare în orașul înfrăţit Karlsruhe din Germania, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. 
Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la manifestările 
dedicate Zilei orașului Karlsruhe și pentru discuţii privind viitoarele 
relaţii de cooperare dintre orașe. 

 

 

 

20-22.06.2013 

 

 

 

11. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. Sorin Drăgoi, administrator 
public, și d-na Romaniţa Jumanca, consilier local, pentru a participa la 
evenimentul aniversar organizat cu ocazia celor 20 de ani de înfrăţire 
între cele două orașe. 

 

 

18-21.09.2013 

 

 

 

 

 

12. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, d-na Lavinia 
Simion, consilier în cadrul Compartimentului de Relaţionare cu 
Instituţiile Culturale, Direcţia Comunicare, împreună cu grupul de 
artişti plastici timişoreni şi muzicianul Filarmonicii Banatul, pentru a 
participa la evenimentul aniversar organizat cu ocazia celor 20 de ani 
de înfrăţire între cele două orașe. 

 

 

 

20-23.09.2013 

 

 

 

 

 

13. 

Deplasare în oraşul Utrecht din Olanda, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dna Alina Pintilie, director executiv 
Direcţia Comunicare și dna Monica Sava, consilier Biroul de 
Organizare Evenimente, Direcţia Comunicare, pentru a participa la o 
întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din 
cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities. 

 

 

 

 

01-05.10.2013 

 

 

Deplasare în oraşul Sarajevo din Bosnia-Herţegovina, o delegaţie din 
cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Ovidiu Simonetti, 
consilier în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale, Direcţia 
Comunicare, pentru a participa la Conferinţa „Voluntariat de frontieră 
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14. 

în Anul European al Cetăţenilor – care este utilitatea?”, organizată în 
contextul sărbătoririi în 2013 a Anului European al Cetăţenilor. 

 

02-06.10.2013 

 

 

 

15. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, o delegaţie oficială 
Municipiul Timişoara, d-nele Romaniţa Jumanca şi Ramona Olteanu, 
consilieri locali, pentru a participa la manifestările dedicate „Zilelor 
oraşului Cernăuţi”. 

 

 

 

03-06.10.2013 

 

 

 

 

 

 

16. 

Deplasare în orașul Subotica din Serbia, o delegaţie din Municipiul 
Timişoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul Biroului Relaţii 
Internaţionale, dl. Adrian Bragea, şef serviciu în cadrul Direcţiei 
Comunicare, şi reprezentanţi ai unor organizaţii de tineret timişorene, 
pentru a participa la alături de reprezentanţii orașului înfrăţit Szeged, 
la o întâlnire tematică privind cetăţenia europeană şi organizaţiile cu 
caracter civic. 

 

 

 

 

 

25-27.10.2013 

 

 

 

 

 

 

17. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. primar Nicolae Robu și dl. 
Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la Expoziţia 
„Sculptura. Sculpturi contemporane timişorene”, organizată cu ocazia 
aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre 
oraşe, semnarea unui Protocol de reînnoire a jurămintelor de înfrăţire 
între oraşe şi discuţii privind viitoarea cooperare dintre oraşe. 

 

 

 

 

 

21-24.11.2013 

 

 

 

18. 

Deplasare în orașul Lublin din Polonia, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timișoara, dl. primar Nicolae Robu și dl. Alexandru 
Chirilă, consilier personal al primarului, pentru discuţii privind 
dezvoltarea relaţiilor dintre orașe şi cooperarea viitoare. 

 

 

 

12-15.12.2013 

5.7 INIŢIEREA DE PROIECTE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII 
ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

În anul 2013 au fost promovate următoarele Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale 
Primarului Municipiului Timişoara: 
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- Hotărârea nr. 193 din data de 29.03.2013 privind aprobarea achitării taxei de membru cu 
drepturi depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2013;  

- Hotărârea nr. 346 din data de 18.06.2013 privind aprobarea participării Municipiului 
Timişoara la proiectul european "Fit for Future" şi alocarea sumei de 3.000 Euro în 
vederea participării la proiect; 

- Hotărârea nr. 389 din data de 05.07.2013 privind aprobarea noii înţelegeri de înfrăţire 
între Municipiul Timişoara şi Municipiul Graz din Austria; 

- Hotărârea nr. 427 din data de 30.07.2013 privind acoperirea cheltuielilor implicate de 
organizarea în a doua jumătate a anului 2013 a două evenimente aniversare dedicate 
împlinirii a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi 
oraşul Rueil-Malmaison din Franţa. 

- Hotărârea nr. 589 din data de 21.11.2013 privind conferirea Titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara domnului Victor Cârcu; 

- Hotărârea nr. 598 din data de 10.12.2013 privind conferirea Titlului de Cetatean de 
Onoare al Municipiului Timisoara domnului Horst Schwoon; 

- Hotărârea nr. 599 din data de 10.12.2013 privind conferirea Titlului de Cetatean de 
Onoare al Municipiului Timisoara domnului Mircea Opriţă; 

- Dispoziţia Primarului nr. 1801 din data de 04.12.2013 privind constituirea Comisiei de 
evaluare a lucrărilor depuse în cadrul Proiectului „Tinerii decid”, ediţia 2013. 

 

5.8 PROIECTE IMPLEMENTATE 

În cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener la proiectul 
european FIT FOR FUTURE”, proiect finanţat în cadrul programului Tineret în acţiune. Liderul 
de proiect a fost SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din oraşul Chemnitz 
din Landul Saxonia din Germania. Proiectul a constat într-un schimb între tineri provenind din 
mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în cadrul proiectului la sfârşitul lunii iunie – 
începutul lunii iulie 2013. Principalele tematici ale schimbului au fost şomajul în rândul tinerilor 
şi orientarea profesională a acestei categorii de populaţie, precum şi o tematică relevantă pentru 
viitor – furnizarea de energie, consumul de energie în viitor şi necesitatea existenţei unei forţe de 
muncă cu înaltă calificare în domeniul energiilor regenerabile. În cadrul acestui schimb 
participanţii au construit un autovehicul solar, care a luat parte la competiţia anuală de 
autovehicule solare organizată de către Solaris.  

 

În cursul anului 2013 a fost implementat pentru cel de-al 3-lea an consecutiv proiectul              
„TINERII DECID”. Proiectul a fost implementat în parteneriat de către Primăria Municipiului 
Timişoara, Fundaţia Vest pentru Jurnalism din Timişoara, Consiliul Consultativ de Cartier 
„Fabric” şi Liceul „William Shakespeare”, parteneriatul extinzându-se pe durata implementării 
proiectului la mai multe consilii consultative de cartier şi licee. Scopul proiectului a fost creşterea 
gradului de implicare a tinerilor din învăţământul preuniversitar timişorean în soluţionarea unor 
probleme de interes comunitar, la nivelul cartierelor municipiului, iar obiectivul principal  
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elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui proiect-cadru de soluţionare a unei probleme de 
interes comunitar, identificată la nivelul cartierului. 

Susţinerea publică a lucrărilor depuse în cadrul proiectului a fost organizată în data de 09.12.2013 
în Sala de Consiliu a Primăriei. 

De asemenea, în cursul anului 2013 reprezentanţi ai Municipiul Timişoara au participat în luna 
februarie 2013 la conferinţa finală a proiectului european „RE-PLAY” organizată în oraşul Parma 
din Italia. Institutul Intercultural Timişoara a fost partener în cadrul acestui proiect care a fost 
focalizat pe promovarea drepturilor copiilor şi a participării civice a copiilor şi tinerilor, pornind 
de la dreptul la joacă, inclus în Convenţia ONU privind drepturile copilului. 

5.9 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 

- 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 din străinătate în 
scopul derulării activităţilor specifice; 

- pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate 
de către delegaţiile străine. 

6. Obiective pentru anul 2014 

6.1 continuarea şi dezvoltarea relaţiilor cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu reţele de 
oraşe şi organizaţii internaţionale; 

6.2  iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte oraşe din Europa şi de pe alte continente, aderarea 
la reţele de oraşe. 
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COMPARTIMENTUL DE RELAŢIONARE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI 

1.     COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

      Compartimentul  de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari are prevăzut în structura sa 5 
funcţionari publici. 

2.    OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI       

    Potrivit prevederilor art. 52, alin. 2, din Legea nr. 230/2007- privind înfiinţarea,organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Consiliile locale organizează în cadrul aparatului propriu 
un compartiment specializat pentru sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari, în vederea 
scopurilor şi sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, conform legislaţiei în vigoare. 

3.    SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013    

         Pe parcursul anului 2013 Compartimentul  de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari a 
sprijinit şi îndrumat asociaţiile de proprietari/ locatari asupra tuturor aspectelor cu care se 
confruntă, atât pe probleme legislative, juridice, economice, cât şi de ordin tehnic. 

        În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-au înregistrat un număr de 314 sesizări care au fost soluţionate integral; 

- au fost soluţionate integral 38 sesizări primite prin intermediul serviciului Call - Center ; 

- au fost efectuate deplasări pe teren în vederea verificării sesizărilor primite de la cetăţeni; 

- au fost înregistrate în evidenţa compartimentului “Situaţiile soldurilor elementelor de activ 

şi de pasiv” (309 de situaţii), depuse de către asociaţiile de proprietari care au optat pentru 

conducerea contabilităţii în partidă simplă; 

- au fost solicitate declaraţii informative pentru completarea bazei de date privind asociaţiile 

de proprietari/ locatari din municipiul Timişoara, primindu-se un număr de 5 declaraţii. 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile, persoane fizice 

atestate, şi a situaţiei încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de actualizare 

a bazei de date a compartimentului; 

- s-a emis un singur proces-verbal de contravenţie; 

- au fost soluţionate divergenţele apărute în cadrul asociaţiilor de proprietari, prin 

participarea directă la şedinţele acestora, impunându-se respectarea prevederilor legale în 

vigoare. Astfel, consilierii din cadrul compartimentului au participat la 42 şedinţe 

organizate de membrii asociaţiilor de proprietari, problemele fiind de natură: 

1. organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de conducere 
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ale asociaţiei de proprietari (comitet executiv, comisie de cenzori); 

2. de funcţionare – constituirea de asociaţii de proprietari, pe tronsoane sau scări, şi 

transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, respectând prevederile 

Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari; 

3. de informare a asociaţiilor de proprietari cu privire la respectarea legalităţii în ceea ce 

priveşte angajarea administratorului şi orice alt aspect în legătură cu funcţionarea 

asociaţiei; 

4. au fost distribuite formulare tipizate pentru întocmirea „Situaţiei soldurilor elementelor 

de activ şi de pasiv” precum şi formulare tipizate pentru constituirea dosarului de transformare a 
asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari (cerere - tip de înaintare către judecătorie, 
statutul asociaţiilor şi acordul de asociere). 

- s-au organizat 2 examene de atestare a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice 
pentru îndeplinirea funcţiei de atestare, la care au participat un număr de 183 de persoane, şi din 
care au fost admise un număr de 156 de persoane. 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile, persoane fizice 

atestate, şi a situaţiei încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de actualizare 

a bazei de date a compartimentului. 

4.   OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013 

- organizarea de întruniri trimestriale cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari; 

- continuarea organizării examenelor de atestare şi autorizarea persoanelor juridice pentru 
îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile; 

- completarea bazei de date privind numărul asociaţiilor care funcţionează în 

municipiul Timişoara; 

- îndrumarea şi sprijinirea proprietarilor în vederea constituirii în asociaţii de 

proprietari şi a transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari; 

- soluţionarea sesizărilor primite de la cetăţeni; 

- eliberarea certificatelor de atestare a calităţii de administrator de imobile - persoană 

fizică, pentru participanţii declaraţi admişi la examenele susţinute pe parcursul anilor 

2003 – 2013 şi în continuare pentru cei declaraţi admişi la examenele ulterioare; 

- exercitarea controlului financiar-contabil asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, 
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din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari; 

- înregistrarea în evidenţa compartimentului a „Situaţiilor soldurilor elementelor de 

activ şi de pasiv”; 

- actualizarea bazei de date privind administratorii de imobile-persoane fizice atestate; 

- verificarea pe teren a sesizărilor primite de la cetăţeni şi participarea la şedinţele 

asociaţiilor în vederea sprijinirii şi îndrumării acestora, conform prevederilor legale. 
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COMPARTIMENTUL DE RELATIONARE CU INSTITUTII CULTURALE 

- Pastrarea legaturii cu institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, participare ca membru in Consiliile de Administratie ale acestora, 
evaluarea anuala a managementului Filarmonicii Banatul, a Teatrului German de Stat si a 
Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, evaluarea finala a managementului Casei de 
Cultura a Municipiului Timisoara,  

- Legatura cu membrii Comisiei de Cultura a Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

- Realizarea revistei de de promovare a ofertei cultural locale, Revolutionary , in limbile 
romana si engleza. Revista apare in conditii grafice excelente si prezinta in 65 de pagini cele 
mai importante evenimente culturale organizate in orasul nostru cu sprijinul financiar al 
Primariei Municipiului Timisoara si care califica orasul nostrum in cursa pentru castigarea 
titlului de Capitala europeana a Culturii in 2021. 

- Implementarea proiectului cu finantarea europeana prin  programul Romania- Serbia IPA 
Cross Border Cooperation Program- Serbia- Politica Culturala ca instrument de dezvoltare 
comunitara si regionala/ Cultural Policy  as a Tool for Community and Regional 
Development, in care  partenerul lider este Institutul Intercultural Timisoara, iar Municipiul 
Timisoara este partener 2. Actiunile intreprinse in cadrul proiectului au fost: semnare 
contract de finantare, participare Team building al echipei de proiect, realizare achizitie nr.1 
Cercetare in Timisoara si jduetul Timis, realizare achizitie consumabile, actiuni de 
promovare a proiectului in cadrul Asociatiei Timsioara Capitala Culturala,in cadrul  
Comisiilor de Cultura ale CLT si CJT, in context cultural international – Maastricht si 
Rueil- Malmaison, raportari trimestriale, intalniri cu partenerii din Serbia, etc. 

- Realizarea unui parteneriat cu Facultatea de Arte pentru promovarea tinerilor artisti 
(studenti, masteranzi si doctoranzi) si organizarea in  spatiul expozitional al Primariei din 
Piata Victoriei nr.5, vis-a vis de Bancpost, pe parcursul anului 2013 a 25 de evenimente 
culturale  – expozitii de arta, , concert coral, etc. 

- Reprezentarea Municipiului Timisoara in cadrul Comitetului Director al Asociatiei 
Timisoara Capitala Culturala Europeana 

- Organizarea expozitiei de sculptura contemporana timisoreana SCULPTURA, impreuna cu 
Fundatia Triade, la Rueil Malmaison, Franta, cu ocazia a 20 de ani de infratire 

- Deplasarea la Maastricht, in Olanda, pentru semnarea unui protocol de colaborare in 
domeniul culturii si in special al candidaturii la titlul de Capitala Europeana a Culturii, 
identificarea de propiecte culturale de interes comun 

- Pastrarea legaturii cu institutiile culturale ale orasului si realizarea corespondentei diverse in 
domeniul culturii 
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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 
– Şef Serviciu Avize Mediu.  
Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 55 de posturi, din care  38 funcţionari 
publici: 5 funcţii publice de conducere şi 33 de execuţie, precum şi un număr de 17 angajaţi 
personal contractual. 
 
 DIRECŢIA DE MEDIU  ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
 
I.  SERVICIUL AVIZE MEDIU; 
II.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ; 
III.  BIROUL SALUBRIZARE; 
IV.       BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU; 
V.        COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE,     
DEZINSECŢIE,  DEZINFECŢIE; 
VI.       COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ; 
VII.      COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR. 
 
I. SERVICIUL AVIZE  MEDIU  
COMPONENŢA SERVICIULUI: 
Serviciul Avize Mediu este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în 
structura sa un număr de 10 posturi, din care 10 funcţionari publici: 1 funcţionar public de 
conducere şi 9 funcţionari publici de execuţie. Un post de consilier este vacant. 
Şef Serviciu Avize Mediu: Domnul  Adrian - Amedeo BERE – SEMEREDI  
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI AVIZE MEDIU: 
A.  Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar – 
gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi 
supraterană;  
B.  Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, 
evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 
155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.H. 349/2013 şi 
întocmirea notelor de plată; 
C.  Activitatea de urmărire, control şi recepţionare a refacerii zonelor verzi afectate de lucrările 
edilitar-gospodăreşti;  
D. 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;  
E.  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.   
F.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de 
construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. Verificarea modului de 
eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  evidenţa acestora 
G.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la  
Penitenciarul Timişoara; 
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H.   Alte activităţi 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
A.  Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru 
lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi 
predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;  
 În perioada ianuarie – decembrie 2013, au fost avizate un număr de 365 permise spargere 
după cum urmează: branşamente apă – 88, racorduri canal – 103, extinderi reţele canalizare – 1,  
reabilitări reţea apă – 2, branşamente gaz natural – 145, reabilitări reţele termice – 3, extinderi reţea 
apă-canal – 8, extinderi reţea gaz – 11, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electrică 
– 16, redimensionare branşament apă – 1, extindere reţele electrice – 2. 

88
103

1 2

145

3 8 11 5
16

1 2

Br
an

şa
me

nt
 ap

ă

Ra
co

rd
 ca

na
l

Ex
tin

de
re

 re
ţea

 ca
na

liz
ar

e

Re
ab

ilit
ăr

i r
eţe

a a
pă

Br
an

şa
me

nt
e g

az
-n

atu
ra

l

Re
ab

ilit
ăr

i r
eţe

le 
ter

mi
ce

 

Ex
tin

de
re

 re
ţea

 ap
ă-c

an
al

Ex
tin

de
re

 re
ţea

 ga
z-n

atu
ra

le

Ex
tin

de
re

 ilu
mi

na
t p

ub
lic

Al
im

en
tar

e e
ne

rg
ie 

ele
ctr

ică

Re
dim

en
sio

na
re

 br
an

şa
me

nt
 ap

ă

Ex
tin

de
re

 re
ţel

e e
lec

tri
ce

Avizare documentaţii pentru  obţinerea permisului de spargere 
2013

 
 Faţă de anii 2011 şi 2012, s-a înregistrat o scădere  a numărului documentaţiilor depuse în 
vederea obţinerii permiselor de spargere de la  411, respectiv 436 la 365: 

411

436

365

Permise de spargere
2011

Permise de spargere
2012

Permise de spargere
2013

                  Situaţie  comparativă Permise  de spargere
 anii 2011-2012-2013

 
 A fost încasată suma de 91.599,68 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate 
în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere. 
B.  Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu 
mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu 
H.C.H. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 
  S-au verificat şi avizat un număr de 1.035 Avize de principiu mediu urban cuprinzând:  
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accese auto – 61, alimentare/branşament energie electrică – 30, amenajare locuri parcare – 1, 
amenajări spălătorie auto – 1, amenajări stradă – 2,  amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare 
– 13, branşament gaze naturale  – 284, branşamente apă – 286, construcţii balcon – 16, construcţii 
locuinţe şi spaţii comerciale  - 44, demolări – 10, extindere iluminat public – 11, extindere reţea apă 
– 9, extindere reţea canal – 2,  extindere reţea gaze naturale – 14, legalizare garaje – 3, P.U.D. – 12, 
P.U.Z.- 9, racord canal – 292, reabilitare reţele termice – 2, schimbare destinaţie – 10, modernizare 
reţele apă şi canal – 1. 
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 Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 91.599,68 lei. 
 Faţă de anii 2011 şi 2012, s-a înregistrat o scădere  a numărului de avize de principiu mediu 
urban de la 1.174, respectiv 1.074  la 1.035. 
 

1174

1074

1035

Avize de principiu 
mediu urban 2011

Avize de principiu 
mediu urban 2012

Avize de principiu
mediu urban 2013

  Situaţie  comparativă Avize de principiu mediu 
urban anii 2011-2012-2013

 
 
C. Activitatea de urmărire, control şi recepţionare a refacerii zonelor verzi afectate de lucrările 
edilitar-gospodăreşti;  
 Au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi afectate ca urmare a lucrărilor 
edilitar-gospodăreşti, valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 113.694,05 lei. A fost 
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reamenajată prin gazonare o suprafaţă de 11.042 mp.  şi au fost plantaţi un număr de 97 de arbori pe 
Calea Buziaşului şi B-dul Constantin Brâncoveanu. 
  
D.  Activitatea de identificare 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 potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2013.  
În anul 2013 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 150 amplasamente aparţinând 
domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 96.222,50 
lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 
 

Încasări taxe ocupare domeniu public 2013 - situaţie lunară  (lei)
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E.  Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 
instituţiei.      
          Au fost soluţionate  sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul 
de Consiliere Cetăţeni), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice 
şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, 
fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, 
etc 
S-au întocmit un număr de 209 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse 
anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor 
investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
administrativ al  municipiului Timişoara, procedându-se la  afişarea/dezafişarea anunţurilor publice 
la sediul instituţiei.   
             
F.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de 
construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. 
 Au fost întocmite şi eliberate un număr de 1029 avize. De asemenea, a fost verificat modul 
în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 70 de beneficiari, 
care au obţinut aviz în cursul anului 2013. 
  
 
 
 
 Faţă de anul 2012, totalul Avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2013 înregistrează o 
uşoară creştere, de la  1.017 la 1.029, aşa cum se reflectă în graficul de mai jos: 
 



Cod  FO 26-04,VER 1 
5 

 

 
 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2013, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri este 
reflectată, după cum urmează: 
 

 
 
G.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la  
Penitenciarul Timişoara; 
 În anul 2013, a fost continuată activitatea cu Penitenciarul Timişoara în baza Contractului 
nr.SC2013 – 14772/27.05.2013 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea 
unor activităţi, după cum urmează: 
1.  Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din 
cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, 
resturi din construcţii şi aducerea lui la starea iniţială), după cum urmează; cartierele Cetate – 
parţial, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la Brad – parţial, Ronaţ – parţial, Circumvalaţiunii – 
parţial, Plopi – parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, Traian – parţial, Dâmboviţa – parţial, 
Şagului – parţial, precum şi pe toate arterele de intrare în municipiu; 
2.  Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli 
şi licee (12 locaţii), grădiniţe (5 locaţii), spitale (1 locaţie), cimitire (1 locaţie), lăcaşe de cult (1 
locaţie), alte instituţii de interes public (1 locaţie); 
3.  Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi şi a Grădinii Zoologice; 



Cod  FO 26-04,VER 1 
6 

 

4.  Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega – parţial, şi canalului Subuleasa, inclusiv 
igienizarea podurilor; 
5.  Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi 
aducerea terenului la cotă pe următoarele amplasamente: sens Giraţie Calea Buziaşului, Calea 
Buziaşului, str. Arieş, str. Negoiu, str. Demetriade (scuar), str. Nicolae Titulescu, str. Gării, Splaiul 
Nistrului în cantitate de 6.066 mc. 
6.  Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 7.893 t. 
7.  Valoarea muncilor prestate de către forţa de muncă angajate de la Penitenciarul Timişoara a 
fost de 661.415 lei. 
 
H.        ALTE ACTIVITĂŢI: 
1. S-au achiziţionat  serviciile de curăţire graffiti de pe imobile proprietatea Municipiului 
Timişoara. Această activitate  a avut ca scop punerea în valoare a unor imobile (poduri) şi obiective 
publice, după cum urmează: 
 - Podul Traian – 70 mp.; 
 - Podul Muncii – 217 mp.; 
 - Podul Calea Şagului – 117 mp.; 
 - Parcul şi locul de joacă Steaua – 10 mp.; 
 - Podul Mitropolit Andrei Şaguna – 24 mp; 
 - Podul Michelangelo – 65 mp.; 
 - Podul Mihai Viteazu – 30 mp; 
 - Podul Decebal – 17 mp.; 
 - Podul Dacilor – 17 mp, 
 Serviciile pentru curăţare grafitti, realizate pe o suprafaţă totală de 556 mp. s-au ridicat la  
valoarea de 64.500 lei fără TVA, respectiv 80.000 lei cu TVA inclusă. 
 
Podul Traian – 70 mp.; 

                         
Podul Muncii -217 mp.; 

                        
 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2014 LA NIVELUL SERVICIULUI AVIZE MEDIU: 
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Protejarea spaţiilor verzi prin reglementări, avizări şi controale specifice, cu prioritate a  
lucrărilor/investiţiilor de pe raza municipiului Timişoara care, prin natura lor, contribuie la o 
diminuare a calităţii factorilor de mediu urban; 
Îmbunătăţirea calităţii domeniului public şi a calităţii aerului prin monitorizarea organizărilor de 
şantier şi a ocupării domeniului public; 
Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 
municipiul Timişoara în vederea  refacerii lor peisagistice; 
Îmbunătăţirea cadrului reglementativ local privind mediul urban; 
Educaţia cetăţenilor în spiritul protejării mediului urban şi responsabilizării privind impactul  lor 
asupra calităţii factorilor de mediu; 
Demararea investiţiei publice “Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică 
Timişoara” – proiect co-finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice; 
Organizarea “ZILELOR ENERGIEI 2014”, în cadrul celei de a noua ediţii a Săptămânii Europeani 
a Energiilor Durabile (EUSEW), în perioada 23-27 Iunie – Buget local; 
Implementarea Sistemului de Management al Energiei (Energy Management System) la nivelul 
clădirilor publice, obiectivelor de interes public şi facilităţi  din sfera de atribuţii a Primăriei 
Municipiului Timişoara – buget local; 
Implementarea Sistemului de Management de Mediu la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara – 
buget local; 
 
 
II.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
 
COMPONENŢA SERVICIULUI:  
Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de 
Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef serviciu şi 10 funcţionari publici de execuţie.  
Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana - Mihaela NICA.  
În cursul anului 2013 în directa subordine a şefului de serviciu această structură a fost ocupată de 9 
funcţionari publici.  
 
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 locuri de 
joacă;  
B.  Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi locurilor 
de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi sancţionarea 
contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul 
spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi 
a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile 
verzi şi locurile de joacă;  
C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii 
verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin;  
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 2013: 
A. Urmărirea  derulării Contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de joacă 
pentru copii; 
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S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere a parcurilor, scuarurilor şi 
aliniamentelor stradale din zona centrală, lucrările de tăiere de corecţie, elagare şi defrişare a 
arborilor, prestate de S.C. „HORTICULTURA” S.A., S.C. „DRUFEC CONS CF” S.R.L., S.C. 
„BINDALIM” S.R.L., S.C. „ROGERA” S.R.L., S.C. „TRADECOMIA” S.R.L.  
În anul 2013 s-au executat lucrări în valoare de 17.194.268,59 lei, după cum urmează: 
- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 1.107 buc. arbori 
în următoarele locaţii şi străzi: Brâncoveanu, Mureş, Fructelor, Intrarea Munţilor, Calea Şagului, 
Parc Dacia, B-dul  Iuliu Maniu, Siemens, Zona Steaua, B-dul Regele Carol, B-dul Liviu Rebreanu, 
Iosif  Bulbuca, Ciprian Porumbescu, Olanda, Tudor Arghezi, Brazilor, Simion Bărnuţiu, Take 
Ionescu, Tinereţii, Teiului, Alexandru Lăpuşneanu, Platanilor, Calea Aradului, Azurului, etc.;  
- S-au plantat şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un număr de 49.647 buc. arbuşti 
(arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu şi trandafiri) pe: B-dul Simion Bărnuţiu, B-dul  Take Ionescu, 
Parc Pădurice Giroc, Parc Zona Favorit, Zona Steaua, Strada Teiului, Piaţa Aurora, Străzile Emile 
Zola, Piatra Craiului, Ion Slavici, Calea Aradului, Strada Transilvania, Parcul Scuar Electromotor, 
Ceas Floral, B-dul Republicii, Splaiul Nicolae Titulescu, Strada Oglinzilor, Strada Învăţătorului, B-
dul Revoluţiei din Decembrie 1989, etc. 
- S-au plantat 245.280  bucăţi flori anuale, 187.382 bucăţi flori bienale şi 16.000 bulbi lalele în: 
Parcul Scudier, Parcul Alpinet, Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa I.C. 
Brătianu, Scuar Eftimie Murgu, Parcul Botanic, Centrul Civic, Ceas Floral, Intersecţie Continental, 
Scuar Electromotor, Consiliul Judeţean Timiş, Cimitirul Eroilor, Piaţa Traian, etc;  
- S-au plantat  4.743 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici în Piaţa Traian, Muzeul 
Banatului, Centrul Civic, Piaţa Mocioni, Piaţa 700, etc. 
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- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 157,37 ari  B-dul Sudului, Zona Steaua, B-dul 
Take Ionescu, B-dul Simion Bărnuţiu etc.  
- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de aproximativ     
168.211 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale;  
- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă totală de 1.948  ari 
şi un număr total de 1.654 bucăţi figuri izolate;  
- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la   27.018 arbori şi arbuşti, s-au defrişat 3.768  arbori 
bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 913   cioate.  
- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe o 
suprafaţă de 446.641 ari;  
- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 878.769,75 ari; 
- S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 1.357,00 ari; 
- S-au curăţat 1.360 ari  de zăpadă;  
- A fost înlăturată zăpada de pe o lungime totală de 12.183 ml. garduri vii; 
- S-au udat în total 17.879,93 arbori, arbuşti şi conifere şi 135.267,50 ml gard viu, 12.400 ari cu 
plante floricole şi 50,23 ari cu suprafeţe gazonate;  
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- S-au confecţionat, reparat şi montat 404 coşuri în parcul Pădurice Giroc, Parc Karlsruhe, Piaţa 
Romanilor, Parcul Catedralei, Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu, etc.;  
- S-au reparat şi amplasat 90 bănci Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu şi 35 pergole Parcul 
Central, Grădina Botanică, etc. 
- În vederea întreţinerii zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 616,85 ari; 
- S-au efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de       
35.478,43  ari;  
- Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban  
din parcuri şi scuaruri; 
S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din municipiul 
Timişoara. Acestea au fost executate de către: 
—S.C. „DRUFEC CONS CF” S.R.L. - valoarea acestor lucrări executate în perioada  ianuarie –  
iunie a anului 2013 a fost de 594.682, lei cu TVA reprezentând: 
- înlocuirea celor 2 (două) tobogane de tip „Fort”  incendiate, amplasate la locul de joacă situat pe 
strada Polonă din cartierul Freidorf;  
- executarea lucrărilor de reparaţii planificate şi neplanificate ca urmare a vandalizărilor sau 
sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la 35 de locuri de joacă. 
—S.C. „BINDALIM” S.R.L. - valoarea lucrărilor de refacere, întreţinere şi modernizare a locurilor 
de joacă executate de această firmă,  în perioada ianuarie – decembrie 2013  a fost de 749.065 lei cu 
TVA reprezentând: 
- înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 2 (două) locuri de joacă situate la pe spaţii 
verzi, dintre care menţionăm locul de joacă situat pe strada Torac din cartierul Kuncz; 
- înlocuirea mobilierului urban uzat  (coşuri de gunoi şi bănci) la un număr de trei (3) locuri de 
joacă. 
- executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, furturilor 
sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la 39 locuri de joacă. 
—S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L. - valoarea lucrărilor de refacere, întreţinere şi 
modernizare a locurilor de joacă executate de această firmă, în perioada august – decembrie a anului 
trecut a fost de 589.997,41  lei cu TVA reprezentând: 
- înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 2 (două) locuri de joacă situate pe spaţii 
verzi şi grădiniţe; 
- executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, furturilor 
sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la 43 locuri de joacă. 
S-a amenajat un nou şi modern loc de joacă şi o canisită pe strada Intrarea Iorgovanului nr. 1-3, cu o 
suprafaţă de peste 1.200 mp, valoarea lucrărilor fiind de 418.829,94 lei cu TVA.  
Amenajarea a constat în amplasarea unor echipamente de joacă pentru copiii cu vârste cuprinse 
între 3 şi 14 ani, respectiv: un tobogan drept dublu, un tobogan tubular, figurine pe arc tip albinuţe, 
leagăn dublu, leagăn tip cuib de pasăre, complex de joacă Marguerite, căţărătoare con cu frânghii şi 
groapă de nisip. Pentru patrupede a fost amenajată o canisită pe o suprafaţă de 56 mp.  
Pentru vizibilitate pe timp de noapte au fost montate corpuri de iluminat. Suprafaţa gazonată de 773 
mp a fost realizată cu gazon rulat de mare densitate. S-au plantat 48 conifere, 18 arbori, 51 arbuşti 
749 bucăţi gard viu şi 58 plante perene. Pentru dezvoltarea armonioasă a materialului dendrologic s-
a instalat un sistem de irigat.  
Suprafaţa de protecţie de 256 mp la echipamentele de joacă a fost acoperită cu tartan. 
 



Cod  FO 26-04,VER 1 
10 

 

       
 

Locul de joacă de pe str. Intrarea Iorgovanului, înainte şi după amenajare 
 
- S-au  atribuit contractele de servicii privind întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi şi 
sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona centrală, I, II, III şi a contractelor de servicii 
privind tăierea de corecţie, elagarea şi defrişarea arborilor din zona centrală, I, II şi III din 
municipiul Timişoara, precum şi contractele de servicii privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi 
amenajare a locurilor de joacă şi canisitelor din zona I, II şi III din municipiul Timişoara. 
Pe parcursul anului 2013 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.  
De asemnea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat implementarea 
Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara. 
 
B. Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi locurilor 
de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi sancţionarea 
contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul 
spaţiilor verzi şi locurilor de joacă prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi 
a modului de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile 
verzi şi locurile de joacă;  
S-au întocmit opt somaţii/invitaţii şi au fost încheiate două procese – verbal de constatare şi 
sancţionare  a contravenţiilor. 
 
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;  
S-au verificat şi soluţionat 2.410 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind 
identificarea terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, repartizarea de mobilier urban la 
asociaţii de proprietari, repartizare material dendrologic, amenajare zone verzi, montare gard 
metalic pentru protecţia zonelor verzi, depozitări de resturi vegetale, amenajarea parcărilor 
ecologice, refacerea zonelor verzi, montat mobilier urban, scoaterea rădăcinilor unor arbori. 
 
D. Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii;  
  Au avut loc acţiuni de informare şi educaţie ecologică cu elevi de la:  Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 16, Liceul Sportiv  „Banatul”, Şcoala cu clasele I-IV „William Shakespeare”, Colegiul 
Tehnic „AZUR” Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII nr.24, Liceul Pedagogic „Carmen Silva” 
Timişoara, Colegiu Tehnic, Liceul teoretic „C.D.Loga” şi Palatul Copiilor. 
- S-a organizat a cincea ediţie a „Zilei trandafirului” (luna Mai) şi o acţiune de promovare a 
Grădinii Botanice (luna Septembrie), în vederea conştientizării comunităţii asupra importanţei 
acestui obiectiv din punct de vedere al colecţiei dendrofloricole pe care o găzduieşte  şi asupra 
aspectelor legate de conservarea şi protejarea biodiversităţii existente în cadrul acesteia. 
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OBIECTIVE MAJORE 2014 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. Oferirea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 
amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public;  
4. Efectuarea lucrărilor pentru Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc),  Parcului Justiţiei 
şi Modernizarea Parcului Alpinet - Programul Operaţional  Regional;  
5. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea 
suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor;  
6. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi şi mobilierului urban de pe 
spaţiile verzi, amplasarea de jardiniere în vederea plantării cu material dendro - floricol; 
7. 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);  
8. Întocmirea de Studii de Fezabilitate/DALI pentru reamenajarea şi modernizarea unor 
parcuri, şi scuaruri de pe raza municipiului Timişoara pentru: Modernizare Parcul Cetăţii (Civic), 
Parcul Scudier (Central);  
9. Organizarea licitaţiei pentru întocmirea Registrului de spaţii verzi conform Legii nr. 
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane şi Ordinului nr. 
1549/2008, privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi;  
10. Întocmirea dosarelor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire (obţinerea Certificatelor 
de Urbanism, întocmirea proiectelor) la locurile de joacă situate pe domeniul public. 
11. Completarea locurilor de joacă existente, în special cele situate la grădiniţe cu echipamente 
de ultima generaţie (Fitness), care să satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin 
H.G. nr.435/2010; 
 
III.  BIROUL SALUBRIZARE 
 
COMPONENŢA BIROULUI:  
Biroul Salubrizare este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut 
în structura sa un şef birou şi 5 funcţionari publici de execuţie.  
Şef Birou Salubrizare – Adina - Gabriela BUMBU (începând cu data de 01.08.2013). 
În cursul anului 2013, Biroul Salubrizare a funcţionat cu un număr de 4 funcţionari publici de 
execuţie şi un şef de birou.  
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 
Coordonarea/monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală, deszăpezire, combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, programarea/organizarea activităţilor 
de verificare/ recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală, deszăpezire, combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 
Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul Timişoara, a 
altor planuri şi programe referitoare la deşeuri, întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul 
gestiunii deşeurilor; 
Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor 
menajere şi asimilabile; 
Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora; 
Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de 
resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 
Organizarea de acţiuni ecologice, participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică 
a cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
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Soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 
instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
A. Coordonarea/monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală, deszăpezire, combatere a 
poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, programarea/organizarea 
activităţilor de verificare/ recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală, deszăpezire, combatere a 
poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara: 
 
1. Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală. 
 S-au verificat şi recepţionat zilnic lucrările manuale şi mecanice de salubrizare stradală, 
efectuate de operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim Ecologic Service” S.A., astfel: 
- măturat manual căi publice, în suprafaţă de 71.371.703 mp.; 
- măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 279.195.460 mp.; 
- întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 225.814.197 mp.; 
- spălat manual rigole (în perioada Iulie–August), în suprafaţă de 988.730 mp.; 
- stropit mecanic căi publice (perioada Iulie – August), în suprafaţă de 13.522.704 mp; 
- spălat mecanic căi publice în suprafaţă de 22.635.500 mp. 
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor de măturat mecanic şi spălat manual în vederea 
eliminării suspensiilor de praf adunate la rigola carosabilului  pe principalele artere de circulaţie şi a 
îmbunătăţirii calităţii aerului în municipiul Timişoara, în perioada 01.06. – 30.09.2013 s-a 
desfăşurat Programul de măsuri pentru parcarea alternativă a autovehiculelor pe arterele de 
circulaţie în scopul eliminării pulberilor în suspensie (PM10) prin lucrări de măturat mecanic şi 
spălat manual/mecanic, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara. 
  
2. Coordonarea şi monitorizarea serviciului de deszăpezire şi combatere a poleiului şi 
îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara. 
 S-au verificat şi recepţionat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului, 
efectuate de către cei doi operatori S.C. „Retim Ecologic Service” S.A. şi S.C. „Drumuri 
Municipale Timişoara” S.A. 
 
B. Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri, întocmirea şi gestionarea bazei de date 
în domeniul gestiunii deşeurilor; 
 Întreaga activitate a Serviciului Salubrizare a vizat punerea în aplicare a Planului Local de 
Gestiune a Deşeurilor în Municipiul Timişoara.  
În cursul anului 2013 s-a verificat activitatea serviciului de salubrizare menajeră – precolectarea, 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu 
regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi 
economici şi instituţii publice, activitate efectuată de operatorul de servicii de salubrizare S.C. 
„Retim Ecologic Service” S.A. 
 Astfel, în cursul anului 2013 de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea 
de 66.655,7 tone  deşeuri, iar de la agenţi economici cantitatea de 14.021,9 tone deşeuri. Ca urmare 
a implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o cantitate totală de 
10.506,50 tone materiale reciclabile, din care: 
5.292,20 tone hârtie/cartone; 
5.078,02 tone PET şi alte materiale plastice; 
65,76 tone sticlă; 
26,00 tone metal. 
 Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic sau prin 
reciclare) următoarele cantităţi de deşeuri:  
5.56,20 tone hârtie/carton; 
5.078,02 tone PET şi alte materiale plastice; 
72,14 tone sticlă (reciclare); 
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26,00 tone metal (reciclare). 
 Totodată au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a deşeurilor 
reciclabile de la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la sursă a 
deşeurilor menajere de cele reciclabile. 
S-au întreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au depozitat ilegal 
deşeuri şi, în cazul în care aceştia au fost identificaţi, au fost sancţionaţi conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe 
teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective. 
S-a urmărit modul în care s-a realizat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat 
manifestaţiile  culturale şi recreative, în special  în zona Centrală, zona Pădurea Verde, Piaţa Unirii. 
S-a continuat colaborarea în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” pentru 
serviciul  gratuit de colectare a deşeurilor  electrice, electronice şi electrocasnice de mari dimensiuni 
de la domiciliu. 
 
C. Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 
-Au fost desfăşurate acţiuni de verificare  privind modul de precolectare a deşeurilor reciclabile de 
la asociaţii de proprietari/locatari, respectiv a modului de separare la sursă a deşeurilor menajere de 
cele reciclabile. 
-A fost monitorizată activitatea de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor 
menajere şi asimilabile. 
 
D. Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora: 
 În anul 2013, au fost depuse un număr de 683 de planuri de eliminare a deşeurilor de către 
producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – 
gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale rezultate din 
curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii 
auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 683 de planuri au fost vizate de Biroul 
Salubrizare şi eliberate în termen către beneficiari. 
 
E.   Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare, în cantităţi de sub 
1 mc., precum şi a deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice uzate. 
 Au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare ale operatorului de servicii 
publice de salubrizare, S.C. „Retim Ecologic Service” S.A., care a colectat o cantitate de  17,42 
tone DEEE – uri.    
 
F. Organizarea de acţiuni ecologice, participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia 
ecologică a cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii.  
Cele mai importante acţiuni ecologice şi programe privind educaţia ecologică au fost: 
 - Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în 
perioada 08.04. – 23.04.2013, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.151,91  tone deşeuri de la 
populaţie. De asemenea, în cadrul acestei campanii au fost colectate  49,58 tone deşeuri 
recuperabile din care 4,20 tone D.E.E.E–uri (deşeuri din echipamente electrice, electronice şi 
electrocasnice). 
 - Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 14.10. – 29.10.2013, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.576,42  tone deşeuri de la 
populaţie, din care 35,26 tone deşeuri recuperabile şi 454,60 deşeuri vegetale. De asemenea, în 
cadrul acestei campanii au fost colectate 6,30 tone D.E.E.E–uri (deşeuri din echipamente electrice, 
electronice şi electrocasnice). 
 - Acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi 
electrocasnice (DEEE), desfăşurate  în lunile aprilie şi octombrie 2013, promovate în parteneriat cu 
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Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec”, sub sloganul „Locul deşeurilor nu este în casă. 
Trimite-le la plimbare!”. 
 - Campania naţională „Let's Do It! Romania”, desfăşurată în data de 28 Septembrie 2013, 
proiect care şi-a propus să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea 
corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei în domeniu. Ajuns la cea de-a cincea ediţie, evenimentul 
a mobilizat în 28 Septembrie 210 voluntari în demersul de a transforma Timişoara într-un oraş mai 
curat, care au colectat 470 saci cu deşeuri din zona Pădurii Verzi, Camping, Calea Lugojului în 
zona defrişată sub liniile de înaltă tensiune. 
 În cadrul Proiectului CONURBANT, cod proiect IEE/10/380/SI 2.5894 27, finanţat  de 
Uniunea Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe, s-a elaborat un afiş de promovare a 
colectării selective la sursă. S-au contactat 300 asociaţii de proprietari din municipiul Timişoara la 
care s-a constatat nerespectarea colectării selective a deşeurilor menajere, comunicându-se extrase 
legislative cu privire la reglementările pricind modul de colectare a deşeurilor. 
 

 
 
G. S-au verificarea şi soluţionat în termen toate cererile,  interpelările consilierilor locali,  
sesizările consiliilor de cartier şi reclamaţiile primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin 
Centrul de Consiliere Cetăţeni, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice 
biroului. 
 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2014 LA NIVELUL BIROULUI SALUBRIZARE: 
Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 
municipiul Timişoara; 
Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele  fizice şi juridice; 
Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie prin activităţi de  informare, 
conştientizare şi verificări ale modului de colectare a deşeurilor la populaţie şi activităţii 
operatorului de salubrizare; 
Realizarea unor materiale informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniul gestiunii corecte a 
deşeurilor de către populaţie. 
 
 
 



Cod  FO 26-04,VER 1 
15 

 

IV.       BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU 
 
COMPONENŢA BIROULUI: 
Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un 
şef de birou şi 5 funcţionari publici de execuţie. 
 Şef Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu este Domnul Călin - Victor FIAT.  
 
  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE 
MEDIU: 
A.    Monitorizarea, evaluarea şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; 
B.    Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
C. Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi verificarea 
modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale privind 
calitatea apei de către persoanele fizice şi juridice; 
D. Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei forestiere a 
municipiului Timişoara; 
E. Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute 
în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 
F. Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
administrării şi  protecţiei mediului; 
G. Verificarea şi soluţionarea în termen a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  
mediu; 
  
  SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
A.    Monitorizarea, evaluarea şi măsuri privind calitatea aerului în municipiul Timişoara: 
  În contextul angajamentelor asumate la nivel European, în temeiul Directivei 
2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, transpusă în 
legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 55/31.05.2010 şi nr. 59/21.04.2011 ,,Raportul privind 
stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru 
aglomerarea Timişoara, comuna Remetea Mare şi comuna Şag din judeţul Timiş”.  
Acest program integrat a fost asumat de toate autorităţile locale implicate, îndeplinirea măsurilor 
impuse concretizându-se prin activităţi de verificare/control la organizările de şantier, lucrările 
edilitar gospodăreşti, lucrări specifice de reparaţii şi întreţinere şi activităţi cu potenţial impact 
asupra calităţii aerului, de către echipa operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului, după 
cum urmează: 
S-a controlat stadiul lucrărilor de demolare desfăşurate pe platformele S.C. „Industria Lânii” S.A., 
S.C. „Mecatim” S.A., S.C. „Fructus” S.A. cu aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi impunerea 
de măsuri minimale de eliminare a riscului producerii de material pulverulent şi antrenării acestuia 
în atmosferă;  
În cadrul acţiunilor comune desfăşurate împreună cu Garda Naţională de Mediu - Comisariatul 
Judeţean Timiş s-au controlat marile platforme industriale ale S.C. „Bega Invest” S.A. situate pe 
străzile Dunării 1/D, Baader 11A, Gării nr.2, Calea Stan Vidrighin nr.3; societăţile S.C. „Reparaţii 
Vagoane” S.A., S.C. „Timcon” S.A. cu impunerea de Programe de conformare în vederea prevenirii 
răspândirii prafului precum şi a S.C. „Continental Automotive Products” S.R.L., agent economic a 
cărui activitate este intens monitorizată datorită disconfortului olfactiv generat de mirosul pregnant 
de cauciuc în aerul atmosferic, sesizat de mai mulţi cetăţeni din zona de Nord-Est a municipiului;  
S-au controlat societăţile comerciale a căror activitate este posibil generatoare de praf: S,C, 
„Cottontex” S.R.L., S.C. „Ecosysteme” S.R.L., S.C. „DC Construct” S.R.L., S.C. „TIM-TEROS” 
S.R.L. din Calea Buziaşului, S.C. „Electrometal” S.A., S.C. „Romtelecom” S.A., S.C. „Sellm” 
S.R.L., S.C. „Builders Management Soluţions” S.R.L.; s-au impus măsuri şi programe de 
conformare care să conducă la diminuarea şi prevenirea răspândirii prafului; s-au verificat şantierele 
din Piaţa Bălcescu, zona pasajului Michelangello, Piaţa Văcărescu; lucrările de reabilitare 
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infrastructură de pe străzile Platanilor, Circumvalaţiunii, Pictor Aman, Ardealului, Bogdăneştilor; 
lucrările de reabilitare reţele secundare de transport agent termic, de către S.C. “Colterm” S.A., pe 
străzile Pomiculturii, Frigului, Madrid, Ripensia; lucrările de extindere şi modernizare a reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în zona de Nord şi Sud a Municipiului Timişoara, efectuate de către  
S.C. “AQUATIM” S.A., pe străzile Podgoriei, Bacalbaşa, Paganini, Aleea Ghirodei; s-au verificat 
terenurile virane situate în zona Bucovina, intersecţia străzilor Învăţătorului, Dirijorului şi 
Constantin Stere (în spatele punctului termic PT45), în cartierul Kuncz – str. Zefirului, pe str. 
Simion Bărnuţiu nr.41, pe B-dul Take Ionescu nr. 46B - locaţia fostei benzinării, pe Calea Moşniţei 
intersecţie cu str. Torac pe str. Constructorilor în vederea cosirii, defrişării, salubrizării şi igienizării 
acestora; deasemenea s-a identificat situaţia juridică a terenurilor virane situate între Casa 
Tineretului şi Baza Sportivă “Banu Sport” de pe str. Arieş şi a spaţiului verde situat pe str. 
Bogdăneştilor nr. 82 intersecţie cu str. Ion Raţiu în vederea amenajării spaţiului verde; 
În urma acestor acţiuni au fost verificate/controlate un număr de 68 obiective dintre care 57 agenţi 
economici, 11 şantiere şi 8 terenuri virane, aplicându-se un număr de 5 sancţiuni contravenţionale, 3 
sancţiuni cu avertisment în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local  371/2007 modificată şi 
completată şi 14 somaţii în vederea conformării la reglementările de mediu în vigoare. Activităţile 
au fost raportate şi evaluate în cadrul şedinţelor lunare de progres organizate de către Instituţia 
Prefectului Judeţului Timiş.  
S-au urmărit înregistrările zilnice şi evidenţa depăşirilor la indicatorul particule în suspensie – PM10 
(determinat gravimetric) conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiş. Astfel, în cursul anului 2013 s-au înregistrat un număr total de 30 depăşiri la indicatorul 
particule în suspensie PM10 dintre care 7 depăşiri la staţia TM1 din Calea Şagului şi 23 depăşiri la 
staţia TM5 din Calea Aradului ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 
Situaţia depăşirilor la indicatorul particule în suspensie – PM10, pe parcursul anilor 2010-2013 
precum şi evoluţia numărului depăşirilor, sunt prezentate în tabelele şi graficele următoare: 
 

Anul Nr. depăşiri PM10 Număr total 
depăşiri/an la PM10 Staţia TM1 

din Calea Şagului 
Staţia TM5 
din Calea Aradului 

2010 51 40 91 
2011 64 56 120 
2012 14 24 38 
2013 7 23 30 

 
2013 este al doilea an consecutiv în care, la nivelul aglomerării Timişoara, nu se mai înregistrează 
depăşiri ale concentraţiilor maxime admise la indicatorul PM10, aparând premisele în viitorul 
apropiat de închidere a procedurii de infrigement, declanşată de Comisia Europeană pentru 5 
aglomerări din România – inclusiv Timişoara. 
  Se constată o reducere sensibilă a numărului depăşirilor la ambele staţii de monitorizare trafic (o 
scădere cu 22% raportat la valorile înregistrate în anul anterior). Cauzele acestor depăşiri sunt: 
creşterea eficienţei activităţilor de salubrizare stradală – măturat şi spălat mecanic şi manual, 
utilizarea la spălarea carosabilului a unei soluţii stabilizatoare a prafului, biodegradabilă care 
descompune inclusiv elementele biogene, implicarea continuă a echipei operative de monitorizare a 
calităţii aerului din aglomerarea Timişoara în controlul organizărilor de şantier şi a altor lucrări 
edilitar-gospodăreşti, a staţiilor de producere beton, a celor de producere a mixturilor asfaltice, 
verificarea platformelor industriale, etc.  
 
 
 
 
 



Cod  FO 26-04,VER 1 
17 

 

  
 
   

 
 
 
 
  

 
 

În cursul anului 2013 au fost intreprinse demersurile necesare pentru mutarea staţiei de monitorizare 
a calităţii aerului TM2 din Piaţa Libertăţii pe un alt amplasament în municipiul Timişoara. Se 
preconizează mutarea staţiei de fond urban în primul trimestru al anului 2014.  Această acţiune va 
permite demararea şi derularea în bune condiţii a lucrărilor la Proiectul de Reabilitare a Centrului 
Istoric al  Municipiului Timişoara. 
S-a participat la testarea metodei de reducere a disconfortului olfactiv cu denumirea ,,Non-Thermal 
Oxidation-Cold Plasma Technology (active oxygen) / Oxidare Non-Termică – Tehnologie cu 
Plasmă Rece (oxigen activ)” care s-a desfăşurat la S.C. „Continental Automotive Products” S.R.L. 
în perioada 26-28 noiembrie 2013. 
Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în 
vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” cod CCI2009RO161PRO23, demarat în luna 
noiembrie 2010, este în faza finală de implementare (contractele de lucrări s-au finalizat în luna 
decembrie a.c.). Această investiţie va conduce în final la conformarea celor două Instalaţii Mari de 
Ardere IMA (Cet Centru şi Cet Sud) la standardele de mediu privind poluarea atmosferică şi 
implicit la conformarea cu obligaţiile de mediu impuse prin Aquis-ul Comunitar Cap.22 Protecţia 
Mediului (măsuri de desulfurare denoxare şi creşterea randamentului instalaţiilor). Astfel, 
Timişoara va fi primul oraş din România care va respecta normele de mediu în privinţa calităţii 
aerului. 
 

Staţia TM1    
Luna  2010 2011 2012 2013 
Ian.   6 0 0 
Febr.   21 9 1 
Mart.   29 13 1 
Apr. 38 35 13 2 
Mai 42 39 13 2 
Iun. 42 39 13 2 
Iul. 42 39 13 2 
Aug. 45 44 13 2 
Sept. 45 46 13 2 
Oct. 50 52 13 3 
Nov. 51 62 14 3 
Dec. 51 64 14    7 

   

 
Staţia TM5    
Luna 2010 2011 2012 2013 
Ian.  3 0 1 
Febr.  14 13 3 
Mart.  22 20 3 
Apr. 20 28 20 3 
Mai 23 28 20 3 
Iun. 23 28 20 3 
Iul. 23 28 20 3 
Aug. 25 31 20 3 
Sept. 25 32 20 3 
Oct. 30 37 20 13 
Nov. 38 54 23 15 
Dec. 40 56 24 23 
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B.    Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara - Urmărirea 
problemelor legate de zgomot şi vibraţii 
Primăria Municipiului Timişoara a actualizat Harta Strategică de Zgomot, conform Contractului de 
Prestări Servicii nr. 159/11.12.2012 încheiat cu S.C. „ENVIRO CONSULT” S.R.L. Bucureşti, care 
prezintă situaţia concretă a zgomotului ambiant de la nivelul întregului municipiu.  
Realizarea hărţii acustice a municipiului Timişoara permite stabilirea unor concluzii privind zonele 
cele mai intens poluate fonic, asigurarea unor măsuri optime pentru reducerea zgomotului urban, 
fiind un factor în stabilirea viitoarei strategii de dezvoltare a municipiului, în vederea îmbunătăţirii 
habitatelor în zonă, în condiţii ecologice de nivel European, cerinţe obligatorii ale Planului Naţional 
de Acţiune pentru Reducerea Nivelurilor de Zgomot. 
 
       Harta de zgomot privind traficul rutier ziua       Harta de zgomot privind traficul rutier noaptea 

            
 
Împreună cu Direcţia Poliţia Locală şi Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judeţean Timis, s-au 
organizat acţiuni de verificare a agenţilor economici, a celor care prestează servicii către populaţie, 
asociaţii de proprietari şi persoane fizice care, prin activitatea pe care o desfăşoară, produc poluarea 
fonică a mediului urban (baruri, cluburi, restaurante, agenţii de pariuri sportive, cantine, 
supermarket-uri), iar acolo unde situaţia o impunea, s-au luat măsuri de sancţionare 
contravenţională în vederea remedierii situaţiilor de disconfort.  
 Totodată au fost efectuate 1.982 de măsurători a zgomotului ambiental în Municipiul 
Timişoara. 
S-au realizat Planurile de acţiune pentru reducerea zgomotului ambiental în Municipiul Timişoara. 
 
C. Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi verificarea 
modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale privind 
calitatea apei de către persoanele fizice şi juridice - Activităţi realizate în domeniul apelor: 
Principalul obiectiv al protecţiei apelor şi ecosistemelor acvatice, conform Directivei  Cadru privind 
Apa 2000/60/EEC, transpusă în legislaţia românească prin Legea Apelor nr. 107/1996 actualizată, 
este atingerea stării bune a tuturor corpurilor de apă de suprafaţă până în anul 2015.  
Pe parcursul anului 2013, în cadrul Direcţiei de Mediu s-au desfăşurat activităţi ale căror obiective 
principale au fost: monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor uzate evacuate la 
canalizarea municipală, prevenirea deteriorării, protecţia şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor 
acvatice, întreţinerea malurilor şi a luciului apei, precum şi activităţi care au drept scop 
reconstrucţia ecologică a acestora. 
S-au efectuat un număr de 38 de controale tematice, conform programelor de activităţi întocmite şi 
aprobate la nivelul conducerii Primăriei Municipiului Timişoara. Aceste activităţi au avut drept 
scop: 
- verificarea stării apelor de suprafaţă şi a malurilor (Canalelor Bega, Behela, Subuleasa, bălţile 
existente pe raza municipiului) şi luarea măsurilor ce se impun pentru problemele de mediu 
depistate; 
-  modul de respectare a condiţiilor de evacuare la canalizarea municipală a apelor uzate de către 
agenţi economici cu posibil impact asupra apelor, menţinerea în stare corespunzătoare de 
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funcţionare a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi şi a staţiilor de preepurare a apelor uzate, ale 
căror evacuări se realizează în canalizarea municipală; modul de respecare a cadrului legal privind 
activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului 
(deţinerea autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru foraje, contracte de 
alimentare cu apă – evacuare, contracte de vidanjare, contracte de prestări – servicii: deşeuri 
menajere, industriale, preluare, transportare, neutralizare deşeuri periculoase, etc.). 
S-au derulat acţiuni comune cu reprezentanţi ai Direcţiei Poliţia Locală  şi ai Administraţiei 
Bazinale de Apă Banat pe străzile Bobâlna, Vălişoara şi Nicolae Ursu, pentru verificarea modului 
de evacuare a apelor uzate menajere de către cetăţenii riverani acestor străzi. S-au impus măsuri 
pentru remedierea situaţiilor datorate deversărilor necontrolate de ape uzate menajere în canalele 
pluviale deschise, care provocau disconfort cetăţenilor din zonă,  
În urma verificărilor efectuate prin toate aceste acţiuni s-au constatat următoarele nereguli:  
nedepunerea documentelor necesare reautorizării, în termenul  prevăzut de normelor legale în 
vigoare; 
lipsa documentelor care atestă preluarea, transportul şi neutralizarea amestecurilor de uleiuri şi 
hidrocarburi cu / în apă, rezultate în urma desfăşurării activităţii; 
evacuarea apelor uzate menajere sau tehnologice, în canale pluviale deschise; 
încărcarea cu depuneri, reziduuri, a căminelor de canalizare din incinta societăţii, necurăţarea şi 
întreţinerea în stare necorespunzătoare a separatoarelor de grăsimi; 
nerealizarea vidanjării bazinelor etanşe vidanjabile. 
Pentru neregularităţile constatate, s-au luat următoarele măsuri: 5 invitaţii înaintate pentru 
prezentarea documentelor privind desfăşurarea activităţii, din punct de vedere al protecţiei 
mediului; 11 somaţii înaintate pentru intrarea în legalitate; 1 Proces-verbal de constatare şi 
sancţionare contravenţională în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.371/2007, 
modificată şi completată; 27 Procese-verbale de constatare cu măsuri de remediere a eventualelor 
probleme depistate. 
S-au realizat demersurile necesare pentru prelungirea autorizaţiei de construire pentru obiectivul de 
investiţie „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa”. 
S-a participat la Conferinţa internaţională „Ecoimpuls 2013 – Environmental research and 
tehnology”, ai cărei organizatori au fost Fundaţia Româno-Germană Aquademica, S.C. 
„AQUATIM S.A. şi Universitatea „Politehnica” din Timişoara. Scopul conferinţei a fost realizarea 
unui schimb de experienţă între specialiştii din domeniul universitar, din cercetare şi din producţie, 
precum şi iniţierea unui forum de discuţii, având ca tematică menţinerea calităţii apei şi a unui 
mediu sănătos. 
 

    
 
În luna iunie a anului 2013 a avut loc acţiunea de ecologizare a bălţii de pe strada Lămâiţei, 
realizată în urma colaborării Direcţiei de Mediu şi Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de 
urgenţă Salvo din cadrul Primăriei Timişoara, a S.C. „Retim Ecologic Service” S.A. cu organizaţia 
Naţională Cercetaşii României – Centrul Local “Licos”, în baza protocolului de colaborare comun 
încheiat.       
 
D. Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a perdelei forestiere a 
municipiului Timişoara - Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara:  
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Întâlnirile de lucru şi discuţiile tematice cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare 
Timişoara şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara  au continuat  şi în anul 2013, în 
centrul atenţiei fiind identificarea soluţiilor şi implementarea  măsurilor pentru o gestiune durabilă a 
perdelei forestiere de protecţie a municipiului Timişoara. 
Pentru prevenirea daunelor provocate prin păşunat precum şi pentru a preveni depozitările de 
deşeuri, au fost realizate verificări împreună cu reprezentanţia ai Direcţiei Poliţiei Locale. 
Plantările efectuate în perdeua forestieră de protecţie a oraşului au fost, după cum urmează: 2.500 
puieţi arţar tătărăsc (Acer  tataricum),  50 puieţi salcie creaţă (Salix tortuosa), 150 puieţi stejar 
pedunculat (Quercus robur) şi 200 puieţi de salcâm (Robinia pseudacacia). 
  
E. Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute 
în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara - Gestionarea pădurii proprietate a 
Municipiului Timişoara: 
Colaborarea cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana – Lugojana, ce 
administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara, conform 
contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009, respectiv contract nr. 9905/28.11.2008, S-a au 
continuat şi în anul 2013, urmărindu-se: 
- activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, situate în jud. 
Timiş şi Caraş-Severin: 734,4 ha, din care în judeţul Timiş 50,7 ha la Pădurea Verde şi 183,3 ha în 
comuna Jdioara, iar în judeţul Caraş-Severin 500,4 ha, în comuna Tincova; 
- participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
- participarea la acţiunile de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu 
reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş şi Poliţia Română; 
- verificări pe teren în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar în vederea 
depistării dăunătorilor;  
- efectuarea inspecţiilor de fond anuale prevăzute în contractul de administrare, împreună cu Ocolul 
Silvic Ana Lugojana. 
 - marcarea unui număr de 155 arbori limitrofi drumurilor din Pădurea Verde, în vederea 
extragerii, pentru a preveni accidentele în caz de furtună. 
 
F. Verificarea şi soluţionarea în termen a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de administrare  
mediu; 
 În cursul anului 2013, au fost soluţionate un număr de 230 solicitări, sesizări şi reclamaţii, 
adrese, privind domeniul de activitate al biroului, primite de la cetăţeni, instituţii şi agenţi 
economici, în principal în domeniile: calităţii aerului înconjurător, amenajarea de parcări ecologice, 
poluarea surselor de apă, poluare fonică, în baza Legii 544/2001, etc. 
         Ca urmare a controalelor efectuate pe teren  de către consilierii din cadrul biroului, au fost 
luate următoarele măsuri: 
Întocmirea de Procese - verbale de constatare: 35 privind calitatea aerului, 27 privind calitatea 
apelor etc; 
Întocmirea unui număr de 195 de Note de constatare privind verificări ale fondului forestier, parcări 
ecologice, calitatea aerului înconjurător, deversare ape menajere uzate, etc; 
Întocmirea unui număr de 54 de Note de informare ca urmare a controalelor tematice privind 
problemele de mediu;  
S-au emis un număr de 29 Somaţii pentru conformarea la reglementările de mediu în vigoare. 
G. Activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru realizarea studiilor de cercetare ştiinţifică 
în domeniul administrării şi  protecţiei mediului a fost deficitară, urmare a constrângerilor 
financiare ale bugetului local pentru anul 2013. 
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ALTE ACTIVITĂŢI: 
1. Participarea în cadrul echipelor mixte la acţiunile de verificare şi control pe probleme de 
mediu în zonele VII şi VIII  ale municipiului delimitate de străzile Pestalozzi, Ştefan cel Mare, 
Calea Buziaşului, B-dul Industriei, Calea Moşniţei, str. Grădinarilor, Calea Stan Vidrighin, Calea 
Buziaşului, str. Magnoliei, Calea Urseni, str. Gavriil Musicescu, Calea Martirilor, str. Cluj, B-dul 
Michelangelo.  
2. Alungarea ciorilor din Parcul Central cu ajutorul aparatelor cu ultrasunete; 
3. Organizarea de întâlniri cu preşedinţii de asociaţii de proprietari; 
4. Realizarea documentaţiei necesare pentru achiziţionarea serviciului: „Eficientizare 
energetică a iluminatului în Parcul Copiilor ION CREANGĂ Timişoara” 
5. Realizarea documentaţiei necesare pentru aprobarea, prin Hotărâre de Consiliu Local, a 
închirierii, prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinaţie comercială situat în 
Parcul Copiilor „ION CREANGĂ”  Timişoara. 
6. Realizarea documentaţiei necesare pentru aprobarea, prin Hotărâre de Consiliu Local, a 
achiziţionării de mobilier urban de la Unitatea „Rainbow Company Production” S.R.L. -  unitate 
protejată şi autorizată (conform Ordinului nr. 122/04.06.2007, a Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap privind eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată), care produce mobilier urban din materiale 
ecologice. 
 
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2014 ALE BIROULUI MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE 
MEDIU: 
1.  Demararea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a Bălţii Lămâiţa; 
2.  Monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, zgomot, biodiversitate); 
3.  Campanii de educaţie ecologică în instituţiile de învăţământ din municipiul Timişoara; 
 
 
V.    COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE,  DEZINFECŢIE; 
 
COMPONENŢA BIROULUI: 
Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura un 
număr de 4  funcţionari publici de execuţie. 
  
  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE 
MEDIU: 
A. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie; 
B.  Combatere vectori prin deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare; 
 
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
A. Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie:  
În anul 2013, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea operatorului serviciului public de 
management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul 
Timişoara – S.C. „DANYFLOR” S.R.L. şi au fost efectuate controale periodice privind starea de 
întreţinere şi bunăstarea animalelor din adăpost. 
Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2013, au fost în număr 
de 627 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „DANYFLOR” S.R.L., fiind în scădere cu 9,28 % 
faţă de anul 2012  (675 sesizări). 



Cod  FO 26-04,VER 1 
22 

 

Sesizări câini fără stăpâni

675

627

Anul 2012 Anul 2013  
 
Activitatea în anul 2013, în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C.”DANYFLOR” S.R.L. de 
pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş se prezintă după cum urmează: 
- au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 2.871 câini;  
- s-au înregistrat 8 eutanasii şi 617 mortalităţi; 
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 584 cadavre;  
- s-au înregistrat 619 revendicări şi adopţii;  
- au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 1.790.067,77 lei cu TVA inclusă; 
 

 2012 - 2013

1402

234

631
480 527

2871

8

617 584 619

Ridicaţi de pe
domeniul public 

Eutanasii Mortalităţi Cadavre Revendicări şi adopţii

 
 
Campania „Sterilizarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara şi reîntoarcerea 
acestora în teritoriu” a continuat şi în anul 2013. Au fost sterilizaţi un număr de 2.040 de câini 
comunitari şi au fost reîntorşi în teritoriu un număr de 1.693 câini comunitari.  
Sterilizările au fost efectuate de medici veterinari de liberă practică români, dar şi de alţi medici 
veterinari din Germania şi Danemarca, în baza unor protocoale de colaborare. 
Campania „Clinica Mobilă” pentru sterilizarea câinilor metis sau non-rasă cu proprietar, s-a 
desfăşurat în toate cartierele oraşului cu sprijinul S.C. „DANYFLOR” S.R.L., a cabinetelor 
veterinare şi prin buna colaborare cu Consiliile consultative de cartier. Campania” Clinica Mobilă”, 
a fost demarată în data de 17.06.2013, iar în cadrul campaniei au fost sterilizaţi un număr de 98 
câini. 
Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor ”ECO-VET”, au fost organizate 12 târguri de 
adopţii canine, iar în cadrul acestora au fost daţi spre adopţie un număr de 78 de câini şi 6 pisici. 
Pe parcursul anului 2013, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 300 animale 
de companie, în Registrul animalelor de companie.  
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B.  Combatere vectori prin deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare: 
  Verificarea activităţii S.C. „DERATON” S.R.L., conform contractului de concesiune 
nr. SC2006-15308/2006 privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi 
tratamente fitosanitare, după cum urmează:     
 

 
 
a)    Dezinsecţia pe domeniul public al municipiului Timişoara cu mijloace terestre, prin 
tratamente efectuate în perioadele cu cea mai intensă activitate a insectelor (seara târziu şi dimineaţa 
devreme). Au fost verificate şi soluţionate solicitările formulate cu privire la  prezenţa unor purici în 
subsolurile blocurilor (în general datorită animalelor de companie), a viespilor, căpuşelor, 
păduchilor, furnicilor şi ţânţarilor în instituţii de învăţământ, subsolurile blocurilor, parcuri  şi locuri 
de joacă; 
  Frecvenţa precipitaţiilor a condus la necesitatea repetării mai multor tratamente de 
dezinsecţie pe toata suprafaţa apartinând domeniului public al Municipiului Timisoara. 
b)  Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara, prin mijloace aeriene, s-a efectuat 
în semestrul II pe o suprafaţă de 9.000 ha.  .   
c)  Delarvizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara (malurile Canalului Bega, canale 
colectoare, bălţi) 
d)  Deratizarea pe domeniul public al municipiului Timişoara 
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        Suprafaţa Municipiului Timişoara a fost împărţită pe zone şi sectoare după cum urmează: 
zona I : la nord de canalul Bega – 6 sectoare, zona II : la sud de canalul Bega – 6  sectoare şi  zona 
centrală. 
e)    Deratizarea la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, cantina de ajutor social, sediul Primăriei Municipiului  Timişoara, Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municiului Timişoara) 
f)     Dezinsecţia la unităţile de învăţământ şi clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, 
grădiniţe, Cantina de ajutor social, sediul Primăriei Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială, Poliţia 
Locală). 
 Lucrările s-au realizat etapizat, prin identificarea zonelor de circulaţie a insectelor, după care 
s-a trecut la efectuarea propriu-zisă a operaţiunii. 
g)      Dezinfecţia: 
- în semestrul II a crescut  numărul de solicitări la unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara  
datorită unor cazuri de meningoencefalită virală (Grădiniţa. PP 12, Liceul „Vlad Tepeş”, Şcoala 
Generală nr.19) şi hepatita (Şcoala Generală nr.30, Şcoala Generală nr.18, Grupul Şcolar 
„Elecrotimiş”);  
- dezinfecţie săptămânală a mijloacelor de transport şi spaţii tranzit la Poliţia Locală. 
h).     Tratamente fitosanitare pe domeniul public al Municipiului Timişoara 
În combaterea bolilor şi dăunătorilor (tratamente fitosanitare) a fost  utilizată „metoda integrată”, 
adică folosirea  alternativă a produselor  biologice şi a  produselor  chimice, aceasta ducând la 
păstrarea unui echilibru în ecosistem. 
Tratamentele fitosanitare au fost executate în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi Pădurea 
Verde, după o monitorizare prealabilă şi ţinând cont de recomandările specialiştilor de la 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, conform contractului încheiat 
cu S.C. „DERATON” S.R.L., avertizările Unităţii Fitosanitare Timiş, solicitări şi sesizări din partea 
cetăţenilor. 
i) Monitorizarea vectorilor  pe domeniul public al municipiului Timişoara. 
Pe parcursul anului  2013 a fost  monitorizat gradul de infestare cu rozătoare  şi gradul de infestare 
cu insecte, prin  utilizarea a 30 de staţii de monitorizare. 
De asemenea, în  activitatea curentă a serviciului, cu precădere în semestrul I al anului 2013 s-au 
monitorizat zonele  cu ape stagnante. Monitorizarea gradului de infestare fitosanitară s-a realizat cu 
frecvenţă decadală, în zonele cu vegetaţie abundentă. 
j) Combaterea bolilor şi dăunătorilor:  
Cele mai des întâlnite boli la plantele aflate în parcurile şi aliniamentele stradale ale Timişoarei au 
fost cele apărute la nivelul suprafeţei foliare a plantelor, cum ar fi: rugina, făinarea, pătarea neagră, 
pătarea cafenie, antracnoza, înroşirea si căderea acelor de răşinoase cauzate de o ciupercă la nivelul 
acelor, etc. Dintre dăunătorii frecvent întâlniţi la plantele din oraş s-au întâlnit: păduchii lânoşi, 
păduchii ţestoşi, afidele, cicadele, acarienii, păduchii galicoli, molia minieră a castanului, etc. 
 În ansamblu, cel mai puternic atac de dăunători în spaţiile controlate a fost acela de 
minatoare şi cicada – Metcalfa pruinosa, urmat de atacul unor larve de lepidoptere defoliatoare. 
Zonele cele mai afectate au fost cele de la periferia oraşului, cu extindere spre parcurile din 
apropiere, cât şi pe suprafeţele proprietete privată, care nu erau întreţinute corespunzător şi pe care 
nu au fost executate lucrări fitosanitare.  
Ca şi în anii trecuţi Municipiul timişoara s-a confrutat şi cu infestări masive de ambrozie (Ambrozia 
artemisfolia), neutralizată în mare măsură. 
 Zonele cele mai afectate au fost cele de la periferia oraşului, cu extindere spre parcurile din 
apropiere, cât şi pe suprafeţele proprietete privată, care nu erau întreţinute corespunzător şi pe care 
nu au fost executate lucrări fitosanitare, (străzile Apicultorilor, Berzei, Dunărea, Gloria, Câmpului, 
Trandafirilor, Bega, Rodnei, Semenic, Carpaţi, Naturii).  
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 Sintetizate, lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare, pe anul 2013 se prezintă astfel: 

    

Activitatea prestată Suma (lei) Suprafaţa (mii mp.) 

Delarvizare 5.700,03 676,00 
Deratizarea domeniului public 2.249.640,28 44.390,16 
Dezinsectia domeniului public 1.528.580,95 182.626,16 
Deratizarea unităţilor de învăţământ 18.183,33 345,60 
Dezinsecţia  unităţilor de învăţământ 145.564,24 2.262,30 
Dezinfecţia  unităţilor de învăţământ 51.810,40 844,26 
Tratamente fitosanitare şi fitoierbicidare 1.064.011,41 27.476,86 
Total 5.063.490,64 258.621,35 

 
 
VI.     COMPARTIMENTUL  GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
 
 COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
 Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 10 angajaţi personal 
contractual, după cum urmează: un inspector de specialitate – Inginer zootehnist, un referent şi 8 
îngrijitori. Un post de inspector de specialitate, cu specializarea medic veterinar este vacant.  
Datorită complexităţii activităţii şi deficitului de personal, activitatea în cadrul Compartimentului 
Grădina Zoologică a fost şi este susţinută şi de către  funcţionari publici din cadrul Direcţiei de 
Mediu, în principal în activitatea administrativă şi de elaborare a documentelor. 
 
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 2013:  
1. Reautorizarea Grădinii Zoologice Timişoara.  
S-au întocmit documentele şi s-au parcurs etapele procedurii de reautorizare, în conformitate cu 
cerinţele Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002,  Ordinului 
nr.1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi Ordinului 
Ministerului Mediului şi gospodăririi apelor  nr. 742/22.11.2004 pentru aprobarea instrucţiunilor 
privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea grădinilor zoologice şi acvariilor publice. 
În urma evaluării documentaţiei, la data de 17.01.2013 Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a 
emis o nouă Autorizaţie de mediu, valabilă pe o perioadă de 10 ani. 
 
2. Îmbogăţirea colecţiei de animale 
La data de 31.12.2013 colecţia cuprindea un număr de 51 de specii şi peste 263 de indivizi, după 
cum urmează: 
 

Nr.  crt. Denumire ştiinţifică Denumire comună Nr. capete 
Peşti 
1. Cichlidae  Ciclide africane 6 
2. Cyprinus carpio Crap koi grup 
3. Carassius auratus Caras auriu grup 
4. Hipostamus plecostamus Peşte aspirator/ventuză 1 
Reptile  
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5. Boa constrictor imperator Boa 1 
6. Chrysemis scripta elegans Testoasă de Florida 32 
7. Emys orbicularis Ţestoasă de apă europeană 7 
8. Testudo Hermanni Ţestoasă de uscat 9 
9. Pleodiscus sinensis Ţestoasă chinezească cu carapace moale 1 
10. Iguana iguana Iguana  1 
Păsări  
Păsări terestre 
11. Meleagris galopavo Curcan 1 
12. Dromaius novaehollandiae Emu  3 
13. Gallus gallus Găini  21 
14. Struthio camelus Struţ  2 
15. Pavo cristatus Păun  4 
16. Phasianus cholchicus Fazani 4 
17. Rhea americana Nandu  4 
18. Numida meleagris Bibilici 3 
3.2.Păsări de apă 
19. Cygnus atratus Lebede negre 2 
20. Cygnus olor Lebăda de vară sau cucuiată 4 
21. Chairina moschata Raţa leşească 9 
22. Tadorna ferruginea Călifar roşu 6 
23. Anas acuta Raţă suliţar 1 
24. Aix galericulata Raţă mandarină 1 
25. Aix sponsa Raţă carolină 2 
26. Anas Platyrhynchos F. Domestica Raţe alergătoare indiene 4 
27. Alopochen aegyptica Gâşte de Nil  2 
28. Anser indicus Gâşte indiene 2 
29. Branta canadensis Gâşte canadiene 3 
 Mamifere 
Mamifere poligastrice 
30. Cervus elaphus Cerb  9 
31. Dama dama Cerb lopătar 3 
32. Capreolus capreolus Căprior  3 
33. Capra aegragus hircus Capre domestice (pitice) 12 
34. Ovis sp. Oi  3 
35. Lama guanicoe Guanaco  4 
Mamifere monogastrice 
36. Macropus rufogriseus Cangur pitic 4 
37. Orictolagus cuniculus Iepuri 35 
38. Octodon degus Degu  4 
39. Macaca fuscata Macaci japonezi 4 
40. Macaca silenus Macaci coadă de leu 2 
41. Erithrocebus patas Husari 2 
42. Dholicotis patagonum Mara  3 
43. Equus caballus Ponei  6 
44. Ursus arctos Urs brun 6 
45. Tapirus terrestris Tapir  1 
46. Mustela putorius furo Dihor  4 
47. Chinchilla laniger Chinchilla 3 
48. Pecari tajacu Pecari 5 
49. Cavia porcellus Porcuşori de Guineea 10 
50. Felis silvestris Pisica sălbatică 2 
51. Procyon lotor Raton  2 
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Speciile nou introduse în colecţia Grădinii Zoologice din Timişoara sunt: 
1. Boa constrictor imperator - Boa 
2. Pleodiscus sinensis - Ţestoasă chinezească cu carapace moale 
3. Hipostamus plecostamus  - Peşte aspirator/ventuză 
 
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 şi organizarea Cabinetului veterinar şi Oficiului farmaceutic 
din cadrul grădinii; 
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 cadrul Compartimentului Grădinii Zoologice a Municipiului Timişoara au fost organizate 
următoarele activităţi de educaţie, sensibilizare şi conştientizare a publicului cu privire la protecţia 
şi conservarea biodiversităţii: 
- în data de 15.05.2013 împreună cu Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara s-a 
organizat o activitate educativă ce a durat aproximativ 3 ore pentru un grup de studenţi de la 
Colegiul de Agricultură, specializarea Zootehnie de la Universitatea Purdue. 
- în data de 22.05.2013, s-a serbat la ZOO, Ziua Internaţională a Biodiversităţii în colaborare cu 
specialişti ai proiectului „BE NATUR”, îmbunătăţirea managementului Siturilor Natura 2000”, cu 
Şcoala Gimnazială nr. 21 „Victor Babeş” şi cu Palatul Copiilor Timişoara. 
- în data de 24.05.2013, s-a serbat la ZOO, Ziua Europeană a Păsărilor, Ziua Europeană a Parcurilor 
în colaborare cu specialişti ai proiectului „BE NATUR”, îmbunătăţirea managementului Siturilor 
Natura 2000”, cu Şcoala Gimnazială nr. 21 „Victor Babeş” şi cu Palatul Copiilor Timişoara. Cu 
această ocazie  s-a realizat o prezentare cu ghid a grădinii zoo şi  în special a păsărilor care există în 
colecţie. 
 

 
 
- organizarea în data de 31.05.2013 a unei activităţi educaţionale cu Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Ţichindeal” din comuna Becicherecu Mic cu ocazia evenimentului „Bucuriile copilăriei”. 
- în data de 01.06.2013, cu ocazia sărbătoririi „Zilei Copilului” au fost organizate manifestări cu 
caracter educaţional şi recreativ, desfăşurându-se concursuri, desene pe asfalt, spectacole în aer 
liber, activităţi sportive şi experimente educative, surprize oferite de clovnii din „Echipa hazliţilor” 
în program fiind inclusă şi vizitarea gratuită cu ghid a grădinii zoologice. În cadrul acestui 
eveniment au participat peste 3.000 de copii; 
- în data de 18.06.2013, elevii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Popovici” din Beiuş au vizitat 
grădina zoologică şi au participat la un mini-program de „enrichment” cu privire la modalităţi de 
administrare a hranei la animale. 
- în data de 13.07.2013, s-a realizat un program de „animal petting” cu preşcolari de la Grădiniţa nr. 
5 din Lugoj, aceştia având posibilitatea să interacţioneze direct cu unele animale. 
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În perioada 09.08-11.08.2013, cu ocazia serbării Zilei internaţionale a Grădiniilor Zoologice şi 
Parcurilor, intrarea a fost gratuită pentru vizitatori, în cele trei zile fiind  organizate o serie de 
activităţi în care, copiii au avut parte de surprize şi diferite jocuri cu claunii, au primit baloane 
gratuit, s-au realizat activităţi de hrănire a animalelor unde au avut posibilitatea să participe activ 
toţi vizitatorii doritori. 

 
 
- 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. 
Grădina Zoologică Timişoara a fost vizitată pe parcursul anului 2013 de un numpăr de 97.411 
vizitatori, după cum urmează: 
Un număr de  92.047 vizitatori pe bază de bilet de acces, fiind vândute un număr de 55.135 bilete, 
după cum urmează: 
- 8.309 bilete pentru vizitatorii copii; 
- 28.370 bilete pentru vizitatorii  familie; 
- 18.456 bilete pentru vizitatorii adulţi; 
Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2013, cu ocazia  
zilelor  cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experioenţă şi activităţii de cercetare şi 
educaţie, a fost de 5.364 vizitatori. 
 
5.  Asigurarea siguranţei şi securităţii animalelor şi vizitatorilor 
În data de 27.06.2013 s-a organizat un exerciţiu de simulare a unei evadări, la care au participat toţi 
angajaţii din cadrul Compartimentului Grădina Zoologică, 2 angajaţi din cadrul Direcţiei de Mediu, 
7 persoane din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, un reprezentant al 
Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi 2 gardieni de la Poliţia Locală, 
Serviciul Pază Obiective. 
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6. Activităţi de enrichment şi de asigurare a bunăstării animalelor 
În exteriorul amplasamentului maimuţelor macac coadă de leu s-a realizat o zona unde acestea se 
pot căţăra şi juca. De asemenea s-a finalizat gardul electric, astfel, maimuţele au putut accesa,  
amplasamentul exterior, după perioada de acomodare, fără a exista pericolul de evadare. 
S-au realizat în regie proprie diferite obiecte, jocuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
animalelor. Speciile vizate de activitatea de enrichment au fost: macacii japonezi, ratonii şi pisicile 
sălbatice, activităţile fiind  realizate atâr în amplasamentul interior cât  şi exterior.  Procesul de 
„enrichment” a fost realizat prin utilizarea  de diverse materiale,  cum ar fi cauciucuri uzate, crengi, 
pietre, funii, baloţi de paie, etc. 
7. Cooperare interinstituţională şi realizarea Centrului de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor 
Rănite 
În cursul anului 2013, între Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara s-a 
încheiat Protocolul de colaborare înregistrat cu numărul RM2013-1692/20.05.2013, privind măsuri 
de protejare a speciei barza albă (Ciconia ciconia, L) pentru înfiinţarea unui Centru de salvare, 
reabilitarea şi de îngrijire a păsărilor rănite. Consiliul Judeţean Timiş este partener în proiectul „BE-
NATUR”, implementat prin Programul de Cooperare Sud-Estul Europei 2007-2013.    
În data de 10.05.2013 s-a organizat conferinţa de deschidere a Centrului de Salvare, Reabilitare şi 
Îngrijire a Păsărilor Rănite care, şi-a început activitatea începând cu data de 01.06.2013. La acest 
centru au fost aduse diferite specii de păsări cu răni minore care, după ce au fost tratate, au fost 
eliberate în natură. 
În cadrul proiectului „BE-NATUR”, au fost achiziţionate următoarele instrumente medicale 
veterinare necesare înfiinţării unui centru de salvare, reabilitarea şi de îngrijire a păsărilor rănite, 
care să deservească Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş:  
Stetoscop Duplex de Luxe® din aluminiu; 
Otoscop Riester® uni I 2.7V;  
Laringospop uz veterinar Miller® 7060;  
Lampă ultraviolete UV 55W®;  
Lampă chirurgie/examinare veterinară de 50000 lux; 
Trusă instrumentar veterinar compus din 56 piese pentru țesuturi moi; 
Cântar veterinar inox tip platformă TCS DM-D 150 kg; 
Electrocauter Surtron 80; 
Sterilizator aer cald GRX9053A; 
Masă chirurgicală electrică FT825E; 
Microscop profesional trinocular MRP-161T; 
Aparat de detartraj cu ultrasunete B6; 
Aparat de tuns Aesculap Favorita 5; 
Monitor funcţii vitale KN-601M; 
Incubator ouă; 
EKG  Cardiomaq V PC. 
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Au fost desfăşurate activităţi de training pentru medicii veterinari interesaţi în salvarea păsărilor 
sălbatice rănite, activităţi educaţionale derulate cu ocazia „Zilei Berzei”, la care au participat elevii 
şi studenţii de la şcolile interesate de acest proiect. În cadrul acestor activităţi educaţionale au fost 
împărţite ca materiale de diseminare a proiectului: tricouri, fluturaşi, pixuri, şepci şi berze din pluş. 
 

             
 
În cursul anului 2013 s-au încheiat contractele de furnizare a hranei pentru animale, prestări servicii 
veterinare şi  pentru eliminare a deşeurilor de origine animală.  
Se continuă campania de susţinere şi adopţie a animalelor din colecţia Grădinii Zoologice din 
Timişoara lansată în 2011, scopul campaniei fiind unul social şi de protecţie a animalelor.  
 
 OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2014 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 
1. Realizarea documentaţiilor tehnico – economice (SF+PT+CS+DE+PAC) pentru realizare 
„Bază furajeră destinată animalelor în cadrul Grădinii Zoologice, Timişoara” – buget local; 
2.  Realizarea documentaţiilor tehnico – economice (SF+PT+CS+DE+PAC) pentru realizare 
„Carantină destinată animalelor din cadrul Grădinii Zoologice” – buget local;  
3.  Realizarea documentaţiilor tehnico – economice (SF+PT+CS+DE+PAC) pentru realizarea 
unui „Magazin de cadouri/suveniruri destinat vizitatorilor  Grădinii Zoologice” – buget local; 
4.  Realizarea documentaţiilor tehnico – economice (SF+PT+CS+DE+PAC) pentru amplasarea 
unor panouri solare şi fotovoltaice la  clădirile din cadrul Grădinii Zoologice – buget local; 
5.  Îmbogăţirea colecţiei de animale cu  cel puţin 2 noi specii de animale - donaţie; 
6. Realizarea în cursul anului 2013 a unui Program educaţional pentru elevii din ciclul primar 
şi gimnazial, în vederea promovării protecţiei şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării 
speciilor periclitate sau pe cale de dispariţie; 
7. Demararea unui Program de cercetare privind nutriţia unor specii de animalelor din colecţia 
Grădinii Zoologice din Timişoara – buget local/parteneriat cu instituţii de învăţământ superior; 
8.  Creşterea gradului de atractivitate şi a numărului de vizitatori ai Grădinii Zoologice;  
  
VII.      COMPARTIMENTUL  PARCUL COPIILOR 
 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura un 
număr de 4  angajaţi – personal contractual. 
   
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL  PARCUL COPIILOR 
A.  Administrarea şi a coordonarea activităţilor şi serviciilor care se desfaşoară în Parcul 
Copiilor “ION CREANGĂ”  
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
 Compartimentul Parcul Copiilor a urmărit buna funcţionare a echipamentelor de joacă, 
asigurarea funcţionării pe durata sezonului cald a echipamentelor mobile (circuit de canoe, trenuleţ), 
realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul parcului, precum şi irigarea 
acestuia, funcţionarea celor două grupuri sanitare din dotarea parcului. S-a avut în vedere şi 
încheierea unor 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, navomodele, atelier de olărit, carturi cu pedale, 
clovni). 
-Colaborarea cu societăţile care au realizat întreţinerea parcului, astfel, spaţiile verzi, irigatul şi 
corecţiile de arbori au fost realizate de către S.C. „HORTICULTURA” S.A., salubrizarea de către 
S.C. „RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A., igienizarea grupurilor sanitare de către Societatea 
Drumuri Municipale, lucrările pe parte electrică de către S.C. „CONS ELECTRIFICAREA 
INSTAL” S.A., iar paza obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de Poliţia Locală. 
S-a întocmit lunar planificarea serviciilor angajaţilor, proces-verbal de instruire cu privire la 
activităţile desfăşurate. De asemenea s-a întocmit şi planul de achiziţii pentru anul 2014. 
S-a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de funcţionare a acestuia şi în special a 
echipamenetelor de joacă mobile (circuit de canoe, trenuleţ), supravegherea unei bune desfăşurări a 
tuturor activităţilor în Parcul Copiilor “ ION CREANGĂ”. 
Pe perioada sărbătorilor de iarnă, în cadrul Târgului de Crăciun, organizat de Primăria Muncipiului 
Timişoara, angajaţii compartimentului au asigurat funcţionarea trenuleţului care, a circulat după un 
program stabilit în Piaţa Victoriei şi pe str. Mărăşeşti. 
În cadrul Parcului Copiilor “ION CREANGĂ” a constituit locul de desfăşurare a unor evenimente 
din calendarul de Mediu şi sărbători, după cum urmează: “Ziua Pasărilor şi a Arborilor” (10 Mai), “ 
Ziua Internaţională a Biodiversităţii” (22 Mai) “Ziua Europeană a Parcurilor” (24 mai), “Ziua 
Internaţională a Copilului” (1 Iunie), “Ziua Mondială a Mediului Inconjurător” (5 Iunie), “Ziua 
Internatională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor”( 9 August), “Ziua Mondială a Curăţeniei” (23 
Septembrie), evenimente la care au participat grupuri organizate de copii provenite de la diferite 
şcoli şi grădiniţe. 
Au fost întocmite răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat  adrese către 
diverse instituţii sau societăţi comerciale. 
 
 OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2014 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
PARCUL COPIILOR: 
1. Organizarea şi desfăşurarea următoarelor evenimente: 
 -  Ziua Internaţională a Copilului (1 Iunie); 
 - Ziua Mondială a Mediului Inconjurător (5 Iunie); 
 - Ziua Internatională a Grădinilor Zoologice şi a Parcurilor ( 9 August); 
2. Punerea în funcţiune a caruselului din Parcul Copiilor “ION CREANGĂ”; 
3. Asigurarea, cu caracter de permanenţă a siguranţei potrivit cerinţelor esenţiale de securitate şi a 
bunei funcţionari a echipamentelor de joacă şi a facilităţilor existente în Parcul Copiilor “ION 
CREANGĂ”; 
 
ALTE ACTIVITĂŢI ALE DIRECŢIEI DE MEDIU: 
1. Implementarea Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations 
and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”  – acronim CONURBANT, cod 
proiect IEE/10/380/SI 2.5894 27, co-finanţat  de Uniunea Europeană prin Programul Intelligent 
Energy Europe.  Principalele activităţi desfăşurate în anul 2013 au fost: 
- participarea la întâlnirea  de management de proiect 5 care a avut loc la Bruxelles, Belgia în data 
de  26 Iunie 2013 şi la sesiunea internaţională centralizată „Local leadership in sustainable energy” 
din data de 27 Iunie 2013, precum şi la întâlnirea de management de proiect 6 care a avut loc la  
Palma, Spania în zilele de  10 şi 11 Octombrie 2013, întâlniri la care au participat doi membri, 
respectiv un membru al echipei de implementare a proiectului; 
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- participarea în zilele de  23, 24 Octombrie 2013 la vizita de studiu pe tematica  energiilor 
regenerabile -  „Freiburg and the Solar region (Germany)” şi  cel de-al doilea Workshop al  
proiectului, în data de 25 Octombrie 2013, pe tema „Procurement & Financing at Local 
Renewables: Improving financial access to sustainable energy roll-out.”. Locul de desfăşurare al 
evenimentului a fost Oraşul Freiburg, Germania şi au participat doi membri ai echipei de 
implementare a proiectului şi un număr de 3 reprezentanţi ai oraşelor Conurbaţiei Timişoara: 
Cărpiniş, Sânandrei şi Sânmihaiu Român. 
- organizarea Forumurilor locale  pentru energie şi a Grupurilor de lucru ale proiectului 
CONURBANT în Municipiul Timişoara şi localităţile Conurbaţiei Timişoara; 
- Elaborarea unui număr de 6 Planuri de Acţiune pentru Energia Durabilă pentru  localităţile din 
Polul de Creştere Timişoara, membre a Conurbaţiei Timişoara: Ghiroda, Remetea Mare, Şag, 
Giarmata, Giroc şi Sânmihaiu Român şi susţinerea angajamentul politic prin aprobarea acestor 
documente strategice prin Hotărâre a Consiliului Local; 
-  Organizarea Zilelor Energiei Timişoara – 18-28 Iunie 2013; 
- 4 Planuri de acţiune pentru Energia Durabilă în lucru: Peciu Nou, Cărpiniş, Jimbolia, Sânandrei; 
- Reevaluarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara – în procedură 
de reevaluare; 
- Activităţi de management intern al proiectului; 
-S-au desfăşurat şi activităţile curente de  organizare şi coordonare a activităţilor, diseminare a 
informaţiilor, achiziţia unor bunuri şi servicii necesare derulării proiectului. 
-S-a elaborat o Procedură pentru implementarea şi monitorizarea Planului de Acţiune pentru 
Energia Durabilă a Municipiului Timişoara. 
-S-au centralizat Fişele de monitorizare a acţiunilor pe termen scurt 2010 – 2013, s-au reverificat 
datele pentru Inventarul de Referinţă al Emisiilor pentru anul 2008, în vederea corectării acestuia, s-
au centralizat  datele pentru realizarea noilor inventare de Referinţă a Emisiilor pentru anii 2010, 
2011 şi 2012 în vederea întocmrii raportuluide  Progres pentru  implementarea PAED, care urmează 
să fie  transmisă Oficiului Convenţiei Primarilor de la Bruxelles.  
- S-au organizat Grupurile de lucru pentru reevaluarea PAED Timişoara. 
- S-a colaborat cu Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş în vederea  lansării 
Masterplanului Energetic al Judeţului Timiş. 
 
2. În cursul anului 2013, prin donaţia  fără sarcini a S.C. „CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
PRODUCTS” S.R.L. Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr.62/30.01.2013, s-a reamenajat şi mobilat locul de joacă situat în Timişoara, strada 
Dobrogea,  colţ cu strada Avram Imbroane, cu următoarele echipamente şi  elemente de mobilier 
urban:  
6 bănci model „Comodo” cu cotieră; 
6 coşuri de gunoi  stradal circular rabatabile, din care 3 coşuri cu scrumieră ataşată; 
2 mese de  ping-pong  pentru exterior; 
1 leagăn tip coş, pentru copii până la vâsta de 12 ani; 
1 leagăn dublu, pentru copii până la 3 ani; 
5 figurine pe arc de diferite modele:  Căţel,  Trix,  Căluţ,   Elefant şi  Moto; 
gard de împrejmuire din şipci de lemn, înălţime de 93 cm., cu şipci în două culori; 
1 joc modular;  
dale cauciucate  cu dimensiunea de 50x50x3 cm, în suprafaţă de 340 mp.; 
1 umbrar groapă de nisip; 
Valoarea  bunurilor şi serviciilor de reamenajare, donate de S.C. „CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara, s-au ridicat la valoare a de 237.155,90 RON cu 
TVA inclusă. 
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3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVENIMENTULUI „EARTH HOUR 2013” 
În anul 2013, Municipiul Timişoara a câştigat titlul de „CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 
2013”, în urma unei competiţii susţinute de o aplicaţie de participare jurizată de instituţii de 
specialitate şi asociaţii ecologice  de prestigiu, experţi şi specialişti în domeniile dezvoltare durabilă 
şi clădiri verzi. Oraşele care au acceptat  provocarea WWF de a demonstra că pot construi strategii 
pe termen mediu şi lung, în beneficiul cetăţenilor şi al naturii au fost: Adjud, Botoşani, Buftea, 
Bucureşti, Constanţa, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Roman, Slatina şi Timişoara.  Titlul 
de „CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 2013” a fost decis de o competiţie între cele trei oraşe 
finaliste Botoşani, Ploieşti şi Timişoara, misiunea fiind aceea de colectare a celei mai mari cantităţi 
de PET-uri în cadrul unui eveniment organizat în fiecare oraş finalist. 
În data de 23 Martie 2013, în colaborare cu WWF ROMÂNIA, s-a organizat evenimentul 
„CAPITALA EARTH HOUR ROMÂNIA 2013”, prin organizarea în Piaţa Victoriei, a unui 
spectacol de lumină şi sunet, la care au participat  deopotrivă artişti, organizaţii şi voluntari.  
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Concertele, reprezentaţiile artistice şi evenimentul în ansamblul au fost dedicate  timişorenilor, ca 
un mijloc de promovare a soluţiilor „verzi”, de combatere a schimbărilor climatice, de transmitere  
către cetăţenii Timişoarei a unui  mesaj ecologic şi de conştientizare  a societăţilor comerciale, 
instituţiilor şi cetăţenilor - asupra adoptării unei conduite ecologice pentru  gospodăririi durabile a 
resurselor energetice – resurse neregenerabile şi epuizabile.  
 

 
 

        
 

        
 
4.   Organizarea evenimentului GREEN WEEK 2013, aprobat de către DG Environment a 
Comisiei Europene (ref.RO03),  dedicat factorului de mediu AER, sub sloganul „CLEANER AIR 
FOR ALL”, toate evenimentele timişorene  fiind organizate sub titlul generic „CLEAN AIR – 
Mine, Yours, Ours – Timişoara 2013” 
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-„SĂPTĂMÂNA VERDE 2013” a presupus organizarea unor evenimente adresate publicului larg, 
tinerilor, prin  iniţiative artistice sau alte evenimente menite să crească gradul de conştientizare a  
publicului/cetăţenilor cu privire la rolul vital al aerului la nivel local/regional. 
-În perioada 15 Mai – 28 Iunie 2013, Direcţia de Mediu a planificat şi organizat activităţi şi acţiuni, 
pentru marcarea  evenimentelor din calendarul de mediu: Ziua Internaţională de Acţiune pentru 
Climă, Ziua Internaţională a Biodiversităţii, Ziua Europeană a Păsărilor, Ziua Mondială a Mediului 
Înconjurător şi 24 - 28 Iunie  – Săptămâna Energiei 2013  în Municipiul Timişoara – circumscris  
European Sustainable Energy Week - EUSEW; 
 
5.  Continuarea Programelor de educaţie ecologică în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.16 "TAKE 
IONESCU" Timişoara, după cum urmează: 
-  Concursul de educaţie ecologică "ECO - LOGIC" - Ediţia a II-a şi   
-  Concursul de educaţie ecologică "SUNTEM MICI DAR DE PASĂ, TIMIŞOARA E CASA 
NOASTRĂ" - Ediţia a III-a. 
Scopul declarat al proiectului  „SUNTEM MICI DAR NE PASĂ, TIMIŞOARA E CASA 
NOASTRĂ” este dezvoltarea şi menţinerea interesului copiilor asupra problemelor de mediu ale 
oraşului natal, stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor şi sensibilizarea opiniei publice, prin 
impactul artei plastice şi vizuale, faţă de aspectele negative ale acţiunilor umane asupra 
ecosistemului oraşului Timişoara. 
 

 
 
6. SĂRBĂTORIREA ZILEI MONDIALE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  - 5 IUNIE 2014 
-S-a organizat Simpozionul internaţional ,,Environmental Protection&Ecological Education”  
dedicat Zilei Mondiale a Mediului, eveniment satelit organizat în cadrul calendarului susţinut de 
către European Commision's DG Environment a avut ca temă generală a conferinţei GREEN 
WEEK CONFERENCE 2013, calitatea aerului sub sloganul  ,,CLEANER AIR FOR ALL”. 
Organizatorii acestui eveniment au fost alături de Primăria Municipiului Timişoara, Universitatea 
„POLITEHNICA” Timişoara – Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Consiliul 
Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar General Timiş, Colegiul Tehnic ,,AZUR” Timişoara, Garda 
Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş şi Liga 
Studenţilor Chimişti din Timişoara, iar deschiderea oficială a Simpozionului EPEE 2013 a avut loc 
în data de 05 Iunie 2013, orele 13.00 la Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, B-
dul  Vasile Pârvan nr. 6, Amfiteatrul A1. 
Participanţii la acest amplu eveniment au fost: profesori universitari, cercetători, specialişti în 
domeniu, cadre didactice, studenţi şi elevi din România şi din alte ţări, care  acţionează unitar 
pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor 
viitoare. 
În cadrul evenimentului timişorean intitulat ,,CLEAN AIR: MINE, YOURS, OURS!” au avut loc, 
pe secţiuni,  o serie de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi cadrelor didactice pe domeniile 
protecţiei mediului ambiant şi educaţiei ecologice, un Concurs naţional de proiecte de mediu cu 
participarea elevilor de liceu şi de gimnaziu, o expoziţie Euroregională de pictură, grafică, postere, 
modelaje ale elevilor şi preşcolarilor din clasele I-VIII. De asemenea, s-au organizat activităţi 
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interactive de jocuri sportive (baschet, volei, fotbal), precum şi un concert în aer liber (dans sportiv, 
muzică uşoară, solişti vocali pop-rock) în Parcul Rozelor.  
 

             
 
 
7. ORGANIZAREA CELEI DE-A TREIA EDIŢII A „ZILELOR ENERGIEI 2013 TIMIŞOARA”  

 
Municipiul Timişoara a organizat a treia ediţie a evenimentelor ZILELE 
ENERGIEI TIMIŞOARA 2013, în cadrul European Sustainable Energy 
Week 2013, desfăşurat sub sloganul  „ONE SMALL STEP FROM YOU – 
ONE GIANT LEAP FOR EUROPE”, atât în calitate de semnatară a  
Convenţiei Primarilor în  anul 2010 cât şi în calitate de partener al 
Proiectului CONURBANT, "An inclusive peer-to-peer approach to involve 
EU CONURBations and wide urban areas in participating to the 

CovenANT of Mayors"  - acronim CONURBANT - cod IEE/10/380/SI2 58 9427, proiect care a 
participat pentru al doilea an la evenimentul  EUSEW, cu un workshop internaţional organizat în 
cadrul proiectului.  
-În data de 18 Iunie, în Parcul Copiilor „ION CREANGĂ”, s-a lansat concursul de pictură  cu 
tematică  ENERGIA, intitulată „ENERGIE VERDE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”, la 
care au participat un număr de 22 de unităţi de învăţământ.   
-În data de 19 Iunie 2013, la sala Multifuncţională a  Palatului Administrativ a avut loc „Forumul 
pentru Energie – PARTENERIATUL LOCAL PENTRU ENERGII DURABILE”, la care au 
participat şi localităţile Conurbaţiei Timişoara în parteneriat cu Agenţia pentru Managementul 
Energiei Timiş,  grupurile de lucru pentru energie, asociaţii, clustere pentru energie, reprezentanţi ai 
companiilor furnizoare de servicii publice şi utilităţi, alte părţi interesate şi cetăţenii urbei. 
-S-a lansat expoziţia de pictură „ENERGIE VERDE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”.  
-S-au organizat şi evenimente  în aer liber,  atât pentru copii cât şi pentru părinţi. Strada Mărăşeşti a 
devenit punctul de pornire al TRASEULUI VERDE, dar şi locul unde s-a desfăşurat  un concurs de 
desene pe asfalt, având ca tematică  energia şi sursele de energie  regenerabilă.  
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-În data de 24 Iunie 2013, copii şi părinţi deopotrivă au avut parte de un program artistic, desfăşurat 
în  Parcul Copiilor din Timişoara.   
-S-a derulat o campanie de  conştientizare şi informare a cetăţenilor cu privire la posibilităţile  
practice, aplicabile  zi de zi, privitoare la reducerea consumului de energie în locuinţe, la locurile de 
muncă şi cu privire la economia de combustibil  care poate fi atinsă respectând câteva reguli simple 
de conducere a autovehiculelor în mod responsabil faţă de mediu.   
-În perioada 25-28 Iunie, s-au  distribuit materiale informative şi de conştientizare şi s-a relaţionat 
cu cetăţenii, întâlnirile fiind un mijloc de transmitere de informaţii şi de comunicare eficientă, 
activă, pentru a face cunoscute preocupările municipalităţii în  domeniul energiei şi schimbărilor 
climatice. 
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8. Participarea la vizita de studiu organizată de Primăria Oraşului 
Mannheim în perioada 23-25 Septembrie 2013 în cadrul Proiectului 
CASCADE, coordonat de Asociaţia EUROCITIES – „Cities exchanging on 
local energy leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on 
successful implementation of sustainable  energy policies”  

 
Municipiul Timişoara, partener în Proiectul CONURBANT – a depus o aplicaţie de participare la o 
vizită de studiu în cadrul Proiectului CASCADE, care  face parte din grupul celor 5 proiecte 
europene finanţate de Programul Intelligent Energy Europe:  LEAP, CASCADE, CONURBANT, 
Covenant capaCITY şi ERENET, care împărtăşesc experienţa în modul de abordare a problemelor 
legate de implementarea Planurilor de Acţiune pentru Energia Durabilă, printr-un număr de 5 
metode: învăţarea de tip ‘peer-to-peer’, mentoratul, învăţarea prin muncă şi instruire. 
La Vizita de studiu  au participat trei reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara din cadrul 
Direcţiei de Mediu şi Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, iar pentru vizita de 
studiu de la Mannheim,  Municipiul Timişoara a  beneficiat de o finanţare nerambursabilă.  Vizita 
de studiu organizată de Primăria Oraşului Mannheim şi Agenţia pentru Protecţia Climei Mannheim 
a vizat: 
Prezentarea strategiei privind protecţia climei şi de eficienţă energetică din Mannheim, referinţe şi 
metode de realizare a Inventarului de Referinţă al Emisiilor şi prezentarea unor aplicaţii concrete ale 
acţiunilor prevăzute în PAED-ul Oraşului Mannheim. 
Au fost de asemenea prezentate  conceptele energetice  pentru dezvoltarea fostelor cartiere militare 
din Mannheim şi modelele de sustenabilitate şi planurile pentru BLUE VILLAGE FRANKLIN. 
Reprezentanţii primăriei au avut posibilitatea de a  vizita pe teren  investiţiile realizate în domeniul 
eficienţei energetice, utilizării unor soluţii inovatoare  privind anveloparea termică a clădirilor şi 
clădiri  noi realizate cu respectarea criteriilor de eficienţă energetică. 
Vizita de Studiu a constituit o deosebită oportunitate pentru a învăţa din experienţa Oraşului 
Mannheim şi a altor oraşe participante la vizita de studiu – Eindhoven (Olanda), Malmö (Suedia), 
Milano (Italia) şi Sliven (Bulgaria) şi reprezentanţii  Institutului IFEU Heidelberg.  
 
9. REALIZAREA UNEI PLANTAŢII DE SALCIE ENERGETICĂ ÎN MUNICIPIUL 
TIMIŞOARA, PE O SUPRAFAŢĂ DE 8 HA. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/03.08.2013 s-au alocat 8,11 hectare ca amplasament  pentru 
amenajarea de spaţii verzi. Terenul fiind traversat de linii electrice aeriene, cu reglementări 
privitoare la  asigurarea de zone de protecţie, realizarea unor spaţii verzi şi amenajări peisagistice cu 
vegetaţie arboricolă sau arbustivă, ori ca spaţiu verde pentru recreere nu este posibilă, existând 
posibilitatea realizării unei amenajări cu vegetaţie arbustivă cu o înălţime mai redusă.  
În vederea unei cât mai judicioase utilizări a terenului, luând în considerare anumite  caracteristici  
fizice şi chimice care nu îl recomandă pentru amenajarea unor spaţii verzi, precum şi dedicarea 
acestuia într-un scop cât mai apropiat unui model de dezvoltare durabilă, s-a  considerat că,  
autoritatea publică locală trebuie să fie un exemplu  în ceea ce priveşte abordarea unor culturi 
energetice de biomasă, prin realizarea pe acest teren a unei plantaţii de salcie energetică  (Salix 
viminalis). 
 În cursul lunii Decembrie 2013 s-au plantat 110.880 butaşi de salcie energetică. Costurile pentru 
amenajarea plantaţiei de salcie energetică, s-au ridicat la 67.378 lei, sumele fiind asigurate din 
bugetul  local al Municipiului Timişoara. 
Plantaţia de salcie energetică va contribui astfel la  o mai eficientă utilizare a terenurilor 
municipalităţii, la o nouă abordare locală privitoare la producerea de biomasă exploatată într-o 
manieră sustenabilă, care să fie utilizată ca biocombustibil, pentru producerea de energie, cu emisii 
scăzute de CO2. 
 



Cod  FO 26-04,VER 1 
39 

 

     
 

      
 

10. Implementarea Sistemului de Management al Energiei (EMS - Energy Management System)  
În Decembrie 2013 s-a achiziţionat Sistemul de Management al Energiei, o aplicaţie on-line, sub 
forma unei baze de date complete a clădirilor municipale (suprafețe, volum, instalații interioare, 
măsuri de eficiență energetică implementate sau programate, număr utilizatori în fiecare clădire, 
programul  de funcționare şi alte date relevante pentru monitorizarea consumurilor). 
Implementarea EMS va permite: inventarierea și monitorizarea consumurilor energetice și de apă, 
prioritizarea investițiilor și direcționarea acestora către clădirile cele mai ineficiente din dotare, 
estimarea consumului și previzionarea bugetului pentru energie și apă, planificări energetice pe 
termen mediu și lung, reducerea cheltuielilor bugetare şi a costurilor cu energia și apă prin creșterea 
eficienței energetice şi o eficientă şi transparentă cheltuire a fondurilor bugetare locale;  
 

11. Actualizarea permanentă a paginilor web: www.dmmt.ro al Direcţiei de Mediu, 
www.carpatzoo.ro a Proiectului „CARPATZOO”,  www.zootimisoara.ro al Grădinii Zoologice 
Timişoara şi www.biotowns.ro al Proiectului BIOTOWNS cu informaţii, ştiri şi imagini. 
 
                 Călin – tor FIAT 

http://www.dmmt.ro/
http://www.carpatzoo.ro/
http://www.zootimisoara.ro/
http://www.biotowns.ro/
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DIRECTIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ŞI 

CULTURALE 

 

 
 

Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a fost înfiinţată prin Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 5/15.01.2013 (modificată prin H.C.L. nr. 126/26.02.2013). 

Conform organigramei, această direcţie este structurată după cum urmează: 

1.Director executiv numit  pe perioadă determinată este d-nul Ioan Mihai Costa; 

2.Serviciul administrare şi întreţinere patrimoniu, instituţii şcolare, medicale sportive şi 

culturale: 2 posturi de conducere (1 vacant) şi 18 posturi de execuţie;  

            -     Biroul Baze Sportive: 1 post de conducere şi 15 posturi de execuţie; 

                  Responsabil birou: Ion Craşovan 

-     Compartiment Şcoli: 1 post de execuţie; 

-     Compartiment Spitale: 1 post de execuţie; 

-     Compartiment Instituţii Culturale: 1 post de execuţie; 

3. Biroul Tehnic: 1 post de conducere şi 10 posturi de execuţie( reduse la 9 posturi de  

    executie)   

 Responsabil birou: Gabriela Viziteu 

I. Biroul Baze Sportive 

I.1.Obiectul de activitate al Biroului Baze Sportive, prin compartimentele bazelor sportive, 

constă în gestionarea cu maximă eficientă a administrării bazelor sportive aflate în administrarea 

sau proprietatea Municipiului Timişoara, asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării 

activităţilor sportive, culturale, educative şi de agrement care au loc în cadrul acestor baze 

sportive, administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public, precum şi coordonarea activităţii privind parteneriatele locale 

referitoare la proiectele comunitare din domeniul sportiv. 

În mod concret, activitatea personalului Serviciului Administrare Patrimoniu - Baze 

Sportive a vizat obiectivele Sala „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi 

bazin de înot), cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului Timişoara pe 

domeniul public (în parcuri şi în curţile unor şcoli) şi coordonarea activităţii privind parteneriatele 

locale din domeniul sportiv.     
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I.2. Activitatea de organizare şi reglementare  beneficiază de următoarele reglementări: 

1.  S-a aplicat Regulamentul de utilizare a bazelor sportive, aprobat prin H.C.L.M.T.      

nr.10/27.01.2009;  

2. S-au respectat prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 

1810/30.07.2009, privind interzicerea închirierii Sălii Olimpia către persoanele fizice, juridice, 

precum şi grupurilor sportive care nu au Certificat de identitate sportivă; 

3. S-a elaborat procedura operaţională PO 63.  

4. În baza Referatului cu nr. 31869/23.12.2009, aprobat de către Primarul Municipiului 

Timişoara, s-a asigurat accesul gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul 

Complexului Sportiv „Bega”, pe perioada de functionare, în conformitate cu prevederile  Hotărârii 

de Guvern nr. 283/13.03.2003 (anexa nr. 5); 

5. S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 54/30.01.2013, privind modificarea tarifelor de folosire a 

Sălii Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

6. Pentru desfăşurarea acţiunilor sportive prevăzute în programul naţional al competiţiilor 

interne şi internaţionale, coordonate de Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş, s-au pus la 

dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul Sportiv Bega, în baza 

Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006; 

7. În baza Hotărârilor de Consiliu Local privind aderarea Municipiului Timişoara în 

asociaţii sportive şi asocieri cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline 

individuale, s-au pus la dispoziţie cu titlu gratuit bazele sportive  Sala Olimpia şi Complexul 

Sportiv Bega, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi competiţii; 

8. S-a reactualizat sistemul de monitorizare a celor 23 de terenuri de sport construite de 

Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public in conformitate cu PO 63. 

 

 I.3. Activitatea de gospodărire a patrimoniului a avut ca principale acţiuni:  

1.Realizarea atribuţiilor privind asigurarea desfăşurării optime a activităţilor sportive s-a 

făcut cu angajaţii proprii, iar serviciul de curăţenie a fost externalizat la S.C. Administrarea 

Domeniului Public S.A.( Societatea Drumuri Municipale). 

  2. S-au întocmit referate pentru achiziţionarea unor materiale, obiecte de inventar şi dotări 

specifice pentru buna desfăşurare a activităţilor la Sala ,,Olimpia’’ şi Complexul  Sportiv ,,Bega’’; 

3. S-au executat lucrări cu personalul propriu pentru igienizări, zugrăveli, reparaţii de             

urgenţă pentru tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, spaţiile interioare; 

4. Au fost inventariate deteriorările, nefuncţionalităţile şi avariile la clădiri şi instalaţii,  

s-au întocmit şi s-au propus lucrări de reparaţii necesare remedierii, recondiţionării şi              

reabilitării mijloacelor fixe din dotare; 
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5. S-a realizat sistemul privind controlul accesului la bazinul de înot, sistemul de alarmă şi 

antiefracţie, precum şi sistemul de supraveghere video din cadrul Complexului Sportiv Bega; 

6. Biroul Baze sportive a  colaborat cu Biroul Tehnic pentru finalizarea procedurii de 

achiziţie publica privind realizarea in anul 2014 a lucrarilor de reabilitare construcţii la Sala 

Polivalentă Olimpia- instalatia de climatizare si instalatia electrica; 

7. S-au realizat cu personalul propriu şi împreună cu Direcţia de Mediu, lucrări de 

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi din perimetrul şi zonele adiacente Sălii ,,Olimpia’’ şi 

Complexului Sportiv ,,Bega’’, precum şi întreţinerea parcului de fitness din zona Sălii ,,Olimpia’’, 

si a terenurilor de sport amenajate in parcuri; 

8. Au fost efectuate deratizări şi dezinsecţii conform normelor sanitare în vigoare, precum 

şi verificări ISCIR ; 

9. S-au monitorizat cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului 

Timişoara pe domeniul public şi s-au întocmit referate la Serviciul Tehnic pentru a se remedia 

deteriorările înregistrate; 

10. S-a urmarit si s-a realizat încasarea contravalorii utilităţilor folosite de chiriaşi, 

respectiv a tarifelor de închiriere a bazelor sportive administrate ; 

11.S-au întocmit referate către Biroul Tehnic pentru execuţia de lucrări de reparaţii curente 

si interventii la Sala Polivalentă Olimpia şi  Complexul Sportiv Bega. 

 

   I.4. Relaţiile cu beneficiarii, programarea desfăşurării activităţilor sportive şi  asigurarea 

asistenţei de specialitate 

  Temeiul legal al relaţiilor cu beneficiarii care folosesc Sala Olimpia şi Complexul Sportiv        

“Bega” sunt: HG nr.1817/2006, HCLMT nr.38/2010, HCLMT nr.451/2007, HG nr.283/2003,  

Dispoziţia Primarului nr.1810/2009, precum şi Contractele de asociere încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Timişoara şi structuri sportive locale ( cluburi sportive, asociaţii judeţene pe 

ramuri sportive). 

Biroul Baze Sportive, prin compartimentele bazelor sportive, conform obiectului de 

activitate, a gestionat activităţile sportive derulate la cele două obiective principale: Sala 

Polivalentă ,,Olimpia’’ şi Complexul Sportiv ,,Bega’’ (sala de gimnastică şi bazinul de înot ). 

- Bazele sportive au fost puse la dispoziţie cu titlu gratuit pentru structurile sportive asociate  

cu Municipiul Timişoara, iar pentru alţi beneficiari s-au încheiat convenţii de prestări servicii în 

baza tarifelor de închiriere aprobate.  

- S-au întocmit programele săptămânale de utilizare a obiectivelor sportive, în baza 

solicitărilor primite de la solicitanţi, având prioritate programele sportive. 
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- În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 la Sala Polivalenta ,,Olimpia’’ s-au desfăşurat 

activităţile de pregătire sportivă şi refacere, respectiv meciurile următoarelor echipe divizionare si 

de tineret / juniori : Asociaţia Baschet Club Timişoara, Baschet Club Timba, Baschet Club Danzio 

(baschet seniori şi tineret, masculin si feminin),Clubul de Handbal Universitatea-Politehnica 

(handbal masculin), C.S.Universitatea si C.S.Timişoara (handbal feminin), C.S.Şcolar Bega 

(baschet juniori feminin si masculin), L.P.S. Banatul (handbal juniori masculin şi feminin).  

Aceste activităţi s-au derulat însumănd in medie 10 luni active, cuprinzând perioada de 

pregătire şi cea competiţională, media lunară fiind de 310 ore, iar gradul maxim de încărcare 

săptămânal/zilnic, în perioada competiţională de vârf a fost de 74 ore/respectiv 14 ore. Privind 

pregătirea sportivă, la Sala Polivalentă Olimpia au fost programate săptămânal, un număr mediu 

de 64 de ore pentru antrenamentele sportivilor, dintr-un total de 70 de ore disponibile, rezultând 

un grad de ocupare al sălii de 91,43 %. 

       - În competiţiile sportive naţionale şi internaţionale care s-au desfăşurat la Sala Polivalentă 

,,Olimpia’’ au avut loc: 98 meciuri de baschet, 48 meciuri de handbal, 115 jocuri de fotbal în sală , 

după cum urmează : 

- la baschet: 54  de meciuri din campionatul diviziei A  şi în Cupa României ; 

                      4  meciuri din campionatele diviziei B şi tineret; 

                    40 meciuri naţionale şi internaţionale de seniori/senioare; 

- la handbal: 41 de  meciuri din campionatul diviziei A si liga a 2-a; 

 6 meciuri internaţionale de seniori; 1 meci nationala feminină a Romaniei 

- la fotbal în sală: 115  meciuri în Cupa de iarnă -A.J.Fotbal, Campionat Universitar,  

 turnee de juniori şi copii; 

- Faţă de meciurile din competiţiile oficiale,  în Sala Polivalentă ’’Olimpia’’ s-au desfăşurat 

28 de competiţii  sportive, din care 12 acţiuni de nivel internaţional, la disciplinele : baschet, box ,  

kickbox, dans sportiv, fotbal de sală, handbal, karate, respectiv activităţi din programele 

„Săptămâna Olimpica’’ şi „Special Olimpics”. 

- La Complexul Sportiv ,,Bega” şi-au desfăşurat activitatea, lunar, pentru gimnastică şi înot,  

un număr de peste 1500 de persoane: sportivi, studenţi, practicanţi din rândul populaţiei de toate 

categoriile de vârsta. Aceştia reprezintă următoarele cluburi sportive, organizaţii şi instituţii, 

respectiv programe sportive: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de 

Vest Timişoara; Clubul Sportiv Municipal Timişoara; C.S. RCM Universitatea de Vest 

Timişoara ; Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ; Clubul de înot MASTERS Timişoara; 

Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă-pregătire scafandri; Programul ’’Mişcare pentru 

Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie; Programul ’’Veteranii Masters’’ - înot pentru persoane 

vârstnice. 

-  La bazinul de inot din Cadrul Complexului Sportiv Bega au avut acces gratuit cetăţenii 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

5 

copii si adulţi din municipiu, cu un program de 22 ore săptămânal, în  cadrul celor două programe 

adresate populaţiei oraşului Timişoara, fiind emise  1.472 legitimaţii. 

- În conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate competiţională, la 

bazinul de înot au fost programate săptămânal un număr de 388 ore/culoar pentru pregătirea 

sportivilor, dintr-un total de 498 ore/culoar disponibile, gradul de ocupare al bazinului în cadrul 

orarului de funcţionare fiind de 77,9%. 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire sportivă 

şi competiţii ale secţiilor de gimnastică artistică feminin şi masculin ale Clubului Sportiv Şcolar 

nr.1 Timişoara şi ore didactice  Universitatea de Vest Timişoara, însumând un total de peste 1800 

ore.  

     -  Pe lângă desfăşurarea programului de pregătire, la Complexul Sportiv ,,Bega’’ s-au 

desfăşurat un număr de 8 competiţii sportive de nivel naţional şi internaţional, dintre care 

menţionăm următoarele: 

- la gimnastică: - Cupa DKMT – gimnastică: organizată de CSS nr. 1;                           

- la înot: -Cupa Banatul; Cupa Timişoara; Cupa „Sprint: organizate de CS Scolar nr. 1; 

              - Family Olimpics organizată de Asociaţia Even ; 

              - Cupa „ Familia”; Masters Maraton;Cupa Masters:organizate de C.S.InotMasters;                                                                                                                                              

- Personalul Biroului Baze Sportive a asigurat permanent asistenţa necesară pentru buna 

desfăşurare a acţiunilor ce au avut loc la cele două obiective sportive administrate (întreţinere 

curăţenie în tribună şi vestiare, asistenţă tehnică pentru tabela de marcaj şi instalaţia de sonorizare, 

tratarea apei din bazinul de înot, montare panouri de baschet, pavoazări pentru competiţii, 

supraveghere instalaţii,etc.).  

- Accesul spectatorilor la meciurile echipelor divizionare şi alte competiţii sportive care s-au 

desfăşurat în incinta obiectivelor sportive administrate de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, 

Sportive şi Culturale a fost gratuit. 

  

I.5. Gestionarea parteneriatelor locale referitoare la proiectele comunitare din domeniul sportiv 

În anul bugetar 2013, Municipiul Timişoara a sprijinit activitatea sportivă a cluburilor 

sportive locale punând la dispoziţie infrastructura bazelor sportive proprii cu logistica şi 

echipamente, pentru desfăşurarea pregătirii sportive şi a competiţiilor, şi totodată, a finanţat prin 

contribuţii financiare de la bugetul local, calendarele competiţionale si programele sportive ale 

structurilor sportive locale, prin parteneriate de asociere. 

S-au elaborat un număr de 22  proiecte H.C.L.M.T., care au fost aprobate , în baza cărora 

s-au derulat 4 parteneriate privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru 

asociat în cadrul unor asociaţii sportive la care a aderat şi un număr de 32 contracte de asociere cu 
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structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline sportive individuale, respectiv 2 

proiecte proprii. 

 Bugetul total alocat pentru finantarea activităţii sportive a fost în sumă totală de 

16.925.000 lei, din care: 14.200.000 lei -cotizaţii anuale pentru finanţarea parteneriatelor în care 

Municipiul Timişoara este membru asociat(ACS Poli; BC Timisoara; RCM U.Vest; Clubul de 

Handbal U-Politehnica); 2.060.000 lei-contribuţii financiare pentru finanţarea contractelor de 

asociere cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi discipline sportive individuale, 

respectiv 665.000 lei pentru finanţarea programelor proprii. Asocierile încheiate cu structurile  

sportive (asociaţii, cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), au 

avut temei legal Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală. 

Biroul Baze sportive a avut atribuţii privind: evaluarea solicitărilor de finanţare depuse de 

structuri si înaintarea către comisia de evaluare din partea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara; întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor de hotărâre; întocmirea contractelor 

de asociere; gestionarea execuţiei contractelor: controlul documentelor justificative prin 

reprezentanţii membri ai comisiei de analiză şi control; întocmirea ordonanţărilor de plată; 

evaluarea periodică a clauzelor prevăzute în contract. 

 Structurile sportive asociate au beneficiat de gratuitate în utilizarea bazelor sportive 

administrate de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, pentru pregătirea 

sportivă şi desfăşurarea competiţiilor sportive. 

 Obiective majore pe anul 2014 

1. Îmbunataţirea modului de administrare a bazelor sportive, pentru asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare desfăşurării activităţilor sportive, culturale, educative şi de agrement care se 

desfăşoară în cadrul bazelor sportive aflate în administrarea sau proprietatea Municipiului 

Timişoara; 

2. Asigurarea continuităţii în derularea parteneriatelor cu ACS Poli Timişoara, Rugby Club 

Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal 

Politehnica Timişoara, parteneriate în care municipiului Timişoara are calitate de membru asociat; 

3. Asigurarea continuitaţii în finanţarea, prin contracte de asociere, a calendarelor competiţionale şi 

programelor sportive ale celor mai importante structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi 

discipline sportive individuale, la nivel de copii, juniori, tineret şi seniori. 
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II. Compartiment Şcoli 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie. 

II.1.Activitatea Compartimentului Şcoli constă în: 

      - Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat precum şi desemnarea 

reprezentanţilor Municipiului Timişoara, ca membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ;  

     - Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara prin închirierea spaţiilor 

disponibile temporar din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

     -Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea 

utilizării spaţiilor din imobile;  

- Reîntregirea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar prin achiziţionare/schimb de imobile; 

- Optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

- Crearea şi gestionarea bazei de date cu reţeaua de imobile a  învăţământului şi a contractelor 

aferente acestora,  aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. 

II.2. Sinteza activităţii pe anul 2013 

a)Pentru organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, au fost promovate 4 

proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr. 72/26.02.2013, 

HCLMT 184/29.03.2013, HCLMT 307/30.05.2013 şi HCLMT 639/16.12.2013, privind aprobarea 

organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din 

Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015.  

b)Pentru desemnarea membrilor în consillile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi privat, au fost promovate trei proiecte de hotărâri care au fost aprobate în 

consiliul local, şi anume: HCLMT 89/26.02.2013 şi HCLMT 485/24.09.2013, HCLMT 

606/10.12.2013. 

c) Au fost modificate titulaturile a trei unităţi de învăţământ prin HCLMT nr. 363/18.06.2013 şi 

HCLMT nr. 563/21.11.2013; 

d) Pentru optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat, a fost elaborată prin hotărâre de consiliu local, o metodologie de 

închirere a acestora  în HCLMT nr. 65/26.02.2013 modificată prin HCLMT nr. 299/30.05.2013 şi 

HCLMT nr. 605/10.12.2013;  

e) A fost înfiinţată o comisie de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele  

instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara 

prin HCLMT nr. 186/29.03.2013; 
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f)S-au făcut demersuri pentru creşterea veniturilor la bugetul local, prin scoaterea la licitaţie a 

spaţiilor temporar disponibile de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza caietelor 

de sarcini înaintate de către unităţile de invăţământ, prin HCLMT nr. 300/30.05.2013,  modificată 

prin HCLMT nr. 415/30.07.2013. În urma scoaterii la licitaţie a spaţiilor temporar disponibile, au 

fost încheiate 5 contracte de închiriere cu societăţi comerciale; 

g) Au fost incheiate 7 acte aditionale la contracte de inchiriere anterioare, incheiate de scoli pentru 

spaţii temporar disponibile, prin care Municipiul Timisoara a preluat aceste contracte; 

h) S-au făcut demersuri şi s-a finalizat evacuarea din 4 spaţii ocupate în şcoli a firmelor care nu 

mai deţineau contracte de închiriere: la Scoala Generala nr.19, Scoala Generala nr.30, Liceul 

Tehnologic Transporturi Auto;    

i) Au fost atribuite direct, spaţii pentru sedii de instituţii publice: prin HCLMT nr. 325/18.06.2013 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; HCLMT nr. 

335/18.06.2013 către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş - Secţia 2 Poliţie; HCLMT nr. 

336/18.06.2013, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia 5 Poliţie Timişoara; 

HCLMT nr. 408/30.07.2013, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş- Secţia 1 Poliţie; 

j)În vederea reducerii cheltuielilor la bugetul local, respectiv cheltuiala cu chiria, a fost mutată 

activitatea Liceului de Arte Plastice Timişoara în incinta Colegiului Tehnic de Vest , aprobată prin 

HCLMT nr. 417/30.07.2013 şi modificată prin HCLMT 492/24.09.2013.  

k)Pentru reducerea cheltuielilor de întreţinere, conservare, funcţionare ale unităţilor de învăţământ 

şi optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat,  au fost promovate şi aprobate 7 hotărâri: HCLMT  nr. 215/23.04.2013, 

HCLMT nr. 323/18.06.2013, HCLMT nr. 324/18.06.2013, HCLMT nr. 327/18.06.2013, HCLMT 

nr. 333/18.06.2013, HCLMT nr. 486/24.09.2013, HCLMT nr. 500/22.10.2013; 

l)Reîntregirea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 

s-a realizat cu schimbul de imobile concretizat în HCLMT nr. 206/04.04.2013, privind  schimbul 

de imobile între Municipiul Timişoara şi Ordinul Călugăriţelor de la "Notre Dame" prin Episcopia 

Romano - Catolică de Timişoara şi HCLMT nr. 176/29.03.2013 privind preluarea în domeniul 

public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local  al  Municipiului Timişoara 

a construcţiilor  aferente   Grădiniţei CFR; 

m)Pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţământ preuniversitar de stat, au fost 

promovate şi aprobate: HCLMT 313/30.05.2013- privind aprobarea încheierii unui contract de 

închiriere pentru  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 care are în structura sa Grădiniţa cu 

Program Prelungit "Poştă" şi Compania Naţională Poşta Română SA; HCLMT nr. 

372/05.07.2013-privind prelungirea contractului de închiriere pentru  Liceul Teoretic "N. Lenau"; 

HCLMT nr. 414/30.07.2013-privind  închirierea   imobilului în care  se desfăşoară activitatea 

Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6; HCLMT nr. 465/03.09.2013- privind  
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atribuirea în folosinţă gratuită a etajului 4 din caminul Colegiului Tehnic de Vest către Colegiul 

Naţional Bănăţean; HCLMT nr. 635/16.12.2013- privind  închirierea  imobilului pentru Grădiniţa 

cu program prelungit nr. 14. 

II.3. Obiective majore pe anul 2014 

-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul scolar 2014-2015; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, ca membri în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ;  

-Optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, modificarea şi completarea metodologiei de închiriere a spaţiilor 

disponibile; 

- Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin valorificarea spaţiilor 

disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- Reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al Municipiului Timişoara prin optimizarea utilizarii 

spaţiilor din imobile;  

- Crearea unei baze de date cu imobilele în care funcţionează şcolile (caracteristici tehnice 

imobile, regim de înălţime, supafeţe construcţii, suprafeţe teren aferent, activitatea şcolară 

desfăşurată-număr de clase studiu, număr de săli de clasă, gradul de ocupare pentru imobile şcoală 

şi cămine- internate, contracte, etc.) şi întocmirea  unor dosare cu documente pe fiecare obiectiv. 

 

  III. Compartiment Spitale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie. 

III.1 Obiectul de activitate al compartimentului constă în gestionarea spaţiilor în care se 

desfăşoară activitatea  medicală a spitalelor a căror ansamblu de atribuţii şi competenţe, exercitate 

de Ministerul Sănătăţii, au fost transferate către autoritatea administraţiei publice locale, în baza 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, respectiv stabileşte raporturile dintre proprietar  

şi administrator privind utilizarea imobilelor cu destinaţie medicală şi asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate, precum şi reducerea unor  

cheltuieli de administrare şi întreţinere. 

- Spitalele care fac obiectul de activitate al compartimentului sunt:  

              -  Spitalul Clinic Municipal de Urgenţe Timişoara; 

        -  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 

        - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara  

 

III.2. Sinteza activitatii pe anul 2013 

  Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în perioada 03.01.2013-31.12. 

2013 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop următoarele: 
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1. Reducerea cheltuielilor cu plata chiriei şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a  

fluxului medical specific, prin mutarea activităţii Clinicii de Oncologie Medicală din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, din imobilul retrocedat din  Bv. Mihai Viteazu 

nr. 26 în imobilul aparţind reţelei şcolare situat în str.Victor Babeş nr.22. 

 Demersurile în acest sens au început încă din anul 2012 prin identificarea imobilul din 

reţeaua şcolară situat în Timişoara, str. Victor Babeş, nr. 22, şi au fost demarate următoarele 

proceduri administrative: 

 - A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 179/02.11.2012 prin care s-a aprobat  

schimbarea destinaţiei imobilului din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru sănătate şi 

transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în 

administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara pe o perioadă de 49 de ani. 

- Au fost făcute demersuri pentru obţinerea Avizului conform nr. 9308/05.06.2013 al  

Ministrului Educaţiei Naţionale, privind schimbarea destinaţiei imobilului în spaţiu pentru 

sănătate pe operioadă de 10 ani, conform prevederilor art. 112, alin. 6, din Legea educaţiei 

naţionale  nr.1/2011.    

          -  A fost adoptată  Hotărârea Consiliului Local nr. Timişoara  nr. 339/18.06.2013 prin care a 

fost aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 179/02.11.2012 în sensul  că   

imobilul de pe str. Victor Babeş nr. 22, a fost dat din administrarea Consiliului Local al   

Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, pe o 

perioadă de 10 ani, potrivit Avizului conform nr. 9308/05.06.2013  al Ministrului Educaţiei. 

   - A fost încheiat protocolul cu nr. SC2013-23199/14.08.2013 de dare din administrarea   

Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de   

Urgenţă Timişoara a imobilul - clădire cu D + P + 3E, situat în curtea imobilului din Timişoara 

str. Victor Babeş, nr. 22,  înscris în CF nr. 418786 Timişoara  provenit CF vechi nr. 10, cu nr. cad. 

418786-C2, nr. top 9724. 

În consecinţă, prin mutarea Clinici de Oncologie Medicală au fost reduse cheltuielile cu 

plata chiriei şi au fost asigurate condiţile de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice, la 

standarde ridicate. 

2.1. Reducerea cheltuielilor cu plata chiriei şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate, prin mutarea activităţii Ambulatoriului de 

specialitate (Policlinica  nr.3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă din imobilul  

retrocedat din Str. Sf Rozalia (fost Mugurilor) nr. 1 în imobilul aparţinând reţelei şcolare din str. 

Daliei nr.17. 

2.2. Optimizarea şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la 

standarde ridicate a Clinicii de Dermato Venerologie şi a laboratorului din cadrul Spitalului Clinic  
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Municipal de Urgenţă Timişoara care funcţionează în spaţiul din imobilul situat în Str. Mărăşeşti 

nr. 5, prin mutarea în imobilul aparţinând reţelei şcolare din str. Daliei nr.17. 

 În vederea realizări obiectivelor de la pct. 2.1 şi 2.2 a fost  identificat imobilul  din reţeaua 

şcolară  situat în Timişoara, str. Daliei nr. 17. 

             - A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 216/23.04.2013 prin care s-a aprobat 

transferarea activităţii medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului şi a 

Ambulatoriului de specialitate (Policlinica 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

Timişoara, în căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion  I.C. Brătianu”,  situat în Timişoara, str. 

Daliei, nr. 17, schimbarea destinaţiei imobilului şi transmiterea din administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

Timişoara pe o perioadă de 10 de ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             -Au fost făcute demersuri pentru obţinerea Avizului conform nr. 10848/21.11.2013 al  

Ministrului Educaţiei Naţionale, de schimbarea destinaţiei imobilului în spaţiu pentru sănătate pe 

o perioadă de 10 ani, conform prevederilor art. 112, alin. 6, din Legea educaţiei naţionale  

nr.1/2011.  

            - Au fost făcute demersurile de către Biroul Tehnic din cadrul direcţiei şi a fost obţinută 

autorizaţia de construire pentru efectuarea lucrărilor la imobil, în vederea asigurării condiţiilor de 

desfăşurare  a fluxurilor medicale specifice la standarde ridicate. 

          - Actualmente se află în derulare procedura de achiziţie pentru executarea lucrărilor, prima  

etapă electronică a avut deschiderea  în 08.01.2014.  

           - Întrucât  lucrările la imobilul din str. Daliei, nr. 17 nu sunt finalizate a fost necesar  

adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 494/24.09.2013 prin care s-a aprobat închirierea 

imobilului, str. Sf. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care care funcţionează Ambulatoriul  de 

specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, pe o 

perioadă de 1 an începând cu data de 01.10.2013 cu o chirie de 3500 euro/lună,  pentru o suprafaţă 

construită desfăşurată de 880,92 mp, chirie negociată de Comisia de negociere cu terţii.   

Contractul de închiriere între unitatea sanitară şi proprietar, poate înceta unilateral dacă lucrările la 

imobilul din str. Daliei, nr.17,  vor fi finalizate.  

        3. Au fost promovate 5 proiecte de hotărârii care au fost adoptate prin hotărâri ale Consiliul 

Local, promovate la solicitarea instituţiilor medicale sau la iniţiativa executivului după cum 

urmează: 

        - Hotărârea Consiliului Local nr. 186/29.03.2013 modificată  cu Hotărârea Consiliului Local   

nr. 510/22.10.2013 prin care s-a  aprobat constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar 

disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare, medicale, sportive şi culturale, aflate în 

proprietatea Municipiului Timişoara. 
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 298/30.05.2013 prin care s-a dat acordul Spitalului Clinic 

Municipal de Urgenţă Timişoara, Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” 

Timişoara şi Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumofiziologie Dr. Victor Babeş 

Timişoara, în calitate de administratori pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile din 

incita spitalelor şi s-a aprobat reţinerea de către cele trei spitale a procentului de 50 % cotă-parte 

din încasările rezultate în urma închirierii, iar celălalt procent de 50% va fi virat la bugetul local, 

precum şi tarifele minime de  închiriere a spaţiilor;  

- Hotărârea Consiliului Local nr.326/18.06.2013 prin care s-a aprobat atribuirea în 

folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 

Babeş” Timişoara, în calitate de administrator, a spaţiului (pod) situat deasupra corpului de clădire  

în regim P+1E din str. Ghe. Adam nr.13,  în care funcţionează  Dispensarul TBC,  către 

Universitatea de  Medicină şi Farmacie  Timişoara, pentru desfăşurarea cursurilor studenţilor. 

- Hotărârea Consiliului Local nr.530/22.10.2013, prin care s-a aprobat transferul sumei de 

500.000 lei  cuprinsă  în bugetul local  pe anul 2013 la cap 66.02.Sănătate, către Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului 

privind cheltuieli de întreţinere  şi gospodărire. 

            -  Hotărârea Consiliului Local nr. 283/13.07.2010 prin care s-a aprobat modificarea  

componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, constituit prin  Hotărârea  Consiliului Local  nr. 

283/13.07.2010. 

            4. S-a  creat o bază de date cu imobilele care au fost retrocedate în care se desfăşoară 

activitatea spitalelor.  

            5. S-au generat un număr de 25 de adrese către instituţii publice pentru colectarea datelor  

în vederea completări machetei transmisă de de către Ministerul Sănătăţii, cu scopul realizării  

Strategiei de sănătate publică  din România . 

           

             III.3. Obiective majore pe anul 2014 

- Achiziţionarea sau închirierea pe termen lung în condiţi avantajoase a imobilului  situat în 

str. Revoluţiei nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie (ASCAR) din cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă  

- Crearea unei baze de date cu imobilele în care funcţionează spitale ( caracteristici tehnice, 

regim de înălţime, suprafeţe construcţii , suprafeţe teren aferent , activitatea medicală 

desfăşurată, valoarea lucrărilor efectuate anual, situatia contractelor, etc.) şi întocmirea  

unor dosare cu documente pe fiecare imobil. 
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IV.  Compartiment Institutii Culturale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie.  

IV.1.Obiectul de activitate al compartimentului, constă în: 

- gestionarea  spaţiilor  în care  îşi desfăşoară activitatea Instituţiile Culturale, aflate în domeniul 

public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

- coordonarea activităţii privind parteneriatele locale referitoare la finantarea proiectelor 

comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

IV.2. Sinteza  activităţii pe anul 2013 

- S-au soluţionat cererile unor instituţii de cult care desfăşoară activităţi non profit  în folosul  

comunităţii, promovându-se hotărâri de consiliul local, prin care s-au alocat bani din bugetul 

local, pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la lăcaşurile de cult, în valoare de 1.308.540 lei şi 

anume: - HCL 344/18.06.2013 privind finanţarea de la bugetul local pentru achiziţionarea unui 

sistem de sonorizare la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; 

            - HCL 343/18.06.2011 si HCL 584/21.11.2013 privind finanţarea de la bugetul local a 

lucrărilor de amenajare a Centrului Pastoral din str. Plavoşin nr.5; 

           - HCL 345/18.06.2013 privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de construcţie a 

lăcaşului de cult din Campusul Universităţii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr.119; 

          - HCL 425/30.07.2013 privind finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de edificare a 

Bisericii Ucrainene; 

           - HCL 484/24.09.2013 privind finanţarea de la bugetul local a unor lucrări la Biserica 

Studenţilor; 

           - HCL 518/22.10.2013 privind finanţarea lucrărilor de reparaţii la Biserica Millennium 

Episcopia Romano-Catolică;   

          - HCL 585/20.11.2013 privind finanţarea lucrărilor de edificare a Bisericii „Naşterea 

Safntului Ioan Botezătorul”; 

          - HCL 610/10.12.2013 privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a imobilului din str. Moise 

Nicoară 17 pentru  extinderea activităţii Şcolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”; 

          - HCL 624/10.12.2013 privind finanţarea de la bugetul local a unor  lucrări de reparaţii la 

Catedrala Mitropolitana din Timişoara; 

          - HCL 426/30.07.2013 privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de 

coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste 

din Banat; 

- S-a completat şi reactualizat cu date la zi baza de date privind imobilele în care au funcţionat 

cinematografele; 
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- În baza prevederilor legale aparute s-au facut demersuri şi s-a transmis documentaţia către 

RADEF Bucureşti, în vederea emiterii Protocolului de predare-primire a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timişoara. 

IV.3. Obiective majore pe anul 2014: 

-  soluţionarea cererilor de finanţare depuse de către instituţiile culturale in limita bugetului 

alocat; 

       - finalizarea preluării  prin Protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timisoara. 

 

          V. Biroul Tehnic: 1 post de conducere şi 10 posturi de execuţie. 

       V.1.Obiectul de activitate : Lucrări de reparaţii capitale, curente şi în regim de urgenţă 

precum şi investiţii la obiective publice, respectiv unităţi de învăţământ, medicale, fond locativ , 

culturale si baze sportive aflate în domeniul public, privat sau în administrarea  Municipiului 

Timişoara. 

A. Activitatea de învăţământ 

a.1.La începutul anului 2013, prin bugetul de funcţionare al direcţiei, s-au estimat lucrări în suma 

de 11.722,20 mii lei.Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au urmărit execuţia şi decontarea de 

lucrări cuprinse in contracte, în valoare de 6.757,95 mii  lei. 

a.2. S-au soluţionat în regim de urgenţă lucrări la un număr de 73 unităţi de învăţământ, respectiv 

lucrări de reparaţii instalaţii termice şi sanitare, reparaţii tâmplărie, confecţii metalice, reparaţii 

învelitori în valoare de 1.361,70 mii lei; 

a.3. Principalele obiective de invatamint la care s-au executat lucrări de reparaţii curente şi în 

regim de urgenţă sunt urmatoarele;  

1) unităţi de învăţământ preşcolar :  

- reparaţii acoperiş Grădiniţa Program Prelungit Nr.27, în valoare de 204.150,12 lei: 

- reparaţii construcţii şi instalaţii la Gradiniţa Franz Lucas,  în valoare de 347.239,38 lei:  

- reparaţii terasa Grădiniţa Program Prelungit Nr.25, în valoare de 62.566,74 lei: 

- reparaţii constructii şi  instalaţii la Gradinita PP10, în valoare de 197.755,48 lei – lucrare cu 

finalizare în ianuarie 2014: 

- reparaţii tâmplărie şi igienizări Grădiniţa Program Prelungit Nr.23, în valoare de 

33.715,19 lei: 

- reparaţii construcţii şi  instalaţii mansardă la Gradiniţa PS 1  în valoare de 292.480,04 lei – 

lucrare cu finalizare 2014: 

- reparaţii  Grădiniţa Program Prelungit Nr.5, Grădiniţa Program Prelungit Nr.10,Grădiniţa 

cu program prelungit PP23. Grădiniţa Program Prelungit Franz Lukas ; 

2) unităţi de învăţământ primar :  
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- reparaţii hidroizolaţii şi igienizări la Şcoala generală nr. 27, în valoare de 79.980 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii la Şcoala generală nr. 30, în valoare de 262.880 lei; 

- reparaţii acoperiş la  Şcoala generală nr. 24, în valoare de 280.860 lei; 

-reparatii instalatii de canalizare la  Şcoala generală nr. 20, în valoare de 69087,65 lei; 

- reparaţii construcţii şi igienizări la  Şcoala generală nr. 11, în valoare de 78.087,75lei; 

- reparaţii instalaţii electrice la  Şcoala generală nr. 16, în valoare de 482.474,08 lei; 

3) unităţi de învăţământ secundar superior :  

- reparaţii instalaţii electrice şi igienizări holuri la Liceul G.Moisil, în valoare de   

158.198,80 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii Colegiul Tehnic de Vest, în valoare de 545.926,52 lei; 

- reparaţii instalaţii termice la Colegiul National I.Vidu, în valoare de 532.000 lei;  

- reparaţii acoperiş clădire internat  şi amenajare  cantină  la Liceul Sportiv Banatul, 

în valoare de 300.278,35 lei- contract cu finalizare în 01.01..2014; 

- reparaţii vestiare sala sport la Liceul Sportiv Banatul, în valoare de 78.001,53 lei; 

- reparaţii instalaţii la  Liceul H.Coanda, în valoare de 78.160,18 lei; 

- reparatii construcţii şi igienizări internat la Liceul H.Coanda, în valoare de 80.019,06 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii sală sport şi  grupuri sanitare din scoală, la Liceul   

Electrotimiş în valoare de 540.250 lei - contract în derulare în continuare pe 2014. 

- reparaţii în vederea amenajării sălilor de clasă din clădirea şcolii si din internat la Liceul  

de Arte Plastice-bdul Dragalina, în valoare de 457.684,96 lei; 

- intervenţii în regim de avarii la 73 de obiective, în valoare de 361.700,0 lei;  

- reparaţii hidroizolaţie şi grupuri sanitare şi interioare corp B la Colegiul I.Mincu, în  

valoare de 421.096,56 lei; 

- reparaţii construcţii şi grupuri sanitare sală sport şi corp A la Liceul J.L. Calderon, în  

valoare de 478.131,80 lei; 

- reparaţii grupuri sanitare  şi igienizări săli de clasă la Liceul C.D.Loga, în valoare de  

405.700 lei; 

- reparaţii construcţii şi instalaţii pentru Liceul Teoretic „Grigore Moisil”-corp Gh Doja în 

valoare de 2.800 mii lei este in procedură de achiziţie etapa a II-a electronică, cu deschidere oferte 

în decembrie 2013, cu valoarea de 2.800.000 lei – continuare în anul 2014;  

- reparaţii grupuri sanitare, săli de clasă şi holuri la Colegiul Tehnic I. C. Bratianu în 

valoare de 350.505,36 lei -contract finalizat în 10.01.2014 

S-au urmărit contracte de lucrări de reparaţii curente şi capitale cu societăţi antreprenoare 

de construcţii în conformitate cu OG.34/2006 privind achiziţiile publice, la un număr de 29 unităţi 

de învăţământ. 
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a.4. Pe programul de investiţii s-au executat următoarele lucrări; 

1) unităţi de învăţământ preşcolar :  

-  continuarea lucrări de extindere în regim P+1E: Grădiniţa PP.26, în valoare de 1.600.000 lei 

pentru anul 2013; lucrări în continuare pe anul 2014; 

2) unităţi de învăţământ secundar superior :  

- expertiza tehnica,PT si AC pentru reabilitare şi extindere corp situat pe Str. Gh.Doja nr.27-29, 

aparţinând Liceului G. Moisil, în valoare de 49.972 lei; 

- expertiza tehnica şi DALI pentru etajare/ sau extindere corp şcoala la Colegiul Tehnic Regele 

Ferdinand,  în valoare de 131.564 mii lei; 

- DALI si PT reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire şcoală P+2E, la Grup Şcolar 

E.Ungureanu, în valoare de 111.400  lei;  

- s-a executat Studiu Fezabilitate pentru construcţie spaţii de învatamânt şi utilităţi pentru Liceul 

N.Lenau pe str. Oituz în valoare de 83.958,64 lei; 

a.5. S-au înregistrat un număr de 110 adrese cu solicitări pe diverse teme, cu preponderenţă 

solicitări de reparaţii curente, investiţii, reparaţii în regim de urgenţă. 

a.6. S-a întocmit Planul Anual de Achiziţii şi Planul de Investiţii şi Reparaţii pentru anul 2014. 

Obiectivele principale propuse în programul de lucrări de reparaţii curente şi în regim de 

urgenţă  pe anul 2014, în functie de suma bugetară aprobată pe 2014  sunt : 

1. Învăţământ preşcolar:- Gradiniţa PP36, Gradiniţa PP 37, Gradiniţa PP 5, Gradiniţa PP 3, 

Gradiniţa PP 7, Gradiniţa PP 4, Gradiniţa PP 23, Gradiniţa PP 20, Gradiniţa PP 32, Gradiniţa PP 

26, Gradiniţa PP 53, Gradiniţa PP 27; 

2. Învăţământ primar: -Şcoala Gimnazială nr. 12, Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala 

Gimnazială nr. 15, Şcoala Gimnazială nr. 27, Şcoala Gimnazială nr. 19, Şcoala Gimnazială nr. 

21, Şcoala Gimnazială nr. 6, Şcoala Gimnazială nr. 29; 

3.  Învăţământ secundar superior:-  Grup Şcolar Industrial Electrotimiş, Liceul Teoretic  

„Vlad Ţepeş”, Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii, Colegiul Naţional „Ana Aslan”,  Liceul 

Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Teoretic „Nikolaus 

Lenau”internat şi  Colegiul Silvic „Casa Verde”, liceul J.L.Calderon,Grup Şcolar Industrie 

Alimentară, Colegiul I.Mincu,Colegiul Tehnic Electrotimiş, Liceul de Arte Plastice. Colegiul 

Tehnic Azur, Liceul Auto, Liceul F.S.Nitti, Colegiul Tehnic de Vest corp B str. Pop de Băseşti . 

- Lucrări în regim de avarii la obiective de învăţământ: minim 30 în program; 

 

B. Activitatea pentru unităţi medicale 
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b.1. La începutul anului 2013, prin bugetul de funcţionare al direcţiei, s-au estimat lucrări în sumă 

de 12.100 mii lei. Principalele obiective de sănătate la care s-au executat lucrări de reparaţii 

curente şi în regim de urgenţă sunt : 

- Lucrări de înlocuit tâmplăria la Lab.Patologic şi Secţia Chirurgie Oncologică (Sp.Clinic 

Municipal), în valoare de 73.175,93 lei; 

- Lucrări de înlocuit tâmplăria la Secţia Oncologie Medicală (Sp.Clinic Municipal), în 

valoare de 77.595,48 lei ; 

- Reparare grupuri sanitare Secţia Chimioterapie (Sp.Clinic Municipal), în valoare de 

492.271 lei ; 

- Reparare acoperiş Clinicile Noi, în valoare de 523.033,56 lei ; 

- Reparare grupuri sanitare şi saloane Secţia ORL (Sp.Clinic Municipal), în valoare de 

282.895,64 lei ; 

- În procedură de achiziţie etapa a II-a electronică sunt  ”Lucrări de reparaţii acoperiş şi 

faţadă Secţia Oftalmologie ”(Sp.Clinic Municipal), în valoare estimată de 1.821.992 lei ; 

- În procedură de achiziţie etapa a I-a este ”Lucrări de reparaţii interioare, exterioare şi 

schimbare destinaţie din spaţiu pentru cazare în spaţii pentru sănătate str. Daliei nr.17”, în valoare 

estimată de 13.788.314 lei ; 

- Spitalul Victor Babeş- reţea alimentare cu apă, în valoare de 204.270,10 lei ; 

- Lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii la Spitalul de Copii Louis Ţurcanu, în valoare 

de  96.471,42 lei. 

C. Activitate de reparaţii fond locativ, edilitare –baze sportive   

c.1.Având în vedere că solicitările de reparaţii curente la obiective de fond locativ ne sunt 

transmise de către Direcţia Cladiri, Terenuri şi Dotări Diverse, s-au executat lucrări de reparaţii la 

un număr de 24 obiective edilitare şi de fond locativ urmare a desfăşurării următoarelor activităţi: 

- verificarea pe teren a sesizărilor primite ; 

- verificarea statutului juridic al imobilelor la care se solicitau reparaţii construcţii şi 

instalaţii, în conformitate cu legea 114/1996 ; 

- colaborarea cu Asociaţiile de locatari/proprietari în vederea rezolvării solicitărilor de 

reparaţii primite de la chiriaşi-Statul Roman, în conformitate cu legea 114/1996-privind 

administrarea imobilelor mixte ; 

- colaborarea cu Asociaţiile de locatari/proprietari şi cu serviciile de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii finanţării de la 

bugetul de stat a expertizării imobilelor cu risc seismic ; 

- preluarea, verificarea pe teren şi întocmirea documentaţiei privind decontarea cotelor 

părţi aferente proprietarului Statul Roman/Primăria Timişoara, din lucrările de reparaţii la părţile 

comune a imobilelor proprietate mixtă; 
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- solicitarea şi colaborarea cu celelalte direcţii din cadrul Primăriei Timişoara, în vederea 

stabilirii, urmăririi şi decontării lucrărilor de reparaţii necesare la obiective cu caracter public 

(reparaţii la WC-uri publice, renovări şi reparaţii la obiective de interes public, etc.) ; 

-  angajarea, urmărirea şi verificarea pe teren a lucrărilor executate în urma contractării de 

lucrări de reparaţii şi investiţii la obiective edilitare, fond locativ; 

- preluarea, verificarea si propunerea spre acceptare a devizelor de lucrări înaintate de 

către antreprenorii contractaţi pentru lucrările executate în conformitate cu contractele încheiate 

între părţi; 

- corespondenţa. 

c.2. S-au executat lucrări executate de reparaţii la obiective edilitare şi fond locativ, în valoare de 

2.903,53 mii lei, dintre care mentionăm: 

1.Fond Locativ : 

- Restaurare/conservare monument SF.Nepomuk, în valoare de 76586 lei ; 

- S-au finalizat lucrările de repunere în circuitul locativ a apartamentului nr. 7 atribuit 

noilor chiriaşi din str. Aprodul Movila nr. 12, în valoare de 184.900 lei ; 

- Reparaţii instalaţii încălzire şi apă caldă de consum la imobilul din str. M.Viteazu nr.12, 

ap.7 în valoare de 5.816,81 lei ; 

- Reparatii constructii şi instalaţii la imobilul din str. Negruzzi nr.9 şi la spaţii cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Municipiului Timişoara, în valoare de 

62565,35 lei ; 

- Reparaţii pentru punerea în siguranţă a imobilelor din str. Dacilor 8 şi reparaţii acoperiş 

Dacilor 13, în valoare de 222563,82 lei ; 

- Reparaţii  instalaţii şi c-ţii Pestalozzi nr.6, ap.3, în valoare de 61578,88 lei ; 

- Lucrări de intervenţii în regim de urgenţă pentru punerea în siguranţă a imobilului str. 

Ştefan cel Mare nr.11, în valoare de 62052,74 lei ; 

- Reparaţii acoperiş la SAD str. CT.Petrescu nr.6 pentru punerea în siguranţă a imobilului, 

în valoare de 64925,38 lei ; 

- Reparaţii construcţii la imobilul str. Neculce nr.1, în valoare de 62000,12 lei ; 

- Reparaţii acoperiş imobil str. C.Brâncoveanu 46, în valoare de 133175,89 lei ; 

- S-a realizat împrejmuirea Stadionul de rugby din Ronaţ; 

- S-au efectuat reabilitări la acoperişurile blocurilor ANL; 

- S-au executat lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii în regim de avarie la imobilele: 

str. T.Ionescu nr.5, bv. Regele Carol nr.4, ap.14, bv. Eroilor de la Tisa nr.26, ap.18, str. Deliblata 

nr.3, ap.13, str. Gelu nr.6, ap.6, str. Văcărescu nr.28, ap.17, str. Polonă nr.2, str. I.Maniu nr.13, str. 

I.Văcărescu nr.28, ap.17, etc.; 
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Pe lângă aceste lucrări de reparaţii la imobilele aflate în administrarea Primăriei Timişoara, 

s-au mai decontat şi cote părţi din lucrările demarate de Asociaţiile de Locatari/Proprietari pentru 

chiriaşii PMT, din care amintim: P-ţa Victoriei nr.6 – restaurare poartă acces, reparaţii instalaţii 

electrice, proiectare dirigenţie şi reparaţii acoperiş parţial şi str. Episcop A.Pacha nr.1 – reparaţii 

acoperiş.  

2. Obiective baze sportive si  edilitare : 

- S-au executat lucrări de reparaţii în valoare de154.906,52 lei, la următoarele obiective : 

         - Reparaţii instalaţii Bazin Bega, în valoare de 76.856,89 lei ; 

         - Reparaţii exterioare Direcţia de Sport , în valoare de 78.049,63 lei ; 

c.3.Obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare 2013: 

- S-a demarat şi actualmente lucrarea este în faza de finalizare procedură achiziţie 

electronică, deschidere oferte în 09.01.2014 pentru Reabilitare  construcţii Sala C.Jude (fostă 

Olimpia) ; 

-Execuţie lucrări construcţii-instalaţii, echipamente tehnice la Sala Polivalentă 2500 locuri 

( Baza sportivă 2 -UPT) conform HCL 134/2013: stadiu actual-lucrări în execuţie; se va finanţa 

din bugetul local 2013 suma de 9.000.000 lei; termen finalizare 30.06.2014; 

- S-a achiziţionat sistemul pentru controlul accesului la bazinul de înot Complex Sportiv 

Bega în valoare de 73.973,95 lei ; 

- Execuţie locuinţe sociale modulare: finanţare multianuală din bugetul local; cotă 2013 în  

sumă de 1.400.000 lei  

- S-a demarat şi achiziţionat un contract de execuţie lucrări de Reparaţii Sala Lira-Casa de 

Cultură a Municipiului Timişoara în valoare de 349.747,15 lei ; 

-Cofinanţare bazin olimpic -50 m, str. I.Bulbuca cf. HCL 251/2012:- investiţie prin CNI ; 

cofinanţare 30 % Consiliul Local Timişoara aprobat prin HCL nr.; realizat studiu geotehnic; 

-Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic- pentru construcţia a 4 bazine de înot de 25 m în 

cartiere: stadiu actual- identificare terenuri; demarare proceduri de achiziţie documentaţie tehnică;    

-Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic pistă skateboard ; stadiu actual- elaborare 

documentaţie tehnică. 

D. Obiective majore pe anul 2014 

    1. Unităţi de învăţământ 

- realizare lucrări reparaţii construcţii şi instalaţii Liceul Grigore  Moisil- corp str.Gh Doja; 

- Proiect Tehnic –construire spaţii învăţământ şi utilităţi Liceul Teoretic N.Lenau –zona Oituz; 

- reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire şcoală P+2E, la Grup Şcolar E.Ungureanu; 

- lucrări reabilitare acoperiş, faţadă, curte interioară Liceul N. Lenau corp şcoală Gh Lazar- 

finanţare KFW; lucrări construcţii –instalaţii interioare corp şcoală-finanţare buget local; 
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- lucrări reabilitare acoperiş Colegiul National CD Loga - finanţare KFW; lucrări construcţii –

instalaţii interioare corp şcoală-finanţare buget local; 

- lucrări reabilitare acoperiş Liceul JL Calderon, corp şcoală str. Pestalozzi- finanţare KFW;  

- finalizare lucrări extindere gradiniţa şi dotări la Gradiniţa PP26, str. Teiului nr.3; 

-Proiect Tehnic - realizare corp suplimentar şcoala Grup Şcolar Regele Ferdinand I; 

-dotări laboratoare electrice mobile la Grup Şcolar Regele Ferdinand I- pentru scoală profesonială; 

-DALI şi PT eficientizare energetică gradiniţe şi şcoli- 3 unităţi; 

-expertiza, DALI şi PT- etajare parţială şi mansardare corpuri Şcoala Generală nr.30; 

-expertiza, SF şi PT-extindere scoală P+2E la Şcoala Generală nr.16; 

-Studiu Fezabilitate –construcţie corp nou P+3 E, Liceul Grigore  Moisil- P-ţa Bălcescu nr.3; 

   2. Unităţi Medicale 

- execuţie lucrări de reabilitare instalaţii şi construcţii clădire existentă şi extindere UPU Clinicile 

Noi, Spitalul Clinic Municipal, str. Gh.Dima 5; 

- execuţie lucrări extindere Corp B secţia prematuri şi laborator de explorări paraclinice Spitalul 

Louis Ţurcanu HCL 60 /2006; finanţare multianuală 2014-2015; 

- Spitalul de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie "Victor Babeş": Proiect Tehnic -Creşterea 

calităţii serviciilor medicale conform HCL 124/2012; Studiu Fezabilitate+DALI+Proiect Tehnic 

construcţie staţie de epurare; achiziţie şi montaj centrală abur;  

- Lucrări de reparaţii acoperiş şi faţadă Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic Municipal); 

- Lucrări de reparaţii interioare, exterioare şi schimbare destinaţie din spaţiu pentru cazare în spaţii 

pentru sănătate: Policlinica 3 si Clinica Dermatologie, imobil str. Daliei nr.17 ; 

 

   3.Baze Sportive 

- execuţie Reabilitare construcţii, instalaţii şi extindere  Sală C.Jude (fostă Olimpia) ; 

-execuţie lucrări construcţii-instalaţii, echipamente tehnice la Sala Polivalentă 2500 locuri 

( Baza sportivă 2 -UPT) conform  HCL 134/2013; 

-realizarea bazinului de înot olimpic- cofinanţare CNI; finanţare multianuală; 

-concurs de idei SF şi PT pentru stadion municipal 42.000 locuri; 

-concurs de idei SF şi PT pentru realizarea a 4 bazine de înot semiolimpice dedicate sportului de 

întreţinere; 

-concurs de idei SF şi PT pentru realizarea unei Săli polivalente de 15000 locuri-cofinanţare CNI. 
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ  

 
 
Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară funcţionează în subordinea directă a Primarului 
Municipiului Timişoara, domnul Robu Nicolae. 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI: 
 

Structura organizatorică a Serviciului Public Asistenţă Medicală Şcolară cuprinde 1  director  şi 5 
compartimente, astfel: 
 

- Compartimentul Financiar-Contabil Administrativ; 
 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară cu 24 cabinete medicale şcolare; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Dentară Şcolară cu 15  cabinete dentare şcolare; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Studenţească  cu 6  cabinete medicale studenţeşti; 

 
- Compartimentul Asistenţă Medicală Dentară Studenţească cu  4 cabinete dentare 

studenţeşti. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ ŞCOLARĂ: 

 
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Public de 

Asistenţă Medicală Şcolară este asigurarea asistenţei medicale şi asistenţei medicale 
stomatologice în grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior.   
 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013: 
 

În cursul anului 2013, la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară au fost 
puse în aplicare  următoarele acte legislative:     

• Ordinul MECTS nr. 5298/2011 şi al Min. Sănătăţii nr. 1668/2011 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. 

• O.G. nr. 77 din data de 29.06.2013 - pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

 
Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale se asigură de următoarele 

categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali iar 
normarea 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, astfel: 
(1) În grădiniţe: 
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    - o asistenta medicală în grădiniţele cu program prelungit care au 60-100 de copii; 
    - doua asistente medicale în grădiniţele cu program prelungit care au 120 de copii şi peste; 
    - o asistenta medicală pe tura la 60-80 de copii în grădiniţele cu program săptămânal; 
    - doua asistente medicale pe tura în grădiniţele cu program săptămânal cu 100 de copii sau 
cu mai mulţi, avându-se în vedere asigurarea programului permanent. 

(2) În unităţile şcolare: 
- un post de medic medicină generală/medicină de familie la 2.000-2.500 de preşcolari şi 

elevi de la cursurile de zi şi serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat; 
- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent 

medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate 
echivalentă la 800-1.000 de elevi; 

- un post de medic stomatolog/stomatologie generală la 1.000-1.500 de elevi de la cursurile 
de zi şi serale, dacă aceştia nu au calitatea de angajat; 

- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent 
medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate 
echivalentă, care să efectueze cursuri de perfecţionare în domeniu, la 1.000-1.500 de elevi.  

(3) În unităţile de învăţământ superior: 
    - un medic în specialitatea medicină generală la 3.000 de studenţi; 
    - o asistentă medicală la 1.500 de studenţi; 
    - un medic de stomatologie generală la 2.000 de studenţi; 
    - o asistentă medicală de stomatologie la 2.000 de studenţi. 
 
Pentru asigurarea asistenţei medicale, de către medici în cursul anul 2013 la nivelul  

Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară s-au desfăşurat următoarele activităţi : 
 
A. Activităţi  referitoare la asistenţa medicală preventivă , unde cadrele medicale au efectuat: 
 
A1) Activităţi referitoare la prestaţii medicale individuale, respectiv: 
 
1. Evaluarea preşcolarilor din grădiniţe si  elevii prin  examenul medical de bilanţ al stării de 

sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a, clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii şi a 
XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi studenţii din anul al II-lea de 
studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce 
a unor eventuale afecţiuni. 
    2. Depistarea elevilor cu probleme de sănătate, aflaţi în evidentă specială, în scop recuperator. 
    3. Selecţionarea din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea 
orientării lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului. 
    4. Examinarea, eliberând avize în acest scop, elevii şi studenţii care urmează să participe la 
competiţii sportive. 
    5. Examinarea elevilor şi studenţilor care au plecat în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de 
odihnă, sportive etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără. 
    6. Examinarea elevilor şi studenţii din evidenţa specială, care urmau să plece la cure balneare. 
    7. Examinat elevii şi studenţii care au fost supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea 
eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supravegheat efectuarea vaccinărilor şi apariţia 
reacţiilor adverse postimunizare (RAPI). 
    8. Supravegheat recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea 
depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi. 
    9. Supravegheat tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care 
au avut indicaţie pentru acestea. 
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    10. Eliberat pentru elevii şi studenţii 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. 
    11. Eliberat scutiri medicale de prezenţa la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice 
pentru elevii şi studenţii bolnavi. 
    12. A eliberat scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în 
conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
    13. Vizat documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de 
la cursurile şcolare şi universitare. 
    14. Eliberat adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, 
precum şi a liceului sau a facultăţii. 
    15. Efectuat triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori a fost nevoie, au 
depistat activ prin examinari periodice anginele streptococice şi au urmărit tratamentul cazurilor 
depistate. 
    16. Controlat prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor. 
    17. Verificat starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare 
şi studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare. 
    18. Asigurat aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, 
materiale sanitare şi cu instrumentar medical. 
 
    A2) Activităţile  referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor, ca: 
 
    1. Iniţiat supravegherea epidemiologica a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor, 
scop în care au îndeplinit următoarele atribuţii: 
     a) depistat, izolat şi declarat orice boală infectocontagioasă; 
     b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi au participat la efectuarea de 
acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contactaţi din focarele de boli 
transmisibile; 
     c) aplicat tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi; 
     d) iniţiat acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioasă 
(dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatită 
virală, tuberculoză, infectii streptococice, boli diareice acute etc.); 
     e) iniţiat acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul 
epidemic. 
    2. Au controlat zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi 
alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate. 
    3. Vizat întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi au efectuat anchete 
alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale. 
    4. Iniţiat, desfăşurat şi controlat diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea 
grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în 
consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ). 
    5. Iniţializat cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi 
stil de viata. 
    6. Urmărit modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, 
practic şi la orele de educaţie fizică). 
    7. Verificat efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din 
unităţile arondate. 
    8. Participat la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi 
unităţi de învăţământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.). 
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    9. Completat împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare 
şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, 
şcolile şi unităţile de învăţământ superior arondate. 
    10. Participat la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în 
licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior. 
    11. Participat la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate. 
    12. Prezentat în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior arondate o 
analiză anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor. 
    13. au constatat abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, informând reprezentanţii 
inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege. 
 

B. Activităţile referitoare la asistenţa medicală curativă desfăşurată de medici :  
 
1) Au acordat la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de 

învăţământ arondate medicilor respectivi. 
2) Examinat, tratat şi supravegheat medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, 

precum şi studenţii bolnavi. 
3) Acordat consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de 

învăţământ arondate, trimitându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de 
familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. 

4) Prescris medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor 
şi studenţilor care au prezentet afecţiuni acute care nu necesitau internare în spital. 

5) La recomandarea expresă a medicului specialist au prescrs medicamente eliberate fără 
contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care au prezentat afecţiuni cronice. 

 
 

C. Pe perioada vacanţelor şcolare a anului 2013 au fost efectuate următoarele activităţi:  
 
- S-au definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele 

medicale şcolare, completează adeverintele medicale pentru elevii care termina clasele a IX-
a*), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele 
medicale ale elevilor vaccinarile efectuate. 

- Au participat la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee 
de specialitate. 

 
Pentru asigurarea asistenţei medicale stomatologice din şcoli, în cursul anul 2013 la 

nivelul  Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, medicii stomatologi au desfăşurat 
următoarele activităţi : 

 
1) Au aplicat măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor 

orodentare. 
2) Efectuat examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi trimis la 

specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. 
3) Depistat activ şi dispensarizat afecţiunile orodentare. 
4) Urmărit dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea 

morfologiei dentare. 
5) Urmărit refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi. 
6) Asigurat profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase. 
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7) Examinat parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri 
cronice. 

8) Examinat, stabilit diagnosticul şi efectuat tratamentul cariilor dentare. 
9) Efectuat intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese 

dentare). 
10) Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi au dispensarizat elevii şi studenţii care 

prezentau anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi au efectuat tratamentele indicate de 
aceştia. 

11) Acordat primul ajutor în caz de urgenţă în colectivitaţile arondate. 
12) Efectuat educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei 

dentare şi a anomaliilor dento-maxilare. 
13) Aplicat şi controlat respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. 
14) Controlat sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical. 
15) Colaborat cu medicul şcolar de medicina generală, cu medicul cabinetului medical 

studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor 
orodentare prin care s-au manifestat unele afecţiuni cronice. 

16) Depistat precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul 
cavitaţii bucale şi îndrumat pacientul către serviciul de specialitate. 

17) Eliberat scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în 
condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

18) Asigurat aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar 
pentru o buna funcţionare a cabinetului. 

19) Raportat anual Direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a 
copiilor şi tinerilor din colectivitatile arondate. 

20) Întocmit la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care au 
însoţit copiii şi tinerii în ciclul următor. 

 
În cursul anul 2013 la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, pentru 

asigurarea asistenţei medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli, asistenţii medicali au 
desfăşurat următoarele activităţi : 

 
    A). Activităţi medicale privind asistenta medicală preventivă: 

 
1. Efectuat de-a lungul anului examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului 
aspectele deosebite constatate. 

a. Efectuat examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru 
toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţa cardiacă, forţa 
musculară manuală, capacitate vitală pulmonară). Datele de somatometrie se 
interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fişe. 

b. Depistat tulburarile de vedere (optometrie). 
c. Depistat tulburările de auz (audiometrie tonală). 

    2. Au participat la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul 
şcolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici. 
    3. Au participat la dispensarizarea elevilor-problemă aflaţi în evidenţa specială, asigurând 
prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţă 
medicală ambulatorie de specialitate, şi aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu 
medicii de familie. Consemnat în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de 
bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea 
medicului şcolii sau al unităţii de învăţământ superior, precum şi motivările absenţelor din cauza 
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medicală ale elevilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizica şcolară ori scutirile medicale 
de efort fizic la instruirea practică şcolară. 
    4. Completat, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind 
activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţa şi structură a 
morbidităţii; completat partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor, precum şi 
adeverinţele medicale la elevii care au terminat clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de 
ucenici şi profesionale. 
    5. Participat alături de medic la vizita medicală a elevilor care se s-au înscris în licee de 
specialitate, şcoli profesionale şi de ucenici. 
    6. Au acordat consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere 
sexuală şi au participat la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de copii şi tineri arondate. 
    7. Activităţile cu caracter antiepidemic desfăşurate: 

o Au efectuat catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor. 
o Efectuat sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în 

conformitate cu Programul naţional de imunizări. 
o Înregistat în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate. 
o Efectuat triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, 

atunci când a fost cazul. 
o Executat acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau 

unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fise de focar (gamaglobulinizare a 
contacţilor de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate 
nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoza şi scabie, prelevarea de 
tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe 
instrumentele de lucru ale acestuia). 

o Efectuat catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistarii biologice prin 
intradermoreacţia la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum şi 
revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial. 

    8. Controlat igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea 
situaţiilor deficitare constatate. 
    9. Verificat zilnic respectarea condiţiilor de igienă din 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 aducându-le la cunoştinţa 
conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior. 
    10. Participat împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare 
periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele şcolare şi studenţeşti, 
controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de 
funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar. 
    11. Evidenţiat examene medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ 
arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei. 
    12. Efectuat, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al 
familiilor elevilor şi al cadrelor didactice. 

 Instruit grupele sanitare şi însoţit la concursuri, în toate fazele superioare, echipa 
selecţionată. 

 Au ţinut lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor pe clase şi, 
separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice. 

 Participat la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate. 
 Desfăşurat acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv 

prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor. 
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 Participat la consiliile profesorale în care se discuta şi s-au luat măsuri vizând 
aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată. 

 Instruit personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de 
alimentaţie asupra sarcinilor ce le revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile 
respective. 

 
    b). Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă: 
 
    1. Asigurat elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează 
transportul acestora la unităţile sanitare. 
    2. Asigurat acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada 
examenului de bacalaureat. 
    3. Efectuat tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului. 
    4. Supravegheat elevii izolaţi în infirmerie şi au efectuat acestora tratamentul indicat de medic. 
    5. Asigurat asistenţă medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi. 
 
    B.3. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale: 

- Au participat la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe 
probleme sanitaro-antiepidemice, 
   B.4. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare : 
  - Pe perioada vacanţelor şcolare, au efectuat următoarele activităţi: 

-Definitivat interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele 
medicale şcolare, completat adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a*), a 
XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnat în fişele medicale ale elevilor 
vaccinările efectuate. 

-Participat la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de 
specialitate. 
 

Din punct de vedere organizatoric la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară s-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

 
 S-au pregătit documentaţiile tehnice de specialitate necesare dotării sanitare şi tehnice a 

cabinetelor în vederea desfăşurării optime a activităţilor de asistenţă medicală ; 
 S-au întocmit şi transmis Serviciului Buget anual propunerea privind bugetul pe anul 

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale,  
întocmind în acest sens referate privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu 
documente a sumelor solicitate; 

 S-a întocmit şi comunicat propunerea privind programul anual şi multianual de 
investiţii către Serviciul Investiţii; întocmind în acest sens referatele privind 
justificarea nevoilor; 

 Întocmit propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, colaborând, cu Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli asigurând contabilitatea de angajament; 

 Evidenţiat în contabilitate, cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor 
economico-financiare ale serviciului; întocmind balanţa contabilă şi situaţiile 
financiare trimestriale si anuale; 

 S-au întocmit: cererea de finanţare lunară pentru asigurarea sumelor necesare plăţii 
salariilor personalului sanitar, asigurând evidenţierea timpului de muncă, statele de 
plată şi a fost asigurată plata drepturilor salariale ale tuturor angajaţilor serviciului 
public; 
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 Evidenţiat analitic şi sintetic obiectele de inventar şi a mijloacelor fixe; 
 Întocmit situaţii statistice care intră în sfera de competenţă a serviciului, precum şi 

centralizarea situaţiilor statistice medicale; 
 evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru activitatea desfăşurată în 

perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, respectiv programarea concediilor de odihnă 
aferente anului 2014. 

 declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi asigurări 
sociale; 

 statele de plată lunare, ordine de plată si situaţii recapitulative; 
 situaţii statistice:  

 S1 - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, 
 S3- privind costul forţei de muncă în anul 2011,  
 LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, 

care se transmit către Institutul Naţional de Statistică. 
 S-a asigurat legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia noastră are 

încheiate convenţii de plată a salariilor pe card. 
 
Au fost înregistrate/ completate/ eliberate: 
 1548  rapoarte de activitate; 
 520 cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, 

rechemări, de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în 
muncă, 

 285 concedii de odihnă 
 96 concedii medicale. 
 4 concedii fără salariu. 
 o persoană a fost suspendată pentru concediu de creştere si îngrijire copil. 
 s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru o persoană, în urma încetării 

raporturilor de muncă ca urmare a pensionării. 
 La nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, a fost coordonată şi 

monitorizată activitatea de perfecţionare profesională prin cursurile de formare şi 
perfecţionare profesională, astfel că 121 dintre angajaţii au urmat programe de formare 
şi perfecţionare profesională.  

 S-a efectuat programarea şi participarea angajaţilor la medicul de medicina muncii; 
 În luna decembrie a fost finalizată achiziţia şi dotarea conform baremului a cabinetelor cu 

medicamente, materiale şi dotări cu aparatură . 
 La sfârşitul anului 2013, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2012. 
 
 
 4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2014: 

 
Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

o Administrarea personalului;   
o Gestiunea personalului; 
o Formare şi perfecţionarea profesională; 
o Evaluarea performanţelor; 
o Securitatea şi sănătate; 
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COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 
 

1. Structura şi numele şefulului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în subordinea directă a 

Viceprimarului municipiului Timişoara Dan Diaconu.  
Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” din cadrul Compartimentului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 383/26.10.2010 
fiind alcătuită exclusiv din voluntari cu o dotare şi o structură specifică, destinată să desfăşoare acţiuni de 
ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale în situaţii de urgenţă civilă, calamităţi naturale sau 
dezastre. Beneficiarul activităţilor de voluntariat este comunitatea, serviciile voluntarilor fiind gratuite. 
 
2. Componenţa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă : 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură: 
 - funcţii publice de execuţie -5; 
 - voluntari -59; 

 
3. Obiectul de activitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are ca obiect de activitate îndeplinirea 
următoarelor atribuţii: 

− identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 
tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 

− culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare 
la protecţia civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; 

− informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, 
mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul 
situaţiei de urgenţă; 

− organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime în 
cazuri de urgenţă civilă; 

− înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă; 
− protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
− asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; 
− organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi 

omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie 
civilă; 

− constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în domeniul 
situaţiilor de urgenţă; 

− pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii de 
Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

 
4. Sinteza activităţii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2013: 

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013” au fost 
demarate următoarele activităţi: 

– Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din 
municipiul Timişoara; 

– Achiziţionarea unei sirene electronice şi integrarea în sistemul de înştiinţare-alarmare existent 
la nivelul municipiului Timişoara; 

– Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce 
aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului 
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pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii 
de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie 
centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 117; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 2013 un număr de 
24 de acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului Timişoara au fost informaţi cu 
privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, iar echipele specializate de 
cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, 
cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale echipamentelor şi tehnicii de intervenţie, 
acordarea primului ajutor, precum şi activităţi de dresaj cu câini de salvare şi demonstraţii 
interactive pe cursuri de apă şi la înălţime; 

– În data de 17.04.2013 s-a desfăşurat în municipiul Timişoara exerciţiul de intervenţie ce a 
testat atât funcţionarea fluxului informaţional în situaţii de urgenţă căt şi modul de reacţie al 
cetăţenilor,  tematica fiind: “Activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Timişoara pentru conducerea şi coordonarea forţelor de intervenţie, pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrului în urma fenomenelor meteo periculoase” 

– Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în caz de 
urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2013; 

– În semestrul I şi II din anul 2013 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de situaţii de urgenţă în baza 
Convenţiilor de parteneriat şi a Planului anual de pregătire la şcoli din municipiul Timişoara 
unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de 
risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de 
acţiune şi comportare în situaţia producerilor lor; 

– Personalul din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la 
concursul cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor  „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi 
„Prietenii Pompierilor” desfăşurate în municipiul Timişoara; 

– Au fost încadraţi voluntari în echipele specializate din cadrul Formaţiunii Rapide pe bază de 
voluntariat “SALVO” . 

 
5. Obiective majore pe anul 2014: 

– Achiziţionarea unui sistem de echipamente Motorola (fiabil din punct de vedere tehnic), 
imperios necesar în situaţia căderii tuturor comunicaţiilor în caz de dezastre;   

– Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru determinarea gradului de audibilitate al sistemului 
de înştiinţare-alarmare la nivelul Municipiului Timişoara; 

– Identificarea unor spaţii de evacuare a populaţiei civile în caz de dezastre, reabilitarea acestor 
spaţii precum şi echiparea lor pentru a putea prelua populaţia sinistrată la nivelul municipiului; 

– Posibilitatea accesării fondurilor din – “Domeniul de intervenţie 5.5 – Managementul 
previzional şi proactiv al situaţiilor de risc” cuprins în ”Strategia pentru Dezvoltarea Regională 
a Regiunii Vest 2014-2020 ”, fonduri necesare implementării unui proiect ce are ca scop 
dotarea Formaţiunii “SALVO” cu echipamente necesare intervenţiei operative în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în municipiul Timişoara. 
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                           CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
 

 
 
Casa de Cultură a municipiului Timişoara este o instituţie de cultură, fără personalitate juridică, 
care işi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local şi a Primăriei municipiului 
Timişoara, cu ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, având 
gestiune proprie şi fiind finanţată din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul local, 
capitolul: Cultură. 
 

1. COMPONENTA CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
Casa de Cultură a municipiului Timişoara are un număr de 24 de  posturi aprobate, 2 posturi de 
conducere şi 22 posturi de execuţie, din care ocupate 21 iar 1 vacant, conform Organigramei 
aprobate prin HCL5/15.01.2013, structurate după cum urmează: 

Nr.crt. Compartiment / Funcţie Nr.posturi 
01. Director – Dl. Pavel Dehelean 1 
Compartiment artistic: 
02. Coregraf 1 
03. Dirijor 1 
04. Operator sunet 1 
05. Solist instrumentist Vacant 
06. Corepetitori 8 
Compartiment Învăţământ Popular: 
07. Consultant artistic 1 
08. Secretar literar 1 
09. Referent 1 
10. Corepetitor 1 
Compartiment Financiar Contabilitate 
11. Contabil şef – D-na Alina Iliescu 1 
12. Economist 1 
13. Referent 2 
Personal de deservire 
14. Electrician 1 
15. Muncitor lăcătuş 1 
16. Ingrijitor 1 
 
 
Pe lângă personalul angajat cu contract pe perioada nedeterminata instituţia mai este deservită şi 
de un corp de colaboratori permanenţi sau ocazionali, de diverse specialităţi precum: solişti 
vocali şi instrumentişti, instructori coregrafi, dirijori de coruri, coordonatori de cercuri şi 
cenacluri de artă plastică şi literare, redactori, designeri, prezentatori de spectacole şi concerte, 
critici de artă şi literatură, lectori şi directori de curs pentru cursurile Universităţii Populare, etc., 
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care contribuie  la organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime, la un  nivel calitativ ridicat a 
tuturor evenimentelor culturale şi a activităţilor  Casei de Cultură a municipiului Timişoara. 
 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
În conformitate cu legislaţia în vigoare - prevederile OUG 118/2006, privind organizarea şi 
funcţionarea aşezămintelor culturale, a OUG 189/2008 privind managementul instituţilor de 
cultură, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură a municipiului 
Timişoara, aprobat prin HCL nr. 135/25.03.2008 - Casa de Cultură a municipiului Timişoara 
desfăşoară activităţi cultural-artistice, distractive şi recreative pentru toţi cetăţenii oraşului 
nostru, indiferent de vârstă, naţionalitate, religie sau profesie ( festivaluri, spectacole, concerte, 
târguri, expoziţii temporare şi permanente, editări şi lansări de cărţi, de reviste literare,etc. ), de 
informare şi educaţie permanentă,  facilitând accesul liber tuturor timişorenilor dar şi turiştilor. 
Întreaga activitate a Casei de Cultura a municipiului Timisoara este subordonată realizării 
strategiei cultural-educative şi   turistice a municipiului Timişoara la parametrii de maximă 
eficienţă pentru susţinerea candidaturii municipiului nostru spre a deveni Capitală Culturală 
Europeană în 2021.  
Mare parte a  acestor activităţi sunt cuprinse în Agenda anuală a manifestărilor culturale ale 
Casei de Cultură şi au la bază proiecte şi programe ce se desfăşoară sub egida Consiliului Local 
şi a Primariei Municipiului Timişoara. 
Pe lângă aceste proiecte şi programe, Casa de Cultură municipiului Timişoara organizează şi 
susţine activitatea propriilor formaţiilor artistice, a cenaclurilor literare, a asociaţiei artiştilor 
plastici, etc., organizează activităţi de informare şi educaţie permanentă, activitate  pe care o are 
structurată astfel:  
 
I. Sector artistic  
I.1 Interpretare artistică: 
I.1.1  Ansamblul folcloric “Timişul” 
I.1.2  Ansamblul de cântece şi dansuri populare maghiare “Ezsterlanc” şi Bobita 
I.1.3  Corala feminină “Carmina Dacica” 
I.1.4  Formaţia de jazz-blues “Bega Blues Band” 
I.1.5  Formaţia de dans sportiv 
I.1.6  Fanfara “Timişoara Big Band” 
I.2 Creaţie artistică: 
I.2.1  Cenaclul literar “Pavel Belu”  şi revista literară “Anotimpuri Literare” ( trimestrială) 
I.2.2  Asociaţia artiştilor plastici “Romul Ladea” 
I.2.3  Cenaclul de satiră şi umor “Ridendo” 
 
II. Sectorul educaţiei permanente, sector prin care Casa de Cultură a municipiului Timişoara 
organizează sau poate organiza o serie de cursuri tehnico-aplicative şi de perfecţionare 
profesională, de învăţare a limbilor străine , de pregătire şcolară, de cultură generală, etc.       
 
OBIECTIVE  GENERALE  
-Identificarea permanentă a nevoilor culturale ale cetăţenilor Timişoarei în vederea oferirii de 
produse şi servicii culturale diverse, prin toate programele şi proiectele oferite, în scopul 
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menţinerii şi  creşterii gradului de acces, interes şi  participare al cetăţenilor la oferta culturală a 
Casei de Cultură a municipiului Timişoara precum şi eficientizarea continuă a acesteia; 
-Introducerea Timişoarei în circuitul cultural European prin programe şi proiecte de un înalt 
nivel calitativ, care să corespundă standardelor europeene, menite  a promova imaginea 
Timişoarei peste graniţele ţării şi a sprijinii candidatura oraşului la titlul de Capitală Culturală 
Europeană. 
-Punerea în valoare a patrimoniului cultural material, mobil şi imobil, valorificarea 
multiculturalităţii şi interculturalităţii – caracteristici definitorii ale zonei noastre; 
-Îmbunătăţirea colaborării şi comunicării cu toate instituţiile de profil din oraş, din ţară şi din 
străinătate cu precădere cu oraşele înfrăţite cu Timişoara: Novi Sad, Graz, Szeged, Faenza, 
Tarvisio, Palermo, Mulhouse şi Rueil Malmaison, în conformitate cu politica şi strategia 
culturală a Consiliului Local şi a Primăriei Timişoara. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
-   Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice care să reprezinte cultura 
românească la cel mai înalt nivel calitativ, în scopul promovării imaginii Timişoarei şi a 
susţinerii candidaturii oraşului la titlul de Capitală Culturală Europeană 
-  Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale , ale 
patrimoniului cultural naţional şi universal 
- Organizarea şi susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare şi permanente, 
elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; 
-   Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de educaţie permanentă 
 
ACTIVITĂŢI  
Casa de Cultură a municipiului Timişoara  desfăşoară conform  OUG 118/2006, privind 
organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, următoarele activităţi :  
a)   organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice,  evenimente culturale cu rol educativ şi 
de divertisment (festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea); 
b)  organizează şi susţine activitatea formaţiilor artistice de amatori; sprijină şi susţine 
participarea acestor formaţii la diferite manifestări, organizate pe plan local/naţional şi 
internaţional; 
c)  organizează  cursuri de iniţiere şi perfecţionare în arta cântecului şi dansului popular, a 
dansului sportiv şi de societate, prin instruirea săptămânală a copiilor/tinerilor/adulţilor;  
d)  susţine participarea la proiecte, programe  şi schimburi  culturale interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale, acordând prioritate cultivării relaţiilor culturale cu oraşele înfrăţite cu municipiul 
nostru;     
e)     elaborează Programul anual al acţiunilor culturale; 
f)  organizează şi urmăreşte desfăşurarea proiectelor cuprinse în Agenda manifestărilor culturale;          
g)  organizează şi desfăşoară proiecte culturale în vederea conservării, valorificării, promovării şi 
transmiterii culturii tradiţionale - obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului 
cultural naţional; 
h)  organizează saloane şi expoziţii de artă şi susţine participarea membrilor Asociaţiei Artiştilor 
Plastici la expoziţii temporare sau permanente, 
i)   susţine lansări de carte; 
j)   difuzează filme artistice şi documentare; 
k)   pregătirea şi editarea trimestrială a revistei literare “Anotimpuri Literare” în noul său format 
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I)   organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă, de 
învăţare a limbilor străine, de artă populară,  cursuri tehnico-aplicative, de cultură generală, de 
turism cultural, etc. 
m) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionle, 
cooperează cu instuţii de profil din ţară şi din străinătate, la iniţierea şi organizarea unor proiecte 
de educaţie a adulţilor. 
n) organizează şi desfăşoară orice alte activităţi care sunt  în conformitate cu obiectivele 
instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  
 

3. SINTEZA ACTVITĂŢILOR  PE ANUL 2013 
Agenda manifestărilor culturale a Casei de Cultură a municipiului Timişoara a cuprins în anul 
2013 un număr de 54 de proiecte, aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi 
pentru a căror bună desfăşurare a fost alocată suma de  4.513,6 mii lei. 
Dintre evenimentele de marcă organizate şi desfăşurate de Casa de Cultură a municipiului 
Timişoara, se impun a fi menţionate  câteva, care au avut un impact deosebit în 2013: 
 
SALONUL ANUAL AL ARTIŞTILOR PLASTICI “ROMUL LADEA” desfăşurat la Galeria 
PRO ARMIA – Casa Armatei Timişoara, în data de 24 Ianuarie 2013, ora 17:00, concretizat în 
expoziţia bilanţ a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea” unde fiecare artist 
plastic îşi prezintă cele mai valoroase lucrări realizate pe parcursul anului trecut. În acest context 
au fost acordate cele două trofee Romul Ladea: 
- D-nei Reghina Târnoveanu  trofeul pentru cea mai bună lucrare a anului 2012 
- D- lui Gheorghe Babeţ trofeul pentru întreaga activitate artistica în 2012 
 
CONCERT ANIVERSAR – FANFARA TIMIŞOARA BIG BAND 
Fanfara „Timişoara Big Band” colectiv artistic valoros, ce face parte din structura de activităţi a  
Casei de Cultură a municipiului Timişoara,  şi-a aniversat cei 10 ani de activitate printr-un 
concert extraordinar organizat în data de 7 martie 2013 la Filarmonica de Stat “Banatul”.  
 
PARTICIPAREA FNAFAREI TIMIŞOARA BIG BAND LA CONCURSUL EUROPEAN DE 
FANFARE DIN GERMANIA 
Perioada 8 – 14 mai 2013 a prilejuit deplasarea colectivului Fanfarei „Timişoara Big Band” la 
„Campionatul European de Muzică de Fanfară - Ehnigen Baden Würtenberg” din Germania. 
Calitatea interpretativă şi dificultatea ridicată a pieselor prezentate (atât cele impuse de juriu cât 
şi cele la liberă alegere) în cadrul acestei competiţii i-au adus recunoaşterea internaţională prin 
locul trei obţinut. Prezenţa Fanfarei “Timişoara Big Band” la această manifestare internaţională a 
constituit o bună  promovare a imaginii oraşului nostru, a dus la întărirea relaţiilor de colaborare 
şi prietenie existente precum şi stabilirea unor relaţii noi cu alte oraşe din Europa. 
 
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR “FESTIVALUL INIMILOR” ajuns la cea 
de-a XXIV-a ediţie, este una dintre cele mai prestigioase sărbători ale folclorului românesc şi 
internaţional, prima manifestare de acest gen din ţara noastră cuprinsă în calendarul 
manifestărilor culturale ale UNESCO. Acest regal de folclor, desfăşurat sub semnul prieteniei şi 
păcii, al cărui generic semnifică omagiul Timişoarei pentru eroii săi din timpul evenimentelor din 
decembrie 1989, a facilitat şi în 2013, pe parcursul celor 5 zile ale Festivalului, în perioada 10 – 
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14 iulie, întâlnirea a peste 1000 de artişti, reprezentând cultura şi arta tradiţională din ţară şi 
străinătate.  
 
 
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE JAZZ “JAZZTM”  
Anul 2013 a adus timişorenilor prima ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz “JAZZ TM”, un 
eveniment ce se doreşte a fi unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din România şi nu 
numai, unul dintre principalele evenimente generatoare de turism cultural şi eveniment umbrelă 
pentru proiectul de candidatură al oraşului la titlul de “Capitală Europeană a Culturii în 2021″.  
Festivalul s-a desfăşurat în centrul oraşului Timişoara, în Piaţa Victoriei, în perioada 5 – 7 iulie. 
Pe scena Festivalului, amplasată în faţa Operei Naţionale Române au urcat, pe rând, pe parcursul 
celor trei seri, artiştii invitaţi, adevărate legende ale jazzului. 
 
ZILELE CARTIERELOR au prilejuit şi în 2013 cetăţenilor din cartierele Timişoarei activităţi 
culturale, artistice şi sportive de calitate,  prin care s-a încercat punerea în valoare a fiecărui 
carier, prin promovarea valorilor tradiţionale specifice, fie ele de natură religioasă sau istorică.  
Evenimentele organizate în colaborare cu Consiliile Consultative de cartier au adunat în jurul lor 
mii de cetăţeni ale cartierelor: Cetate, Mehala, Calea Aradului-Lipovei, Calea Martirilor, 
Freidorf, Steaua-Fratelia, Fabric, Ghiroda Noua, Circumvalaţíunii, Plopi-Kuncz, Blaşcovici. 
 
FESTIVALUL  DE OPERĂ ŞI OPERETĂ, ediţia a XXIV-a este un proiect ce a contribuit şi 
contribuie realmente la sporirea prestigiului cultural al municipalităţii şi al blazonului cultural al 
Consiliului Local, evenimentul  căpătand amploare de la un an la altul. Este organizat în 
parteneriat cu Opera Naţională Română din Timişoara iar intrarea este liberă la toate spectacolele 
din programul festivalului.  
Datorită succesului enorm de care s-a bucurat la ediţiile precedente precum şi datorită participării 
masive a cetăţenilor Timişoarei, Festivalul de Operă si Operetă a fost organizat şi în 2013 tot pe 
parcursul a  două weekenduri, 23 – 25.08.2013 şi 30.08 – 01.09.2013 
 
ZIUA TIMIŞOAREI 
Ca şi la ediţiile precedente complexul de manifestări organizate de “Ziua Timişoarei”  au atras şi 
în 2013, pe parcursul celor patru zile de desfăşurare ( 2 – 5 augst ) un public numeros, care s-a 
bucurat de evenimentele organizate cu acest prilej. 
 
BEGA BULEVARD, ediţia a VI-a, s-a desfăşurat în perioada 6 – 8 septembrie 2013, între Podul 
Tinereţii şi Podul Traian. Au fost trei zile de muzică şi distracie’, cu concerte şi spectacole, 
jonglerii de foc, demonstraţii de navomodele, ateliere de desen, pictură, face painting şi nelipsita 
cursă a răţuştelor, desfăşurată în ultima zi a evenimentului şi care a fost o reală atracţie nu numai  
pentru timişoreni dar şi pentru turiştii Timişoarei. 
  
RUGA TIMIŞOAREI, ediţia a XIX-a, s-a desfăşurat în perioada 14 – 15 septembrie 2013 la 
Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Este un proiect foarte îndrăgit şi apreciat de către cetăţenii 
municipiului nostru, având în vedere masiva participare din anii precedenţi. Ruga Timişoarei este 
prilejuită sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, din 15 septembrie. Au fost două 
zile în care membrii Ansamblului “Timişul” alături de colaboratorii săi, valoroşi solişti vocali şi 
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instrumentişti ai melosului popular bănăţean, au întreţinut atmosfera de sărbătoare caracteristică 
acestui eveniment, spre încântarea publicului spectator. 
 
FESTIVALUL VINULUI, desfăşurat în perioada 18 – 20 octombrie 2013 pe platoul din 
perimetrul Stadionului “Dan Paltinisan” a oferit un program diversificat pe perioada celor trei 
zile de desfăşurare. 
 
COMPLEXUL MANIFESTĂRILOR LUNII DECEMBRIE a adus timişorenilor evenimente 
deosebite, structurate pe  următoarele proiecte: 
“1 Decembrie – Ziua Naţională a României ” 
“Serbările Crăciunului şi Târgul de Crăciun” 
“Gala Excelenţei Timişorene” 
„Revelionul Seniorilor” a facilitat şi în 2013, participarea persoanelor de vârsta aIII-a cu venituri 
reduse la evenimentele organizate cu această ocazie 
Revelion 2014 – au fost organizate evenimente culturale inedite pentru cetăţenii oraşului pentru a 
marca trecerea în noul an. 
Buna colaborare cu numeroase instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara, 
judeţul Timiş, cu instituţii de profil  din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din străinătate au 
contribuit din plin la realizarea la standarde ridicate a tuturor proiectelor cuprinse în Agenda 
anuală a manifestărilor artistice. Dintre aceste instituţii trebuie să mentionăm: Centrul Cultural 
German Timişoara, Opera Naţională Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi artă al 
judeţului Timiş, Centrele de cultură ale oraşelor Vîrşeţ şi Niş (Serbia), Filarmonica de Stat 
“Banatul”, Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara, Teatrul 
German de Stat din Timişoara, Centrul Cultural German din Timişoara, Institutul Român de 
Educaţie a Adulţilor de pe lângă Universitatea de Vest din Timişoara, Colegiul Naţional de Artă 
”Ion Vidu”, Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) filiala Timişoara, Uniunea Scriitorilor, filiala 
Timişoara. 
 
Pe lângă proiectele cuprinse în Agenda anuală a manifestărilor culturale Casa de Cultură a 
Municipiului Timişoara a organizat şi sprijinit activitatea propriilor formaţii. Pe lângă implicarea 
lor în proiectele derulate de către instituţia noastră, participarea acestora la diferite concursuri şi 
festivaluri internaţionale a  adus instituţiei vizibilitatea corespunzătoare dar şi posibilitatea de a 
relaţiona cu potenţialii parteneri.  
În perioada 1 – 7 martie 2013, Ansamblul folcloric Timişul a fost invitat şi a reprezentat cu 
cinste Municipiul Timişoara la Carnavalul de la Nice din Franţa, unde a fost prezent alături de 
alte prestigioase colective din diferite ţări ale lumii.  
Cu cinste au reprezentat Timişoara şi România şi la Festivalurile Internaţionale de Nis şi Vîrşeţ 
din Serbia, 15 – 21 iulie 2013.    
În perioada 28 iulie – 6 august 2013  Ansamblul Timişul a fost invitat  să participe la Festivalul 
Internaţional de Folclor de la Odorn din Olanda, unde a fost prezent alături  de grupuri din 15 ţări 
din Europa, Asia şi America.  
“Timişul” a fost o prezenţă activă şi în România participând  la importante evenimente cultural-
artistice:„Serbările Oraşului Drobeta Tr.Severin”,  Festivalul Internaţional de Folclor “Cântecele 
Munţilor”, Festivalul Ioan Macrea şi Festivalul de Colinde de la Sibiu, Festivalul Internaţional de 
Folclor “Hercules” de la Băile Herculane, “Serbările Toamnei” la Oradea, Spectacole la 
Caransebeş, „Tradiţii de Crăciun şi Anul Nou” spectacol organizat de Centrul de Conservare şi 
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Valorificare a Tradiţiei Populare al municipiului Bucureşti, a avut o serie de apariţii la TVR 
Timişoara, Etno Tv şi Favorit TV. 
Corala feminină ”Carmina Dacica”, un alt colectiv artistic valoros, parte din structura de 
activităţi a instituţiei a reprezentat cu cinste Timişoara şi România  la “Festivalul Coral 
Internaţional de la Toscana”  din Italia, în iulie 2013.   
„Tabăra anuală de creaţie”   s-a concretizat  în luna iulie 2013 prin deplasarea artiştilor plastici ( 
pictori şi sculptori), membri  ai Asociaţiei Artiştilor Plasici “Romul Ladea”, într-un cadru natural 
adecvat, unde au  fost realizate schiţe şi proiecte, au fost susţinute prelegeri metodice şi de 
specialitate.  
A fost sprijinită şi susţinută activitatea:   
- Cenaclului literar  “Pavel Bellu”  concretizată  în serate de literatură, cu dezbateri pe teme 
literare, lansări de carte şi  prezentarea  revistei trimestriale “Anotimpuri Literare”.  
- Cenaclului de Satiră şi Umor “Ridendo” prin întilnirile lunare ale membrilor dar şi participarea 
acestora la diferite manifestări, organizate în  ţăra. 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2014 
Ca obiective majore pentru 2014  Casa de Cultură a municipiului Timişoara şi-a propus 
- Subordonarea întregii activităţi în vederea realizării strategiei cultural-educative şi   turistice a 
municipiului Timişoara la parametrii de maximă eficienţă pentru susţinerea candidaturii 
municipiului nostru spre a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021.  
- Organizarea şi realizarea  la un nivel calitativ cât mai ridicat a  tuturor proiectelor  care vor fi 
cuprinse în  Agenda culturală a manifestărilor pe anul 2014  
- Colaborarea cu toate instituţiile de profil din oraş şi nu numai, în vederea realizării proiectelor 
la parametri de calitate cât mai ridicaţi 
- Organizarea în continuare a proiectelor devenite deja  tradiţionale pentru publicul timişorean şi 
pentru turiştii Timişoarei: Festivalul Inimilor, Festivalul de Operă şi Operetă, Ziua Timişoarei, 
Târgurile de Paşte şi de Crăciun, etc. 
- Susţinerea şi cultivarea în continuare a relaţiilor culturale cu oraşele înfrăţite cu Timişoara       
- Iniţierea şi susţinerea unor proiecte noi ocazionate de anumite evenimente: 
    Aniversarea a 50 de ani de activitate a Coralei feminine “Carmina Dacica” 
   Aniversarea a 45 de ani de activitate a Cenaclului de satiră şi umor “Ridendo” 
   Festivalul Naţíonal de Romanţe  
- Continuarea activităţii de pregătire şi perfecţionare a tuturor formaţiilor artistice proprii 
(Ansamblul folcloric “Timişul” Ansamblul folcloric “Eszterlanc”, Corala feminină “Carmina 
Dacica”, Fanfara “Timişoara Big Band”, etc) , susţinerea  participării lor la festivaluri, 
spectacole, concerte organizate pe plan local, naţional şi internaţional pentru a reprezenta oraşul 
la un nivel calitativ cât mai ridicat. 
- Sprijinirea activităţii Cenaclului literar “Pavel Bellu” şi editarea revistei trimestriale 
“Anotimpuri Literare” în  noul format 
- Sprijinirea activităţii Cenaclului de satiră şi umor”Ridendo” şi a participării membrilor 
cenaclului la diferite evenimente, organizate atât în ţară dar şi în străinătate. 
-  Susţinerea activităţii membrilor Asociaţiei Artistilor Plastici “Romul Ladea”  
-  Realizarea de schimburi de experienţă cu instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi din 
străinătate pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate. 
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Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
Filarmonica Banatul Timişoara 
Bv. C.D.Loga nr. 2               Tel.:  0040  (0) 256  492521 
RO – 300022 TIMIŞOARA                         0040 (0) 256  495012 
www.filarmonicabanatul.ro                          Fax.: 0040  (0) 256  499127 
E-mail: filarmonicatm@yahoo.com            

 
 

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 191 de salariaţi,condusă de Director General Garboni 
Ioan Coriolan, organigrama personalului fiind structurată astfel:  

- Funcţii de conducere: director, director adjunct, contabil şef 
- Funcţii de execuţie: - Serviciul Financiar –Contabil (7 persoane) 

-Compartimentul Resurse Umane , Juridic, Secretariat (4 persoane) 
- Compartimentul Audit intern (1 persoană) 
- Biroul Organizare – Marketing (3 persoane) 
- Serviciul Auxiliar Scenă (12 persoane) 
- Serviciul Funcţii Artistice (10 persoane) 
- Orchestră (92 persoane) 
- Cor (59 persoane). 
 

Menţionăm că in cadrul institiţiei nu există sefi de birouri sau servicii. 
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 muzicale marcante, din viaţa artistică 
românească şi internaţională. 
 
 

- SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 - 
  
 

Filarmonica Banatul din Timişoara îşi face un titlu de onoare din promovarea adevăratelor valori 
muzicale ale patrimoniului românesc şi universal, dar şi din promovarea tinerelor talente.  

Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiţia culturală  a Timişoarei, se impun a fi menţionate 
câteva EVENIMENTE CULTURALE MAJORE pe anul 2013: 
 

mailto:filarmonicatm@yahoo.com
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I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul 
este Festivalul Internaţional TIMIŞOARA MUZICALĂ, Ediţia a XXXVIII-a,  

12 aprilie - 24 mai 2013. Programul lui a fost următorul: 
 

Vineri, 12 aprilie 2013, ora 19                       Sala Capitol 
 

 
CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 

Dirijor: RADU POPA 
Solist: ROLF BISSINGER (Germania) - flaut 

 
Program: 
A. Haciaturian:   Suita „Spartacus” (selecţiuni) 
C. Reinecke:  Concertul pentru flaut şi orchestră op. 283: 
C. Franck:   Simfonia în re minor: 

 
Expoziţie foto documentară despre familia Braun 
Constructori timişoreni de instrumente muzicale 

Invitat special: Anton Johannes Braun 
Prezintă:  Smaranda Vultur  

 
Sâmbătă, 13 aprilie  2013, ora 19                   Sala Capitol 
 

RECITAL DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
 

ALEXANDRU MIHAI BOTA (Austria) - violă 
LADISLAU CRISTIAN ANDRIŞ (Elveţia) - violă 

ROXANA YVONNE COŞEREANU -  pian 
Program : 

Frank Bridge-Lamento 
Marin Marais-5 Vechi Dansuri Franceze 
Johann Sebastian Bach- Suita BWV 1008 in Re minor 

 
 
 Pyotr Iylich Tchaikovsky-Vals sentimental op.51 nr.6 
 György Ligeti-Loop 
Bela Bartok- Dansurile populare romanesti 
 
 
Henri Vieuxtemps-Sonata pentru Viola si Pian op.36 in Si bemol Major          

Bacarolla 
 Bela Bartok- Dansurile din cele 44 de duete: 
Franz von Vecsey-Valse triste 
Jean Marie Leclair-Duo nr.1  
Astor Piazzolla-Grand tango  
Henryk Wieniawsky-Grand duo  
Johann Sebastian Bach-Concertul brandenburgic nr.6 
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Joi, 18 aprilie 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 

RECITAL DE MUZICĂ CORALĂ RUSEASCĂ 
 

Corul Catedralei Sf. Isaak din  Sankt-Peterburg  
Dirijor: LEV DUNAEV 

Solist: DENIS SEDOV–bas 
 
 
Vineri, 19 aprilie 2013, ora 19                       Sala Capitol 
 

CONCERT SIMFONIC 
Dirijor: MISHA KATZ (Franţa) 

Solist: DAN GRIGORE 
Program: 
         L. van Beethoven:Concertul pentru pian şi orchestră nr. 5 în mi bemol major, op. 73: 

R. Wagner: Uvertura la opera Maeştrii cântăreţi din Nürnberg WWV 96 
R. Strauss: Poemul simfonic Till Eulenspiegel op. 28 

 
    
Vineri, 26 aprilie 2013, ora 19                       Sala Capitol 
 

CONCERT ÎN DESCHIDEREA CONCURSULUI DE PIAN LIONS 
CONCERT SIMFONIC 

Dirijor: GHEORGHE COSTIN 
Solişti: VINICIU MOROIANU - pian 

MANUELA IANA-MIHĂILESCU – pian 
DANIEL GOIŢI – pian 

Solo trompetă: CORNELIU MEICI 
 

Program:  
D. Şostakovici: Concertul pentru pian, trompetă  şi orchestră în do minor, op. 35: 
W.A. Mozart: Concertul pentru pian şi orchestră în re minor nr. 20, K.V. 466: 
P.I. Ceaikovski: Concertul pentru pian şi orchestră în si bemol minor op. 23: 

 
  Luni, 29 aprilie 2013, ora 19                       Sala Capitol 

CONCERTUL CORULUI ŞI ORCHESTREI FACULTĂŢII DE MUZICĂ 
  

CORUL DE CAMERĂ CANTEMUS  
Dirijor: Prep.univ.drd. CEZAR-MIHAIL VERLAN 

 
----- 

ORCHESTRA SIMFONICĂ A STUDENŢILOR  
Dirijor: LAURENŢIU MUNTEAN 

 
W. A. Mozart:  Concertul în re major pentru flaut şi orchestră, KV 314: 

Solistă: Anca Negruţ - flaut 
W. A. Mozart: Concertone pentru două viori şi orchestră în do major, KV 190: 

Soliste: Iulia Ioanăş - vioară 
            Laura Roman- vioară 

J. Balissat: Variaţiuni Concertante pentru trei percuţionişti şi orchestră: 
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Solişti: Ferencz Szekeres – percuţie 
              Dorin Pop – percuţie 
              Darius Matei – percuţie 

 
 
Marţi, 30 aprilie 2013, ora 19                       Sala Capitol 
 

RECITAL DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
TAKASHI SHIMIZU (Japonia) – vioară 

ANTON NICULESCU (Germania) – violoncel 
BRUNO CANINO (Italia) – pian 

Program:  
P.I. Ceaikovski: Trio pt. vioară, violoncel şi pian în la minor op. 50: 
F. Schubert: Trio pt. vioară, violoncel şi pian  nr. 1 în si bemol major D 898: 
 

    
 
Joi, 2 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 

CONCERT VOCAL SIMFONIC 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solişti: TAKASHI SHIMIZU (Japonia) – vioară 
ANTON NICULESCU (Germania) – violoncel 

BRUNO CANINO (Italia) – pian 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul  

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
 

Program:  
R. Wagner:   Farmecul Vinerii Mari din opera Parsifal 
L. van Beethoven:  Concertul pentru vioară, violoncel şi pian  în do major, op. 56: 
G. Verdi:    Quattro Pezzi Sacri: 
 
Marţi, 7 mai 2013, ora 19                      Foaierul Sălii Capitol 
 

RECITAL VOCAL 
DUO ELENA ŞI GEORGE MARIN 

La pian: SILVIANA CÂRDU 
 

În program, lieduri de: R. Wagner, H. Wolf şi F. Mendelssohn-Bartholdy.  
 
Joi, 9 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 

RECITAL DE PIAN 
MARTIN MÜNCH (Germania) 

Program: 

 Mili Balakirew: Valse N° 6 - Mazurka N° 6 
Claude Debussy: Deux Arabesques 
Martin Münch: Märchen und Arabesken din op. 32 (1996) 
Isaac Albéniz: Evocation - El Albaicín (aus der Suite "Iberia") 
Isaac Albéniz: Almeria - El Puerto (aus der Suite "Iberia") 
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Martin Münch: Valses sentimentales din op. 48 (2009) 
Claude Debussy: Clair de lune - Danse 
Mili Balakirew: Valse melancholique - Humoreske 
 

 
Duminică, 12 mai  2013  
                     

CONCERT ÎN AER LIBER DEDICAT ZILEI EUROPEI 
 
 
 
Luni, 13  mai 2013, ora 19                     Foaierul Sălii Capitol 

RECITAL VOCAL 
MARIUS MANYOV – bas 
La pian: SORIN DOGARIU 

 
Program:  
C.  Saint-Saens:   Lieduri 
R.  Schumann:     Dichterliebe op. 48 
 
 
Marţi, 14 mai 2013, ora 19                       Sala Capitol 

 
RECITAL DE PIAN LA PATRU MÂINI  

DUO MIHĂILESCU 
Medalion JOHANNES BRAHMS 

 
Valsuri op. 39 
Variaţiuni pe o temă de Robert Schumann în mi bemol major op. 23 
Dansuri ungare, caietele I şi II  

 
 
Miercuri, 15 mai 2013, ora 18                       Sala Capitol 

CONCERT SIMFONIC 
Realizat în colaborare cu Asociaţia Culturală România-Korea 

Dirijori: RADU POPA 
JUNE-SUNG PARK (Coreea de Sud) 

Solistă:   JIYEON YANG – vioară 
  
Program:  

J. Haydn:   Simfonia nr. 92 în sol major Hob. I:92 – Oxford: 
W.A. Mozart:   Concertul pentru vioară şi orchestră nr. 4 în re major, K.V. 218: 
A. Berg:   Trei piese din Suita lirică pentru orchestră de coarde 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Simfonia nr. 4 în la major, op. 90: 

 
 
 
 
Joi, 16 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
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SEARĂ DE MUZICĂ CORALA AMERICANĂ 

CORUL SOUTHERN CHORALE (SUA) 
American A Cappella 

 
În program lucrări de T. Olivers, R. C. Bernhardt, N. DelloJoio, R. Thompson, S. Reich, L. 
Bernstein, S. A. Ward, A. Dvořák etc. 

 
 
Vineri, 17 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 

 
CONCERT SIMFONIC 

 
Dirijor: FRANTZ SCHOTTKY 

Invitat: TRIO CONTRASTE 
ION BOGDAN ŞTEFĂNESCU – flaut Muramatsu 

DORU ROMAN – percuţie 
SORIN PETRESCU - pian 

 
 
Program: 
Ernst-Lothar von Knorr: Suita engleză pentru flaut, percuţie, pian şi orchestră de coarde (orch. S. 
Petrescu):  
S. Rahmaninov: Suită de concert pentru flaut, percuţie, pian şi orchestră (arr. S. Petrescu): 
A. Bruckner: Simfonia nr. 3 în re minor (WAB 103): 

 
 
Sâmbătă, 18 mai 2013, ora 19                       Sala Capitol 
 

 
RECITAL DE MUZICĂ DE CAMERĂ 

 
 

TRIO LEMAN  (Elveţia) 
FÉLIX FROSCHHAMMER, vioară 

MAGDALENA MOROŞANU, violoncel 
JULIA FROSCHHAMMER, pian 

 
În program: L. van Beethoven : Trio nr. 3 op.1  în do minor: 

        S.  Rahmaninov : Trio elegiac (1892) 
        A.  Piazzolla : Ave Maria 
        A.  Dvoràk:  Trio Dumky în mi minor  op. 90: 

 
 
 

Luni, 20 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 
 

CONCERTUL ORCHESTREI COLEGIULUI NAŢIONAL DE ARTĂ ION VIDU 
 

Dirijor: LAURENŢIU MUNTEAN 
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Program: 

J.S. Bach:  Concertul  pentru două viori în re minor, BWV 1043: 
    
  Soliste: Francesca Moldovan şi Ana Molnar-Popa. Prof: Cleşiu Maria 
 
A. Marcelo: Concertul  în re minor pentru oboi: 
   

Solist: Damian Gabriela. Prof: Gianina Ciublea 
 

A. Vivaldi: Concertul pentru fagot în mi minor, RV. 484: 
      Solist: Sinitean Radu. Prof: Cristian Sâpcu 

 
D. Şostakovici:  Concertul pentru pian în fa major nr. 2, op. 102: 

Solist: Moldovan Traian. Prof: Oros Iulia 
             *** 

G. Rossini: Il Barbiere di Siviglia - Sinfonia 
S. Păutza: Divertimento nr. 2 per Orchestra 

 
Marţi, 21 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 

Spiritul Luptei Samurailor 
 

RECITAL  
DORU ROMAN ŞI PERCUTISSIMO  

 
Invitat Clubul Kendo  Sam - Sho  condus de Sensei Ianaş Florin 

 
Joi, 23 mai 2013, ora 17                      Sala CNA Ion Vidu   

 
RECITAL CORAL 

CORUL DE COPII AL COLEGIULUI NAŢIONAL  DE ARTĂ ION VIDU TIMIŞOARA 
 
 

Dirijorul corului:  prof.dr. MARIA GYURIS 
La pian: Mariana Sînmărtinean 

Soliste: Bianca Mihăescu, Georgiana Necşa, Ruth Lebeniţă, Alina Gyuris, Maria 
Deaconu, Maria Melanie, Roxana Bădilă, Roxana Guţi 

           
 
 

Joi, 23 mai 2013, ora 19                        Sala Capitol 
 
 

RECITAL DE MUZICĂ DE CAMERĂ 
 
 

Opera pe Patru Coarde 
ANTAL SZALAI (Ungaria) – vioară 
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JOSZEF BALOG (Ungaria) – pian 
 

 
Vineri, 24 mai 2013, ora 19                      Sala Capitol 

 
CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA MUZICALĂ 
Ediţia a XXXVIII-a,  
eveniment cuprins în 

Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
 

Dirijor: DORU MORARIU 
Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul  

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
 

Program: 
A capella 

Vocal - Simfonic 
S. Păutza : De Profundis (p.a) 
D. Morariu : Dintre sute de catarge (p.a) 
S. Păutza : Ebony Mess (p.a) 
 
 
 

II. În cadrul evenimentului cultural Concert Extraordinar dedicat Zilei Europei, derulat 
Duminică, 12 mai  2013, în cadrul Festivalului Internaţional „Timişoara Muzicală”, 
programul artistic a fost susţinut de Orchestra simfonică şi Corul „Ion Românu” ale 
Filarmonicii „Banatul”, sub conducerea muzicală a maestrului Radu Popa. Concertul s-
a desfăşurat în aer liber pe râul Bega. 

 
Programul artistic al concertului a fost următorul:  

Cuvânt de deschidere 
N. Rossi: Il silenzio, A. L. Webber: Fantoma de la Operă (selecţiuni), E. Morricone: For Love One Can Die 
J. Strauss: Uvertura la opereta Voievodul ţiganilor, A. L. Webber: Pie Jesu (Soliste: Alina Todea, Virginia Maria 
Oniţa), C. M. von Weber: Corul vânătorilor (din opera Freischütz), J. Last – The Lonely Shepherd (Păstorul 
singuratic) (Solişti: Doru Roman, Cosmin Bălean) , Mociriţa (cântec popular românesc) (Solist: Cosmin Bălean) 
 
  La acest eveniment au participat aproximativ 5.000 de spectatori iar accesul la spectacol a fost liber, 
programul dorindu-se a fi un cadou oferit timişorenilor de către Filarmonica „Banatul”, de Ziua Europei.  

 
IV. 2013 a reprezentat o nouă recunoaştere a calitătţii deosebite ale muzicienilor ce compun 

orachestra Filarmoncii Banatul ce a fost invitată pentru a treia oară în cel mai prestigios 
festival al României, Festivalul Internaţional George Enescu. În cadrul acestuia a prezentat 
două concerte, pe 1 respectiv 3 septembrie, Dirijor RADU POPA, solist MATEI VARGA 

program 
Thierry  Huillet   - Ombres – tribute to  Debussy  
Michael Hersch – Concert pentru pian şi orchestră (primă audiţie europeană) 
Rolf Martinsson – Concert pentru orchestră op.81 
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V. În anul 2008, Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică veche, care în 
2013, a ajuns la cea de a  VIII-a ediţie. Ideea organizării acestui nou festival a venit ca urmare a 
succesului deosebit de care s-au bucurat cele câteva concerte de muzică veche, din perioada 
Renaşterii şi Barocului muzical. Venind în întâmpinarea satisfacerii dorinţei publicului de acest gen 
de muzică, această ediţie a Festivalului de muzică veche a programat şi susţinut 6 concerte, 1 recital 
şi 2 conferinţe în care au fost invitate personalităţi marcante din viaţa muzicală românească şi 
internaţională astfel: 

 
Festivalul de muzică veche, ediţia a VIII-a, 5 – 14 septembrie 2013: 

 
5 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‚Muzica din saloanele Angliei, Germaniei si Austriei’ 
FANTASIA 
VERONIKA SKUPLIK, vioară barocă 
CODRIN EMANDI, vioară barocă 
DIANA EMANDI, vioară/violă barocă 
FRANCOIS JOUBERT-CAILLET, viola da gamba 
JAMES MUNRO, violone 
KRIS VERHELST, clavecin/orgă 
THOMAS BOYSEN, laută/teorbă 
  
 7 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‚Dialog’ 
Duo: VERONIKA SKUPLIK, vioară barocă & ANDREAS AREND, laută/teorbă 
  
 8 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‘Bach & l’Italie’ 
LES BASSES RÉUNIES 
BRUNO COCSET, alto/ténor de violon 
GUIDO BALLESTRACCI, viola da gamba 
EMMANUEL JACQUES, violoncel/ténor de violon 
BERTRAND CUILLER, clavecin/orgă 
  
10 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‘I Fiori dell’Anima’ 
LIA SERAFINI, soprană 
PAOLA ERDAS, clavecin 
FABIO ACCURSO, laută  
 
11 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
'Bach's Library' 
THE BACH PLAYERS 
MARION MOONEN, traverso 
NICOLETTE MOONEN, vioară barocă 
ANNA CURZON, vioară barocă 
RACHEL STOTT, violă barocă 
KINGA GÁBORJÁNI, violoncel baroc 
SILAS WOLLSTON, clavecin 
  
 12 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‚Improvisando’ 



 Cod  FO 26-04,VER 1 
 

10 

Duo: PAOLO PANDOLFO, viola da gamba & THOMAS BOYSEN, laută/teorbă 
  
 14 SEPTEMBRIE, ora 20, Biserica Evanghelică Lutherană (Punctele Cardinale) 
‚Muzica franceză a secolului XVIII’ 
MUSICA AD RHENUM 
JED WENTZ, traverso 
MARION MOONEN, traverso 
JOB TER HAAR, violoncel baroc 
MARIJN SLAPPENDEL, clavecin 

 
VI. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicale „George Enescu”, derulat în perioada 13 - 20 

septembrie 2013, au fost programate şi organizate 2 concerte simfonice şi 3 recitaluri camerale. Manifestările 
din cadrul acestui eveniment cultural încetăţenit în viaţa muzicală a municipiului Timişoara au beneficiat de 
participarea unor personalităţi de renume din viaţa muzicală românească şi internaţională. Au fost prezentate 
lucrări în primă audiţie, respectiv primă audiţie absolută şi s-au desfăşurat după următorul program :  

 
Vineri, 13 septembrie 2013, ora 19                                Sala Capitol 
 

CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 
Sub egida 

FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU 
Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

Solişti: MANUELA IANA MIHĂILESCU ŞI DRAGOŞ MIHĂILESCU 
 
Program:  G. Enescu  Suita orchestrală nr. 2 în Do major, Op. 20 (1915)   

     Fr.Poulenc  Concertul pentru două piane în re minor 
      B.Bartók   Suita Mandarinul Miraculos 

 
Marţi, 17 septembrie , ora 19            Sala Capitol 

NOSFERATU 
Spectacol de film mut şi muzică 

O CAPODOPERĂ A GENULUI HORROR, PRIMA ECRANIZARE A ROMANULUI 
DRACULA DE BRAM STOCKER  în regia lui Friedrich  Wilhelm Murnau 
Muzică de VIOLETA DINESCU  în interpretarea  TRIOULUI  CONTRASTE 
 

ION BOGDAN ŞTEFĂNESCU – flaut „Muramatsu” 
DORU ROMAN – percuţie 
SORIN PETRESCU – pian 

 
 
Miercuri, 18 septembrie , ora 19                      Sala Capitol 
                                                               

La inceput..... 
      din creatia lui Aurel Stroe 

VALENTINA ELENA VERLAN - soprană, ANCA-ELENA NEGRUŢ - flaut, CRISTINA 
CONSTANTIN - vioară,  COSMIN HĂRŞIAN - clarinet, VICTOR ANDREI PĂRĂU-pian  
 
 
 
Joi, 19 septembrie , ora 19                                           Sala Capitol 
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RECITAL CAMERAL 
 
 ANDREEA OLARIU - pian, LUCIAN PETRILA - vioară, GABRIELA PETRILA - vioară 
 
Vineri, 20 septembrie 2013, ora 19                   Sala Capitol 
 

CONCERT SIMFONIC 
Încheierea Zilelor Muzicale Enescu-Bartók 

Dirijor: PETRU OSCHNATZKY 
Solişti: Luminiţa Burcă, Andreea Timiraş, Mihai Ritivoiu 

 
Program:   J. Brahms   Uvertura Tragica în re minor, op 81, 

G. Enescu  Rapsodia română nr. 1 în La major, Op. 11  
P. Constantinescu    Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian şi 

orchestră 
 

  
VII.  Timorgelfest 2013 este cel mai important festival de muzică de orgă din vestul României. 
În fiecare an acest festival este dedicat unei culturi muzicale organistice, bine definite ca 
valoare şi ca interpreţi organişti. În 2013 Timorgelfest a fost dedicat muzicii spaniole. Pentru 
prima dată în vestul Europei s-a organizat un festival care are ca scop găsirea acelei muzici 
care ne leagă cultural de marea familie a muzicii europene, printre care cea de factură spaniolă 
este una dintre cele mai valoroase. Festivalul s-a desfăşurat în perioada 11 septembrie - 30 
octombrie 2013, pe trei orgi timişorene, instrumente muzicale de valoare dar şi de structură 
diferită astfel încît să poată fi acoperită zona stilisticii muzicale de la Baroc la muzica modernă 
contemporană. Cele trei  orgi se află în; Domul Romano catolic din Timişoara, pentru 
repertoriul romantic şi postromantic;  în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Str. 
Independenşei nr. 19 Timişoara, pentru repertoriul de fractură Barocă;  şi în Aula Magna de la 
Universitatea de Vest din Timişoara (o orgă digitală de factură clasică cu trei manuale, 
pedalier, 80 de registre) pentru repertoriul modern şi contemporan.  
 Protagoniştii celor 14 concerte au fost organişti din Spania: Raul Del Toro, Esteban 
Elizondo Iriarte, Ana Aguado, Alberto Saez Punte; Italia, Ginpaolo Di Rosa; Statele Unite ale  
Americii, Ian Maksin care alături de Felician Roşca şi balerinele Danciu Eva, Similie Diana, 
regia de balet Prof. Brînduşa Vitan de la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara, vor 
prezenta lucrări pentru orgă şi violoncel din repertoriul clasic spaniol şi universal; România: 
Felician Roşca, Alma Bompa, Minodora  Luca, Denis Moldovan, Klaudia Szeidert, Cristina 
Struţa. Împreună cu aceşti organişti în două concerte realizate în colaborare cu corul şi 
orchestra Filarmonicii Banatul din Timişoara şi corul Laudes Christi şi Orchestra de cameră a 
Facultăţii de Muzică, au fost programate lucrări vocale din repertoriul spaniol, multe din ele în 
primă audiţie românească precum ampla lucrare vocal simfonică Miserere de Hilarión Eslava. 
Dirijorii acestor concerte au fost Popa Virgil (Spania), Iosif Todea, Lucian Oniţă, iar soliştii au 
fost: Silviana Cîrdu, Ioana Mia Iuga, Maria Virginia Oniţă, Monika Slahotka, Vasile Bădescu, 
Mihai Sîmboteanu. 
 Unele concerte au fost ţinute la Arad şi Reşiţa astfel încât acest festival să îşi păstreze 
valoare de festival regional.  
 Punctul culminant al festivalului a fost data de 30 octombrie când au avut loc un număr 
de 16 concerte de orgă pe toate orgile clasice din Timişoara, sub genericul Ziua muzicii de orgă 
din Timişoara.  
 
Programul concertelor: 
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Această ediţie a festivalului Timorgelfest a fost dedicată muzicii spaniole pentru orgă şi 
stilisticii componistice de factură spaniolă. 
 
 Miercuri 11 Septembrie, ora 20.  Concert cu Corul cameral Laudes Christi. Dirijorul 

corului Laudes Christi  Lucian Oniţa. Acompaniază la orgă Cristina Struţa. Lucrari 
corale româneşti şi spaniole. La Biserica Adventistă din Str. Independenţei nr. 19, 
Timişoara. 

 Duminică 15 septembrie, ora 20. Recital de orgă Raul Del Toro Solo (Spania).  La 
Domul Romano-Catolic din Timişoara. 

 Joi 19 septembrie, ora 19. Recital de orgă Esteban Elizondo Iriarte (Spania). La 
Biserica Romano-Catolică Maria Zăpezii din Reşiţa. 

 Duminică 22 septembrie, ora 20.  Recital de orgă Esteban Elizondo Iriarte, (Spania). La 
Domul Romano-Catolic din Timişoara. 

 Miercuri 25 septembrie, ora 20.  Recital de orgă Ana Aguado (Spania). La Domul 
Romano-Catolic din Timişoara. 

 Duminica 29 septembrie, ora 20.  Recital de orgă Alberto Saez Puente (Spania). La 
Domul Romano-Catolic din Timişoara. 

 Miercuri 2 octombrie, ora 20.  Recital de orgă  Felician Roşca. La Biserica Adventistă 
din Str. Independenţei nr. 19, Timişoara. 

 Marţi 15 octombrie, ora 20.  Recital de orgă Felician Roşca, violoncel Jan Maksin 
(USA) şi balerinele Danciu Eva, Similie Diana. Regia de balet Prof. Brînduşa Vitan de 
la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara. La Biserica Evanghelică din 
Arad. 

 Miercuri 16 octombrie, ora 20. Recital de orgă Felician Roşca, violoncel Jan Maksin  
(USA) şi balerinele Danciu Eva, Similie Diana. Regia de balet Prof. Brînduşa Vitan de 
la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara.  La Aula Magna de la 
Universitatea de Vest din Timişoara. 

 Joi 17 octombrie, ora 20.  Recital de orgă. Felician Roşca, violoncel Jan Maksin (USA) 
şi balerinele Danciu Eva, Similie Diana. Regia de balet Prof. Brînduşa Vitan de la 
Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara. La Biserica Romano-Catolică din 
Govândari din Reşiţa. 

 Duminica 20 octombrie, ora 20. Recitalul studenţilor. La Biserica Adventistă din Str. 
Independenţei nr. 19, Timişoara. 

 Miercuri 23 octombrie, ora 20.  Recital de orgă Giampaolo Di Rosa (Italia), la Domul 
Romano-Catolic din Timişoara. 

 Vineri 25 octombrie 2013, ora 19. La Sala de concerte Capitol din Timişoara. 
 Orchestra de cameră a Facultăţii de Muzică. În program Manuel De Falla Concert 

pentru harpsicord şi orchestră de cameră. Dirijor Virgil Popa – Spania. Concertmaestru 
Ioan Fernbach.  Solistă Silviana Cîrdu, clavecin.  

 Orchestra corul şi solişti Filarmonicii Banatul Timişoara. Dirijor Virgil Popa – Spania; 
dirijor cor Iosif Todea. Solişti vocali:  Mia Iuga, soprană; Maria Virginia Oniţă, 
soprană; Monica Slahotka, mezzosoprană;  Vasile Bădescu, tenor; Mihai Sîmboteanu, 
bas. La orgă Alma Bompa. În program Miserere de Hilarión Eslava. La Sala Capitol din 
Timişoara.  

 Miercuri 30 octombrie, ora 19.  Ziua Muzicii de Orgă – 16 concerte de orgă pe toate 
orgile din Timişoara.  
 

   VIII. Gala blues-jazz KAMO (ediţia a XXIII-a) este un eveniment artistic de primă 
importanţă al oraşului Timişoara, intrat în tradiţia culturală a acestuia. Derularea anuală a acestui eveniment 
satisface cerinţa numerosului public al acestui gen, alcătuit cu predilecţie din tineri. În perioada 9 – 1o 
noiembrie 2013, la Sala „CAPITOL” s-a desfăşurat GALA BLUES-JAZZ KAMO, ediţia a XXII-a. Acest 
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eveniment cultural a fost organizat de către Filarmonica „Banatul” Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Casa 
de Cultură a Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură.  
 Manifestare artistică cu caracter internaţional, GALA BLUES-JAZZ a reunit solişti şi formaţii de prestigiu, 
care au evoluat în concerte astfel :  
 

9 noiembrie, ora 20       10 noiembrie, ora 19 
 
Burning Table                 Bega Blues Band 
 
Mike Krstić Trio       Gyarfas and Friends 
 
Mircea Tiberian & Liviu Butoi                     Peter Sarosi Azara & Nora Tasi 

 
Gala blues-jazz continuă  tradiţia activităţilor de promovare a muzicii de jazz în oraşul de pe Bega, în 

cadrul celor 22 de ediţii precedente. De asemenea un rol important îl are contactul direct cu interpreţii din ţări 
precum Ungaria şi Serbia cu profunde tradiţii muzicale în arta jazz-ului, precum şi prin apotul unor solişti cu 
CV-uri de nivel artistic european. Proiectul răspunde unei nevoi culturale şi educative şi are un nivel artistic 
de excepţie atât ca nivel interpretativ cât şi ca repertoriu.  

Timişoara, prin festivalurile de blues-jazz organizate începând cu anul 1991 se poate mândri cu 
notorietatea unui adevărat centru de promovare a muzicii de jazz. Astfel din precedentele proiecte promovate 
de regretatul Bela Kamocsa s-a realizat un album CD, care a fost lansat cu prilejul ediţiei aniversare de anul 
trecut şi, totodată, omagiale. Beneficiarii festivalului au fost tinerii muzicieni, melomanii şi nu în ultimul rând 
un public ataşat muzicii de jazz şi blues prezent în număr foarte mare la Sala Capitol din Timişoara. 
 
 

IX. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, ediţia a XIX-a, derulat în perioada 15 – 17 
decembrie 2012, au fost programate şi organizate 3 seri de concerte corale, a capella şi cu acompaniament 
instrumental. 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 :  
 

 
Sâmbătă, 14 decembrie 2013, ora 18.00 

 
Corul Új Ezredév - Noul Mileniu - al Centrului Reformat din Timişoara 
Dirijor: prof. Gabriela Szabò  
 
Corul Vicariatului Greco Catolic din Timişoara  
Dirijor: prof. Doina Boşca  
Soliste: prof. Valentina Cotinschi 
   prof. Monica Andriş 
La pian: prof. Simona Musteţiu 
 
Program:  
 
Corul Amicus din Timişoara  
Dirijor: Eduard Gherzan  
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La pian: Alma Bompa, Ovidiu Balaban şi Lorand Szekely 
 
 
Corul de tineret Exultate al Domului Romano-Catolic Timişoara  
Dirijor: Robert Fabian Bajkai 
La pian: prof. Simona Musteţiu 

 
Duminică, 15 decembrie 2013, ora 18.00 

 
Corul Szabolcska Mihaly al Bisericii Reformate Cetate Timisoara  
Dirijor: Hindrich Sándor  
 

 
Corul Catedralei Ortodoxe Sârbe din Timişoara  
Dirijor: Ioţa Bugarschi  
Solist: Miodrag Popov 

 
 
Corul de copii Akord Junior  
Dirijor: Alina Negoşanu  
 
 
Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Timişoara 
Dirijor: Diacon Laurian Popa  
 
 

Luni, 14 decembrie 2013, ora 18.00 
 

Corul mixt al Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu din Timişoara 
Dirijor: Lucian Oniţa  
 
 
Carmina Dacica 
Dirijor: prof. Flora Toth  
La pian: prof. Laura Leontiuc 
 
 
Corala Memorial a Bisericii Greco-Catolice Sfântul Iosif  
Dirijor: Alexandru Creţescu 
 
Corala bărbătească ortodoxă Epifania din Timişoara 
Dirijor: prof. Florin - Nicolae Şincari  
Solişti: Preot  Eugen Babescu 

   Diacon Marius Rumega 
 
 
 

   X. Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit 
Concertul extraordinar de Anul Nou, derulat în data de 31 decembrie 2012, când publicului i s-au oferit 
„Bijuterii muzicale” (valsuri, marşuri, polci, galopuri şi arii) din creaţia compozitorilor din familia Strauss dar 
şi compozitori contemporani de muzică de filme, în interpretări de excepţie, sub conducerea muzicală a 
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dirijorului Petru Oschanitzky, creând, şi în acest fel, starea de spirit specifică întâmpinării Noului An. A 
evoluat în acest concert extraordinar tenorul Daniel Zah alături de instrumentiştii orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „Banatul”.   
 Pe parcursul concertului s-a derulat şi o foarte atractivă Tombolă a Revelionului, constând în premii în 
obiecte electronice performante, precum şi o colectă de bani pentru o familie cu mari probleme, caz social 
propus de Primăria Timişoarei.  
 
   
 În anul 2013 s-au realizat 139 spectacole, dintre care 45 – concerte simfonice şi 13 concerte vocal – 
simfonice, 1 concert coral, 2 spectacole de teatru şi şi muzică, 65 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal 
- instrumentale, 7 concerte de muzică veche, 3 seri de concerte corale de muzică sacră şi 2 concerte - gale de 
jazz. 

În 2013 Filarmonica “Banatul” a organizat peste 35 de 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 Clubul Leo şi TGP). Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timişoara, Arad, Reşiţa, 
Caransebeş, Lugoj, Jimbolia, Făget, Bocşa, Recaş, Simeria, Orăştie, Craiova,  Giroc şi s-au bucurat de 
prezenţa a aproximativ 5000 de spectatori - copii şi tineri. 
             În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica „Banatul” a mai susţinut concerte şi la Reşiţa, 
Caransebes, Deva, Bocşa, Târgu Jiu, Craiova, Jimbolia şi Sînnicolaul Mare. De asemenea, au avut loc 4 
(patru) turnee. Primele două au fost în Franţa: 24-28 ianuarie şi 13-14 aprilie. Al treilea turneu, în perioada 13 
aprilie – 11 mai 2012 a avut loc în Coreea de Sud, iar cel de-al patrulea turneu s-a desfăşurat în Olanda, în 
mari oraşe precum Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Haga, Anvers, Mastricht etc, în perioada 7 – 24 decembrie 
2013, cu un program special de colinde şi cântece de Crăciun. 
  În toate turneele, colectivele Filarmonicii „Banatul” au înregistrat succese foarte mari, 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 2014.   
  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 139 spectacole, s-au prezentat publicului 14 prime audiţii, din care 4 prime audiţii  
absolute din creaţia românească.  
  În anul 2013, la pupitrul orchestrei simfonice au fost invitaţi 32 dirijori, dintre care 13 din străinătate 
şi 19 din România.   
  Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat.  
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Nr........... / ....................... 

 

Către,  

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DIRECŢIA DE COMUNICARE  

BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT 

 

 

 

Referitor la solicitările Dvs. prin adresa nr. SC.2014-248/08.01.2014, vă comunicăm punctual 

următoarele: 

 

1. Privind punctul 1. vă comunicăm următoarele: 

a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama, anexă prezentei prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 565/21.11.2013 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”,  

• Director – Balázs Attila, 

• Director Adjunct Artistic – Cîra – Niculescu Liliana, 

• Director Adjunct Tehnic – Ing. Markovzky Katalin, 

•  Contabil Şef – Ec. Borugă Adrian. 

 

b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 

conform contractului de management nr. SC 2012-13652/06.06.2012. 

 

2. privind punctul 2. şi 3., vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor 

pe anul 2013 precum şi obiectul de activitate ale acestora, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

birolului/serviciului/ 

compartimentului 

componenţa 

Număr 

posturi 

Număr 

angajaţi în 

subordine 

Nume 

prenume – 

şefului şi 

denumirea 

funcţiei 

3. Obiectul de activitate 

al birolului/serviciului/ 

compartimentului
1
 

1. Serviciu Secretariat 

Artistic, Marketing şi 

Impresariat: 

-şef serviciu 

-consultant artistic 

-secretar literar 

-secretar P.R. 

-secretar artistic 

-grafician 

-artist plastic 

-impresar artistic 

-referent vânzător 

bilete 

 

14 9 
Dobre Júlia – 

şef serviciu 

Asigură funcţia de 

documentare urmărind 

tendinţele din domeniu 

precum şi funcţia de 

promovare a imaginii 

Teatrului, accentuarea 

rolului şi renumelui pe 

plan local,  regional şi 

internaţional. 

                                                           
1
 Reprezintă punctul 3. Obiectul de activitate al Biroului/Serviciului/Direcţiei din adresa nr. SC2014-248/08.01.2014. 
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2. Compartiment Audit 

Public Intern 

- coordonator auditor 

public intern 

- auditor public intern 

2 1 

Mateia 

Andreea 

Carmina – 

Coordonator 

auditor public 

intern 

Asigurarea elementelor 

probante pentru 

evaluarea independentă a 

proceselor 

managementului 

riscurilor, de control şi 

guvernanţă precum şi 

consiliere de 

îmbunătăţire a proceselor 

guvernanţei ale 

instituţiei. 
 

3. Birou Administrativ 

de Specialitate: 

-şef birou 

-consilier juridic 

-referent inspector 

resurse umane 

-referent achiziţii 

publice 

-referent secretar 

-referent arhivar 

-referent curier 

7 4 

Péter 

Annamária – 

Şef birou 

 

Asigură legalitatea 

tuturor documentelor 

emise de către 

compartimentele 

funcţionale. Asigură 

îndeplinirea prevederilor 

legale în organizarea şi 

desfăşurarea 

concursurilor pentru 

anga-jare şi promovarea 

în funcţii a salariaţilor, 

precum şi în adoptarea 

deciziilor de desfacere a 

contractelor de muncă. 

Asigură întocmirea şi 

evidenţa programului 

Revisal, dosarelor 

personale. Înregistrează, 

arhivează toate 

documentele oficiale ale 

Teatrului precum şi 

documentele din circuitul 

intern. Asigură, răspunde 

de deruralarea 

desfăşurării procedurilor 

de achiziţii publice 

conform normelor legale. 
 

4. Birou Financiar 

Contabil: 

-şef birou 

-contabil 

-referent casier 

-referent financiar 

-referent salarizare 

-referent magazie 

centrală 

-referent achizitor 

 

6 6 

Juhasz 

Monica 

Andrea – şef 

birou 

Asigură întocmirea la 

timp şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale a 

tuturor documentelor din 

circuitul financiar-

contabil, achiziţionarea, 

recepţionarea şi păstrarea 

bunurilor achiziţionate. 
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5. Serviciu Creaţie 

Artistică:  

-şef serviciu 

-regizor artistic 

-scenograf 

-actor 

-actor mânuitor 

păpuşi 

-maestru corepetitor 

- maestru de studii 

muzicale 

42 27 
Şef serviciu 

vacant 

Realizează spectacolul 

de teatru într-un proces 

de creaţie individual-

colectivă. 

Asigură punerea în scenă 

a spectacolelor stabilite, 

pentru repertoriul 

stagiunii Teatrului. 

6. Serviciu Întreţinere 

Producţie: 

-muncitor din 

activitatea specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte (tâmplar, 

lăcătuş, croitor, pictor 

executant, cizmar, 

tapiţer) 

-butafor 

-şofer minibus 

-şofer autoutilitară 

Dacia 

-îngrijitor 

13 13 

Barna István 

– 

Şef serviciu 

Asigură fabricarea şi 

întreţinerea decorurilor şi 

al costumelor, a recuzitei 

şi a decoraţiilor scenice, 

muncile de întreţinere şi 

reparaţii, transport şi 

manipulare de bunuri 

7. Serviciu Tehnic 

Scenă: 

-şef serviciu 

-regizor scenă culise 

-op. lumini, imagine 

-operator sunet 

-maestru sunet 

-maestru lumini 

-iluminist scenă 

11 7 
Kertész Éva – 

Şef serviciu 

Asigură asistenţa muncii 

de creaţie, sunt partenerii 

responsabili ai celor din 

Serviciul Creaţie 

Artistică  

8. Oficiu Organizare 

Scenă: 

-şef oficiu 

-peruchier 

-machior 

-recuziter 

-muncitor din 

activitatea specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte 

(costumier,mânuitor 

montator decor) 

-controlor bilete 

-garderobier 

-plasator 

-supraveghetor sală 

13 8 
Şef oficiu 

vacant 

Respectă planul de 

montare al scenografiei. 

Răspunde de întreţinerea 

şi pregătirea costumelor 

şi recuzitelor pentru toate 

spectacolele. 

Asigură activitatea de 

machior-peruchier. 

Asigură activitatea de 

primire a publicului. 
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9. Formaţie Muncitori: 

-şef formaţie -

muncitori 

-muncitor din 

activitatea specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte 

12 12 

Jivoin Ilie 

Valentin – 

Şef formaţie 

muncitori 

Asigură mânuirea 

decorului. 

Participă la repetiţii, 

spectacole şi alte acţiuni 

ale Teatrului, atât la 

sediu, cât şi în deplasări, 

turnee în ţară sau în 

străinătate. 

 

 

4). Sinteza activităţii artistice pe anul 2013 

 

a. Evoluţia instituţiei în raport cu mediu în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent. 

 

a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – 

tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea: 

 

 „Teatru la bibliotecă”: spectacole lectură găzduite de Aula bibliotecii, un proiect 

realizat împreună cu Facultatea de Muzică, secţia Artele Spectacolului, Actorie (limba 

română şi limba germană) şi Biblioteca Central Universitară „Eugen Todoran” in 30 

mai 2013, 31 oct.2013 si 11 dec.2013. 

 

 Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, 20.11.2013 - Spectacol regizat de Alexandra 

Gandi - Ossau după „Leichtes Spiel", un text de Botho Strauß, cu Magyari Etelka 

(Katia), actriţa Teatrului Maghiar din Timişoara şi Bogdan Costea (Tom). Spectacol 

caritabil pentru strângerea de fonduri pentru combaterea cancerului la sân.  

 

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, ivitat, participant etc.) la 

programe/proiecte europene, internaţionale. 

 

 Desfăşurarea proiectului din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

Ungaria-România 2007-2013 având denumirea şi codul „VIRTUAL THEATRE „E-

THEATRUM (HURO/1001/162/1.2.2) derulează în perioada 01.07.2012.-30.06.2013. 

 

 În data de 10 iunie s-a desfăşurat evenimentul de închidere al proiectului Teatru 

Virtual – Punte Culturală, în care Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din 

Timişoara a participat în calitate de partener. Proiectul a fost conceput pentru a reuni 

producători, e-traineri, tineri cu aptitudini artistice, actori si spectatori din spaţiul 

ungaro-român şi de a realiza, împreună, un pod cultural, care oferă noi posibilităţi de 

comunicare şi conexiune între Public si Teatru. Gala de închidere a proiectului a inclus 

un spectacol inedit, intitulat Alice, pe urmele lui Lewis Carroll, care este rezultatul 

muncii de un an al participanţilor în program. Acest proiect a întrunit tinere talente din 

oraşele Szeged şi Timişoara într-un spectacol simultan, un duplex teatral ce a putut fi 

urmărit live pe internet, pe adresa www.e-theatrum.eu. Spectacolul a avut succes 

răsunător la publicul adunat în sălile de teatru din Szeged şi Timişoara. În cadrul 

programului, s-a elaborat o metodologie de a atrage tinerii către educaţia teatrală prin 

metodele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (ICT). Proiectul a fost doar un prim 

pas pentru Teatrul Maghiar din Timişoara în educarea publicului din noua generaţie 

prin metode inovative. Proiectul HURO/1001/162/1.2.2. cu titlul Virtual Theatre – 

Cultural Bridge a fost finanţat cu 274.067,11 € în cadrul Programului de Cooperare 

http://www.e-theatrum.eu/
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Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. În data de 26 septembrie 2013, cu 

ocazia Zilei Cooperării Europene, s-au jucat fragmente din spectacolul ALICE, 

realizat pe parcursul acestui proiect. 

 

a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei; 

 

 S-au realizat materiale promoţionale (afişe, flyere, bannere) pentru promovarea 

stagiunii 2013/2014. Afişele lunare cu programul - conţin titlul, data şi locul 

spectacolelor. Se distribuie în oraşul Timişoara, Arad, Lugoj şi pe raza judeţului Timiş 

în şcoli, licee, biserici, centre de cultură, librării, biblioteci, locaţii frecventate de 

studenţi. Afişele şi flyere ale spectacolelor conţin informaţii despre producţii 

(distribuţia, creatorii spectacolelor), data şi locul în care se joacă spectacolul. Se 

distribuie înainte de premiera spectacolelor precum şi la reluarea acestora. 

 

 S-au împrospătat, periodic, platformele online, site-ul teatrului şi pagina de facebook. 

 

 Informaţii despre programele lunare, spectacole, artişti, sală, scenă etc. se pot obţine şi 

prin accesarea site-ul oficial al teatrului: www.tm-t.ro, pagina de Facebook a teatrului 

(http://www.facebook.com/teatrul.maghiar.timisoara). 

 

 Proiectele Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” au fost promovate prin scrierea 

comunicatelor de presă despre premiere şi alte evenimente proprii a Teatrului în limba 

maghiară şi română şi difuzarea acestora prin căile de comunicare tradiţionale. 

 

 Cu ocazia premierelor şi turneelor s-a realizat formularea textului invitaţiilor legat de 

spectacolele şi evenimentele Teatrului (la Bucureşti, Budapesta şi Subotica) şi 

pregătirea pachetelor protocol (conţinând: DVD-uri cu poze şi spectacolul respectiv, 

flyere, caiet de program şi caiet de descriere a spectacolelor, o mapă şi o plasă cu 

emblema Teatrului) ce s-au oferit invitaţilor, criticilor, participanţilor la festivalul 

TESZT. 

 

 Proiectele Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” au fost promovate prin 

mijloacele tradiţionale, dar şi prin câteva acţiuni inedite şi extrem de folositoare. 

Astfel, în perioada menţionată, TESZT – Festivalul de Teatru Euroregional a 

beneficiat de promovare prin afişe, bannere, fluturaşi şi o serie de afişe de dimensiuni 

mari, amplasate în zona teatrului, respectiv în cafenele, librării, birturi şi locuri de 

afişaj stradal. S-au împărţit fluturaşe pe una din liniile Regiei Autonome de Transport 

Timişoara – RATT. 

 
 Am realizat publicitate prin metoda tradiţională – cilindru de publictate stradală, situat 

în faţa intrării de pe strada Alba Iulia. 

 

 La sfârşitul anului 2013 am amplasat în vitrina teatrului de pe str.Alba Iulia o plasmă 

ce realizează publicitate spectacolelor din regiunea curentă, atât a afişului, cât şi cu 

imagini din spectacole. 

 

 Pentru promovarea festivalului TESZT, s-a implementat proiectul denumit generic 

“Proiectul de expansiune culturală”, coordonat de ATCCE, şi finanţat de Primăria 

Timişoara, ce a inclus producţia de materiale publicitare pentru acest festival, 

(cheltuielile eligibile oferite de ATCCE): 
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- 66 de city light-uri în România (Bucureşti, Arad, Sibiu, Oradea); 

- Aprox 30 de city light-uri în Timişoara; 

- Apariţie pe coperta 3 cu 2 săptămâni înainte de eveniment în Szegedi EST; 

- Apariţie pe coperta 3 cu 1 săptămăna înainte de eveniment în Pesti EST; 

- Banner principal pe site-ul est.hu timp de 1 săptămână – 40000 de vizualizări; 

- Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara a fost primul eveniment promovat prin 

acest proiect. 

 

 În luna mai a anului 2013, înaintea începerii Festivalului Euroregional de Teatru 

Timişoara (TESZT) am îmbunătăţit pagina web a Teatrului, cu o variantă mai uşor de 

navigat, mai atractivă şi mai funcţională. 

 

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii media; 

 

Se întreţin relaţiile de colaborare cu centrele culturale din oraşul Timişoara, cu 

organizaţiile de studenţi, cu şcolile şi liceele din Timişoara, Lugoj, Arad şi Reşiţa, cu o 

serie de organizaţii non guvernamentale şi asociaţii non profit. 

 

Comunicarea eficientă se realizează prin portalurile de internet care sunt accesate cel mai 

frecvent: site-ul teatrului (www.tm-t.ro), Facebook: (http://www.facebook.com/teatrul. 

maghiar.timisoara). 

 

Pagina web a teatrului www.tm-t.ro oferă vizitatorilor informaţii despre trupă, spectacole 

şi toate evenimentele teatrului în trei limbi (română, maghiară, engleză). Pe website 

funcţionează o galerie foto, respectiv o galerie video, care oferă poze şi trailere, sau 

materiale video ale pieselor sau diferitelor evenimente organizate de teatru. 

 

Pe lângă metodele convenţionale (afişe, flyere, calendare), Teatrul Maghiar are şi alte 

tehnici de promovare a diferitelor spectacole sau evenimente. La unele spectacole alese 

de Teatru, pe pagina de Facebook a revistei 24FUN s-au organizat concursuri în cadrul 

cărora câştigătorii primeau invitaţii duble la spectacolele noastre.  

 

În vederea îmbunătăţirii activităţiilor PR s-au realizat liste de contacte: ale invitaţilor (din 

ţară şi din străinătate), ale presei regionale, locale, naţionale şi internaţionale (române şi 

maghiare), ale persoanelor VIP, şi o listă a platformelor de publicaţie în oraş. 

 

Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara oferă programe conexe 

spectatorilor, încercând să iniţieze şi să păstreze un dialog permanent cu spectatorii. 

 

01.09.2013 - Ziua Sportului, o activitate tradiţională a teatrului, în cadrul căreia au loc 

întreceri sportive între echipele de fotbal, baschet şi tenis de masă ale teatrului şi ale unor 

instituţii şi firme din sfera colaboratorilor şi prietenilor teatrului.  

 

14.09.2013 - 15.09.2013 participarea la Festivalul Plai, materializată prin susţinerea 

workshopului „Dincolo de scenă” la Muzeul Satului, atelier în aer liber, coordonat de 

coregrafa Baczó Tünde, respectiv organizarea unor ateliere de pictat măşti. Pe durata 

celor două zile s-au distribuit materiale informative şi s-au promovat spectacolele 

teatrului. 

 

12.10.2013 – La Ziua Serviciilor Publice – am participat cu un stand de prezentare al 

teatrului, cu afişele şi pliantele spectacolelor stagiunii, expunerea unui costum din 
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spectacolul „ Immanuel Kant” de Thomas Bernhard şi un moment artistic oferit de Baczó 

Cári Tűnde éi Cári Tibor. 

 

Se continuă acţiunea cu sondajele de opinie cu ocazia fiecărui spectacol. 

 

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely a reluat transmiterea notificărilor online şi a 

postat, cu regularitate, pe portarul online de promovare a evenimentelor culturale din 

Timişoara. 

 

a.5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare; 

 

Despre spectacole, activitatea, proiectele Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” se 

relatează atât în ziare, reviste de cultură de limba română, cât şi în cele de limba 

maghiară, chiar şi publicaţii în alte limbi (engleză, germană), locale, regionale, naţionale 

şi internaţionale. 

 

Prezenţă remarcată în reviste de program şi în presa locală. De asemenea, cronici ale 

spectacolelor şi evenimentelor produse de teatru au apărut în ziare şi reviste: Heti Új Szó, 

Nyugati Jelen, Agenda (săptămânal şi Agenda online), Új Magyar Szó, Erdélyi Napló, 

Erdélyi Riport, Krónika, Orizont, Teatrul Azi etc. în România precum în revistele 

Színház, Criticai Lapok din Ungaria şi portaluri de teatru, hamlet.ro, szinhaz.hu, 

theater.hu, artactmagazine.ro, revizoronline.hu. 7ora7.hu, kulturpont.hu, timisoreni.ro etc. 

 

Croniciile sunt afişate pe avizierul teatrului, astfel acestea pot contribui la procesul de 

recepţie a spectacolelor. Ataşat găsiţi un dosar de presă cu cele mai importante apariţii în 

presa scrisă, la radio şi TV. 

 

Materiale de presă, referitoare la activitatea teatrului, au apărut în publicaţiile: Ziua de 

Vest, Nyugati Jelen, Heti Új Szó, www.tion.ro, http://www.temesvarihirek.ro, debanat.ro, 

tribuna.ro, adevarul.ro etc. 

 

Se remarcă prezenţa în cadrul emisiunii Ora Regiunii la TVR Timişoara în următoarele 

date: 

 

 15 mai 2013 – prezentator: Roxana Morun, invitaţi Attila Balázs si Kedves 

Emőke, cu ocazia Festivalului Euroregional TESZT; 

 18 sept.2013 – prezentator: Roxana Morun, invitaţi Attila Balázs si Kedves 

Emőke, cu ocazia încheierii proiectului HU-RO; 

 23 sept.2013 – prezentator: Roxana Morun, invitaţi Attila Balázs, Csoma Judit şi 

Magyari Etelka, cu ocazia premierei spectacolului „Regina frumuseţii din 

Leenane”; 

 9 oct.2013 – prezentator: Roxana Morun, invitaţi Attila Balázs, Kocsardi Levente 

şi Aszalos Geza, cu ocazia premierei spectacolului „Afaceri murdare”. 

 

a.6. profilul beneficiarului actual; 

 

Rezultatele studiilor efectuate şi dialogurile organizate cu spectatorii după reprezentaţii 

arată că beneficiarii programului Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” sunt din 

toate categoriile de vârstă, ponderea lor diferă în funcţie de genul şi caracterul 

spectacolelor. Beneficiarii programului în mare parte se disting în trei mari categorii: 

copii, tineri (18-35 de ani) şi adulţi (35-60 de ani.). 

 

http://www.temesvarihirek.ro/
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Copiii preşcolari şi şcolari frecventează reprezentaţiile spectacolelor pentru copii, 

respectiv studenţii şi intelectualii tineri aşteaptă de la programele teatrului atât relaxare 

cât şi provocare intelectuală. Spectatorii de vârsta matură preferă dramele din literatura 

clasică şi contemporană. Genurile muzicale sunt îndrăgite de toate categoriile de vârstă. 

 

Spectacolele prezentate sunt preponderent bazate pe texte contemporane, sau interpretări 

contemporane ale unor texte clasice. Scopul principal este de a crea opere cu valoare 

artistică, ce au pe lângă caracterul lor distractiv – de petrecere a timpului liber, un rol 

estetic-educativ în societate.  

 

a.7. beneficiarul ţintă al programelor teatrului  

 

Personalul organizator de public şi spectacole al instituţiei noastre, menţine legătura cu 

publicul şi se ţine cont de semnalările acestuia în configurarea programului lunar. 

Personalul de front, adică cei care se ocupă de vânzarea biletelor, plasarea publicului, etc. 

sunt receptivi la observaţiile publicului.  

 

Pe termen scurt dorim să lărgim segmentele de spectatori menţionate în punctul anterior, 

iar pe termen lung dorim să atragem în mai mare măsură gerneraţia tânără - elevii între 

14-18 ani şi în mod deosebit studenţii şi tinerii intelectuali, aceştia fiind cei mai receptivi 

la noutăţile din lumea artelor spectacolului. Segmentul important vizat este publicul tânăr 

din Timişoara, cu vârsta cuprinsă între 19-35 ani, dar se pregătesc spectacole şi pentru 

categoriile de şcolari, sub 19 ani şi publicul matur, de peste 35 de ani. Preţurile biletelor, 

accesibile tuturor categoriilor sociale, contribuie la favorizarea segmentului de tineri 

intelectuali, studenţi, sau chiar şcolari. Pe lângă publicul de etnie maghiară, spectatorii 

vorbitori de limba română sunt aşteptaţi la spectacole cu traducere simultană la cască, sau 

supratitrare. 

 

Teatrul continuă proiectul „Părerea ta contează” în cadrul căruia la fiecare scoatere de pe 

afiş al unui spectacol se face apel la public, prin provocare la dialog privitor la părerea 

spectatorului faţă de spectacolul în cauză şi cerinţele publicului pentru viitor. Astfel, 

fiecare segment de public este testat şi informat referitor la tendinţele artei teatrale, ceea 

ce este hotărâtor în configurarea repertoriului pe stagiunea următoare. 

 

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 

 

La toate spectacolele Teatrului se distribuie flyere cu chestionare, care completate şi 

returnate de spectatori după spectacole, ajută la cunoaşterea imaginii instituţiei din 

perspectiva consumatorilor de cultură. Chestionarele completate sunt centralizate şi 

analizate de echipa din cadrul departamentului de Marketing al Teatrului. 

 

a.9. analiza utilizării spaţiilor instituţiei; 

 

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea 4 instituţii de artă cultură (Opera Naţională 

Română, Teatrul Naţional, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” şi Teatrul German 

de Stat) a fost construită în perioada 1872-1874, în prezent este monument istoric. Corpul 

de clădire unde îşi desfăşoară activitatea teatrul maghiar paralel cu teatrul german 

găzduia iniţial un restaurant, o cafenea, o sală de concerte şi bal precum şi camere de 

hotel. A fost adaptat cerinţelor actuale în 1953 când a luat fiinţă teatrul maghiar respectiv 

cel german. Toată clădirea necesită intervenţii de consolidare, renovare, modernizare, în 
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mod deosebit aripa în care sunt amplasate depozitele, cabinele actorilor, birourile 

teatrului maghiar precum şi scena şi sala studio. Spaţiile de producţie, de magazie pentru 

costume, decoruri, recuzită şi de birouri sunt insuficiente, multe dintre ele insalubre. 

 

Cele două săli de spectacole: sala mare şi sala studio sunt spaţii alternative pentru 

spectacole, ele sunt folosite şi ca spaţii pentru diferite programe proprii sau spaţii gazdă. 

 

Spectacolele în perioada raportată, desfăşurate la sediul instituţiei şi în spaţii alternative 

se împart în funcţie de spaţiul de joc astfel: 53 spectacole jucate în Sala Mare, 51 în Sala 

Studio, şi 12 în spaţii alternative. 

 

a.10. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată; 

 

Reparaţii curente, permanente pentru a menţine funcţionalitatea clădirii şi  a instituţiei: 

schimbat becuri în hol sala mare, spălătorie, cabine actori, casierie, hol magazine; revizii 

la instalaţia sanitară: toalete, chiuvete, schimbat tub flexibil, pară duş din cabinele 

actorilor, schimbat tuburi neon şi startere birou secretariat, regizorat tehnic, birou contabil 

şef, schimbat prize în biroul scenografului, demontat prize neon duş studio. 

 

In luna iulie 2013 a început reamenajarea Sălii Studio. Până în momentul de faţă, 

reparaţiile au constat în: confectionat cleme suport şi bride reflectoare, demolare pereţi 

rigips, decor hol şi Studio, reparatii tencuială, zugrăvit, confecţionat şi montat bare 

susţinere reflectoare, structură metalică vestiar, cabină sunet, lumini, montare podea 

cabină sunet, lumini, montare uşa vestiar, hol, amenajare baie – în curs de finalizare, 

montare tâmplărie PVC, reparaţii uşa balcon, demontare 7 calorifere, montare 5 

calorifere, reparaţie duşumea, montare instalaţie aer condiţionat, reparaţii instalaţie 

electrică, reparaţii geamuri. S-a realizat amenajarea Biroului Administrativ de 

Specialitate, Serviciul Secretariat Artistic, Marketing şi Impresariat, Compartiment Audit 

Public Intern. S-au reparat ferestrele la Sala Studio, precum şi instalaţia electrică trifazică 

din această sală. 

 

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

 

În perioada 26 august – 1 septembrie 2013 s-a desfăşurat workshopul de mişcare ţinut de 

Döbrei Dénes şi Varga Heni, destinat actorilor Teatrului, precum şi actorilor tineri şi 

studenţilor de la şcoli de actorie din ţară şi străinătate. Rezultatele eforturilor de 

perfecţionare a mişcării scenice a actorilor s-au concretizat vizibil în performanţele 

actorilor în muzicaluri, în spectacole de mişcare, în spectacole de divertisment, dar chiar 

şi în piesele dramatice moderne. 

 

La Cursul „Sistemul de control intern/managerial” desfăşurat în perioada august-

noiembrie 2013 au participat dna Markovszky Katalin - director adjunct tehnic şi dna 

Juhász Monica - şef birou financiar-contabil. 

 

La Cursul de perfecţionare „Achiziţii publice, contracte şi concesiuni” desfăşurat în 

perioada 18-22 noiembrie 2013 a participat dna Carmen Ilie - referent achiziţii publice. 

 

La Cursul de perfecţionare „Resurse umane, seminar de resurse umane, legislaţia muncii 

şi REVISAL, evaluarea performanţelor angajaţilor” desfăşurat în data de 12 noiembrie 

2013, persoana participantă a fost Horváth Iuliana, referent RU. 
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La Cursul de perfecţionare în „Legislaţia muncii” desfăşurat în data de 12 noiembrie 

2013, persoana participantă a fost Péter Annamária - şef birou administrativ de 

specialitate. 

 

La Cursul de specializare „Arhivare” desfăşurat în luna noiembrie 2013 persoana 

participantă a fost Menyhárt Ildikó, referent. 

 

La Cursul „Coordonator transport” din perioada 3-14 decembrie 2013: persoana 

perticipantă a fost Toader Doru, şofer. 

 

b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 

 

În perioada analizată pe repertoriul teatrului se regăsesc 8 premiere şi 7 reluări în cadrul 

programelor derulate, astfel: 

 

 Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune modernă: 

 

„O, ce zile frumoase!” – autor: Samuel Beckett, regia: Kedves Emőke, premieră în 17 

mai 2013. 

„Peer Gynt” (reluare)– autor: Henrik Ibsen, regia-coregrafia: Horváth Csaba, coproduţie 

cu  Trupa Forte, Budapesta (HU). Premieră în Timişoara 19 şi 20 septembrie 2012, 

premieră în Budapesta 13 şi 14 octombrie. Povestea, aflată la limita dintre vis şi realitate, 

promite o experienţă teatrală neobişnuită, prin armonia dintre imaginile expresive, sunete, 

mişcare şi joc actoricesc. 

 

 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 

 

„Operă Ţărănească” – autor: Pintér Béla – Darvas Benedek, regia: Szikszai Rémusz, 

premieră în 4 februarie 2013. Unul dintre cele mai îndrăgite şi aplaudate spectacole din 

stagiunea 2012/2013, atât la publicul vorbitor de limba maghiară, cât şi în rândul 

spectatorilor de limba română. 

„Ai lăv iu” (reluare) – autor: Jimmy Roberts - Joe DiPietro, regia: Puskás Zoltán, 

premieră în 7 noiembrie 2009. Valorifică potenţialul genului muzical contemporan 

precum talentul şi performanţele actorilor din formaţia Shake Quartett. 

 

 Programul DRAMA, destinat autorilor contemporani: 

 

„Frumoasa călătorie a urşilor panda” povestită de un saxofonist care avea o iubită la 

Frankfurt – autor: Matei Vişniec, data: 14 februarie 2013. Spectacol-lectură organizat cu 

ocazia Zilei Îndrăgostiţilor, în prezenţa autorului. După reprezentaţie a avut loc o discuţie 

cu publicul şi dramaturgul, moderată de Daniela Magiaru. 

„Vremuri de pace” - regia şi scenariul (bazat pe ideile şi improvizaţiile actorilor din 

distribuţie): Hajdu Szabolcs, avanpremieră în 26 martie 2013, premieră în 27 martie 

2013, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. 

„Regina frumuseţii din Leenane” – autor: Martin McDonagh, regia: Upor László, 

premiera: 28 septembrie 2013. 

„Poliţia” (reluare) – autor: Sławomir Mrożek, regia: Hernyák György, premieră în 7 

octombrie 2012. 

„Înainte de potop” (reluare) – autor: Oleg şi Vladimir Presnyakov, regia: Szabó Máté, 

premiera: 29 noiembrie 2012. 

„Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. Gábor, premiera: 7 

decembrie 2012., premiera de gală: 18 decembrie 2012. 
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„Efecte secundare” (reluare) – după Woody Allen, regizor-coregraf: Katona Gábor, 

premieră în 25 februarie 2011. 

„Prah” (reluare) – autor: Spiró György, regia: László Sándor, premieră: 8 octombrie 

2010. 

„Devianţă” (reluare) – autor: Németh Ákos, regia: Németh Ákos, premieră: 14 octombrie 

2011. 

„Jegoasa” (spectacol-lectură) – autor: Pintér Béla, regia: Tokai Andrea, spectacol: 21 

septembrie 2013, cu ocazia sărbătoririi Zilei Dramaturgiei Maghiare. 

„Camera Isabellei” (spectacol lectură) – autor: Jan Lawers, regia: Daniela Magiaru, 

spectacol: 11 decembrie 2013, găzduit de Aula bibliotecii, un proiect realizat împreună cu 

Facultatea de Muzică, secţia Artele Spectacolului, Actorie (limba română şi limba 

germană) şi Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”. 

 

 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul trupei:  

 

„Afacere murdară” – regia: Gyulay Eszter, data premierei: 4 octombrie 2013. 

„mady-baby” (reluare) – autor: Gianina Cărbunariu, regia: B. Fülöp Erzsébet, interpretă: 

Borbéy B. Emília, premieră în 13 aprilie 2010. 

 

 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a artiştilor din 

teatru: 

 

Workshop de mişcare scenică pentru actori – 26 august – 1 septembrie 2013. Workshopul 

iniţiat şi desfăşurat cu succes în anii precedenţi pentru actori tineri, a fost coordonat anul 

acesta de Döbrei Dénes şi Varga Heni. Rezultatele eforturilor de perfecţionare a mişcării 

scenice a actorilor s-au concretizat vizibil în performanţele actorilor în muzicaluri, în 

spectacole de mişcare, în spectacole distractive, dar chiar şi în piesele dramatice moderne. 

În încheierea atelierului de lucru s-a ţinut o prezentare în Sala Mare a Teatrului. 

Dincolo de scenă - programul extraordinar dedicat tinerilor pasionaţi de teatru - 

workshop-uri lunare, sub conducerea coregrafei Baczó Tünde şi a actorilor Magyari 

Etelka, Balázs Attila, Bandi András Zsolt, Tokai Andrea şi Molnos András Csaba. 

 

 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 

 

6 februarie 2013 – „Pyramidon”, regia-coregrafia: Katona Gábor. Spectacol de mişcare 

non-verbal invitat al Teatrului de dans Europa-Centrală. 

24 aprilie 2013 – „Ady és Petőfi” (Ady şi Petőfi), regia: Scherer Péter. Spectacol invitat 

al Asociaţiei "Manna" şi Arta Spectatorului S.R.L. Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a 

Liceului Teoretic „Bartók Béla”. 

2 mai 2013 – „La Rivière Bien Nommée”, regia si interpretarea: Patrick Corillon. 

Spectacol invitat al Institutului Cultural Francez. S-a asigurat traducere simultană la cască 

în limba română. 

10 mai 2013 – „VOKS” - interaktív politikai táncszínház (VOT - teatru-dans politic 

interactiv), regia: Szabó Réka. Spectacol invitat al companiei “The Symptoms”. 

13 octombrie 2013 – „Gardénia” de Elzbieta Chowaniec, regia: Pelsőczy Réka, spectacol 

invitat al Trupei KV din Budapesta. 

25 octombrie 2013 – Concert umanitar Még 5 Perc unplugged & Kiss Attila, organizat, 

pentru ajutarea actorului Nagy Alfréd, membru al Teatrului „Tamási Áron” din Sfântu 

Gheorghe, iar toate fondurile strânse au fost donate pentru a-i salva viaţa. 
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20 noiembrie 2013 – „Viaţa ca un joc uşor”, regia: Alexandra Gandi, spectacol caritabil, 

producţie a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad. 

24 noiembrie 2013 – Concert Theatre Fleas Orchestra. 

30 noiembrie 2013 – „Bambuc” Ördög şi „Fekete Sáfrán”, spectacole invitate al 

Ansamblului Nagyvárad. 

4 decembrie 2013 – „White Coffee”, regia: Lucie Málkova, spectacol invitat al trupei 

independente de teatru Lakmusz Csoport din Budapesta. 

17 decembrie 2013 – „Banul Bánk? Prezent!”, regia: Visky Andrej, producţie invitată a 

trupei WaitingRoom Project din Cluj-Napoca. Spectacolul a fost ţinut în Aula Magna a 

Liceului Gerhardinum. 

17 decembrie 2013 – „Advertego”, regia: Botos Bálint, producţie invitată a trupei 

WaitingRoom Project din Cluj-Napoca. 

 

 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 

 

„Zián & Kopik” (reluare) – regia: Palocsay Kisó Kata, premieră în 4 februarie 2011. 

„Vagabondo” (reluare) - după Karel Čapek, regia: Peter Pashov – Zheni Pashova, 

avanpremieră în 7 iulie 2012, premieră în 26 septembrie 2012. 

„Ionică Măzărică” (reluare) – regia: Csató Kata, premieră în 30 aprilie 2012. 

 

 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 

 

Teatrul a fost implicat într-un proiect european transfrontalier, intitulat „Virtual Theatre”. 

 

„Virtual Theatre" – Cultural Bridge, Teatru virtual – Punte culturală, 

HURO/1001/162/1.2.2. Inno-Motive Nonprofit Kft. din Szeged şi Teatrul Maghiar de 

Stat Csiky Gergely au derulat împreună proiectul „Teatru Virtual" finanţat cu 274.067,11 

€ în cadrul programului HU-RO CBC (2007-2013).Scopul proiectului „Virtual Theatre" 

este de a aduce împreună producători, e-traineri şi publicul din spaţiul HU RO, clădirea 

unui pod cultural, care oferă noi posibilităţi de comunicare şi conectare pentru public şi 

teatru. Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Uniunii Europene, detaliile se găsesc pe: 

www.huro-cbc.eu. Proiectul oferă posibilităţi inovative pentru crearea legăturilor 

transfrontaliere, şi oferirea unor noi posibilităţi în domeniul IT, teatrelor şi pegadogiei. 

În cadrul proiectului se deyvoltă o metodologie online care permite tinerilor talentati sa 

înveţe despre posibilităţile online în domeniul educaţiei teatrale, utilizarea acestora în 

mod inovativ şi integrarea lor în producţii proprii. Valori adaugate ale proiectului: 

desfiinţarea graniţelor de pe hărţile mentale ale implicaţilor, încurajarea identităţii locale 

şi diseminarea cunoştinţelor din domeniul teatrului. 

 

Organizarea Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT) – 24-31 mai 2013. 

 

Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Timişoara (RO) 

Hajdu Szabolcs: Vremuri de pace 

R.: Hajdu Szabolcs 

 

Concert Lajkó Félix şi orchestra sa 

 

Krecsányi Ignác - Păţaniile unui director de teatru (Vernisaj) 

 

Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Timişoara (RO) 

Calderón: Viaţa e vis 

R.: Mihai Măniuţiu 

http://www.huro-cbc.eu/
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Teatrul din Novi Sad (SRB) 

Beumarchais/Mladenović/Gyarmati: Opera ultima 

R.: Kokan Mladenović 

 

Colectivul Teatral "Cinema de Vară", Kelebija (SRB) 

Cartea lui Lit şi Mix 

R.: Döbrei Dénes şi Lajkó Félix 

 

Teatrul Naţional Szeged (HU) 

Hermann Broch: Camerista 

R.: Sándor János 

 

Lőkös Ildikó: Seri timişorene - lansare de carte 

Volum de convorbiri cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înfiinţarea Teatrului 

 

Teatrul Naţional Sârbesc, Novi Sad (SRB) 

A. P. Cehov: Pescăruşul 

R.: Tomi Janežič 

 

Discuţii tematice – moderator: Varga Anikó 

 

Compania de Teatru "Aradi Kamaraszínház", Arad (RO) 

Jevgenyij Grikovec: Vodkapolka, sau cum am mâncat un câine 

R.: Krámer György 

 

Atelje212, Belgrad (SRB) 

Boris Liješević - Branko Dimitrijević: Sala de aşteptare 

R.: Boris Liješević 

 

Teatrul "Szkéné" / Trupa Forte, Budapesta (HU) 

Agota Kristof: Marele caiet 

R.: Horváth Csaba 

 

Teatrul "Móricz Zsigmond" din Nyíregyháza (HU) 

Serghei Serghievici Prokofiev: Petrică şi lupul 

R.: Tapasztó Ernő 

 

Discuţii tematice – moderator: Varga Anikó 

 

Teatrul German de Stat Timişoara (RO) 

Neil LaBute: CUPLUtoniu - Furiile & Marele război 

R.: Radu Alexandru Nica 

 

Arta Spectatorului S.R.L. / Teatrul "Szkéné", Budapesta (HU) 

Parti Nagy Lajos: Sufleu de bivol 

R.: Göttinger Pál 

 

Concert Boris Kovač & La Campanella 
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Discuţii tematice – moderator: Varga Anikó 

 

Teatrul Popular din Subotica, Trupa Maghiară, (SRB) 

Biljana Srbljanović: Moartea nu e bicicletă (ca să ţi se fure) 

R.: Tanja Miletić-Oručević 

 

Discuţii tematice – moderator: Varga Anikó 

 

Pintér Béla şi Trupa, Budapesta (HU) 

Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn 

R.: Pintér Béla 

 

Concert Harry Taviatian şi Cserey Csaba 

 

Conferinţă TESZT 

 

Teatrul "Kosztolányi Dezső", Subotica (SRB) 

Accent Grave: Somniare Somnia 

R.: Varga Heni 

 

Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Timişoara (RO) 

Pintér Béla - Darvas Benedek: Operă ţărănească 

R.: Szikszai Rémusz 

 

Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Timişoara (RO) 

Gală festivă pentru sărbătorirea a 60 de ani de la înfiinţarea teatrului 

R.: Trupa 

 

 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 

 

Crosul firmelor 2013: 32 de angajaţi ai Teatrului alături de membri ai familiilor lor, de 

prieteni şi de tineri angrenaţi în proiectul european „Teatru Virtual - Pod cultural" au 

participat la evenimentul organizat de Atletic Club Maraton împreună cu Primăria 

Municipiului Timişoara, Administraţia Domeniului Public, Camera de Comerţ, Industrie 

şi Agricultură Timiş. Angajaţii s-au întrecut în ciclism, respectiv alergare. 

 

Meci de tenis de masă, meci de fotbal, meci de baschet: echipa Teatrului „Csiky 

Gergely”, echipa presei locale din Timişoara şi echipa formată din prietenii teatrului. 

Data: 1 septembrie 2013. 

 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: 

judeţ, judeţele limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

 

În afara sediului în anul 2013 Teatrul a susţinut 23 de spectacole în deplasare. 

 

Miniturneul în Budapesta cu spectacolul „Peer Gynt”, coproducţie a Teatrului Maghiar de 

Stat „Csiky Gergely" din Timişoara cu Compania Forte din Budapesta a putut fi vizionat 

în 19 şi 20 februarie la Centrul de Artă Contemporană Trafó din Budapesta. Trafó - 

Centrul de Artă Contemporană din Budapesta este gazda evenimentelor culturale 

naţionale şi internaţionale de înaltă calitate şi diversitate, cu accent pe intersecţia teatrului 

cu dansul contemporan. 
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Deplasare la Teatrul „Szkéné” din Budapesta: 03.04.2013., cu spectacolul de mare succes 

„Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, în regia lui Koltai M. Gábor. 

 

Deplasare la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad: 10.04.2013., cu spectacolul „Operă 

ţărănească” de Pintér Béla şi Darvas Benedek, în regia lui Szikszai Rémusz. 

 

Deplasare la Miercurea-Ciuc cu spectacolul „Operă ţărănească”, acesta fiind jucat în data 

de 20 octombrie 2013 în sala Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”. 

 

Interkultour - Evenimente Teatrale Timişorene La Bucureşti 

Programul evenimentelor: 

30 octombrie, ora 19:00 - Bibliothèque Pascal 

Studio Horia Bernea la Muzeul Naţional al Ţăranului Român 

31 octombrie, ora 18:00 şi 21:00 – „Vremuri de pace” (r.: Hajdu Szabolcs) 

Teatrul Odeon, Sala Majestic, 

1 noiembrie, ora 15:00 – „Întreabă-l pe regizor!” 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” 

2 noiembrie, ora 19:00 – „Gardenia” (r.: Koltai M. Gábor) 

3 noiembrie, ora 18:00 - „Gardenia” (r.: Koltai M. Gábor) 

Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”. 

 

„Caravana Teatrală”: proiect anual al Teatrului Maghiar, desfăşurat în anul 2013 la  

începutul lunii decembrie (03.12.2013). Spectacolul de mare succes „Operă ţărănească” 

de Pintér Béla şi Darvas Benedek au fost prezentate pe Scena Jadran a Teatrului Popular 

din Subotica. 

 

Deplasare la Budapesta cu spectacolul „Operă ţărănească”. Producţia Teatrului Maghiar 

de Stat „Csiky Gergely" din Timişoara a putut fi vizionată în 22 noiembrie la Teatrul 

„Katona József” din Budapesta şi s-a jucat cu sală plină şi mare succes. 

 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţional etc.) 

 

Festivalul Táncfarsang de la Nyíregyháza, Ungaria – 05.03.2013., participare cu 

spectacolul „Peer Gynt” de Henrik Ibsen, în regia şi coregrafia lui Horváth Csaba. 

Festivalul „BÁBÚ” din Budapesta – 04.04.2013, participare cu spectacolul pentru copii 

Vagabondo, în regia lui Peter Pashov şi Zheni Pashova. 

Festivalul „Finálé” din Szeged - 21.05.2013, participare cu spectacolul „Prah” de Spiró 

György, în regia lui László Sándor. 

Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda – 24.06.2013, participare cu spectacolul 

spectacolul „Operă ţărănească” de Pintér Béla şi Darvas Benedek, în regia lui Szikszai 

Rémusz, actriáa Tokai Andrea fiind laureată cu Premiul Oraşului Kisvárda. 

Festivalul Plai, Timişoara – 14 şi 15.09.2013, „Dincolo de scenă” la Muzeul Satului, 

atelier în aer liber, coordonat de coregrafa Baczó Tünde, sâmbătă, 14 septembrie, de la 

ora 13:00 şi duminică, 15 septembrie de la ora 17:00. Participanţii şi-au exprimat starea 

interioară prin dans, au improvizat individual şi în grup, învăţând fraze de mişcare, dar şi 

cum să lucreze mai bine cu corpul. Workshop-ul s-a desfăşurat în limba română. Tot în 

cadrul festivalului Plai, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely" Timişoara a organizat şi 

un atelier de pictat măşti, sâmbătă de la ora 15:00 şi duminică de la ora 13:00. 

Fux Fest, Oradea – 13 septembrie 2013, participare cu spectacolul „Vagabondo” după 

Karel Capek, în regia lui Peter Pashov şi Zheni Pashova, fiind laureat pentru cel mai bun 

spectacol de păpuşi. 
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Festivalul de Teatru Scurt, Oradea – 22.09.2013., participare cu spectacolul „Gardenia” 

de Elzbieta Chowaniec, în regia lui Koltai M. Gábor, în care actriţa Lőrincz Rita a fost 

laureată cu premiul pentru cea mai bun rol feminin. 

Colocviul Teatrelor Minorităţilor Naţionale, Gheorgheni – 06.10.2013, participare cu 

spectacolul „Vremuri de pace” de şi în regia lui Hajdu Szabolcs. 

Festivalul DraMa, Odorheiu Secuiesc - 19.10.2013, participare cu spectacolul „Operă 

ţărănească” de Pintér Béla şi Darvas Benedek, în regia lui Szikszai Rémusz. 

FNT – Festivalul Naţional de Teatru de la Bucureşti – 02-03.11.2013, participare cu 

spectacolul „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, în regia lui Koltai M. Gábor. 

Spectacolele au avut loc la Teatrul Nottara. 

Festivalul Desiré Central Station, Subotica – 25.11.2013, participare cu spectacolul 

„Vremuri de pace” de şi în regia lui Hajdu Szabolcs. Spectacolul a avut loc pe Scena 

Jadran a Teatrului Popular din Subotica. 

Festivalul de Dramă Contemporană, Budapesta – 28-29.11.2013, participare cu 

spectacolul „Vremuri de pace” de şi în regia lui Hajdu Szabolcs. Spectacolele au avut loc 

în spaţiul de artă Jurányi Inkubátorház. 

 

b.4. Premii şi distincţii acordate spectacolelor şi actorilor Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 

Gergely” din Timişoara în anul 2013 

 

 Compozitorul Cári Tibor – Laureat al Premiului special pentru Muzică de teatru, 

distincţie decernată de Senatul UNITER. Trofeul i-a fost înmânat de Balázs 

Attiladirectorul Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"din Timişoara în cadrul 

celei de-a XXI-a ediţii a Galei Premiilor UNITER, care a avut loc în 13 mai 2013, 

la Sala Mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri" din Iaşi. 

 Tokai Andrea – Premiul oraşului Kisvárda, acordat pentru prestaţia din 

spectacolul „Operă ţărănească” de Pintér Béla şi Darvas Benedek, cu ocazia 

perticipării la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Teatrelor Maghiare de la 

Kisvárda. 

 Lőrincz Rita – Cea mai bună actriţă a Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea, 

pentru rolul din spectacolul „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, în regia lui Koltai 

M. Gábor. 

 În ultima lună a anului 2013 s-au oferit premii de către Pro Cultura Timisiensis 

actorului Kocsárdi Levente şi coregrafei Baczó Tünde la categoria Certitudini.  

 Cu ocazia Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio, Scenograful Albert 

Alpár a primit Premiul pentru scenografie pentru spectacolul „Ultima şansă”, de 

Mihail Zadornov, producţie a Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea.  

 Diploma de excelenţă – a fost acordată de Primăria Timişoara pentru participarea 

la Festivalul Naţional de Teatru la Bucureşti şi prezenţa cu două reprezentaţii ale 

spectacolului „Gardenia” de Elźbieta Chowaniec, în regia lui Koltai M.Gábor şi 

proiecţia filmului Bibliothéque Pascal, producţie cinematografică cu multiple 

distincţii, regizată de Hajdu Szabolcs, la „Vremuri de pace”, spectacol al aceluiaşi 

regizor. 

 

Sinteză în cifre: În perioada raportată Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara  a totalizat 132 

spectacole din care 105  la sediu şi 27 în deplasări.  De reprezentaţiile Teatrului au beneficiat 

un număr de 12744 spectatori. 
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5). OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2014 

 

În perioada raportată, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a derulat următoarele proiecte: 

 

 

 

 Proiectul HURO/1001/162/1.2.2. cu titlul Virtual Theatre – Cultural Bridge a fost 

finanţat cu 274.067,11 € în cadrul Programului de Cooperare Trasfrontalieră Ungaria-

România 2007-2013. Durata proiectului: 01 iulie 2012 – 30 iunie 2013. 

 Premiera „Peer Gynt” - autor: Henrik Ibsen, regia-coregrafia: Horváth Csaba, 

coproduţie cu  Trupa Forte, Budapesta (HU). Perioada desfăşurării: aprilie - 

septembrie 2012. Sursa finanţării: Fondul „Bethlen Gábor” şi Primăria Timişoara. 

 Spectacolul „Operă ţărănească” – autor: Pintér Béla şi Darvas Benedek, regia: 

Szikszai Rémusz. Perioada desfăşurării: decembrie 2012 – februarie 2013. Sursa 

finanţării: EMMI şi Primăria Timişoara. 

 Turneu în Ungaria – deplasări cu spectacolele „Peer Gynt” de Henrik Ibsen, 

„Vagabondo” după Karel Capek, „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, „Prah” de Spiró 

György. 

 Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara (TESZT) - Festivalul euroregional de 

teatru devenit tradiţie, la care companiile de teatru din regiune au fost prezente cu câte 

un spectacol de top.  

 Evenimentul care s-a desfăşurat în perioada 24-31 mai a fost unul special, având în 

vedere că în acest an instituţia sărbătoreşte 60 de ani de la înfiinţare. Au avut loc 

întâlniri ale oamenilor de teatru, personalităţi artistice care au amprentat destinul 

acestei scene, o gală festivă şi a fost organizată o expoziţie de anvergură.  

 Pe lângă spectacolele de teatru selecţionate şi acţiunile dedicate împlinirii celor 60 de 

ani de existenţă,  în cele opt zile de festival s-au derulat multiple programe adiacente. 

Astfel, chiar în ziua deschiderii am putut urmări concertul lui Lajkó Félix şi orchestra 

sa. Publicul a avut ocazia să se bucure şi de alte momente muzicale excepţionale, 

precum cele oferite de  Boris Kovač şi La Campanella, Harry Tavitian & Cserey 

Csaba. Sursa finanţării: Primăria Timişoara, CJT – Agenda Culturală, venituri proprii. 
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Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” îşi propune să deruleze următoarele proiecte în 

perioada următoare a anului 2014:  

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

proiect 

Sursa de 

finanţare 

Perioada de 

desfăşurare 

Sursa de 

finanţare 

Suma 

solicitată 
Obs. 

1.  Caravana 

Teatrală 

Consiliul 

Judeţean 

Timiş 

Martie – iunie 

şi septembrie 

– decembrie 

2014 

Venituri proprii 

+ subvenţie 

C.J.Timiş 

15.000 lei 

Solicitare 

financiară 

depusă 

2.  

TESZT – 

Festivalul 

Euroregional 

de Teatru 

Consiliul 

Judeţean 

Timiş 

Mai 2014 

Venituri proprii 

+ subvenţie 

C.J.Timiş + 

subvenţie 

AFCN 

80.000 lei 

Solicitare 

financiară 

depusă 

3.  Teatru 

educaţional 

Consiliul 

Judeţean 

Timiş 

Martie – iunie 

şi septembrie 

– decembrie 

2014 

Venituri proprii 

+ subvenţie 

C.J.Timiş 

12.000 lei 

Solicitare 

financiară 

depusă 

4.  
„Promovarea 

teatrului 

maghiar” 

AFCN 

Septembrie – 

octombrie 

2014 

Venituri proprii 

+ subvenţie 

AFCN 

80.000 lei 

Proiect în 

curs de 

elaborare 

5.  

TESZT – 

Festivalul 

Euroregional 

de Teatru 

AFCN Mai 2014 

Venituri proprii 

+ subvenţie 

C.J.Timiş + 

subvenţie 

AFCN 

80.000 lei 

Proiect în 

curs de 

elaborare 

6.  

Ateliere de 

pregătire şi 

schimburi de 

bună practică 

EEA Grants - 

Granturi 

SEE: 

Programul 

„Promovarea 

diversitatii in 

cultura si arta 

in cadrul 

patrimoniului 

cultural 

european” 

Septembrie 

2014 – 

Septembrie 

2015 

Fonduri 

europene 

nerambursabile 

15.000 

euro 

Proiect în 

curs de 

elaborare 

7.  
Promovarea 

şi mobilitatea 

artiştilor 

EEA Grants - 

Granturi 

SEE: 

Programul 

„Conştientiza

-rea 

Septembrie 

2014 – 

Septembrie 

2015 

Fonduri 

europene 

nerambursabile 

75.000 

euro 

Proiect în 

curs de 

elaborare 
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diversităţii 

culturale” 

8.  

Cercetarea 

istoriei 

teatrului 

timişorean – 

imagini şi 

caiete de 

spectacole, 

materiale 

despre 

spectacole 

EEA Grants - 

Granturi 

SEE: 

Programul 

„Documentar

ea istorie 

culturale” 

Septembrie 

2014 – 

Septembrie 

2015 

Fonduri 

europene 

nerambursabile 

45.000 

euro 

Proiect în 

curs de 

elaborare 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

Balázs Attila 
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