
1 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

 

 

P R I M Ă R I A  M U N I C I P I U L U I  T I M I Ş O A R A  

B - d u l  C . D . L o g a  n r .  1 ,  3 0 0 0 3 0  T i m i ş o a r a , t e l / f a x  + 4 0  2 5 6  
2 0 4 8 8 6  e - m a i l :  p r i m a r i a t m @ p r i m a r i a t m . r o ,  
i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o  

 

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 

AL VICEPRIMARULUI DAN DIACONU 

 

 

 

 

Direcţii/ instituţii aflate în subordine: 

 Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale 

 Direcţia de Mediu 

 Direcţia Comunicare 

 Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 

 Teatrul German de Stat  

 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” 

 SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 
 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

DIRECTIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE 

 

Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a fost înfiinţată prin H.C.L.M.T. 

nr.5/15.01.2013, modificată prin H.C.L.M.T.nr.126/26.02.2013. Pe parcursul anului 2014 

componența direcției s-a modificat prin H.C.L.M.T. nr. 77/25.02.2014 și prin H.C.L.M.T. nr. 

581/09.12.2014, având următoarea structură: 

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

2.Serviciul Administrare si Întreţinere Patrimoniu, Instituţii Școlare, Medicale, Sportive şi 

Culturale: un post de conducere-sef serviciu vacant; 

- Biroul Baze Sportive: un post de conducere vacant şi 18 posturi de execuţie; 

- Compartiment Şcoli: 4 posturi de execuţie, din care 1 post vacant; 

- Compartiment Spitale: un post de execuţie; 

- Compartiment Instituţii Culturale: un post de execuţie; 

3. Biroul Tehnic: un post de conducere vacant şi 9 posturi de execuţie. 

o Biroul Baze Sportive  

Obiectul de activitate al Biroului Baze Sportive, constă în gestionarea cu maximă eficientă a 

administrării bazelor sportive aflate în 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 realizarea actiunilor cuprinse in procedura 

operationala privind finanţarea de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru proiecte de 

activitate sportivă, prin contribuții financiare alocate prin asociere unor structuri sportive și 

organizații, respectiv prin cotizațiile anuale atribuite asociațiilor sportive in care Municipiul 

Timisoara este membru. 

Sinteza activităţii pe anul 2014 

I. Activitatea de organizare şi reglementare 

A avut ca suport următoarele reglementări legale, care au stat la baza acțiunilor desfășurate: 

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

nr.10/27.01.2009;  

2.S-a aplicat H.C.L.M.T. nr. 14/28.01.2014, privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii 

Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

3.S-a revizuit procedura operaţională PO 63; 
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4.În conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 283/13.03.2003, s-a asigurat accesul 

gratuit al cetăţenilor municipiului la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv „Bega”, în 

cadrul programului național” Mișcare pentru sănătate”;  

5.În baza Hotărârii de Guvern nr 1817/ 13.12.2006, 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; 

6.S-a aprobat procedura operaţională PO 120, privind acordarea finanţării de la bugetul local 

al municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii;  

7.Prin H.C.L.M.T. nr. 73/25.02.2014, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara şi 

Federaţia Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014; 

8.Prin H.C.L.M.T. nr. 141/25.03.2014, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara şi 

Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea şi desfăşurarea programului sportiv 

internaţional Gala de Box ,,Capitala Boxului Timişoara”; 

9.Prin H.C.L.M.T. nr. 147/25.03.2014, s-a aprobat regulamentul privind regimul finantarilor 

acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă; 

10.Prin H.C.L.M.T. nr. 232/20.05.2014, s-au aprobat proiectele de activitate sportivă şi 

contribuţiile financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi 

structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014; 

11.Prin H.C.L.M.T.nr. 29/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 324/26.06.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

615/09.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 2014; 

12.Prin H.C.L.M.T. nr. 31/28.01.2014; H.C.L.M.T. nr. 614/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

634/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru AS Club Sportiv A.C.S.Poli Timişoara pe anul 2014; 

13.Prin H.C.L.M.T.nr. 74/25.02.2014, H.C.L.M.T. nr. 616/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

635/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara, pe  anul 2014; 

14.Prin H.C.L.M.T.nr. 30/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 617/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 

636/19.12.2014 s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, pe anul 

2014; 

15.Prin H.C.L.M.T. nr. 368/18.07.2014 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local pentru 

manifestările sportive cu ocazia Zilei Timişoarei, ediţia 2014; 
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16.Prin H.C.L.M.T. nr. 575/27.11.2014 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local a 

cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului 

Timişorean - ediţia 2014"; 

17.Prin H.C.L.M.T. nr. 38/25.02.2014,s-a aprobat scoaterea la licitaţie publică deschisă, în 

vederea închirierii, a unor spaţii disponibile situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia;  

18.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; 

II. Activitatea de administrare și gospodărire a patrimoniului infrastructurii sportive 

A avut ca principale acţiuni: 

1.Realizarea atribuţiilor privind asigurarea logisticii pentru desfăşurarea optimă a activităţilor 

din bazele sportive s-a făcut cu angajaţii proprii, serviciul de curăţenie fiind externalizat la Societatea 

Drumuri Municipale. În mod concret, activitatea personalului Biroului Baze Sportive a vizat 

obiectivele Sala „Olimpia” şi Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), 

respectiv cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public 

(în parcuri şi în incinta unor şcoli); 

  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 de intervenții urgente cu personalul propriu pentru igienizări, 

zugrăveli, reparaţii pentru tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice; 

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; 

5.Administrația bazei sportive a colaborat cu Biroul Tehnic in timpul desfășurarii lucrărilor 

cuprinse in obiectivul de investiții ”Reabilitare construcţii, instalaţii la Sala Polivalentă Olimpia”-

centrală de tratarea aerului şi chiller, reabilitarea instalaţiei de ventilaţie;  

6. Administrația bazelor sportive a colaborat cu Biroul Tehnic pe durata execuției lucrărilor 

de reparaţii curente, construcții şi instalaţii, efectuate la Sala Polivalentă Olimpia şi  Complexul 

Sportiv Bega; 

7.S-au realizat cu personalul propriu şi în colaborare cu Direcţia de Mediu, lucrări de 

amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi și a parcului fitness din perimetrul şi zonele adiacente Sălii 

,,Olimpia’’,respectiv a Complexului Sportiv ,,Bega’’, precum şi a terenurilor de sport amenajate in 

parcuri; 
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8.S-a urmărit graficul programat conform normelor sanitare în vigoare și s-au efectuat lucrări 

de deratizări si dezinsecţii la bazele sportive, prin Directia de Mediu; 

9.S-au efectuat, prin Biroul Tehnic, verificări ISCIR pentru echipamentele din dotarea 

bazelor sportive; 

10. S-au monitorizat cele 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului Timişoara 

pe domeniul public şi s-au întocmit referate la Biroul Tehnic pentru a se remedia deteriorările 

înregistrate; 

11.S-au completat lunar fişele de calcul pentru determinarea contravalorii utilităţilor folosite 

de către  ocupantul spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din incinta Sălii Polivalente 

Olimpia ; 

12.S-a urmarit si s-a realizat incasarea fara restante de la utilizatori a contravalorii tarifelor de 

inchiriere a bazelor sportive ; 

   III.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 283/2003; Contractele 

de asociere încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi structuri sportive, asociaţii 

sau fundaţii fără scop patrimonial, încheiate în baza H.C.L.M.T nr. 232/20.05.2014; H.C.L.M.T. nr. 

29/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 324/26.06.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 615/09.12.2014 prin care s-a 

aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru 

Asociaţia Baschet Club Timişoara pe anul 2014; H.C.L.M.T. nr. 31/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 

614/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 634/19.12.2014 prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu 

de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru ACS Poli Timişoara pe anul 2014;  

H.C.L.M.T. nr. 74/25.02.2014, H.C.L.M.T. nr. 616/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 635/19.12.2014 

prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara pe  anul 2014; 

H.C.L.M.T. nr. 30/28.01.2014, H.C.L.M.T. nr. 617/09.12.2014 şi H.C.L.M.T. nr. 636/19.12.2014 

prin care s-a aprobat contribuţia financiară cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului 

Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara pe anul 

2014; 

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 de 25m).Bazele 

sportive au fost puse la dispoziţie cu titlu gratuit pentru structurile sportive asociate cu Municipiul 
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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 absolută programele sportive. 

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 la Sala Polivalenta ,,Olimpia’’ s-au desfăşurat 

activităţile prevăzute în programul național pentru competiții interne și internaționale, inclusiv 

programele de pregătire sportivă şi refacere, pentru echipele divizionare ale următoarelor structuri 

sportive : Asociaţia Sportiva Baschet Club Timişoara (baschet masculin-seniori şi tineret), Baschet 

Club Timba (baschet masculin-seniori si tineret), Baschet Club Danzio (baschet feminin-

senioare),Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timişoara (handbal masculin-

seniori),C.S.Universitatea (handbal feminin-senioare), C.S. Timişoara (handbal feminin-senioare), 

C.S.Şcolar Bega (baschet juniori -feminin si masculin), L.P.S. Banatul (handbal juniori- masculin şi 

feminin),Asociația Județeană de Fotbal Timiș.  

Aceste activităţi s-au derulat însumând în medie 10 luni active, cuprinzând perioada de 

pregătire şi cea competiţională, media lunară pentru această perioadă fiind de 76 ore, iar gradul de 

ocupare al sălii de 108.5%(datorita programelor sportive derulate si in weekend). Referitor la 

întreaga activitate sportivă desfăşurată în Sala Polivalentă Olimpia în decursul anului, au fost 

programate săptămânal în medie un număr de 69 de ore pentru activităţile sportive, dintr-un total de 

70 de ore disponibile (14ore/zi x5zile/săptămână), rezultând un grad de ocupare al sălii de 98.5%. 

Statistic, în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale de jocuri sportive, s-au 

desfăşurat la Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ : 87 meciuri de baschet, 43 meciuri de handbal, 24 jocuri 

de fotbal în sală , după cum urmează : 

 

- la baschet: 51  de meciuri din campionatul Ligii Naţionale de Baschet  şi în Cupa 

României, 4 meciuri din campionatele diviziei B şi tineret; meciurile Campionatului European de 

Baschet feminin Under 18 ani( 32 meciuri); 

- la handbal: 39 de  meciuri din campionatul diviziei A, liga a 2-a si  4 meciuri din 

campionatul de tineret/juniori;  

- la fotbal în sală: 24  meciuri în Cupa de iarnă -A.J.Fotbal;  

In parteneriat cu federatiile sportive nationale in Sala Polivalenta Olimpia s-au desfasurat 4 

competitii nationale si internationale oficiale, la discipline sportive individuale: badminton( 

Campionatele Internationale ale Romaniei, Campionatele Nationale de seniori), dans 

sportiv(”Campionatele Internationale  Magnum”), scrimă- floretă feminină(„Cupa Mondiala 

junioare”). 
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Faţă de competiţiile oficiale, s-au mai desfăşurat 8 competiţii  sportive de nivel 

internaţional, la disciplinele:baschet(”Cupa Timisoara”),box(”Capitala Boxului Timisoara”-box 

profesionist,”Cupa Timisoara”,”Cupa Revoluției”), handbal(”Cupa Politehnica”), karate, kick-box. 

Gradul mare de ocupare al sălii a permis desfasurarea doar a unui spectacol de dans irlandez 

,,Lord Of The Dance”. 

La Complexul Sportiv ,,Bega” şi-au desfăşurat activitatea, lunar, pentru gimnastică şi înot, 

un număr de peste 1500 de persoane: sportivi din sectiile cluburilor sportive, 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 Sportiv Water Performance – 

kaiac-canoe; 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 copii 

si adulţi din municipiu , cu un program de 22 ore săptămânal, în  cadrul celor două programe 

adresate populaţiei oraşului Timişoara, fiind emise  un număr de 811 de legitimaţii si carduri de 

acces. 

Menţionăm că, în conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate 

competiţională, la bazinul de înot sunt programate săptămânal aproximativ un număr de 392 

ore/culoar pentru pregătirea sportivilor, dintr-un total de 420 ore/culoar disponibile (14ore/zi 

x 6culoarex5zile/săptămână), gradul de ocupare al bazinului în cadrul orarului de funcţionare fiind de 

93,3%. 

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 Asociaţiei Grupul pentru Afirmare Socială, însumând un total de  1848 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; 

                          -Proiectül ”Vreau sa fiu campioana!”- pregatire grupe pentru gimnastica fete, 

parteneriat cu CSS nr. 1, Fundatia Casa Olimpica, FR Gimnastica;                       

- la înot:- Cupa „ Familia”, organizată de Clubul de înot Masters ;  
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             - ’’Cupa Banatul”, ’’Cupa Timişoara”,’’Cupa Sprint’’si ’’Cupa DKMT”, organizate de 

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1; 

Personalul tehnic din administratia bazelor 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 tabele 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. 

IV. Gestionarea parteneriatelor locale referitoare la proiectele comunitare din domeniul 

sportiv 

În anul 2014 Municipiul Timişoara a continuat sa sprijine activitatea sportivă a cluburilor 

sportive locale, finanţand de la bugetul local proiecte de activitate sportivă, prin contribuții financiare 

alocate prin asociere unor structuri sportive și organizații, respectiv prin cotizațiile anuale atribuite 

asociațiilor sportive in care Municipiul Timisoara este membru. 

Alocarea bugetului activitatii sportive, defalcat pe cotizaţii anuale, respectiv contribuţii 

financiare în cadrul asocierilor încheiate cu structurile  sportive (asociaţii, cluburi sportive, asociaţii 

judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), a avut temei legal Legea nr.69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  

locală, Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

activităţilor nonprofit de interes general, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

Hotararea de Guvern nr.1447/2007,completata cu Hotararea de Guvern nr.888/2013, privind 

aprobarea normelor activitatii sportive. Biroul Baze Sportive a elaborat un număr de 17 proiecte de 

hotarari de consiliu local, care au fost aprobate. 

Biroul Baze Sportive a avut atribuţii privind finantarea proiectelor de sport:  

-elaborarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului 

Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă, care a fost aprobat prin HCLMT nr.147/2014; 

realizarea actiunilor cuprinse in procedura operationala PO120 privind acordarea finanţării de la 

bugetul local al municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii;  

- intocmirea, urmarirea si executia celor 37 contracte de asociere cu structuri sportive reprezentand 

jocuri sportive si discipline individuale, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, prin care s-au 

alocat contributii financiare de la bugetul local, pentru proiecte sportive cuprinse in programele 

nationale de utilitate publica’’Promovarea sportului de performanta’’ si ’’ Sportul pentru toti”;  
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- a derulat 2 proiecte proprii, cu parteneri locali: Programul’’Ziua Timisoarei’’ si Programul ’’Gala 

Sportului Timisorean’’. 

Biroul Baze Sportive a gestionat finantarea prin cotizatii anuale a activitatii sportive 

desfasurate de cele 4 asociatii sportive in care Municipiul Timişoara are calitate de membru asociat: 

ACS Poli Timişoara, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club 

Timişoara şi Clubul de Handbal Politehnica Timişoara; 

Bugetul total alocat pentru finantarea activităţii sportive a fost în sumă totală de 19.724.350 

lei, din care 15.649.000 lei pentru finanţarea parteneriatelor în care municipiul Timişoara este 

membru asociat, 2.146.000 lei pentru finanţarea contractelor de asociere cu structuri sportive, 

asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 330.000 lei pentru finanţarea parteneriatelor proprii, 

respectiv 1.599.350 lei plăţi restante pe anul 2013. 

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. 

V.Obiective majore pe anul 2015 

 1.Asigurarea functionalitatii optime a Salii Polivalente Olimpia, bazinului de inot si salii de 

gimnastica din cadrul Complexului Sportiv ”Bega” Timisoara, avand in vedere gradul foarte ridicat 

de ocupare a bazelor sportive cu activitati sportive; 

 2.Gestionarea eficienta a parteneriatelor cu asociatiile sportive(ACS Poli Timişoara, Rugby 

Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de  

Handbal Politehnica Timişoara), privind finantarea cotizatiilor anuale acordate de Municipiul 

Timişoara, in calitate de membru ; 

3.Gestionarea eficienta a Agendei sportive pe anul 2015, privind acordarea finantarii de la 

bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, asociaţii sau fundaţii 

fără scop patrimonial. 

o Compartimentul Şcoli 

În structura acestui compartiment sunt prevăzute patru posturi de execuţie. 

I. Activitatea Compartimentului Şcoli s-a desfășurat având ca scop îndeplinirea eficientă a 

principalelor atribuții, respectiv: 

1. Asigurarea unei interfețe active între Municipiul Timișoara cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

şi unităţile de învăţământ, pentru aprobarea organizarii reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi 

privat, pentru anul școlar 2014-2015; 
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2. Gestionarea acțiunii de desemnare a membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara şi din partea Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  şi  privat, materializate prin hotărăre de consiliu local;  

3. Elaborarea și execuția acțiunilor din Planul de management privind optimizarea utilizării spațiilor 

pentru activitatea de învățământ, din imobilele școlilor și grădinițelor, având ca efect reducerea 

cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor de la bugetul local  al Municipiului 

Timişoara; 

4. Eficientizarea utilizării patrimoniului învățământului preuniversitar, cât și atragerea de resurse la 

bugetul local al Municipiului Timişoara, prin optimizarea gestionării și prin închirierea spaţiilor 

temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ; 

5. Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 

prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile în 

care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea Primăriei 

Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora;  

7. Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se desfăşoară  în 

imobile retrocedate . 

II. Sinteza activităţii pe anul 2014 

a) Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, prin 

organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare , in baza Avizului Conform al Inspectoratului Școlar 

Județean Timiș a fost promovat un proiect de hotărâre( modificarea si completarea a HCLMT 

nr.639/16.12.2013), aprobat în consiliul local, şi anume HCLMT nr.26/28.01.2014- 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 din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea 

Primarului  Municipiului Timişoara  în Consiliile de Administraţie ale  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat  şi  privat, respectiv membrii în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii 

educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar, au fost promovate trei proiecte de hotărâri care au 

fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr.475/10.10.2013 şi HCLMT nr. 

476/10.10.2013, HCLMT  nr.571/27.11.2014; ??? 

c) Privind Planul de management privind optimizarea utilizării suprafeţelor unităţilor de învăţământ 

administrate, având ca efect reducerea cheltuielilor de funcţionare şi stabilirea unor indicatori de 

performanţă: 
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-au fost promovate şi aprobate două hotărâri: HCLMT nr.491/10.10.2014-privind atribuirea în 

folosinţă gratuită către Grădiniţa  cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu 

program prelungit nr. 37, a unui spaţiu  din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic Agricol 

„Petru Botiş”, situat în Cal. Aradului 56; HCLMT nr. 533/31.10.2014 privind atribuirea în folosinţă 

gratuită către Grădiniţa  cu program prelungit nr. 36 a spaţiului reprezentand cantina Liceului 

Tehnologic Agricol ”Petru Botiş”, situata în Cal. Aradului 56; 

- s-a derulat, în colaborare cu Compania de Termoficare Colterm SA, un program de optimizare 

pentru eficientizarea rețelelor termice în unitatile scolare( Colegiul Tehnic Azur, Colegiul Tehnic 

Ferdinand I...), precum și remedierea operativă a avariilor produse la instalaţiile de încălzire şi apă;  

d) Pentru eficientizarea utilizării patrimoniului, cât și atragerea de resurse la bugetul local al 

Municipiului Timişoara, s-au desfășurat actiuni: 

- privind 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, 

materializate prin HCLMT nr.10/28.01.2014 si  HCLMT nr.423/12.09.2014. În urma scoaterii la 

licitaţie a spaţiilor temporar disponibile, au fost încheiate 10 contracte de închiriere cu societăţi 

comerciale; 

-pentru optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de  învăţământ 

preuniversitar de stat, a fost aprobata metodologia de închirere a acestora, prin  HCLMT nr. 

387/01.08.2014; 

e) Imbunătăţirea evidenţei cu privire la imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat: s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile (caracteristicile 

tehnice ala imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe 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 tehnice, carte 

funciara, pe fiecare obiectiv; 

f) Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care îşi desfăşoara 

activitatea în imobile retrocedate, au fost promovate trei proiecte de hotărâri care au fost aprobate în 

consiliul local, şi anume: HCLMT nr.355/18.07.2014- imobil în care îşi desfăşoara activitatea 

Grădinita  PP 19 şi Creşa nr.6; HCLMT nr.532//31.10.2014- imobil în care funcţionează cantina şi 

spălătoria Colegiului Tehnic de Vest şi HCLMT nr.407/01.08.2014- imobil în care funcţionează 

Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 

g) Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 

preuniversitar, s-au efectuat actiuni in cadrul procedurii de negociere pentru achiziţionarea  

imobilului in care funcționeaza Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic „D.Obradovici”; au 
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fost inaintate catre Comisia de negociere cu tertii a primariei, documentatii si corespondenta necesare 

procedurii; 

h) Pentru asigurarea continuităţii procesului de învăţământ preuniversitar de stat, au fost promovate 

şi aprobate trei  proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local, şi anume: HCLMT nr. 

564/27.11.2014- privind aprobarea mutării temporare  a activităţilor şcolare ale  Colegiului Naţional 

”Constantin Diaconovici Loga” in spaţiile din str. Lorena, nr. 35 aferente Colegiului Tehnic ”Regele 

Ferdinand I”; HCLMT nr.565/27.11.2014 privind aprobarea contractului de închiriere cu RATT 

pentru activitatea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”; HCLMT nr.598/09.12.2014 privind aprobarea 

mutării activităţii şcolare a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” în corpul al cladirii de la UPT; 

i) Au fost promovate patru proiecte de hotărâri care au fost aprobate în consiliul local,ce au avut ca 

obiect darea in administrare / folosinţă gratuită a unor imobile către alte instituţii publice, după cum 

urmează: HCLMT 584/09.12.2014- către Direcţia Poliţiei  Locale Timişoara; HCLMT 

588/09.12.2014- privind modificarea  Hotărârii nr. 333/18.06.2013 către Biblioteca Judeţeană Timiş; 

HCLMT nr.184/15.04.2014 către  Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 

Timişoarei; HCLMT nr.285/20.05.2014 privind  modificarea  HCLMT 327/18.06.2013 -către 

Fundaţia Timişoara 89. 

j) Au fost atribuite prin închiriere directă, spaţii la instituţii publice: prin HCLMT nr. 79/25.02.2014, 

privind modificarea  Hotărârii 336/18.06.2013- către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş -Secţia 

5 Poliţie Timişoara; pentru activitate de învăţământ, HCLMT nr.11/28.01.2014- către Asociaţia 

Alma Medica Timişoara; HCLMT nr.424/12.09.2014, la asociaţii non profit, către Forumul 

Revoluţiei din Decembrie 1989-Libertatea Timişoara; 

k) Au fost puse la dispoziţie urmatoarele 2 spaţii: cladirea de ateliere din incita Liceului Tudor 

Tanasescu aflata în str. Lorena nr.35 şi cladirea Liceului I.C. Bratianu de pe str.Cuvin nr.2 către  

Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara pentru ajutoare alimentare în 

cadrul Programului European de Ajutoare,  spaţii care  au fost curaţate şi igenizate pentru păstrarea 

calităţii şi cantităţii produselor alimentare. 

III. Obiective majore pe anul 2015 

-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul scolar 2015-

2016; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timisoara, membrii în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ și membrii în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei în 

unităţile de învăţământ preuniversitar; 

-Optimizarea gestionării spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, modificarea şi completarea metodologiei de închiriere a spaţiilor disponibile; 
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-Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea spaţiilor 

disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea 

utilizarii spaţiilor din imobile;  

            -Urmărirea executiei bugetelor de funcționare ale unitatilor de învățământ, în colaborare cu 

Direcția Economică/Serviciul  Financiar, pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate; 

  -Completarea evidenţei din baza de date cu imobilele în care funcţionează şcolile și 

gradinițele; promovarea unor proceduri administrative in vederea rezolvării situatiilor parcelare, a 

înregistrării in cartea funciara a imobilelor (constructii si teren). 

o Compartiment Spitale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de  execuţie. 

I. Obiectul de activitate al compartimentului constă  în: 

-Gestionarea imobilelor  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 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008; 

-Stabileşte raporturile dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu 

destinaţie medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor  medicale  specifice la 

standarde ridicate; 

-Inițierea procedurii administrative privind gestionarea eficientă a patrimoniului, în vederea 

reducerii unor  cheltuieli de administrare şi întreţinere; 

-Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei unităților sanitare, 

derulând proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 

-Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de 

imobile în care funcţionează unităţile sanitare, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului 

Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora; 

 -Asigurarea continuității activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se 

desfăşoară  în imobile retrocedate ; 

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. 

II.Sinteza activităţii pe anul  2014 

 Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în  perioada  03.01.2014 – 31.12. 

2014 au constat în generarea unor documente administrative care au avut ca scop următoarele: 
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1.Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare care îşi desfăşoară activitatea  în 

imobile retrocedate. În acest sens, au fost demarate  o serie  de proceduri administrative  care s-au 

finalizat  prin adoptarea unor hotărâri de consiliul local precum şi prin punerea în aplicare a unor 

hotărâri de consiliul local din ani anteriori, aflate în vigoare, după cum urmează: 

1.1. A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 50/25.02.2014 prin care s-a  aprobat prelungirea  

pe o perioadă de 2 ani a Contractului de închiriere nr. 184/11.04.2012 încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Local nr. 65/28.02.2012, pentru imobilul în regim D+P+1E, situat în Timişoara, bv. 16 

Decembrie 1989,  nr. 24,  în care se desfăşoară  activitatea medicală a Secţiei de Obstetrică şi 

Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara. Actul adiţional la 

contractul de închiriere iniţial a fost încheiat  între  Spitalul  Clinic Municipal de Urgenţă şi 

proprietarul imobilului, fiind avizat de Municipiul Timişoara, în aceleaşi condiţii aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 65/28.02.2012. 

1.2. A fost prelungit prin act adiţional pe o perioadă de 1 an, Contractul de închiriere  nr. 

201/18.10.2013, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 494/24.09.2013, pentru 

imobilul Str. Sf. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1, în care se desfăşoară  activitatea medicală a 

Ambulatoriului de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 

Timişoara. Activitatea medicală urmează  să se mute în  imobilul din str. Daliei nr.17  după 

finalizarea  lucrărilor,  urmând ca  închirierea  să înceteze  unilateral  la  data  mutării; 

1.3. A fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 547/11.11.2014, prin care  s-a aprobat închirierea 

imobilului, situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, în care se desfăşoară  activitatea medicală 

a Clinicii de Cardiologie - ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţă, pe o perioadă 

de 1 an, cu chiria negociată,  cu posibilitatea prelungirii termenului de închiriere cu încă un an. 

1.4. S-a demarat către Comisia de Negociere cu terţii, procedura de închiriere a etajului I al 

imobilului  retrocedat, situat în Str. A. Odobescu nr.1, în care funcţionează Clinica de Obstetrică – 

Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, negocierea  aflându-se în 

derulare.  

2. S-a creat, în proporţie de 50% , o baza de date care cuprinde  informaţii  cu privire  la 

fiecare unitate sanitară privind stuctura acestora, precum şi date despre imobilele în care 

funcţionează spitale (situaţia juridică, caracteristici tehnice, regim de înălţime, supafeţe construcţi, 

suprafeţe teren aferent, activitatea medicală desfăşurată etc) şi întocmirea  unor dosare cu documente 

pe fiecare imobil.Activitatea compartimentului a constat în culegerea unor date  aflate în evidenţa 

altor direcţii din instituţie şi centralizarea lor în format electronic cât şi pe suport de hîrtie. 

3. Au fost promovate 7 proiecte de hotărâri la inţiativa executivului, care au fost adoptate prin 

hotărârii ale Consiliul Local,  după cum urmează: 
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3.1.  Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/25.02.2014, prin care s-a  aprobat punerea  la dispoziţia 

Ministerului Sănătăţii a suprafeţei de teren de aproximativ 250 mp, aflată în domeniul public al 

Municipiului Timişoara şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi   

Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş"  Timişoara,  în vederea implementării proiectului 

"Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească"; 

3.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 443/12.09.2014, prin  care s-a dat acordul privind atribuirea în 

folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în  calitate de 

administrator, a spaţiilor  care servesc activităţi  de salvare - Substaţia 2 Municipal, situate în incinta 

Clinicilor Noi din str. Ghe Dima nr. 5, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, către Serviciul 

de Ambulanţă Judeţean Timiş, pe o perioadă  de 10 ani; 

3.3. Hotărârea Consiliului Local nr.412/04.08.2014 şi  Hotărârea Consiliului Local  

nr.474/10.10.2014, privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalul Clinic Municipal  de 

Urgenţă Timişoara; 

3.4. Hotărârea Consiliului Local  nr.433/12.09.2014 şi  Hotărârea Consiliului Local  

nr.477/10.10.2014  privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş Timişoara"; 

3.5. Hotărârea Consiliului Local  nr.548/12.09.2014, prin care s-a aprobat prelungirea cu 5 ani a 

termenului de exercitare a dreptului de administrare transmis către Spitalul Clinic de Urgenţe pentru 

Copii „Louis  Ţurcanu”  prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 

428/24.11.2009, asupra construcţiilor- ”Creşa cu program săptămânal nr. 17” şi ”Spălătorie creşă”  

situate în Timişoara str. Drăgăşani. 

III. Obiective majore pentru anul 2015 

-Finalizarea bazei de date pentru imobilele în care funcţionează spitalele aflate sub autoritatea 

Municipiului Timișoara; 

-Intocmirea  unor dosare cu documente pentru fiecare imobil; 

-Intocmirea documentaţiilor specifice în vederea rezolvării situatiilor parcelare, a înscrierii în cartea 

funciara a imobilelor (constructii si teren). 

o Compartiment Instituţii Culturale 

În structura acestui compartiment este prevăzut un singur post de execuţie.  

               I.Obiectul de activitate al compartimentului, constă în: 

- gestionarea  imobilelor  în care  îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale, aflate în 

domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara; 
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-promovarea unor proceduri administrative in scopul imbunatatirii patrimoniului institutiilor 

culturale; 

- coordonarea activităţii privind parteneriatele locale referitoare la finanţarea proiectelor 

comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

II. Sinteza activităţii pe anul 2014 

1.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. În prezent se află în derulare acţiune în instanţă pentru 

obligarea RADEF la punerea în executare a prevederilor OG 39/2005, modificată prin Legea 

303/2008 şi a Legii 105/2013; 

2.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 finanțări  din 

bugetul local, pentru execuția unor lucrări de construcție a unor noi lăcaşuri de cult, cât și pentru 

lucrări de reparații sau conservare.  

3. Valoarea totala alocata din  bugetul local pentru domeniul culte si religie a fost de  

1.205.000 lei pentru lăcaşele de cult si 408.000 lei pentru Monumentul Rezistenţei Anticomuniste 

din Banat.Finantarile au fost aprobate pe proiecte si obiective, prin hotarari de consiliu local:  

-HCL 75/25.02.2014 si HCL 490/10.10.2014, privind finanțarea continuarii lucrarilor de constructii 

la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat; 

-HCL 140/25.03.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii 

Millenium; 

-HCL 366/18.07.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de restaurare a picturii 

murale a Bisericii Ortodoxe Romane Freidorf ; 

-HCL 367/18.07.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea realizarii lucrarilor de 

renovare a lacasului de cult a Bisericii Crestine Baptiste Golgota; 

-HCL 391/01.08.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de 

amenajare a Bisericii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae; 

-HCL 482/10.10.2014, privind finantarea pentru lucrari de  constructii la biserica cu hramul „Sf. 

Apostoli Petru si Pavel” ; 

-HCL 483/12.09.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la 

Parohia Nasterii Domnului – Iosefin; 

-HCL 484/10.10.2014, privind alocarea finantarii in vederea continuarii lucrarilor de constructii 

incepute la Biserica Studentilor; 
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-HCL 607/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local in vedeea continuarii lucrarilor de 

amenajare la Biserica Parohiei „ Nasterea Maicii Domnului” Calea Lugojului; 

-HCL 608/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de 

edificare a Bisericii cu hramul „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul” Timisoara, Calea Sagului; 

-HCL 609/09.12.2014, privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare la Parohia Sf. 

Mucenic Dimitrie Timisoara Cetate. 

4.În gestionarea parteneriatelor locale referitoare la finanţarea proiectelor comunitare din 

domeniul cultelor, religiei,Compartimentul Instituţii Culturale a avut atribuţii privind evaluarea 

solicitărilor de finanţare depuse, întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor de hotărâre; 

controlul documentelor justificative, întocmirea ordonanţărilor de plată. 

5.În scopul imbunatatirii patrimoniului institutiilor culturale, prin HCL 512/23.10.2014 s-a 

aprobat trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul public al statului, in scopul darii in 

administrare catre Teatrul ”Mihai Eminescu”, a imobilului Sala de Sport nr.2 din Timisoara. 

III. Obiective majore pe anul 2015 

-Elaborarea unui regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local 

al Municipiului Timişoara, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România; 

-Gestionarea eficienta a parteneriatelor , privind acordarea finantarii de la bugetul local, pentru 

proiecte de activitate culturala, culte, religie; 

-Finalizarea preluării  prin Protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor în care au 

funcţionat cinematografele din Timisoara, dupa ce se va obţine o decizie a instanţei. 

-Crearea şi gestionarea unei baze de date privind evidenţa cu reţeaua de imobile în care 

funcţionează institutiile culturale, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv 

şi a contractelor aferente acestora. 

o Biroul Tehnic 

          Structura Biroului Tehnic a cuprins  1 post de conducere şi 9 posturi de execuţie. 

       I.Obiectul de activitate : Gestionarea lucrărilor de investiții, de reparaţii capitale, reparații 

curente, de întreținere şi în regim de urgenţă efectuate la imobile obiective publice, având destinația 

de unităţi de învăţământ preuniversitar, unități medicale, instituții culturale, lăcașuri de cult, baze 

sportive, fond locativ, aflate în domeniul public, privat sau în administrarea  Municipiului Timişoara. 

      II. Referitor la obiectivele de investitii cuprinse in bugetul de dezvoltare 

Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au efectuat conform atribuțiilor care le revin, 

procedurile pentru elaborarea documentatiilor tehnice, acțiunile din procedurile de achiziție 

publică, au gestionat execuţia contractului, au urmărit derularea execuției lucrărilor în colaborare 
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cu diriginții de șantier, au efectuat activitățile de verificare a situațiilor de lucrări efectuate, de 

recepție a lucrărilor, cât și ordonanțarea pentru decontarea lucrărilor. 

a.Activitatea de învăţământ. Principalele obiective de investiții structurate pe unităţi de 

învăţământ au fost următoarele: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

 Învățământ preșcolar   
 Expertiza termica +DALI+PT 

+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Gradinita PP11 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Gradinita PP27 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Învățământ primar   
 Expertiza tehnica 

+DALI+PT+PAC+CS+AC 
Reabilitare sala sport la Scoala 
Generala nr.18 

39.680 DALI +Expertiza tehnica–finalizat  
IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare acoperis tip. Sarpanta 
la Scoala Generala nr.19 

29.760 DALI +Expertiza tehnica –finalizat 
 IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare acoperis tip. Sarpanta 
la Scoala Generala nr.7 

14.880 IN LUCRU 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
–Reabilitare acoperis tip sarpanta 
la Scoala Generala 25 

29.760 DALI +Expertiza tehnica+audit 
energetic+studiu geo –finalizat  

IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +CS+AC 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
la Constructie sala sport Scoala 
Generala 25 

49.848 DALI +Expertiza tehnica+audit 
energetic+studiu geo –finalizat  

IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +CS+AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.24 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.25 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 
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b. Activitatea pentru unităţi medicale. Principalele obiective de investiții: 

 Expertiza termica +DALI+PT 
+DTAC +CS+AC PT. Reabilitare 
termica Şcoala Generala nr.2 

9.920 DALI +Expertiza tehnica+CS  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Expertiza tehnica 
+SF+PT+DTAC+CS+AC-
Extindere P+2E -Scoala  Generala 
nr.16 
 
 

136.400 Expertiza tehnica+SF  
Audit energetic –finalizat IN LUCRU 

la faza de 
PT +DTAC +AC 

 Învățământ secundar superior   
 Expertiza tehnica 

+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Liceul Silvic-internat acoperis 

29.760  DALI +Expertiza tehnica –finalizat 
IN LUCRU la faza de 
PT +PAC+DDE +AC 

   Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare Corp B 
Lic.W.Shakespeare-instalatii corp 
Piata Romanilor nr.13 

14.756 IN LUCRU 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Reabilitare Corp A 
Lic.W.Shakespeare-instalatii si 
acoperis corp I .L.Caragiale nr.6 

14.880 IN LUCRU 

 PAC+DDE+PT+AC Constructie 
corp 2 Lic. N.Lenau  

150.010 IN LUCRU ; HCL 573/2014 
 

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
Amenajare 4 Sali de clasa in pod  
existent la Liceul Vlad Tepes 

19.876 IN LUCRU  

 Expertiza tehnica 
+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC 
pt. Extindere corp scoala cu un 
corp S+P+3E Colegiul Tehnic 
Ferdinand I 

131.564 IN LUCRU la faza de AC 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

  
Extindere corp B secţ.chirurgie, 
prematuri şi lab.pneumo.şi 
reabilit.clădire existentă 
Sp.L.Ţurcanu, str. Brăila 
( 20% pe anul 2014) 

 
8800.000 

 
Lucrari in derulare;program 
multianual 2014-2016 
realizat stadiu fizic 18% 

 PT - Modernizare si extindere 138.880 finalizat 
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c. Activitatea pentru baze sportive. Principalele obiective de investiții: 

 

III. Referitor la obiectivele cuprinse in bugetul directiei- sectiunea de funcționare 

Consilierii din cadrul Biroului Tehnic, au efectuat conform atribuțiilor care le revin, 

procedurile pentru elaborarea documentatiilor tehnice, acțiunile din procedurile de achiziție 

publică, au gestionat execuţia contractului, au urmărit derularea execuției lucrărilor , au efectuat 

activitățile de verificare a situațiilor de lucrări , de recepție a lucrărilor, cât și ordonanțarea pentru 

decontarea lucrărilor. 

a.Activitatea de învăţământ 

UPU la Spitalul Clinic Municipal 
de Urgenta  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  
-lei- 

Stadiul lucrării  

 Reabilitare constructii ,instalatii si 
extindere sala C.Jude-instalat 

977.119 finalizat 

 Execuţie lucrări construcţii-

instalaţii, echipamente tehnice la 

Sala Polivalentă 2500 locuri 

 asociereUPT cf.HCL 134/2013 

2.384.115 Lucrari in derulare; 
 
finalizare 2015 
 
realizat stadiu fizic 60% 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Invatamant prescolar   
1 Reparaţii instalaţii termice si 

instalaţii de utilizare gaz la 
Gradinita PP48 

244.054,63 FINALIZAT 

2 Reparatii constructii si  igienizări 
mansarda Grădiniţa PS 1, str. 
Al.Odobescu 45/B 

292.480 FINALIZAT 

3 Reparatii constructii si igienizari 
Gradinita PN 10 

86.888,19 FINALIZAT 

4 Reparatii constructii si instalatii la 
Gradinita PP20 

343.533,66 FINALIZAT 

5 Reparatii constructii si amenajare 
curte la Gradinita PP26 

63.823,05 FINALIZAT 

6 Reparatii acoperis la Gradinita 
PP6 

174.311,10 FINALIZAT 

7 Reparatii instalatii electrice la 
Gradinita PP24 

56.885,28 FINALIZAT 

8 Reparatii constructii si instalatii  
la Gradinita PS.1 

282.834,08 IN LUCRU 

9 Reparatii instalatii electrice la 
Gradinita PP27 

119.527,52 FINALIZAT 
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10 Reparatii instalatii electrice la 
Scoala Genrala nr. 25 

96.697,97 FINALIZAT 

11 Reparatii si igienizari Gradinita 
FRANZ LUKAS 

12.362,12 FINALIZAT 

12 Reparatii si igienizari Gradinita 
Lenau 

76.946,04 FINALIZAT 

13 Reparatii fatada si acoperis la 
Gradinita PP13 

66.798,80 FINALIZAT 

 Invatamant primar   
14 Reparatii constructii si timplarie 

la Scoala Generala nr. 21  
484.826,69 FINALIZAT 

15 Amenajare teren sport la Scoala 
Generala nr. 4 

175.491,09 FINALIZAT 

16 Reparatii constructii spaleti 
exteriori Scoala Generala nr.24 
 

35.838,10 IN LUCRU 

17 Reparatii fatada la Scoala 
generala nr. 15 

47.528,85 IN LUCRU 

18 Reparatii instalatii electrice 
,tinichigerie si igienizari sala 
sport Scoala Generala nr.21 

52.591,55 FINALIZAT 

 Invatamant secundar superior   
19 Reparatii  grupuri sanitare 

,igienizari Sali de clasa , si holuri  
la Colegiul I.C.Bratianu 

350.505,36 FINALIZAT 

20 Reparatii si igienizari Sali de 
clasa la Liceul de Arte Plastice 
Bv. Regele Carol I nr.11 colt cu 
str. Gen. Dragalina nr. 8 

457.684,96 FINALIZAT 

21 Reparatii constructii si instalatiI 
la ColegiulTehnic de Vest str. 
Pop de Basesti nr 27 

545.926,53 FINALIZAT 

22 Repartii constructii si instalatii la 
sala de sport si grupuri sanitare 
scoala la Colegiul Tehnic 
Electrotimis  

540.249,23 FINALIZAT 

23 Reparatii instalatii teremice la 
Col.National de Arte I. Vidu  

532.030,02 FINALIZAT 

24 Reparatii acoperis cladire internat 
si amenajari interioare cantina la 
Lic. LPS Banatul 

300.278,35 FINALIZAT 

25 Reparatii constructii si instalatii  
Lic. G.Moisil 

2.418.000 IN LUCRU 

26 Reparatii constructii si refacere 
hidroizolatie la atelie scoala la 
Colegiul Tehnic Electrotimis  

220.660 FINALIZAT 

27 Reparatii timplarie internat la 
Colegiul F.S.Nitti 

285.014 FINALIZAT 

28 Reparaţii acoperiş si igenizare 
grupuri sanitare –internat la 

367.988,26 FINALIZAT 
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Liceul N.Lenau 
29 Reparatii constructii si instala –

cantina si internat la Liceul de 
Industrie Alimentara 

443.920 IN LUCRU 

30 Reparatii constructii si instalatii la 
liceul cu Program Sportiv Banatul

440.200 IN LUCRU 

31 Reparatii si igienizari grupuri 
sanitare Lic. G. Moisil corp p-ta 
N.Balcescu nr.3 

68.795 FINALIZAT 

32 Reparatii acoperis internat la 
Liceul Tehnologic de Transport 
AUTO 

268.459,75 IN LUCRU 

33 Reparatii hidroizolatie cantina la 
Colegiul tehnic AZUR 

203.626,73 IN LUCRU 

34 Reparatii acoperis si reparatii 
spaleti la Liceul tehnologic de 
transport AUTO pt. Scoala 
Generala nr.29 

152.050,27 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

35 Reparatii hidroizolatie si instalatii 
la Colegiul Tehnic Regele 
Ferdinand corp cladire srt. Lorena 
nr. 35 

267.079,39 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

36 Reparatii constructii si instalatii la 
Liceul Silvic CASA VERDE 

225.204,64 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

37 Reparatii constructii sali de clasa 
si igienizari holuri la Colegiul 
Tehnic I.Mincu  

279.008,9 IN LUCRU 

38 Reparatii constructii sala sport la 
Colegiul National Ana Aslan 

48..350,41 IN LUCRU 

39 Reparatii hidroizolatie atelier la 
Colegiul Tehnic H.Coanda  

104.849,94 IN LUCRU 

40 Reparatii spatii invatamint –parter 
la Liceul Electrotimis 

110.390,61 IN LUCRU 

41 Reparatii constructii ,igienizari 
holuri si grupuri sanitare la 
Gradinita PP3 

64.449 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

42 Reparatii imprejmuire gard la 
Liceul V. Tepes 

49.089,09 Este in faza de 
incheiere contract de 

lucrari 

43. Lucrari de interventii, reparatii 
curente in regim de avarie 
Nr. interventii la obiective unitati 

893.123 
 

Finalizate 
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b.Activitatea pentru unităţi medicale 
 

 

     c. Activitatea pentru baze sportive, institutii medicale,lacasuri de cult 
  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Baze sportive   
1 Reparatii constructii si instalatii 

electrice sala Olimpia C.Jude 
248.957,11 FINALIZAT 

2 Reparatii si igienizari  sala C.Jude 295.819,36 FINALIZAT 
 Institutii culturale   
1 Reparatii constructii Casa de 

Cultura –LIRA  
349.747,15 FINALIZAT 

 Lăcaşuri de cult, monumente
2 Monumentul Rezistentei 408.000 FINALIZAT 

de invatamant =85 lucrari 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 
 

Valoare  Stadiul lucrării  

 Unitati medicale   
1 Reparatii centrala si bloc 

alimentar la Spitalul V.Babes 
543.550,29 FINALIZAT 

2 Lucr.de rep.acoperiş şi faţadă 
Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic 
Municipal) 

954.800 FINALIZAT 

3 Lucr.de rep.interioare, ext.şi  
schimbare destinaţie din spaţiu 
pt.cazare în spaţii pt.sănătate, Str. 
Daliei nr.17 

9.101.600 IN LUCRU 

4 Serviciu de asist.tehnică prin  
diriginţi de specialitate la lucrările 
Lucr.de rep.acoperiş şi faţadă 
Secţia Oftalmologie (Sp.Clinic 
Municipal) 
 

14.322 FINALIZAT 

5 Serviciu de asist.tehnică prin  
diriginţi de specialitate la lucrările 
de rep.interioare, ext.şi schimbare 
destinaţie din spaţiu pt.cazare în 
spaţii pt.sănătate, Str. Daliei nr.17 

149.765,96 FINALIZAT 

6 Reparatii constructii si instalatii la 
Spitalul L.Turcanu 

259.856,07 FINALIZAT 

7 Reparatii constructii si instalatii 
Spitalul V.Babes 

880.400 FINALIZAT 

8 Lucrari de interventii, reparatii 
curente in regim de avarie 
Nr. interventii la obiective unitati 
medicale=48 lucrări 

849.325 
 

Executate şi 
recepţionate 
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Anticomuniste din Banat; 
3 Lucrari de amenajare a Bisericii 

Millenium 

200.000 FINALIZAT 

4 Lucrări de restaurare a picturii 
murale a Bisericii Ortodoxe 
Române Freidorf 

65.000 FINALIZAT 

5 Lucrari de amenajare la Parohia 
Sf. Muncenic Dimitrie 

40.000 FINALIZAT 

6 Lucrari de edificare a Bisericii - 
Calea Sagului nr. 75 

200.000 FINALIZAT 

7 Lucrari de constructie a Bisericii 
Ucrainene 

100.000 FINALIZAT 

8 Lucrari de reparatie acoperis la 
Biserica Golgota 
 

21.675,60 FINALIZAT 

9 Lucrari de refacere invelitoare la 
Biserica Golgota 

78324,40 FINALIZAT 

10 Lucrari de pictura la Biserica 
Parohiei Timisoara Soarelui Sud 

100.000 FINALIZAT 

11 Lucrari de constructii la Biserica 
Studentilor 

200.000 FINALIZAT 

12 Lucrari de amenajare a Bisericii 
din Calea Lugojului (Badea 
Cârţan) 

200.000 IN LUCRU 

13 Lucrari de amenajare Parohia 
Nasterii Domnului –Iosefin 

50.000 FINALIZAT 

14 Lucrari de constructii la 
Biserica”Sf. Apostoli Petru si 
Pavel” 

50.000 FINALIZAT 

  

d. Activitatea pentru fond locativ, edilitare 

d1. 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 

52 obiective edilitare şi de fond locativ, urmare a desfăşurării următoarelor activităţi: 

- constatari tehnice pentru imobile, in baza carora s-au elaborat documentatii tehnice, caiete 

de sarcini necesare executiei lucrarilor ; 

- verificarea statutului juridic al imobilelor la care se solicitau reparaţii construcţii şi 

instalaţii; 

- acțiunile din procedurile de achiziție publică, gestionarea execuţiei contractului,  urmărirea 

derularii execuției lucrărilor , verificarea situațiilor de lucrări , recepția lucrărilor, cât și ordonanțarea 

pentru decontarea lucrărilor. 
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- colaborarea cu Asociaţiile de locatari/proprietari în vederea rezolvării solicitărilor de 

reparaţii primite de la chiriaşi-Statul Roman, în conformitate cu Legea 230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- 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; 

- 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.) ; 

d.2. S-au executat lucrări de reparaţii la obiective edilitare şi fond locativ, în valoare de aproximativ 

4194,39 mii lei, dintre care mentionăm: 

1.Fond Locativ : 

- Punerea în siguranţă a turnului imobilului str. C.Brediceanu nr.2  în valoare de 64,51 mii lei 
; 

- Rep.c-ţii şi instalaţii imobil str.Podgoriei nr.10, în valoare de 173,76 mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instalaţii imobil str.Gen.Magheru 23, în valoare de 68,94 mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instal.Centrul de Semnalizări Rutiere, str. I.Maniu 29, în valoare de 78,5 mii lei ; 

- Rep.c-ţii (izolaţii) Cămin 8, str. Polonă 2, în valoare de 163 mii lei ; 

- Reabilitare acoperiş blocuri ANL B8, B7, B1, în valoare de 75,77 mii lei ; 

- Împrejmuiri Stadion Ronaţ, în valoare de 147,9  mii lei ; 

- Rep.c-ţii şi instalaţii Centrul de Zi "Mihail şi Gavril", în valoare de 131,48 mii lei ; 

- Rep.în circ.locativ al ap.7 şi rep. imobil din str. A.Movilă 12 (ap.8,9,10), în valoare de 

228,95 mii lei ; 

- Rep.pt.punerea în siguranţă a imobilelor din str. Dacilor 8 şi rep.acoperiş Dacilor 13, în 

valoare de 275,98 mii lei ; 

- Rep.acoperiş imobil Şt.cel Mare nr.30, 32, 34, în valoare de 441 mii lei; 

- Rep.instal.încălzire bl.B1-B12, str.Miloia, în valoare de 90 mii lei ; 

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 – reparaţii acoperiş parţial, hidroiozolaţii garaj, 

reparaţii terasă sticlă şi reparaţii exterioare, în valoare de 24087,51 lei, reabilitare clădire istorică P-ţa 

Mitropilit AS.Suluţiu nr.2, în valoare de 9891,35 lei ; 

d 3. S-au executat lucrări de reparaţii in regim de avarie la un numar de 100 obiective edilitare şi 

fond locativ, în valoare de 453,7 mii lei. 
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IV. Obiective majore pe anul 2015 

    1. Activitatea de învăţământ 

- finalizarea lucrărilor de reparaţii construcţii şi instalaţii Liceul Grigore  Moisil- corp str.Gh 

Doja; 

- finalizare P.T. si executie partiala lucrari la obiectiv’’Construire spaţii învăţământ şi 

utilităţi-corp 2, Liceul Teoretic N.Lenau –zona Oituz; HCL 573/27.11.2014; 

- finalizare P.T. pentru obiectiv’’Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire şcoală 

P+2E, la Grup Şcolar E.Ungureanu,P-ta Huniade nr.3; depunere proiect pentru finantare din fonduri 

europene; 

-D.A.L.I.si P.T.-obiectiv’’ Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piata 

Romanilor, nr. 13’’; 

-D.A.L.I. si P.T.-obiectiv’’ Reabilitare  Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalatii 

corp I. L. Caragiale, nr. 6’’; 

-S.F. –construcţie corp nou P+3 E, Liceul Grigore  Moisil- P-ţa Bălcescu nr.3; 

- finalizare P.T. si executie lucrari la obiectiv’’ Reabilitare constructii si instalatii la corp 

cladire atelier scoala- Colegiul Tehnic ’’Regele Ferdinand I’’; 

-D.A.L.I. si P.T Modernizare clădiri la Liceul cu program sportiv Banatul str.F.C.Ripensia; 

-D.A.L.I. si P.T Extindere cantină cu cămin şi sală sport la Liceul cu program sportiv Banatul 

str.F.C.Ripensia, nr.29 Timişoarasia, nr.29 Timişoara; 

- lucrari reabilitare acoperisuri:Scoala Generala nr. 25, Scoala Generala nr. 19, Liceul 

Tehnologic Transporturi Auto;Colegiul Silvic ’’Casa Verde’’ 

 -finalizarea S.F. si P.T. pentru obiectiv‚, Sala Sport  Scoala Generala nr. 25; 

- finalizare E.T, D.A.L.I. si P.T. pentru obiectiv ”Etajare parţială şi mansardare corpuri 

Şcoala Generală nr.30”; 

- finalizare E.T, S.F şi P.T-extindere scoală P+2E, la Şcoala Generală nr.16; 

-achiziţionare imobil Colegiul Naţional Bănăţean si Liceul Teoretic „D.Obradovici”; 

-lucrari de reabilitare constructii-instalatii la Sali de Sport: Scoala Generala nr. 18, Scoala 

Generala nr. 21,Colegiul National’’Ana Aslan’’,Colegiul Tehnic de Vest; 

 -preluarea obiectivului de la Centrul de Gradinite si executia partiala de lucrari 

obiectiv’’Extindere  corp Gradinita PP nr.33’’;   

- documentatii tehnice S.F/ D.A.L.I., P.T. si executie lucrari pentru eficientizare energetică 

gradiniţe şi şcoli- 4 unităţi; 

- E.T.,D.A.L.I.si P.T.- obiectiv’’Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul. V. Tepes’’; 

- finalizare P.T.si executie- construire corp clădire nou As. Casa Faenza 
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2. Unităţi Medicale 

- lucrari in continuare obiectiv’’Extindere Corp B secţia prematuri şi laborator de explorări 

paraclinice Spitalul Louis Ţurcanu’’, HCL 60 /2006; finanţare multianuală 2014-2015; 

-executie lucrari obiectiv’’Modernizare şi extindere Unitate de Primire Urgenţă la Spitalul 

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara’’,(Clinicile Noi), str.Gh.Dima, nr.5; HCL 591/2013; 

-D.A.L.I. si P.T. obiectiv’’Refuncţionalizare imobil str.Mărăşeşti, nr.5 Timişoara’’; 

-S.F. si P.T. Modernizare şi extindere Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str.Gh. Dima, 

nr.5 Timişoara; 

-D.A.L.I. si P.T.-obiectiv’’Reabilitare energetică Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă str.Gh. 

Dima, nr.5 Timişoara’’; 

-E.T. si D.A.L.I. si P.T. –obiectiv ’’Reabilitare imobil  - Clinica O.R.L.- Spitalul Clinic 

Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara’’; 

-S.F./D.A.L.I.+D.T.A.C.+P.T.+D.E.+L.C.C.S.+A.C.- obiectiv’’Staţie de epurare şi instalaţii 

aburi la Spitalul de boli infecţioase şi Pneumoftiziologie V.Babeş’’ str.G.Adam, nr.13; 

-P.T.la obiectiv’’ Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalul de boli infecţioase 

şi Pneumoftiziologie V.Babeş ’’str.G.Adam, nr.13 Timişoara  HCL 124/2012; 

    3.Baze Sportive 

- finalizarea execuţiei obiectivului Sala Polivalentă 2500 locuri(cofinantare in asociere cu 

Universitatea Politehnica, conform  HCL 134/2013); 

- execuţie lucrari in continuare obiectiv’’ Reabilitare construcţii, instalaţii Sală C.Jude ( 

Olimpia) ; 

-SF si PT pentru 4 obiective’’Bazin de înot – semiolimpic 25 m’’ - în cartierele oraşului; 

executie lucrari pentru 1 bazin; 

- SF şi PT pentru stadion municipal 42.000 locuri; 

- SF şi PT pentru obiectiv’’Constructie Sala polivalenta de 15000 locuri’’-cu cofinanţare 

CNI; 

- executie obiectiv’’Bazin de înot olimpic’’, cofinantare cu CNI, b-dul Iosif Bulbuca , 

Timişoara   HCL 283/28.07.2009; 

-SF si PT –obiectiv’’Construire 20 de terenuri de sport minifotbal / baschet’’; 

-D.A.L.I.si P.T. –obiectiv’’Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin 

înot Complex Bega’’; 

-D.A.L.I. si P.T-obiectiv’’ Amenajare stadion cu 5000 de locuri , Timişoara’’ 

4.Institutii Culturale, asistenta sociala 

-D.A.L.I. si P.T. –obiectiv ’’Reabilitare faţadă principală Palatul Culturii , P-ţa Victoriei’’; 
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-D.A.L.I.+P.T.+C.S. –obiectiv’’Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, Piaţa 

Victoriei nr.6.’’ 

   
DIRECŢIA  DE MEDIU  

RAPORTUL PE ANUL 2014 
 

Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al 
PrimaruluiMunicipiului 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 (01.01 – 31.08.2014) – Director (01.09 – 31.12.2014). 
Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa un număr de 54 de posturi, din care 37 funcţionari 
publici: 5 funcţii publice de conducere şi 32 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 nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 
349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

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

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

E.  Activitatea de 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. 
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F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de 
la Penitenciarul Timişoara; 

G.  Alte activităţi 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
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 2014, au fost verificate în teren și avizate un număr de 297 
permise spargere, după cum urmează: branşamente apă – 69, racorduri canal – 90, extinderi reţele 
canalizare – 3, branşamente gaz natural – 14, reabilitări reţele termice – 3, extinderi reţea apă-canal – 
12, extinderi reţea gaz – 43, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electric – 11, 
extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 47. 

 

 
 

Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului documentaţiilor depuse în 
vederea obţinerii permiselor de spargere de la 436, respectiv 365 la 297. 

A fost încasată suma de 89.832,15 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.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

S-au verificat şi avizat un număr de 998 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese 
auto – 41, alimentare/branşament energie electrică – 28, amenajare locuri parcare – 7, amenajări 
spălătorie auto – 3, amenajări stradă – 4, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 20, 
branşament gaze naturale – 198, branşamente apă – 194, construcţii balcon – 18, construcţii locuinţe 
şi spaţii cu alte destinaţii - 195, demolări – 6, extindere iluminat public – 7, extindere reţea apă – 8, 
extindere reţea canal – 1, extindere reţea gaze naturale – 4, legalizare garaje şi anexe – 8, P.U.D. – 9, 
P.U.Z.- 20, racord canal – 213, reabilitare reţele termice – 2, schimbare destinaţie – 11, 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 115.630,71 lei. 

Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului de avize de principiu mediu 
urban de la 1.074, respectiv 1.035 la 998. 

C.  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.285/30.05.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2014. 

În anul 2014 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
73.503,86 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 

 

 
 

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

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
Relaționare Directă cu Cetățenii), 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 123 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. 
 E.  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; 
 În cursul anului 2014 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.028 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 130 de beneficiari, care au obţinut aviz în cursul anului 2014. 

Faţă de anul 2013, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2014 nu prezintă nicio 
modificare. 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2014, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri 
este reflectată după cum urmează: 

 

 
 

F.  Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de 
la Penitenciarul Timişoara 

În anul 2014, a fost continuată activitatea cu Penitenciarul Timişoara în baza Contractului 
nr.SC2014-9409/09.04.2014 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor 
activităţi , după cum urmează: 

–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: Cartier Soarelui / integral 
și parțial a zonelor  Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Circumvalaţiunii, Plopi – parţial, 
Ghirodei, Kuncz, zona P-ţa Traian, Dâmboviţa, Zona Dorobanţilor, Şagului, Calea Aradului Est-
Vest, Zona Lipovei şi Cartier Vii, Cartier Bucovina, Cartier Blaşcovici,  precum şi pe toate arterele 
de intrare în municipiul Timișoara; 
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–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli 
şi licee (16 locaţii), grădiniţe (8 locaţii), spitale (3 locaţie), lăcaşe de cult (6 locaţie), alte instituţii de 
interes public (4 locaţie); 

–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi şi a Grădinii Zoologice;  
–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega – parţial şi canalului Subuleasa, inclusiv 

igienizarea podurilor; 
–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi 

aducerea terenului la cotă pe următoarele amplasamente: Strada Ialomiţa, Calea Şagului, Gheorghe 
Adam, Demetriade, Divizia 9 Cavalerie, Aurora, Armoniei, Marginii, Calea Lugojului, Ştrandului, 
Splaiul Tudor Vladimirescu, Splaiul Nicolae Titulescu, Strada Polonă, în cantitate totală de 7.300 
mc. 

–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 9.100 t. 
G. Alte activităţi: 
1. S-a achiziţionat serviciul 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: Grădina Botanică – 140 mp, Podul Traian – 27 mp, Podul Şaguna – 27 
mp, Podul Michelangelo – 15 mp, Podul Muncii – 50 mp, Podul Al.I.Cuza – 18 mp, Podul Hul – 17 
mp, Podul Ardealul – 48 mp, Podul Andreescu – 12 mp, Podul C. Şagului – 33 mp, Liceul Carmen 
Silva – 64 mp, Colegiul Ana Aslan – 28 mp, Liceul I.Vidu – 39 mp, Colegiul Gr. Moisil – 25 mp, 
Filarmonica şi Grădina de vară Capitol – 20 mp, Parcul Central – 10 mp. 

Serviciile pentru curăţare grafitti, au fost realizate pe o suprafaţă totală de 573 mp şi s-au 
ridicat la valoarea de 103.352,01 lei fără TVA, respectiv 128.156,49 lei cu TVA inclusă. 

 

                   
 
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 2014, în directa subordine a şefului de serviciu această structură a fost 

complet ocupată. 
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 
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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 2014: 
A.  Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de 

joacă pentru copii. S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere 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. „ROGERA” S.R.L., S.C. 
„TRADECOMIA” S.R.L. 

În anul 2014 s-au executat lucrări în valoare de 16.185.499,28 lei, după cum urmează: 
–Plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 2.028 buc. 

arbori în următoarele locaţii şi străzi: Zona Polonă, Salciei, Fructelor, B.P.Haşdeu, N.D. Cocea, 
Eternităţii, Izlaz, Ceferiştilor, Parc Carmen Sylva, Ciprian Porumbescu, Piaţa Soarelui, 
Circumvalaţiunii, Dr. Russel, Sever Bocu, etc.; 

–Plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari un număr de 
91.517 bucăți arbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu şi trandafiri) în următoarele locații și străzi: 
Iancu Văcărescu, Piaţa Hunedoara, Piaţa Soarelui, Matei Millo, Piaţa Regina Maria, Piața Operei, 
Scuar Cugir, Parc Bucovina, Parc Adolescenţilor, Parc Uzinei, Piaţa Victoriei, Piaţa Romanilor, Parc 
Dacia, Scuar Şagului,  I.C. Brătianu, Victor Hugo, Chişodei, Gen. Domăşneanu, etc. 

–Plantat 174.833 bucăţi flori anuale, 172.103 bucăţi flori bienale şi 16.000 bulbi lalele în: 
Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Grădina Botanică, Parcul Cetăţii, Ceas floral, Piaţa Traian, Parc 
Alpinet, Piaţa Hunedoara, B-dul Take Ionescu, Antenei, Divizia 9 Cavalerie, Medicină, Capitol etc; 

–Plantat 2.627 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) pe suporţi metalici în Piaţa Traian, Muzeul 
Banatului, Centrul Civic, Piaţa Mocioni, Piaţa 700, etc. 

 
Situaţie comparativă a plantărilor de material dendrofloricol - 2013 – 2014 
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–Efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 1.415,73 ari în zonele: B-dul Sudului, Zona 
Steaua, B-dul Take Ionescu, B-dul Simion Bărnuţiu, etc. 

–Efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală cosită fiind de aproximativ 
158.579 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

–Efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă totală de 754,22 
ari şi un număr total de 1.999 bucăţi figuri izolate; 

–Efectuat lucrări de tăieri corecţie la 5.847 arbori şi arbuşti, s-au defrişat 914 arbori bolnavi, 
uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 277 cioate. 

–Efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe 
o suprafaţă de 144.542,7 ari; 

–Măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 44.394,23 ari; 
–Împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă de 123,98 ari; 
–Curăţat 15.325,15 ari de zăpadă; 
–Înlăturat zăpada de pe o lungime totală de 265 ml. garduri vii; 
–Udat în total 2.016,1 arbori, arbuşti şi conifere şi 955 ml gard viu, 199,14 ari cu plante 

floricole şi 1.105 ari cu suprafeţe gazonate; 
–Confecţionat, reparat şi montat 17 coşuri în parcul Pădurice Giroc, Parc Karlsruhe, Piaţa 

Romanilor, Parcul Catedralei, Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu, etc.; 
–Reparat şi amplasat 22 bănci Parcul Justiţiei, Grădina Botanică, Muzeu şi 2 pergole Parcul 

Central, Grădina Botanică, etc. 
–Desfundat şi nivelat 1.078,88 ari în vederea întreţinerii zonelor verzi s-au; 
–Efectuat lucrări de curăţat teren de frunze, crengi şi resturi vegetale pe o suprafaţă de 

51.171,04 ari; 
–Executat lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a mobilierului urban din 

parcuri şi scuaruri; 
Au fost coordonate lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de joacă din 

municipiul Timişoara. Acestea au fost executate de către S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L. și 
S.C. „BINDALIM” S.R.L., după cum urmează:  

S.C. „GREEN CITY ANDLIV” S.R.L. – valoarea acestor lucrări executate în anul 2014 a 
fost de 1.556.704,94 lei reprezentând: 

–înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 8 (opt) 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 aproximativ  62 locuri de joacă. 

S.C. „BINDALIM” S.R.L. – valoarea acestor lucrări executate în anul 2014 a fost de 
469.710,17 lei reprezentând: 

–Înlocuirea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerinţelor esenţiale de 
securitate, cu echipamente moderne şi mult mai fiabile la 7 (şapte) locuri de joacă situate pe spaţii 
verzi, dintre care menţionăm cele 3 (trei) locuri de joacă din totalul de 6 (şase) locuri de joacă 
amplasate pe strada Vasile Lucaci din cartierul  Tipografilor; 

–Înlocuirea mobilierului urban uzat  (coşuri de gunoi şi bănci) la un număr de 4 (patru) locuri 
de joacă. 

–Executarea  lucrărilor de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor, inclusiv întreţinere la aproximativ 45 locuri de joacă. 

–reamenajarea Piaţei Hunedoara cu o suprafaţă de peste 2.200 mp., prin plantări de material 
dendrologic și realizarea unui sistem de irigat.  

Pe parcursul anului 2014 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. 
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De asemenea, întreaga activitate a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a vizat 
implementarea Strategiei de mediu privind spaţiile verzi pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara. 

B.  Urmărirea respectării 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 patru somaţii/invitaţii şi au fost încheiate trei procese – verbale 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 2.429 sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind: 
tăieri de corecție și defrișări arbori, repartizarea de mobilier urban la asociaţii de proprietari, 
repartizare material dendrologic, amenajare/refacere zone verzi, montare gard metalic pentru 
protecţia zonelor verzi, depozitări de resturi vegetale. 

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: Colegiul Naţional 
Bănăţean, Şcoala Generală nr.24, Colegiul Tehnic „Azur” Timişoara,  Grădiniţa PP nr. 29, Şcoala  
Generală nr.25, Colegiul Tehnic Electotimiş, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Teoretic 
„J.L.Calderon”, Şcoala  Generală nr.16, Şcoala  Generală nr.13, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, 
Colegiul Tehnic Agricol „Petru Botiş” şi Palatul Copiilor. 

–S-a organizat a VI-a ediţie a „ZILEI TRANDAFIRULUI” (luna Mai) în vederea 
conştientizării comunităţii asupra importanţei acestei specii horticole emblematice pentru municipiul 
Timișoara, în vederea promovării colecţiei dendrofloricole pe care o găzduieşte Parcul Rozelor și alte 
zone verzi ale municipiului şi asupra aspectelor legate de conservarea şi protejarea biodiversităţii 
existente în cadrul acestora. 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII 
VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ: 
1.   Îmbunătățirea calității spațiilor verzi din municipiul Timișoara prin plantări de  material 
dendrofloricol – plante aclimatizate, prin lucrări de amenajări peisagistice care să pună în valoare  
diferite zone ale municipiului. 
2.   Îmbunătățirea aspectului unor zone perimetrale cvartalurilor de locuințe colective prin  
minime amenajări de spații verzi și promovarea unor facilități pentru joacă și recreere. 
3.   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). Amenajare loc de joacă şi zonă verde adiacent str. Paul Constantinescu. 
4.   Completarea locurilor de joacă existente cu echipamente de ultima generaţie (Fitness), care să 
satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin H.G. nr.435/2010 și să asigure 
cetățenilor facilități de  practicare a mișcării în aer liber în zonele de locuințe; 
 

III. BIROUL SALUBRIZARE: 
COMPONENŢA BIROULUI: În cursul anului 2014, Biroul Salubrizare a funcţionat cu un 

număr de 5 funcţionari publici de execuţie şi un şef de birou.  
Şef Birou Salubrizare – Adina  Gabriela Bumbu 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI SALUBRIZARE: 
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A.  Urmărirea punerii în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul 
Timişoara, a altor planuri şi programe referitoare la deşeuri; 

B.  Întocmirea şi gestionarea bazei de date în domeniul gestiunii deşeurilor; 
C.  Coordonarea şi monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi 

combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; 
D.  Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de 

salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie 
din municipiul Timişoara; 

E.  Monitorizarea activităţilor de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a 
deşeurilor menajere şi asimilabile; 

F.  Verificarea modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum 
şi  evidenţa acestora; 

G.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la 
populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare; 

H.  Organizarea de acţiuni ecologice; 
I.   Participarea şi susţinerea de  programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, 

împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 
J.   Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
În cursul anului 2014, funcţionarii publici din cadrul Biroului Salubrizare şi-au îndeplinit 

atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi:  
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 69.239.711 mp.; 
–Măturat mecanic căi publice, în suprafaţă de 278.856.821 mp.; 
–Întreţinerea căilor publice, în suprafaţă de 215.875.930 mp.; 
–Stropit mecanic căi publice (perioada Iulie–Septembrie), în suprafaţă de 47.424.412 mp; 
–Spălat mecanic căi publice în suprafaţă de 13.668.418 mp. 
2. Verificarea activităţii 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 2014 de la populaţie s-a colectat, transportat şi depozitat cantitatea de 
66.968,40 tone  deşeuri, de la agenţi economici cantitatea de 14.291,40 tone deşeuri, iar din piețele 
orașului cantitatea de 594,52 tone deșeuri. A fost colectată o cantitate de 166,04 tone sticlă, din 
containerele tip clopot, prin aportul voluntar a populației.  De asemenea, din cimitirele Calea Lipovei 
și Stuparilor s-au colectat 3.975 mc. de deșeuri.  
 A fost colectată o cantitate de 11.584,90 tone deșeuri ca urmare a prestării de către operatorul 
de salubritate a serviciului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor voluminoase și 
nepericuloase și din construcții. 
 Prin cele patru puncte permanente de colectare pentru preluarea de la populație a deșeurilor 
din construcții în cantități de sub 1 mc, a fost depusă, transportată și neutralizată o cantitate de 2.820 
mc deșeuri din construcții. 

Ca urmare a implementării sistemului de colectare duală a deşeurilor, a fost colectată o 
cantitate totală de 10.499,80 tone materiale reciclabile, din care: 5.441,78 tone hârtie/carton, 
4.815,97 tone PET şi alte materiale plastice, 166,04 tone sticlă, 18,21 tone metal, 19,10 tone DEEE 
și 38,70 tone anvelope. 
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 Din totalul de materiale reciclabile colectate, au fost valorificate (energetic) următoarele 
cantităţi de deşeuri: 3.584,30 tone hârtie/carton, 4.269,75 tone PET, iar prin reciclare au fost 
valorificate următoarele cantități de deșeuri: 1.897,42 tone hârtie/carton, 546 tone PET și alte 
materiale plastice, 207,90 tone sticlă, 18,21 tone metal, 18,80 tone DEEE și 38,08 tone anvelope. 
 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. 
 3. Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Primăvară”, desfăşurată în 
perioada 24.03 – 06.04.2014, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.464,63  tone deşeuri de la 
populaţie, din care 3.170,49 t deşeuri stradale şi 294,14 deşeuri biodegradabile. De asemenea, în 
cadrul acestei campanii au fost colectate  36,74 tone deşeuri recuperabile (carton, plastic, anvelope, 
DEEE). 
 Organizarea şi coordonarea campaniei: „Curăţenia Generală de Toamnă”, desfăşurată în 
perioada 13.10 – 28.10.2014, având ca rezultat colectarea  cantităţii de 3.109,18 tone deşeuri de la 
populaţie, din care 2.674,04 tone deşeuri stradale şi 435,14 tone deşeuri biodegradabile. De 
asemenea, în cadrul acestei campanii au fost colectate 50,34 tone deşeuri recuperabile (carton, 
plastic, anvelope, DEEE). 
 4. 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. 
 Pe parcursul anului au fost efectuate verificări periodice la cele 4 puncte de colectare ale 
operatorului de servicii publice de salubrizare. 
 Prin cele 4 centre de colectare, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. „Retim 
Ecologic Service” S.A. a colectat o cantitate de  18,10 tone DEEE – uri.    
 5. 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. 
 6. Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi  
evidenţa acestora. 
 În cursul anului 2014, au fost depuse un număr de 678 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 678 de planuri au fost vizate de Biroul 
Salubrizare şi eliberate în termen către beneficiari. 
  7. Verificare şi soluţionarea cererilor,  interpelările consilierilor locali,  sesizărilor consiliilor 
de cartier şi reclamaţiilor primite prin Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaționare 
Directă cu Cetățenii, de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice biroului. 

8. Urmărirea modului 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.         
 9. 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 aplicate sancţiuni 
contravenționale conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 privind constatarea şi 
sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, cu modificările ulterioare şi a Legii 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii 
terenurilor respective. 

10. Activităţi ecologice: în perioada Martie–Aprilie  şi Octombrie 2014 au fost promovate 
acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor din echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice 
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(DEEE), în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare „RoRec” — „Locul deşeurilor nu este 
în casă. Trimite-le la plimbare!”. În cadrul celor două acţiuni au fost colectate 16, 5 tone deşeuri 
DEEE, respectiv 13 tone DEEE. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL BIROULUI SALUBRIZARE: 
1.  Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin igienizarea şi salubrizarea unor spaţii publice din 
municipiul Timişoara; 
2.   Asigurarea unui serviciu public de salubritate de calitate pentru persoanele fizice şi juridice; 
3.  Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile de la populaţie prin activităţi de 
informare, conştientizare şi verificări ale modului de coletare a deşeurilor la populaţie şi activităţii 
operatorului de salubrizare; 
4.   Creșterea gradului de informare și responsabilizare a cetățenilor prin realizarea unor 
materiale informative: broşuri, pliante şi afişe în domeniul gestiunii corecte a deşeurilor la nivelul  
populaţiei. 
 

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: 
Biroul Monitorizare şi Protecţie Mediu are ca obiect de activitate: 
 A.  Monitorizare, evaluare 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 şi execuţia lucrărilor de 
reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; 

G  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor  de 
Amenajare Pista Skateboard; 

H.  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la 
cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de mediu; 

I.  Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor 
de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
          Funcţionarii publici din cadrul Biroului Monitorizare şi Protecţie Mediu au desfăşurat 
următoarele activităţi: 

A.  Monitorizarea calităţii aerului înconjurător 
S-a verificat şi controlat modul de implementare a măsurilor cuprinse în ,,Programul Integrat 

de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna 
Şag din judeţul Timiş” (PIGCA) aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 70 
/26.03.2014 de către Echipa operativă de monitorizare şi evaluare a calităţii aerului pe raza 
municipiului Timişoara formată din reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Timiş, Direcţia Poliţiei Locale Timişoara – Serviciul Protecţia Mediului, Direcţia Tehnică 
şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

–S-au verificat şi controlat 18 şantiere în lucru pe raza municipiului Timişoara, pe care se 
desfăşoară lucrări majore de reabilitare şi modernizare a spaţiilor publice din Centrul istoric al 
municipiului Timişoara, Piaţa Văcărescu, amenajarea complexului rutier zona Michelangelo, 
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reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega Timişoara;  reabilitare reţele de 
canalizare, reparaţii de drumuri şi trotuare, construcţii imobile în zona Calea Buziaşului, Calea 
Şagului, strada Ştefan cel Mare, Aleea Ghirodei, zona Soarelui, Freidorf; 

–S-au controlat un număr de 18 societăţi comerciale a căror activitate este posibil generatoare 
de fum şi praf în atmosferă, având ca domeniu de activitate depozitarea materialelor de construcţii, 
reparaţii şi întreţinere auto, construcţii civile şi industriale; 

–S-au controlat un număr de 13 unităţi de alimentaţie publică de tip patiserie, fast-food, 
shaormerie, langoşerie, potenţial generatoare de disconfort olfactiv, din zona centrală, Piaţa 700, 
Calea Şagului;  

–S-au identificat şi luat măsurile necesare în vederea salubrizării şi ridicării  depozitărilor de 
deşeuri inerte pe terenurile virane aflate pe domeniul public şi privat din zona pasajului rutier 
Săcălaz – cimitirul musulman, Complexul studenţesc, Calea Bogdăneştilor. 

În urma acestor acţiuni s-au aplicat un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, 5 sancţiuni cu 
avertisment în conformitate cu HCL nr.371/2007 - modificată şi completată şi 12 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-a urmărit zilnic, prin accesarea Reţelei de Monitorizare Calitate Aer (RNMCA),  evoluţia  
indicatorului particule în suspensie PM10 (praf) şi s-a ţinut evidenţa numărului de depăşiri PM10, 

rezultând următoarea situaţie:  în cursul anului 2014  s-au înregistrat un număr de 4 depăşiri la staţia 
TM1 şi 28 depăşiri la staţia TM5 ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la staţiile de 
monitorizare a calităţii aerului TM1 şi TM5,  în perioada 2012 - 2014, este reprezentată în tabelul şi 
graficele următoare: 
 

Anul / Număr depăşiri PM10 

Stația de 
monitorizare 

Staţia TM1 
Calea Şagului 

Staţia TM5 
Calea Torontalului 

2010 51 40 
2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 
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                      Staţia TM1                                                           Staţia TM5   

  
Reprezentarea grafică a evoluţiei numărului de depăşiri PM10 în anul 2014 comparativ cu anul 2013  
 

–S-a achiziţionat, montat şi pus în funcţiune Staţia de filtrare aer mod. ORAŞ în Piaţa Sfântu 
Gheorghe din Timişoara pentru conformarea la măsurile cuprinse în Programul Integrat de 
Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Timişoara, comuna Remetea Mare şi comuna Şag 
din Judeţul Timiş; 

–S-au efectuat măsurători ale calităţii aerului respectiv ale noxelor din atmosferă, de către  
Laboratorul de Analize de Combustibili, Investigaţii Ecologice şi Dispersia Noxelor din cadrul 
Universităţii POLITEHNICA din Timişoara. Laboratorul mobil a fost amplasat în Calea Buziaşului 
(sens AEM – parcare magazin Lidl); 

–S-a relocat staţia de monitorizare a calităţii aerului TM2 din Piaţa Libertăţii în curtea 
Liceului Teoretic ,,Carmen Sylva” din Timişoara, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de reabilitare a 
centrului istoric al Municipiului Timişoara. 

–Implementarea proiectului „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, a fost finalizată, actualmente fiind în 
derulare perioada de notificare a defectelor pentru ultimele două contracte de lucrări (retehnologizare 
cazane abur şi retehnologizare cazane apă fierbinte. Prin acest proiect, instalaţiile mari de ardere de 
la CET Centru şi Cet Sud sunt conforme cu obligaţiile de mediu, impuse prin Aquis-ul Comunitar, 
Capitolul 22  -  Protecţia Mediului. 

2. Urmărirea problemelor legate de zgomot şi vibraţii 
Zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de activităţile 

industriale este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi sănătatea 
locuitorilor. 

Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul 
Timişoara, disponibile pe portalul instituției la secțiunea Documente publice, au fost elaborate de 
colectivul de cercetare al Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din Universitatea Politehnica din 
Timişoara şi reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot şi efectele 
acestuia, inclusiv reducerea zgomotului, dacă este necesar. 

Împreună cu Direcţia Poliţia Locală şi Garda Națională de Mediu - Comisariatul Judeţean 
Timiș, 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 1.100 de măsurători a zgomotului ambiental pe diferite străzi din 
Municipiul Timisoara. 

3. Activităţi realizate în domeniul apelor 
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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 2014, s-au inventariat şi monitorizat apele de suprafaţă, inclusiv apele 
stagnante din următoarele  locaţii: Canal Bega amonte şi aval, Canal Behela amonte şi aval, Canal 
Subuleasa, Canal Giroc, Balta Lacului, Balta Azur, Balta Aurora, Balta Grădina Zoologică, Balta 
Muzeul Satului, Balta Pădurea Verde. S-au prelevat probe de analizat din fiecare locaţie, atât în 
sezonul rece cât şi în sezonul cald, constituindu-se o bază de date actualizată cu privire la starea 
calităţii apelor de suprafaţă, respectiv a cursurilor de apă şi a apelor stagnante. Aceste acţiuni s-au 
desfăşurat în colaborare cu  S.C. Aquatim S.A. 

S-au desfăşurat acţiuni de verificare şi control la unităţile service auto şi unităţi de alimentaţie 
publică privind gestionarea uleiurilor uzate, rezultate din activitatea desfăşurată.      S-au efectuat un 
număr de 14 de controale tematice, conform programelor de activităţi întocmite şi aprobate la nivelul 
conducerii Primăriei Municipiului Timişoara. 

S-au derulat acţiuni comune cu reprezentanţii Direcţiei Poliţia Locală  pe străzile Bobâlna, 
Jorge Amado, Vălişoara, Nicolae Ursu și Luncani, 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. 

S-a întocmit documentaţia şi s-a demarat procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie a 
obiectivului de investiţie "Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei" din zona  Freidorf 
Timişoara.  

4. Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara  
Direcţia de Mediu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, 

Timişoara şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara a organizat întâlniri de lucru şi s-
au purtat discuţii tematice cu propunere de măsuri. Printre măsurile luate pentru o gestiune durabilă a 
perdelei forestiere de protecţie a municipiului, amintim: inventarierea arborilor din perdeaua 
forestieră de protecţie, identificarea zonelor libere în care se pot planta arbori, plantări de arbori, 
reparat gard, cosirea buruienilor, tăiatul drajonilor şi scoaterea uscăturilor. 

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

Cu ocazia Lunii Pădurii (15 Martie-15 Aprilie), s-au plantat 100 puieţi stejar pedunculat 
(Quercus robur) şi 150 puieţi de salcâm (Robinia pseudacacia).  

5. Gestionarea pădurii proprietate a Municipiului Timişoara  
În colaborare cu Direcţia Silvică Timiş, Ocolul Silvic Timişoara şi Ocolul Silvic Ana – 

Lugojana, care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara 
conform Contractelor de administrare nr. 10182/20.11.2009, respectiv Contract nr.9905/28.11.2008, 
s-au verificat următoarele aspecte:  

–S-au urmărit activităţile de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului 
Timişoara situate în judeţele Timiş şi Caraş-Severin în suprafaţă de 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.  

–S-a participat la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;  
–Împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş şi reprezentanţi ai Primăriei 

Municipiului Timişoara au avut loc mai multe acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând 
municipalităţii; 

 –Verificări  în pădurile aparţinând municipiului Timişoara, în colaborare cu personalul silvic 
pentru controlul fitosanitar în vederea depistării dăunătorilor;  

–Verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure 
pentru prevenirea depozitărilor ilegale de deșeuri;  
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–S-a participat la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul Silvic 
Ana Lugojana. 

6. Finalizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţie: 
„Amenajarea pistei de skateboard" în municipiul Timişoara.  

Amenajarea pistei de skateboard în locaţia în care se întâlneau anterior mulţi tineri pentru a-şi 
petrece timpul liber creează premisele generării unui pol important de interes şi întâlnire pentru 
aceştia, municipiul Timişoara neavând până în prezent amenajate spaţii cu dotări specifice unor 
activităţi specifice practicanților acestui sport în aer liber.  

Această investiție  face posibilă în viitor organizarea de concursuri interne şi internaţionale, 
fapt care va contribui și la creşterea atractivității municipiului. Tinerii sunt un segment de populaţie 
care are nevoie de exprimare a energiei creative specifice vârstei, începuturi ale unor astfel de 
evenimente specifice lor fiind şi Festivalul de StreetArt organizat anual, aflat în acelaşi segment de 
interes ca şi activităţile de practicare a sporturilor extreme.  
 Prin această intervenţie se va adăuga parcului funcţia de agrement, care în momentul de faţă 
are doar funcţie recreativă şi de tranzit. Caracteristicile investiției sunt următoarele:  suprafaţa totală 
destinată intervenţiei : Sd=1500 mp, dimensiuni zonă destinată amenajării:  69,15m x 21,70 m, 
dimensiuni pistă skate:  53,33m x 16 m, înălţimea maximă a echipamentelor skate +3,06 m, suprafaţa 
zonă skate: Sc=853,28 mp, suprafaţa zonă gazonată: S=646,72 mp, suprafaţa aferentă acceselor: 
S=36,71 mp (în afara ariei de intervenţie). 
 Realizarea amenajării din module prefabricate din beton de înaltă clasă este o soluţie optimă 
în ceea ce priveşte suprafaţa de rulare, mentenanţă, versatilitatea utilizării şi nu în ultimul rând 
flexibilitatea design-ului. 
 Dispunerea pe zone de complexitate a elementelor permite ca parcul de skateboard să fie 
utilizat în acelaşi timp atât de începători cât şi de avansaţi. Existenţa elementelor de tip complex face 
posibilă organizarea de concursuri de gen la nivel internaţional. Acest concept va aduce beneficii 
Municipiului Timişoara, atât din punct de vedere turistic, cât şi economic prin aportul de persoane 
interesate pe care îl va câştiga. 
 

 
 

7. În cursul anului 2014, au fost soluţionate un număr de 262 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, poluare fonică, poluarea surselor de apă, în 
baza Legii 544/2001. 
         S-au întocmit un număr de 46 Procese-Verbale de Constatare, 25 de Note de Constatare, 38 
de Note de informare ca urmare a controalelor tematice privind problemele de mediu şi s-au emis un 
număr de 28 Somaţii pentru conformarea la reglementările de mediu în vigoare. 

Alte activităţi: 
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–Participarea în cadrul echipelor mixte (Direcţia Poliţia Locală, Garda Naţională de Mediu, 
Comisariatul Regional Timiş, Administraţia Bazinală de Apă Banat, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă) la acţiunile de verificare şi control pe probleme de mediu în municipiul Timişoara; 

–Montarea unor aparate cu ultrasunete alimentate de la panouri fotovoltaice                  pentru 
îndepartarea ciorilor din zona centrală precum şi organizarea unor acţiuni, în colaborare cu 
Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Banat al Judeţului Timiş, pentru distrugerea cuiburilor; 

–Întocmirea documentelor necesare pentru implementarea standardelor Sistemului de Control 
Intern Managerial la nivelului Biroului de Monitorizare şi Protecţie Mediu;    

–Participarea la măsurătorile de miros, organizate de S.C. Continental Automotive Products 
S.R.L., în vederea testării metodei ,,Non-Thermal Oxidation-Cold Plasma Technology (active 
oxygen)/Oxidare Non-Termică–Tehnologie cu Plasmă Rece (oxigen activ)” de reducere a 
disconfortului olfactiv din aerul înconjurător;  

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL BIROULUI MONITORIZARE ŞI 
PROTECŢIE MEDIU: 
1.  Îmbunătățirea calității factorilor de mediu urbani prin monitorizarea acestora (apă, aer, sol, 
zgomot, biodiversitate, păduri şi perdea forestieră) în municipiul Timişoara; 
2.   Creșterea atractivității și calității unor spații publice prin noi amenajări, prin demararea 
lucrărilor de execuţie a Bălţii Lămâiţa din Zona Freidorf; 
3.   Demararea lucrărilor execuţie a pistei de Skateboard în Parcul Scudier (Parcul Central); 
4.   Monitorizarea calității aerului prin măsurători specifice pe teritoriul municipiului Timişoara, 
derulate printr-un laborator acreditat; 
5.   Creșterea gradului de informare și responsabilizare a tinerei generații prin educaţie ecologică, 
desfășurată în instituţiile de învăţământ. 
 

V. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE; 

COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie este un 

compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa 3 funcţionari 
publici de execuţie.  

Compartimentul se află în subordinea BIROULUI SALUBRIZARE 
Şef Birou Salubrizare – Adina - Gabriela BUMBU (începând cu data de 01.08.2013). 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE 

CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
A.  Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie; 

 B. Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare; 
C. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi 

instituţii publice, verificând în teren aspectele sesizate sau reclamate; 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
A.  Gestionarea câinilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie; 
În anul 2014, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea S.C. “Danyflor” S.R.L conform 

contractului de concesiune nr.SC2006-15384/31.07.2006  privind  serviciului public de management 
al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, care s-
a finalizat la 28.02.2014.  Pentru a asigura continuitatea pe perioada derulării procedurilor de 
licitaţie, s-au încheiat în urma procedurii de achiziţie directă cu acelaşi operator, Contractul 
nr.142/29.05.2014, având ca obiect serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul 
public şi privat al Municipiul Timişoara, precum şi Contractul nr.141/29.05.2014 având ca obiect: 
serviciul de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public 
şi privat al Municipiul Timişoara şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj.  

Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor 
din adăpost. La sfărşitul lunii Februarie 2014 a expirat contractul de concesiune privind 
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managementul populaţiei canine, fiind astfel încheiat un contract de achiziţie directă pe o perioadă de 
şase luni şi pregătită documentaţia pentru organizarea licitaţiei în vederea concesionării acestei 
activităţi. Astfel, în luna Decembrie a fost semnat noul contract de concesiune pe o durată de trei ani. 
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2014, au fost în 
număr de 558 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în scădere faţă de anul 
2013  (627 sesizări).  

Activitatea în anul 2014, 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 1.075 câini;  
–S-au înregistrat 144 eutanasii; 
–De pe domeniul public au fost ridicate un număr de 428 cadavre;  
–S-au înregistrat 870 adopţii;  
–Au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 671.774,93 lei, cu TVA inclus. 
Împreună cu Asociaţia de protecţie a animalelor ”Ecovet”, au fost promovate adopţiile 

canine, numărul  de 870 de câini adoptați fiind rezultatul bunei colaborări a municipalității cu 
organizațiile non-profit din domeniu și a unei bune popularizări în mass-media locală. 

Pe parcursul anului 2014, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 174 
animale de companie, în Registrul animalelor de companie. 

  
 B.  Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare; 
 În anul 2014 s-a urmărit şi verificat activitatea  S.C. „Deraton” S.R.L., conform contractului 
de concesiune nr.SC2006-15308/2006 privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, delarvizare, 
dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, care s-a încheiat la 31.01.2014 şi contractului  cu 
nr.98/7.04.2014  încheiat cu aceeaşi firmă pentru a asigura  continuitatea  pe perioada derulării 
procedurilor de licitaţie după cum urmează:     
 

 
Ponderea activităţilor de combatere a vectorilor în anul 2014 (costuri exprimate în lei) 

 

 DEZINSECŢIA PE DOMENIUL PUBLIC al municipiului Timişoara cu mijloace terestre s-a 
realizat 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. 
 –Dezinsecţia domeniului public al municipiului Timişoara, prin mijloace aeriene, s-a efectuat 
în semestrul II pe o suprafață de 3.000 ha., în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiș.   
 DERATIZAREA PE DOMENIUL PUBLIC al municipiului Timişoara 
         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. 
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 DERATIZAREA ȘI DEZINSECȚIA LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CLĂDIRI 
PUBLICE din municipiul Timişoara 

–În cursul anului 2014 s-au desfășurat lucrările de dezinsecţie la unităţile de învăţământ şi 
clădiri publice din municipiul Timişoara (şcoli, grădiniţe, Cantina de Ajutor Social, sediul Primăriei 
Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia Locală). 
 Lucrările s-au realizat etapizat, prin identificarea zonelor de circulaţie a vectorilor și 
insectelor, după care s-a trecut la efectuarea propriu-zisă a operaţiunii. 

DEZINFECŢIA – În semestrul II a crescut  numărul de solicitări la unităţile de învăţământ 
din municipiul Timişoara  datorită unor cazuri scarlatină (Liceul Teoretic Bela Bartok, Grădiniţa P.P. 
10, Grădiniţa P.P. 11 , Grădiniţa P.P. 25 etc) și hepatită (Colegiul C.D.Loga);  

–S-au realizat lucrări de dezinfecţie mijloace de transport şi spaţii de tranzit  Poliţia Locală. 
Pe parcursul anului  2014 a fost  monitorizat gradul de infestare cu rozătoare și insecte, prin  

utilizarea a 30 de staţii de monitorizare. De asemenea, în  activitatea curentă a compartimentului, cu 
precădere în semestrul I al anului 2014, s-au monitorizat zonele cu ape stagnante. Monitorizarea 
gradului de infestare fitosanitară s-a realizat cu frecvenţă decadală, în zonele cu vegetaţie abundentă.  
 Sesizările primite şi soluţionate  privind deratizarea şi dezinsecţia  înregistrate pe parcursul 
anului 2014, au fost în număr de 121. 
  
 

Sintetizate, lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, pe anul 2014 se prezintă astfel: 
 

Activitatea prestată Suma (lei) Suprafaţa (mii mp) 
Deratizarea domeniului public 458.970,88 9.056,47 
Dezinsectia domeniului public 33.879,52 4.047,73 
Deratizarea unităţilor de învăţământ 26.768,03 508,76 
Dezinsecţia unităţilor de învăţământ 20.641,82 320,81 
Dezinfecţia unităţilor de învăţământ 113.217,80 1.844,90 
TOTAL 653.478,05 15.778,67 

 

 OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTUL 
GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE: 
1.  Managementul unui număr de 2.000 câini fără stăpân de pe domeniul public al municipiului; 
2.  Asigurararea de servicii publice de calitate în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, 
dezinfectie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara. 
 

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

personal contractual, după cum urmează: trei inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, 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 2014: 
1.  Îmbogăţirea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2013 colecţia cuprindea un număr de 51 de specii şi peste 263 de indivizi iar  

la data de 31.12.2014 colecţia cuprindea un număr de 56 de specii şi peste 314 de indivizi.  
Speciile nou introduse în colecţia Grădinii Zoologice din Timişoara sunt: 
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                    Coati (Nasua nasua)                                  Pitonul de Borneo cu coada scurtă  
                                                                                         (Python curtus breitensteini) 

                      
Boa (Boa constrictor)           Piton regal (Python regius) 

              
Pelican comun (Pelecanus onocrotalus) 

 

2.  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; 

3.  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: 

a) În perioada 7-11.04.2014 în baza unei convenţii de colaborare cu Asociaţia Zibo Help s-au 
sprijinit activităţiilor educative extracuriculare şi extraşcolare în cadrul programului „Scoala altfel: 
Să ştii mai multe, să fi mai bun!”. Astfel, s-au deschis larg porţile pentru toţi copiii din cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi pentru cadre didactice, părinţi şi publicul vizitator. 
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b) În data de 01.06.2014, Grădina Zoologică Timişoara în colaborare cu clovnii de la „Echipa 
Hazliţilor” și cu reprezentanţii de la „FasTracKids”, costumați în prinţi şi prinţese, i-au primit pe 
vizitatorii grădinii zoo într-o atmosferă de sărbătoare, în spiritul sărbătorii Zilei Internaţionale a 
Copilului. Chiar dacă vremea a fost neprietenoasă, mohorâtă şi ploioasă, din aproximările făcute, 
peste 400 de copii au trecut pragul Grădinii Zoologice Timişoara în această zi. 

c) În data de 09.08.2014, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor, 
vizitatorii au beneficiat de  acces gratuit la Zoo Timişoara. Cei prezenţi în această zi au avut ocazia 
să hrănească maimuţele, urşii şi păsările de apă şi au avut parte de un program de „animal petting” în 
cadrul căruia au avut acces direct la animale precum iepuri, porcuşori de Guineea, ţestoase de uscat, 
capre pitice, pe care au putut să le mângâie şi să se joace într-un mediu foarte sigur, sub atenta 
supraveghere şi grijă a personalului Grădinii Zoologice Timişoara. Au fost invitaţi şi clovnii care au 
oferit baloane gratuit tuturor copiilor prezenţi. 
 

 
 

d) În data de 4 și 5 Octombrie 2014, Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara a sărbătorit 
Ziua Mondială a Animalelor, fiind organizate vizite cu ghid a grădinii precum și activități de 
conștientizare și responsabilizare a publicului vizitator cu privire la necesitatea măsurilor de protecție 
și conservare a biodiversității și a animalelor în general. În această zi de sărbătoare, grădina zoo s-a 
bucurat de vizita a 819 iubitori de animale. 

e) În data de 18.11.2014, a avut loc la Grădina Zoologică Timişoara un eveniment de 
sensibilizare a membrilor clubului FasTracKids cu privire la protecţia şi conservarea biodiversităţii, 
aceasta s-a realizat în colaborare cu reprezentanţii FasTracKids şi Grădiniţa Pygmalion ca parte a 
Campaniei Read for the Record. La eveniment au participat atât copiii de la clubul FasTracKids, cât 
şi părinţii acestora. 

Printre activităţile realizate se pot enumera: vizitarea grădinii zoologice cu ghid, participarea 
vizitatorilor la hrănirea animalelor, realizarea de desene cu diferite teme inspirate din natură, cântece, 
dans şi diferite jocuri. 
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f) 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 2014 de un număr de 97.752 
vizitatori, după cum urmează: 

–Un număr de 91.999 vizitatori pe bază de bilet de acces, fiind vândute un număr de 55.227 
bilete, astfel:7.851 bilete pentru vizitatorii copii, 18.386 bilete pentru vizitatorii familie, 28.990 bilete 
pentru vizitatorii adulţi; 

Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2014, cu 
ocazia zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experienţă şi activităţii de cercetare 
şi educaţie, a fost de 5.753 vizitatori. 

5.  Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Rănite 
La Centrul de salvare, reabilitare şi îngrijire a păsărilor sălbatice rănite din cadrul Grădinii 

Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 7 păsări rănite de diferite specii sălbatice care, 
după ce au fost îngrijite şi tratate, au fost eliberate în natură. 

 

 
 

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. 

6. S-a finalizat în proporţie de 90% adăpostul interior de la zebre. 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TIMIŞOARA: 
1.   Creșterea atractivității Grădiniii Zoologice din Timișoara prin îmbogăţirea colecţiei de 
animale cu cel puţin 2 noi specii de animale - donaţie; 
2.  Realizarea în cursul anului 2015 a unui Program educaţional în vederea promovării protecţiei 
şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de dispariţie; 
3.  Finalizarea adăpostului pentru zebre şi popularea amplasamentului; 
4.  Crearea unui cadru instituțional adecvat pentru derularea activităților de educație ecologică, 
cercetare și protecție a animalelor prin demararea lucrărilor pentru realizarea Clădirii 
multifuncţionale la Grădina Zoologică Timişoara. 
 

VII. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: Este un compartiment de specialitate în cadrul 

Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un număr de 5 angajaţi – inspectori de specialitate 
personal contractual, două posturi fiind vacante. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
A. Administrarea şi a coordonarea activităţilor şi serviciilor care se desfaşoară în Parcul 

Copiilor “ION CREANGĂ”  
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014: 
Compartimentul Parcul Copiilor a urmărit buna funcţionare a echipamentelor de joacă, 

asigurarea funcţionării pe durata sezonului cald a echipamentelor mobile (carusel, circuit de canoe, 
trenuleţ), realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde din perimetrul parcului, precum şi 
irigarea acestuia, funcţionarea în bune condiţii a celor 2 grupuri sanitare din dotarea parcului. 
  Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi juridice în vederea 
desfaşurării 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 și 
clovni), precum şi urmărirea contractelor încheiate de către Primăria Municipiului Timişoara cu 
diverşi agenţi economici care au desfăşurat activităţi comerciale aprobate, în incinta parcului. 

S-a colaborat cu mai multe societăţi 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 de mentenanţă a caruselului cu firma S.C. Sneberger Lunapark S.R.L. iar paza 
obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de agenţi ai Direcţiei Poliţia Locală. 

În luna Noiembrie, a fost finalizată achiziţia şi montajul unui încărcător pe bază de energie 
solară cu staţie Wi-Fi încorporată, dotat cu băncuţe. Investiția are o definită orientare socială, 
vizitatorii având posibilitatea de a-şi încărca dispozitivele portabile (telefoane mobile, tablete, 
laptopuri, etc), oferind contact social între utilizatori, o economisire semnificativă de energie precum 
şi o platformă publicitară inovativă. De asemenea, investiția reprezintă o inspirată formă de utilizare 
și promovare a sursei de energie regenerabilă în aplicații de interes public. 
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Personalul compartimentului a asigurat permanenţa în parc pe durata programului de 
funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (carusel, circuit de canoe, 
trenuleţ), supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor “Ion 
Creangă”. 

De asemenea, s-au organizat mai multe activităţi educative în diferite puncte ale parcului 
prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: “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 
Mondială a Curăţeniei” (23 Septembrie), evenimente la care au participat grupuri organizate de 
copii, provenite de la şcoli şi grădiniţe timișorene. 

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 2015 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI 
PARCUL COPIILOR: 
1.  Asigurarea cadrului organizatoric pentru sărbătorirea unor evenimente din calendarul 
european și internațional privind mediul, derularea unor activități ecologice și protecția mediului și a 
unor evenimente și acțiuni de informare și comunicare pe tematică europeană, și anume: 
2.  Asigurarea, cu caracter de permanenţă a siguranţei, potrivit cerinţelor esenţiale de securitate 
şi a bunei funcţionări a echipamentelor de joacă şi a facilităţilor existente în Parcul Copiilor “ION 
CREANGĂ”; 
 

ALTE ACTIVITĂȚI ALE DIRECȚIEI DE MEDIU: 
1. Organizarea şi desfăşurarea evenimentului „EARTH HOUR 2014” – 29 Martie 2014, în 
colaborare cu WWF România. Scopul acţiunii a fost acela de a  trage un semnal de alarmă privind 
amplitudinea actuală a efectelor încălzirii globale, de a sublinia   necesitatea efortului concertat  
pentru reducerea poluării planetei, evenimentul fiind şi 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. 
2. Organizarea în perioada 20 Mai – 2 Iunie 2014 a unor activităţi în cadrul  SĂPTĂMÂNII 
VERZI – GREEN WEEK 2014, eveniment satelit european aprobat de către DG Environment a 
Comisiei Europene - „Circular Economy, Resource Efficiency & Waste”, cu sloganul: „Closing the 
loop”, prin  orgnizarea unor evenimente: Cafe Forum – „Producţia şi consumul durabile” – forum de 
discuţii privind economia circulară şi sustenabilitatea în gestiunea deşeurilor, „Ziua porţilor deschise 
la Staţia de sortare a Municipiului Timişoara” şi vizite cu ghid cu participarea şi sprijinul S.C. 
„Retim Ecologic Service” S.A. Timişoara şi „Artă din deşeuri”, concurs de artă din deşeuri 
reciclabile, organizat în  Piaţa Victoriei, dedicat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, precum şi 
studenţilor din învăţământul universitar din Municipiul Timişoara, acest ultim eveniment menit să 
sărbătorească Ziua Mondială a Mediului Înconjurător  - 5 Iunie 2014. 

             
 

3. Organizarea în zilele de 25 – 26 Iunie 2014 a „Zilelor Energiei Timişoara 2014”, în calitate 
de semnatar al Convenţiei Primarilor, printr-un eveniment -  Forum local pentru  energie şi grupurile 
de lucru pentru  definitivarea măsurilor şi acţiunilor Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a 

Municipiului Timişoara – reevaluat în data de 25 Iunie 2014 şi 
o acțiune ecologică, în data de 26 Iunie 2014, constând într-un 
tur ciclist,  a circulaţiei velo în Timişoara. În acest scop, 
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municipalitatea timişoreană a  achiziţionat un număr de 10 biciclete complet dotate, care vor fi 
utilizate în activitatea de teren a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  
4. Elaborarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 2010-2020 
reevaluat, realizat prin  participarea Municipiului Timişoara la Proiectul „An inclusive peer-to-peer 
approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of 
Mayors”, cod IEE/10/380/SI 2.589427 – acronim CONURBANT, co-finanţat de Uniunea Europeană 
prin Programul Intelligent Energy Europe, organizarea dezbaterii publice pe marginea documentului 
strategic în data de 07.11.2014 şi aprobarea lui prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în data de 11.11.2014, pentru ca documentul strategic să devină un angajament politic.  
Au fost realizate Inventarul de Referinţă al Emisiilor 2008 şi Inventarele de Monitorizare a Emisiilor 
pentru perioada anilor 2009 - 2013, cu respectarea Ghidului de elaborare PAED al Oficiului 
Convenției Primarilor Bruxelles, fiind colectate  informaţiile energetice (consumurile de energie) şi 
datele din toate domeniile relevante:  clădiri, echipamente şi instalaţii municipale, terţiare şi 
rezidenţiale, iluminat public municipal, transport, producţia locală de energie şi termoficare, sectorul 
industrial, managementul deşeurilor, apei şi a apelor uzate.    

În baza  datelor colectate, s-a realizat o analiză a situaţiei actuale, cu evidenţierea sectoarelor 
responsabile de cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră (GES), cu evidenţierea domeniilor 
conflictuale în raport cu schimbările climatice şi modul de abordare/soluţionare a acestora în scopul 
reducerii emisiilor de GES la nivel local, dezvoltarea sustenabilă a comunităţii şi  ridicarea calităţii 
vieţii locuitorilor Timişoarei. O atenţie deosebită s-a acordat eficienţei energetice şi producţiei de 
energie din surse regenerabile, prin valorificarea potenţialului energetic local, precum şi a creşterii 
utilizării acestor energii curate la  scară tot mai largă.  

Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timişoara 2010-2020 reevaluat 
propune un set de 145 de măsuri și acțiuni bine definite în scopul reducerii cu cel puțin 20% a 
emisiilor de CO2 pe teritoriul administrativ al municipiului până în anul 2020 față de anul 2008, prin 
acțiuni concertate atât ale municipalității, mediului economic și al cetățenilor municipiului 
Timișoara. 
5. 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 2014 au fost: 
–participarea la întâlnirea  finală de management de proiect care a avut loc la Osijek (Croația) în 23 
şi 24 Aprilie 2014; 
–Participarea în calitate de vorbitor la Seminarului „Stimularea implementării Planurilor de Acțiune 
pentru Energie Durabilă la nivelul Regiunii Vest” organizat în colaborare cu ManagEnergy și 
susținut de Consiliul Judetean Timiș, ce a avut loc în perioada 27-28 Martie 2014, prezentarea 
rezultatelor Proiectului CONURBANT în Timișoara și Județul Timiș; 
–organizarea Forumurilor locale  pentru energie şi a Grupurilor de lucru ale proiectului 
CONURBANT în Municipiul Timişoara şi localităţile Conurbaţiei Timişoara; 
–Elaborarea unui număr de 2 Planuri de Acţiune pentru Energia Durabilă pentru  localităţile din 
Polul de Creştere Timişoara, membre a Conurbaţiei Timişoara: Bucovăţ şi Peciu Nou şi susţinerea 
angajamentul politic pentru aprobarea acestor documente strategice; 
–Organizarea Zilelor Energiei Timişoara – 25-26 Iunie 2014; 
–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. 
–Întocmirea Rapoartelor proiectului şi coordonarea partenerilor de proiect în calitate de 
lider al unor pachete de activităţi şi sarcini ale proiectului; 
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–Participarea la a XIV-a ediție a „Săptămânii Calității Timișorene” - “Calitate pentru 
sănătate”organizată de Primăria Municipiului Timişoara şi Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România - Sucursala Timiș, cu prezentarea   "Planificarea acţiunilor pentru energia durabilă în 
perioada  2014 - 2020 - premisă pentru  calitatea mediului urban timişorean, în contextul  oferit de 
Convenţia Primarilor", prin care s-au prezentat rezultatele implementării planurilor strategice pentru 
energie și implicațiile asupra sănătății populației; 
6. Implementarea Sistemului de Management Energetic (Energy Management System - EMS)  

În anul 2013  s-a achiziţionat Sistemul de Management al Energiei (EMS), 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). În 
cursul anului 2014, acest sistem a fost dezvoltat pentru 80% din clădirile aparţinând municipalităţii. 

Implementarea EMS va permite: inventarierea și monitorizarea consumurilor energetice și de 
apă, prioritizarea investițiilor și direcționarea acestora către clădirile cele mai ineficiente din 
patrimoniu, 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 apa 
prin creșterea eficienței energetice şi o eficientă şi transparentă cheltuire a fondurilor bugetare locale. 
În cursul lunii Decembrie 2014 au fost iniţiaţi în gestiunea EMS cinci funcţionari publici din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, care vor coordona responsabilii energetici numiți în cadrul 
instituțiilor publice municipale. 

 
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 -90; 

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; 
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 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 2014: 
În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2014” au 

fost demarate următoarele activităţi: 
– Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din 

municipiul Timişoara; 
– Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” 

ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la 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 98; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 2014 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 cadrul activității de prevenire a situațiilor de urgență, în municipiul Timișoara au fost 
controlate 70 instituții publice pe linia protecției civile și apărării împotriva incendiilor; 

– A fost finalizată procedura de achiziție publică a “Sistemului tactic de comandă, control și 
comunicații” imperios necesar în situaţia căderii tuturor comunicaţiilor în caz de dezastre;   

– Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în caz 
de urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2014; 

– În decursul anului 2014 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. 

5. Obiective majore pe anul 2015: 
– Achiziţionarea unei sirene electronice şi integrarea în sistemul de înştiinţare-alarmare 

existent la nivelul municipiului Timişoara; 
– 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; 
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– 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 compartimentului cu echipamente necesare intervenţiei operative în 
domeniul situaţiilor de urgenţă în municipiul Timişoara. 

– Achiziționarea unei unități de comandă necesare asigurării alarmării corespunzătoare a 
municipiului Timișoara prin intermediul centralelor de alarmare instalate în centrele 
operaționale sau în punctele de comandă județene. 

 

DIRECȚIA COMUNICARE 

 

SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII 

BIROUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii – cam .12 

     Componenţa :  - şef serviciu: Adrian Bragea 

   - număr angajaţi : 19 

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, telefonic și  prin intermediul site-ului web al acesteia ; 

- colaborare cu alte servicii ale primăriei în vederea actualizării informaţiilor şi formularelor 

în vigoare, ce sunt publicate pe site-ul PMT, în Monitorul Primăriei şi care sunt transmise tuturor 

structurilor 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; 
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- 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: 

 -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 2014  

Situaţia numarului  de înregistrări realizate de angajatii Serviciului Relaționare Directă  cu 

Cetăţenii şi al Biroului Managementul Documentelor este următoarea: 

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

 

Direcția Numărul de 

înregistrari 

Primar 3199 

Viceprimar Diaconu Dan 1599 

Viceprimar Traian Stoia 1189 

Secretar 39 

Administrator Public 2323 

Comisia de Ordine Publică 1298 

Direcția Secretariat General  984 

Direcția Asistență Socială 116 

Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse 16495 
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Direcția Comunicare 5000 

Direcția Dezvoltare 3704 

Direcția de Mediu 8728 

Direcția Evidența Persoanelor  50 

Direcția Economică 1142 

Direcția Fiscala 336 

Direcția Tehnică 12870 

Direcția Poliției Locale 1692 

Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale  3448 

Direcția  Urbanism  22193 

Serviciul Achiziții Publice  1722 

Serviciul Administrare Fond Funciar  4316 

Serviciul Autoritate Tutelară 2003 

Serviciul Juridic  1930 

Serviciul Resurse Umane 4408 

Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara 2070 

Indemnizații  3118 

Alocații  3039 

Biroul Audit 227 

Biroul Managementul Calității 115 

Comisia de disciplină 3 

Compartiment Arhivă  305 

Compartiment voluntar pentru situații de urgență 252 

Compartiment Control  212 

Citații, comunicări Instanțe Judecătorești  7931 

Diverse 5000 

Comisia SCIM 19 

Comisia Centrala de Monitorizare 77 

Publicații de vânzare  1405 

Facturi 4933 

Total  129.490 

 

 

Numărul persoanelor înscrise în audientă  în 2014 , este următorul: 
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Direcție Număr audiențe 

Primar  43 

Viceprimar  Dan Diaconu 65 

Viceprimar Traian  Stoia 452 

Secretar 157 

Administrator Public 17 

Direcția Comunicare  24 

Direcția  Instituții Școlare  1 

Direcția Mediu 27 

Direcția Tehnică  63 

Direcția Urbanism 448 

Serviciul Juridic 177 

Total 1474 

 

Biroul Managementul Documentelor a fost implicat în organizarea activităţii serviciului de 

comunicare date Call Center din interiorul instituţiei. Prin acest demers fiecare departament al 

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 precum și noi servicii  on-line. 

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, precum și scurtarea timpilor de așteptare. 

 

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE 

Biroul Organizare Evenimente are în componenţă un post şef birou şi 7 posturi de execuţie 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI ORGANIZARE EVENIMENTE 
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Gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile publice 

venite din partea instituţiilor şi a mass-media; 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, dezvoltarea activităţii Consiliului 

Consultativ al Minorităţilor. 

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, Festivalul Artelor Timişorene, Zilele cartierelor, Festivalul 

Minorităţilor Naţionale şi Festivalul Gastronomic, Ziua Timişoarei, Târgul de Crăciun, Târgul de 

Paşte, Festvalul Baroc, Festivalul JazzTM; 

- organizarea unor evenimente/manifestări cultural-artistice(festivaluri, târguri, expoziţii, 

saloane, conferinţe, simpozioane, seminarii, workshop-uri şi sesiuni de comunicări); 

- monitorizarea finanţărilor nerambursabile a proiectelor de tineret şi a proiectelor culturale 

cu finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local; 

- 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, cercetare;  

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

Timişoara 

- 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 2014  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2014 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 2014 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 cea de-a doua ediţie a festivalului 

JAZZ™, în Piaţa Victoriei, între 9-11 iulie. Timp de trei zile, Timişoara a fost un punct de referinţă 

pentru jazz-ul internaţional şi naţional.  

Au fost prezenţi: Anoushka Shankar(11 iulie), sitaristă și compozitoare, numită Femeia 

Anului în 2003, nominalizată la 3 Grammy-uri şi câştigătoarea premiului Best Artist din partea 

Songlines; Terri Lyne Carrington(9 iulie), unul dintre artiştii cei mai apreciaţi ai momentului pe 

scena mondială de jazz; Neil Cowley Trio (10 iulie) UK Jazz Artist of the Year (2013), BBC Jazz 

Award pentru cel mai bun album (Displaced); The Cat Empire (11 iulie) cunoscuți în întreaga lume 

ca fiind una dintre cele mai bune formații live şi Al Jarreau (10 iulie), emblemă a jazz-ului mondial, 

cu 21 de nominalizări şi 7 premii Grammy câştigate. 

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 03-05 iulie, va avea loc cea de-a 

treia ediţie Jazz™. Ne dorim ca această manifestare să devină un reper, şi, totodată o constantă în 
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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.  

Considerat evenimentului anului, cel mai mare şi cel mai impresionant festival catalan din 

afara Barcelonei s-a desfăşurat la Timișoara între 8 și 10 august. Peste 500 de artişti catalani au 

prezentat momente spectaculoase care au inclus tradiţionalele parade cu giganţi, jocuri cu foc, castele 

umane, şi multe alte repere ale tradiţiei catalane.  

Înscris în prestigiosul calendar internațional CIOFF al UNESCO, APLEC Internacional s-a 

aflat la cea de a 27-a ediţie, pentru prima dată în Europa de Est.  Oraşele care au găzduit de-a lungul 

timpului acest eveniment sunt: Amsterdam, Copenhaga, Manchester, Paris, Lisabona, Verona. 

Festivalul a fost organizat de: Asociația Via Rumania Cultura, Primăria Municipiului Timișoara, 

ADIFOLK Barcelona (Associació per a la difusió del folklore) și Consulatul Onorific al Regatului 

Spaniei în Timişoara. 

Anual, la începutul lunii iulie, Timişoara devine capitala artei tradiţionale internaţionale. 

Festivalul Inimilor este una din cele mai prestigioase sărbători a folclorului românesc şi mondial, 

prima manifestare de acest gen inclusă în cadendarul UNESCO, un festival de maximă importanţă, 

un moment special de întâlnire între diverse popoare şi culturi, care se desfăşoară sub semnul păcii. 

Evenimentul a adus în faţa publicului timişorean o expozie de originalitate şi de tradiţii din toate 

colţurile lumii. Ediţia din 2014 s-a desfăşurat în perioada 09 – 13 iulie, pe scena din Parcul Rozelor 

din Timişoara. 

Prima ediţie a Festivalului Artelor Timişorene a fost organizată de municipalitate în 

perioada 9 -15 iunie 2014. Festivalul şi-a propus, pe de-o parte, promovarea artiştilor locali, iar pe de 

altă parte facilitarea accesului publicului larg la manifestări culturale. Pe parcursul unei săptămâni 

întregi, artiştii Timişoarei în mod exclusiv - muzicieni de toate genurile, dansatori, actori şi alţi 

prestatori în teatru şi film, scriitori, pictori, sculptori, arhitecţi şi designeri au aparut în faţa 

timişorenilor şi i-au încântat cu talentul lor. Apariţiile au avut loc atât în aer liber - în Piaţa Victoriei, 

pe strada Mărăşeşti, în Parcul Rozelor, în Parcul Botanic, în Parcul Copiilor, în Gradina de Vară, în 

sensul giratoriu din Piaţa Bălcescu, pe strada Regimentul 5 Vânători - cât şi în spaţii închise. 

Ziua oraşului nostru este marcată în fiecare an în data de 3 august de municipalitatea 

timişoreană printr-o serie de evenimente culturale. Timişoara îmbracă straie de sărbătoare în genuri 

şi stiluri diferite. Momentele dedicate timişorenilor şi tuturor celor care trăiesc sau vizitează acest 

oraş sunt variate: concerte cu artişti români şi străini, expoziţii de artă, acţiuni care să rememoreze 

personalităţi care au facut şi fac cinste oraşului nostru.  Încercăm să marcăm cât mai clar în conştiinţa 
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tuturor Ziua Timişoarei, să menţinem un standard ridicat al tuturor manifestărilor şi să fim mândri de 

oraşul nostru.  

În urmă cu şase 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 tinerilor, care în acest fel pot învăţa într-un mod plăcut mai multe 

lucruri despre istoria oraşului lor. În data de 3 august, de ziua Timişoarei în Parcul Central, pe Aleea 

Personalităţilor au fost dezvelite busturile lui Gheorghe I. Tohăneanu (profesor universitar doctor în 

filologie, scriitor, unul dintre întemeietorii învăţământului filologic universitar timişorean, sculptor 

Aurel Gheorghe Ardeleanu) şi Nicolae Boboc (compozitor, muzicolog şi eseist-filosof, dirijor al 

Filarmonicii din Arad şi al Filarmonicii Banatul, sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu). În Parcul 

Rozelor a fost dezvelit bustul arhitectului peisagist Árpád Mühle, fiul celebrului florar Wilhelm 

Muhle. În cele trei zile se sărbătoare în Piaţa Victoriei au concertat: Ora H, Bega Blues Band, Blue 

Family, Maxim, Lora, Elena Gheorghe, Connect-R, Alice Francis şi Oceana. 

Ajuns la cea de-a treia ediţie, Festivalul Baroc a avut loc în perioada 13-19 octombrie, cu 

dorinţa declarată de a constitui un prilej de a conştientiza moştenirea culturală bogată pe care o are 

Timişoara. Timp de o săptămână s-au desfăşurat evenimente care au marcat aniversări ale unor 

personalităţi celebrate atât la nivel naţional: Constantin Brâncoveanu, Anton Pann, cât şi la nivel 

internaţional: Jean-Philippe Rameau, Galileo Galilei. Figura centrală a manifestării rămâne an de an 

prinţul 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. 

Evenimentele s-au desfăşurat atât în locaţii convenţionale – Muzeul de Artă, Filarmonica Banatul, 

Opera Română, cât şi în spaţiul public. 

În prima săptămână a lunii septembrie, pe parcursul a trei zile, festivalul Bega Bulevard a 

adus, din nou, timişorenilor o serie de concerte, spectacole de teatru, activităţi pentru copii, ateliere 

de pictură, standuri de informare, activităţi interactive, culturale şi artistice. Sărbătoarea pune în 

centrul atenţiei canalul Bega, care este un adevărat bulevard viu al oraşului, şi, care deţine un 

semnificativ potenţial turistic, oferind timişorenilor o varietate de posibilităţi de recreere, de 

agrement şi de divertisment. 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 2014 “Săptămâna mobilităţii”  s-a desfăşurat în perioada 16 - 22.09.2014 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.  
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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. 

În 4-5 octombrie Primăria Municipiului Timişoara a inițiat două noi festivaluri, dedicate 

minorităţilor entice: Festivalului Folcloric al Minorităţilor Etnice şi Festivalul Gastronomic. Cele 

două evenimente au fost organizate în paralel în Parcul Rozelor. Intenţia municipalităţii a fost de a le 

oferi timişorenilor, pe lângă programul artistic prezentat, posibilitatea să guste din preparatele 

tradiţionale ale etniilor, de a savura produse specifice din zona Banatului şi de a participa la atelierele 

meşteşugăreşti organizate de Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale constituit la nivel local.  

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.  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în organizarea Rugii Timişoarei alături de Casa 

de Cultură a Municipiului şi în colaborare cu asociaţiile de revoluţionari din Timişoara, s-a ocupat de 

organizarea în perioada 16-22 decembrie 2014 a marcării a 25 de ani de la evenimentele din 

decembrie 1989.  

Manifestările dedicate Revoluţiei, organizate sub genericul „25 de ani de libertate – 1989-

2014”, au cuprins depuneri de coroane, aprinderea de candele, procesiuni cu torţe, dezbateri, 

concerte, filme. În 16 decembrie a avut loc un concert de colinde susţinut de Corul Naţional de 

Cameră Madrigal la Opera Naţională Română, în 19 decembrie proiecţia filmului “Recviem pentru 

Dominic” de Robert Dornhelm şi în 20 decembrie concertul Rock pentru Revoluţie, la care au cântat: 

Pro Musica, Phoenix, Riblja Čorba şi Bajaga i Instruktori. 

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 2014 a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare dlui. Paul Eugen Banciu prin HCL 

nr. 340-18.07.2014, dlui. Eugen Dorcescu prin HCL nr.339-18.07.2014, dlui Marc Lorent prin HCL 

nr.331-26.06.2014, doamnei Janette Lorent prin HCL nr.330-26.06.2014, post mortem lui Henry 

Coursaget prin HCL nr.329-26.06.2014, post mortem lui Paul Neagu prin HCL nr.328-26.06.2014, 

dlui. Ion Marin Almăjan prin HCL nr.130-25.03.2014, dlui. Robert Dornhelm  prin HCL 554/ 

27.11.2014 unui numar de 75 de participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989  
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precum şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege, prin HCL nr 

638 din 20.12.2014 şi dlui. Dorin Sarafolean prin HCL nr. 578 din data: 27.11.2014.  

În luna decembrie a avut loc Gala Excelenţei timişorene, prin intermediul căreia 

municipalitatea a premiat ONG-urile care au adus un aport semnificativ vieţii comunităţii timişorene, 

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 2013-2014.  

 În mod constant a fost facută monitorizarea finantărilor nerambursabile conform HCL 

160/25.03.2014 a proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al 

Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local, pe anul 2014 şi HCL 

194/15.04.2014 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la 

bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local, pe anul 2014.    

Pentru HCL 160/25.03.2014 a proiectelor de tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de 

la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local, pe anul 2014  

au fost depuse 31 de proiecte dintre care doar 22 de proiecte au fost aprobate de către Comisia de 

analiză a proiectelor de tineret prin dispoziţia cu nr. 174/14.02.2014 a Primarului Municipiului 

Timişoara, iar celelalte 9 proiecte nu au primit finanţare deoarece au avut punctaj insuficient sau au 

depăşit numărul maxim de 3 proiecte depuse. 

Pentru HCL 194/15.04.2014 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare 

nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de 

interes local, pe anul 2014 au fost depuse 45 de proiecte dintre care 37 de proiecte au fost aprobate 

de către Comisia de analiză a proiectelor culturale prin dispoziţia cu nr. 1130/06.07.2014 a 

Primarului Municipiului Timişoara, iar celelalte 8 proiecte nu au primit finanţare deoarece au avut 

punctaj insuficient. 

Primăria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de 

tineret de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine 

candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. 

În anul 2014, Biroul Organizare Evenimente a preluat de la instituţii publice, ONG-uri, 

mass-media şi persoane fizice un număr de 181 solicitări scrise făcute în baza Legii 544/2001 a 

liberului acces la informaţiile de interes public, la care au fost formulate răspunsuri ca urmare a 

informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei. Aceste solicitări au vizat: 

- utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) – 54; 

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 23; 

- acte normative, reglementări – 21; 
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- activitatea liderilor instituţiei –13; 

- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544 / 2001 – 7; 

-altele (detalii privind situaţiile juridice, terenuri, locuinţe, liste, detalii privind procesele 

Primăriei Municipiului Timişoara) – 63. 

Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil a fost de 174, alte 7 solicitări făcând 

parte din categoria informaţiilor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, conform Legii 544/2001, 

art.12 lit. d.  

Pentru buna desfăsurare a activității Consiliilor Consultative de Cartier (CCC) și-au dat 

concursul toate departamentele primăriei care au fost solicitate; Direcția Comunicare a avut  

întotdeauna rolul de moderator și catalizator. Toate evenimentele culturale organizate de CCC-uri au 

beneficiat de expertiza și logistica furnizată de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.   

Prima ședință din an a fost cea solicitată de Consiliul Consultativ de Cartier Dâmbovița, în 

data de 23 ianuarie 2014, după ce în luna anterioară au avut loc alegeri pentru funcțiile de conducere 

ale acestuia. În data de 17 septembrie 2014, acelaşi Consiliu şi-a ales o nouă echipă de conducere. 

Astfel, cel mai nou înființat Consiliu Consultativ de Cartier se dovedește a fi și cel mai activ pe tot 

parcursul întregului an.  

Cea mai importantă dintre ședințe a fost aceea din 12 februarie 2014 în Cartierul Cetate, 

unde în prezența domnului primar Nicolae Robu și a întregii echipe de gestionare a proiectului de 

reabilitare a Pieței Unirii, Pieței Libertății și a zonei aferente, s-a prezentat viziunea asupra modului 

în care va arăta zona, situația parcărilor, a utilităților și modul de autorizare viitoare a instalațiilor de 

climatizare în întreaga zonă istorică.  

În data de 3 aprilie 2014 Consiliul Consultativ de Cartier Plopi-Kuncz și-a ales un nou for 

de conducere după un mandat de 3 ani.   

O nouă echipă de conducere a fost aleasă în data de 25 noiembrie 2014 şi pentru Consilul 

Consultativ de Cartier Freidorf. La şedinţă a participat domnul viceprimar Dan Diaconu, precum şi 

numeroşi consilieri locali. Ulterior alegerii noului birou, a urmat o sesiune de întrebări din partea 

cetăţenilor şi răspunsuri din partea reprezentanţilor administraţiei locale timişorene cu privire la 

problemele cartierului, reintroducerea liniei de tramvai fiind una dintre principalele probleme 

analizate. 

 

În acelaşi timp, pe parcursul întregului an 2014, Consiliile Consultative de Cartier cu 

sprijinul Casei de Cultură a Municipiului şi coordonarea reprezentantului primăriei au organizat și au 

sărbătorit Zilele Cartierului. 
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Totodată, menţionăm faptul că investiţiile şi lucrările majore din cartiere au fost 

monitorizate în cadrul întâlnirilor cu cetăţenii, care au avut loc periodic în mai multe zone ale 

oraşului; reprezentanţii Direcţiei Comunicare au participat la aceste întâlniri, urmând a prelua şi 

transmite Direcţiilor Primăriei spre rezolvare problemele ridicate de locuitori. 

DirecţiA Comunicare gestionează şi activităţile Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret (CCPT).  

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, modificat 

prin HCL nr. 326/26.06.2014. 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.  

În cadrul şedinţei Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) din luna aprilie 

2014, a fost propusă înfiinţarea unei noi comisii de lucru în cadrul CCPT, respectiv stabilirea unui 

nou domeniu de lucru: turismul. Întrucât un număr de 14 organizaţii de tineret din cele 16 prezente la 

şedinţa CCPT din luna aprilie 2014 şi-au exprimat această dorinţă de înfiinţare a unui nou domeniu 

de lucru, a fost modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret, fiind aprobat HCL nr. 326/26.06.2014. 

A fost respectat astfel Art. 6 (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CCPT: 

„(2) În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii 

plenului CCPT ”, parte integrantă a HCL nr. 243/23.04.2013.  

În prezent, 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; 

g) turism. 

Pe întreg parcursul anului 2014 au avut loc mai multe întâlniri în cadrul Comisiilor de lucru 

din cadrul CCPT.  

Atât concluziile comisiilor, cât şi plenului Consiliului au fost luate în consideraţie în 

vederea realizării Strategiei de tineret a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020. 
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În cadrul procesului de realizare a Strategiei, au avut loc multiple întâlniri cu organizaţiile 

de tineret, precum şi cu instituţiile care lucrează cu tinerii. 

Strategia de Tineret a Municipiului Timişoara este în concordanţă cu cea adoptată la nivel 

naţional; etapele pregătitoare a celor două strategii – locală şi naţională – au fost realizate aproape 

concomitent. Strategia de Tineret a Municipiului Timişoara este o rezultantă directă a studiului 

sociologic iniţial, precum şi focus-grupurilor de fundamentare realizate pentru şase domenii 

prioritare: 1.muncă şi dezvoltare profesională; 2. cultură; 3. educaţie formală; 4. mediu şi dezvoltare 

durabilă; 5. sănătate, asistenţă socială şi dezvoltare personală; 6. educaţie non-formală şi sport. 

Identificarea celor şase domenii specifice s-a realizat pe baza unei consultări cu experţi în cadrul 

unor focus-grupuri derulate în faza iniţială a proiectului. 

Au fost asumate trei dimensiuni fundamentale, susţinute de cele 12 direcţii strategice 

rezultate, cărora le corespund următoarele măsuri specifice:  

Societatea pentru tineri 

1. cadrul instituţional 

Dezvoltare personală şi profesională 

2. consiliere 

3. educaţie formală 

4. educaţie non-formală 

5. sport 

6. cultură 

7. timp liber – divertisment (loisir) şi turism 

8. colaborare – integrare între tineri 

Tineri pentru societate 

9. participare publică 

10. mediu şi ecologie 

11. social  

12. economie 

 

Programul „Tinerii decid” are ca scop creșterea gradului de implicare a tinerilor din 

învățământul preuniversitar timișorean în vederea soluționării unor probleme de interes comunitar, la 

nivelul cartierelor municipiului. 

În anul 2010, Primăria Timişoara demara Programul „Tinerii decid”, printr-o iniţiativă 

venită din partea municipalităţii ca urmare a prezenţei la Conferinţa Internaţională EPSA a 

Institutului European de Administraţie Publică de la Maastricht, din noiembrie 2009. Alături de 



67 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

Primăria Municipiului Timişoara, în mod special s-au implicat Fundaţia Vest pentru Jurnalism 

Regional şi Euroregional şi Consiliul Consultativ de Cartier Fabric.  

Buna funcţionare a structurilor democraţiei participative presupune consultarea permanentă 

a cetăţenilor din cartierele oraşului în legătură cu proiectele şi deciziile autorităţilor privind tematici 

de interes local.  

Întrucât s-a constatat faptul că media de vârstă a cetăţenilor implicaţi la nivel civic 

depăşeşte 35 ani - vârsta-limită stipulată prin Legea nr. 350/2006 (a tinerilor) - administraţia locală a 

Timişoarei consideră utilă stimularea implicării tinerilor în luarea unor decizii ce vor produce efecte 

la nivelul întregii comunităţi locale.  

În acest sens, Programul îşi propune să încurajeze iniţiativa civică a tinerilor, participarea 

lor la deciziile de interes local, implicarea directă a noii generatii în viaţa democratică a comunităţii.  

În contextul recentei aprobări de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a 

Strategiei de tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020, se doreşte acordarea unei 

atenţii speciale formării şi informării tinerilor, astfel încât aceştia să acţioneze ca cetăţeni conştienţi 

şi responsabili în comunitate. 

Din punct de vedere financiar, transpunerea în practică a Programului„Tinerii decid” se află 

pe agenda de activităţi a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.  

Obiectivul principal este reprezentat de elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui 

proiect-cadrul de soluționare a unei probleme de interes comunitar, identificată la nivelul cartierului. 

Proiectele au fost prezentate public, în cadrul unei competiţii directe. 

Având în vedere succesul ediţiilor anterioare, în conformitate cu HCL nr. 613/09.12.2014, 

Programul „Tinerii decid” a fost extins la nivelul mai multor unităţi de învăţământ din municipiului 

Timişoara de pe întreag teritoriul municipiului. 

 

Ajuns la cea de a IV-a ediţie, jurizarea proiectelor depuse în cadrul Programul „Tinerii 

decid” a avut loc în data de 15 decembrie 2014, în Sala de Consiliu din clădirea administraţiei locale 

timişorene. 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 Tehnic „Electrotimiş” 

Premianţii locului I au participat la o tabără de pregătire în domeniul comunicării pentru 

administraţia publică. Cei de pe locul II au primit unităţi de memorie, iar pe locul III cărţi. Membrii 

tuturor echipele participante au primit diplome de participare.  
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Totodată, pentru prima dată a avut loc implementarea proiectelor câştigătoare ale ediţiei 

precedente: 2013. Doar echipele câştigătoare ale premiilor I şi II au dorit implementarea proiectelor. 

În vederea punerii în practică a procesului de educaţie în educaţie civică - reprezentat de Programul 

„Tinerii decid” - în luna iunie a anului 2014 a avut loc în Piaţa Traian prima ediţie a Carnavalului 

Multicultural al Timişoarei, iar în parcarea amplasată lângă Liceul Teoretic „Grigore Moisil” o 

strângere de fonduri cu caracter caritabil.  

Aceste acţiuni de implementare le-au permis tinerilor transpunerea în viaţa reală a câte unui 

vis colectiv pentru două dintre cartierele Timişoarei, prin urmare considerăm că Programul „Tinerii 

decid” realizează un pas înainte pe calea îmbinării teoriei cu practica. 

Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale (CCMN) este o structură consultativă fără 

personalitate juridică, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 

monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul minorităţilor naţionale. 

 

La sfârşitul anului 2013, la invitaţia primarului Timişoarei, dl. Nicolae Robu, în data de 1 

octombrie 2013 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, şedinţa de constituire a 

Consiliului Consultativ al Minorităţilor. Urmare a acestui fapt, membrii principalelor minorităţi din 

zona Banatului au fost invitaţi la o primă întâlnire, de constituire. Ulterior au avut loc şi alte întâlniri, 

la viitorul Consiliu exprimându-şi intenţia de a adera şi alte structuri ale minorităţilor naţionale. 

Intenţia primarului Nicolae Robu a fost aceea de a realiza o structură organizatorică similară 

celor deja existente: Consiliul Seniorilor, Consiliul Consultativ pe Problemele Tinerilor, Consiliile de 

Cartier. 

Timişoara a avut dintotdeauna un renume în România datorită multiculturalităţii sale. 

Amestecul etnic al comunităţilor, caracterul multicultural şi toleranţa au făcut ca Timişoara 

să fie singurul oraș din România în care funcţionează trei teatre de stat în trei limbi naţionale: Teatrul 

Naţional Timişoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”. Tot în oraşul 

de pe Bega se regăsește cel mai mare Corp Consular din România, există învăţământ preuniversitar 

în numeroase limbi străine: germană, maghiară, sârbă, engleză, franceză, italiană, există centre 

culturale ale Franţei şi Germaniei, semn al deschiderii către Europa. 

Din punct de vedere juridic, CCMN fiinţează în baza HCL nr. 144/25.03.2014 privind 

constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al 

Minorităţilor Naţionale. 

Pe parcursul anului 2014 au avut loc mai multe întâlniri ale CCMN, fiind identificate 

principalele probleme cu care se confruntă minorităţile naţionale din zona Timişoarei.  
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Cu participarea CCMN, în perioada 4-5 octombrie, în Parcul Rozelor, Primăria 

Municipiului Timişoara a organizat Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice din Timişoara şi 

Festivalul Gastronomic, ambele aflate la prima ediţie.  

Cele două festivaluri îşi propun să promoveze folclorul minorităţilor etnice şi să catalizeze 

conservarea tradiţiilor acestora, oferind reprezentanţilor grupărilor minoritare posibilitatea de a aduce 

în atenţia timişorenilor nu numai obiceiuri folclorice tradiţionale, dar şi specialităţi gastronomice 

specifice fiecărei etnii, parte a identităţii lor. 

 

Considerăm această nouă structură ca fiind oportună pentru un oraş multietnic, cum este 

Timişoara.  

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. 

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. 

Guvernul României a aderat la această iniţiativă în anul 2011, iar în aprilie 2012, a aprobat 

prin Memorandum participarea României la Open Governement Partnership şi, de asemenea, Planul 

naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea angajamentelor asumate. 

Având in vedere cele de mai sus, a fost emis HCL nr. 71/25.02.2014 privind aprobarea 

acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis 

/ Open Data. În acest mod, Timișoara a devenit primul oraș din România care a pus la dispoziția 

tuturor celor interesați, pe portalul Guvernului României data.gov.ro, mai multe seturi de date 

deschise, care pot fi utilizate gratuit. Aceste date pot servi populaţiei, mediului de afaceri şi 

comunității ştiinţifice. Informaţii detaliate se regăsesc pe portalul anterior menţionat, la adresa 

http://online.gov.ro/index.php/2014/02/21/primaria-timisoara-prima-institutie-locala-ce-contribuie-

la-data-gov-ro/ . 
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Conform celor publicate pe portal, „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”. 

3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2015  

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 festivalurilor devenite tradiţionale, dezvoltarea agendei de 

evenimente culturale şi introducerea de noi proiecte, îmbunătăţirea accesului la finanţare prin 

intermediul agendei de proiecte cu finanţare nerambursabilă. 

Totodată, dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă prin creşterea implicării cetăţenilor în deciziile 

care se iau la nivel de oraş. Educarea spiritului civic, deschiderea şi apropierea autorităţii publice faţă 

de cetăţeni, rămân o prioritate a forurilor de decizie ale oraşului care susţin democraţia participativă 

indiferent vârsta, statut şi apartenenţa etnică. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2015, 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 creşterea 

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. 

                

Compartimentul 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. 
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În cadrul infocentrului au loc diverse evenimente culturale - expoziţii de pictură, grafică, 

fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2014: 

4.1 Participări la târguri de turism şi evenimente 

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

2014 la două târguri internaţionale de turism, respectiv la Târgul Internaţional de Turism Ferien-

Messe din Viena-târgul de turism din Austria cu cel mai mare număr de vizitatori, ce s-a desfăşurat 

în perioada 16.01.2014 – 19.01.2014 şi la Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin-cel mai mare 

târg de turism din lume, ce s-a desfăşurat în perioada 05.03.2014 – 9.03.2014. La ambele târguri 

participarea a avut loc în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism din România. În cadrul 

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

regional şi evenimentele culturale din anul 2014. Au fost purtate discuţii cu specialişti în turism, cu 

reprezentanţi ai unor firme de turism şi s-au oferit informaţii turistice numeroşilor vizitatori, care au 

pus întrebări despre Timişoara, împrejurimi, posibilităţi de cazare, stabilirea de trasee turistice. 

Participările la târguri au fost şi  oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi colaborări pentru 

eventuale proiecte viitoare ale Timişoarei.  

 

În data de 24 mai 2014 Centrul de Informare Turistică a participat la Zilele oraşului înfrăţit 

Szeged, din Ungaria, la Târgul de pe Pod, unde a promovat Timişoara, a distribuit materiale de 

promovare turistică şi a informat vizitatorii târgului despre atracţiile Timişoarei şi evenimentele 

culturale ale oraşului.  

Pe parcursul anului 2014, în mai multe oraşe din ţară, s-a desfăşurat expoziţia itinerantă cu 

titlul „România-Grădina Europei. Descoperă comorile României”. În Timişoara expoziţia s-a 

desfăşurat pe strada Alba Iulia, în dreptul Centrului de Informare Turistică, în perioada 29-31 august 

şi a cuprins 40 de mese cu informaţii turistice şi imagini reprezentative, referitoare la fiecare judeţ. 

Centrul de Informare Turistică a participat la eveniment şi a distribuit, cu această ocazie, materiale 

de informare turistică cu Timişoara. 

Centrul de Informare Turistică a participat cu materiale de promovare a Timişoarei în cadrul 

Festivalului Bega Bulevard. 

În 13-16 noiembrie Municipiul Timişoara a participat cu stand propriu la Târgul de Turism 

al României de la Bucureşti, acţiune în cadrul căreia a fost promovată Timişoara şi zona Banatului, 

festivalurile şi evenimente artistice importante, care se desfăşoară anual în oraşul nostru. 

4.2 Realizarea de materiale de informare şi promovare turistică 
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În vederea participării la târguri şi evenimente, precum şi pentru distribuirea de materiale de 

informare şi promovare turistică pentru vizitatorii oraşului, prin grija Centrului de Informare 

Turistică au fost realizate următoarele tipărituri: 

- Broşuri de prezentare a oraşului în limba germană -2000 buc. şi în limba engleză -2000 

buc.  

- Broşuri cu evenimentele artistice şi culturale din Timişoara, din 2014, câte 1500 buc., în limbile 

română, engleză şi germană.  

- Hărţi format A3 cu centrul Timişoarei. 20.000 buc., (Schubert & Franzke), la care fiecare 

filă conţine pe faţă harta centrului, iar pe verso descrieri în trei limbi ale principalelor obiective 

turistice cuprinse pe hartă şi lista muzeelor din Timişoara. 

- Pliante: „Timişoara – harta şi atracţiile turistice”, în limbile română, engleză, germană, 

maghiară în tiraj total de 10.000 buc. 

- „Obiective turistice din Timişoara şi Banat” în limbile română, engleză, în tiraj de 3.500 

buc. 

4.3 Organizare de expoziţii în cadrul Centrului de Informare Turistică 

 

  În anul 2014 în cadrul Centrului de Informare Turistică au fost organizate 13 expoziţii de 

fotografie, grafică şi pictură cu tematică turistică din zona Timişoarei şi a Banatului: 

 05.12.2013-10.01.2014 – “Anotimpuri timişorene“ – expoziţie acuarelă – Cristina Renard 

 20.01 - 12.02 - “Bienala de Afiş a tinerilor artişti“ - expoziţie afişe – Corina Nani  şi  

                           studenţi de la Facultatea de Arte 

 14.02 - 14.03 - “Prefigurări feminine“ – pictură şi grafică de şevalet - Carmen Bayer 

 15.03 - 11.04 - “Secvenţe urbane“ - expoziţie foto - Phototeam                              

 14.04 - 16.05 - “Banat- Secvenţe cromatice“ - expoziţie pictură – Rodica Strugaru 

 26.05 - 23.06 - “Atelierul de idei“ – expoziţie pictură copii – Cristina Bugariu 

 23.06 - 10.07 - “Timişoara în imagini“ – grafică – Consuela Grigorescu 

 15.07 - 31.07 - “Fotografii din Banatul montan“ - expoziţie foto - Nicolae Susara 

 03.08 - 26.08 - “Din Zona Timisoarei“ - expoziţie pictură - Giosan Alexandrina 

 01.09 - 16.09 - “Timisoara perpetua“ - expoziţie pictură - Reghina Tarnovean şi Mihai 

                          Cociuba  

 16.09 - 08.10 - “Secvente figurative“ - expoziţie pictură - Pavel Torony 

 09.10 - 09.11 - “Imagini vechi din Banatul Montan“ - expoziţie foto - Nicolae Susara 

 10.11 – ian.    - “Fotografii din Banatul montan (2)“ - expoziţie foto - Nicolae Susara 

4.4 Diverse 
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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. 

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

În cadrul proiectului „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” 

Centrul de Informare Turistică a răspuns cererilor de clarificări solicitate de Autoritatea de 

Management POR. 

 

În anul 2014 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de peste 12.500 de vizitatori, care 

au primit informaţii turistice şi materiale de informare turistică. 

Pentru workshopuri, conferinţe şi congrese organizate în Timişoara pe parcursul anului 

2014, au fost distribuite peste 6.000 de materiale de promovare a oraşului.  

 

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 2014 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 6 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2014:   



74 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 3 posturi de execuţie, 

funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- posturi vacante: 3 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 2014 

5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI 

PARTENERE, CU REŢELE DE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

ACŢIUNI CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE 

În cursul anului 2014 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi 

partenere. Au avut loc un număr de 45 de acţiuni în mai multe domenii de activitate, după cum 

urmează: 

Oraşe înfrăţite 

 Graz (Austria) – în domeniile administrativ, tineretului  şi mediului; 

 Mulhouse (Franţa) – în domeniile administrativ, social şi cultural; 

 Faenza (Italia) ) – în domeniile administrativ şi cultural; 

 Karlsruhe (Germania) ) – în domeniile administrativ, serviciilor publice, tineretului, cultural şi 

sportiv; 

 Rueil-Malmaison (Franţa) – în domeniile administrativ, sportiv şi cultural; 

 Szeged (Ungaria) – în domeniile administrativ, cultural, turismului, tineretului şi programelor 

europene; 

 Gera (Germania) – în domeniul administrativ; 
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 Treviso (Italia) – în domeniile administrativ, cultural şi turismului; 

 Novi Sad (Serbia) – în domeniile administrativ, cultural şi sportiv; 

 Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 

 Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 

 Cernăuţi  (Ucraina) – în domeniile administrativ şi cultural; 

 Trujillo (Peru) – în domeniul cultural; 

Oraşe partenere: 

 oraşul Zrenjanin (Serbia) – în domeniile administrativ şi cultural; 

 oraşul Pancevo (Serbia) – în domeniul cultural; 

 oraşul Vârşeţ (Serbia) – în domeniul cultural; 

 Provincia Limburg (Olanda) – în domeniul cultural. 

De asemenea, în cursul anului 2014 au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Da Nang 

din Vietnam şi a fost încheiat un acord de înfrăţire între oraşe. 

COOPERAREA CU REŢELE DE ORAŞE EUROPENE 

În cursul anului 2014, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate 

diverse activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în reţelele de oraşe 

Eurocities – reţeaua principalelor oraşe europene, Clubul de la Strasbourg, Les Rencontres,  dintre 

care menţionăm:  

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

calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale reţelelor de oraşe; 

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

programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

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

propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelelor; 

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

pentru oraşe;  

- demersuri pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene etc. 

5.2.  INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA 

ŞI DE PE ALTE CONTINENTE, ADERAREA LA REŢELE DE ORAŞE 

ORAŞE DIN EUROPA 

În cursul anului 2014 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu mai multe oraşe 

europene. Au avut loc un număr de 12 de acţiuni în mai multe domenii de activitate, după cum 

urmează: 
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 Lublin (Polonia) – în domeniile administrativ, cultural, sportiv şi dezvoltării locale; 

 Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 

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

 Chişinău (Republica Moldova) – în în domeniul protecţiei mediului şi gestionării deşeurilor.  

De asemenea, în 2014, a fost semnată o scrisoare de intenţie pentru stabilirea de relaţii de 

cooperare cu oraşul Banja Luka din Bosnia şi Herţegovina şi au fost iniţiate relaţii cu oraşele 

Pamplona din Spania şi Coimbra din Portugalia. 

ORAŞE DE PE ALTE CONTINENTE 

În cursul anului 2014 Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru 

încheierea unor acorduri de cooperare cu oraşele Gwangju din Coreea de Sud, Cape Town din Africa 

de Sud şi Monastir din Tunisia şi a iniţiat demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu oraşul 

Fez din Maroc. 

 

5.3 ASIGURAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

TIMIŞOARA CU ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE 

În cursul anului 2014, a fost întocmit un număr de 16 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia 

Prefectului-Judeţul Timiş. 

5.4 ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE PROTOCOL DIN CADRUL PRIMĂRIEI 

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

În cursul anului 2014, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 65 de 

delegaţii străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 31 de delegaţii 

delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai Ambasadelor, Consulatelor şi reprezentanţi oficiali ai 

diverselor state; 28 de delegaţii din oraşe înfrăţite şi partenere şi 6 diverse alte delegaţii. 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În anul 2014, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 10 delegaţii, 

după cum urmează: 3 deplasări în oraşele înfrăţite, 2 deplasări în oraşele partenere şi 5 deplasări – 

participări la proiecte, conferinţe internaţionale, întâlniri în cadrul reţelelor de oraşe etc. 

5.6 INIŢIEREA DE PROIECTE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE 

PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

În anul 2014 au fost promovate un număr de 4 Hotărâri ale Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara. 

5.7 ÎNTÂLNIRI ŞI EVENIMENTE ORGANIZATE 

În cursul anului 2014 Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a două 

evenimente: în data de 25 aprilie 2014 „Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de 
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Competititivitate şi Training SUERD” şi în data de 15 septembrie 2014 festivităţile dedicate „Rugii 

Timişoarei”. 

5.8 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. 

5.9 Obiective pentru anul 2015 

- continuarea şi dezvoltarea relaţiilor cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu reţele de oraşe şi 

organizaţii internaţionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte oraşe din Europa şi de pe alte continente, aderarea 

la reţele de oraşe. 

COMPARTIMENTUL DE PRESĂ 

Realizarea unei corecte şi rapide informări a cetăţenilor, promovarea transparenţei 

decizionale şi a democraţiei participative sunt deziderate ale activităţii municipalităţii în relaţia cu 

mass-media. 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 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. În cursul 

anului 2014 au fost organizate şi alte conferinţe de presă, nu numai cea săptămânală. În total, fost 

organizate în anul 2014 de către Compartimentul de Presă un număr de 108 conferinţe 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 anul 2014 au fost postate pe 
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site-ul primariatm.ro un număr de 967 de comunicate de presă ale Primăriei Municipiului Timişoara, 

serviciilor din subordine, anunţuri publice ale societăţilor comerciale de utilităţi publice din 

subordinea municipalităţii, invitaţii la diferite evenimente. 

Au fost organizate pentru presă 28 de ieşiri pe teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, 

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

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

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

de presă nu era suficientă. 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, a fost înregistrat 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 şi altor anunţuri publice. 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, în 

noul format se vor face actualizări zilnice cu informaţii nu doar din administraţie, ci şi despre viaţa 

consiliilor de cartier, a societăţii civile, sunt promovate 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. 

 

COMPARTIMENTUL DE RELAŢIONARE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI 



79 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

1.     COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI     

         Compartimentul  de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari are prevăzut în structura 

sa 5 funcţionari publici şi un responsabil de compartiment-Manolache Ion. 

 

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 2014 

               Pe parcursul anului 2014 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, economice, cât şi de ordin tehnic. 

        În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-au înregistrat un număr de 250 de sesizări care au fost soluţionate integral; 

- au fost soluţionate integral 37 de  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” (242 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 15 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 cu administratorii atestaţi, numărul acestora fiind de 

1557; 

- s-a emis 2 procese-verbale 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 18 şedinţe 

organizate de membrii asociaţiilor de proprietari, problemele fiind de natură: 
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1. organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de conducere 

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 72 de persoane, şi 

din care au fost admise un număr de 45 de persoane. 

- au fost eliberate un număr de 10 autorizaţii pentru persoanele juridice cu obiect de 

activitate administrarea asociaţiilor de proprietari. 

- au fost consiliaţi un număr de 50 de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari la sediul 

compartimentului. 

- au fost efectuate un număr de 19 verificări şi controale financiar-contabile la asociaţiile de 

proprietari. 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea asociaţiilor de proprietari,şi a situaţiei 

încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de actualizare a bazei de date a 

compartimentului, existând pe raza municipiului Timişoara un număr de 4130 de asociaţii de 

proprietari. 

4.   OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2015 

- organizarea de întruniri tematice 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; 
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- 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 – 2014 şi în 

continuare pentru cei declaraţi admişi la examenele ulterioare; 

- eliberarea autorizaţiilor persoanelor juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în H.C.L. 

nr.383/05.07.2013. 

- exercitarea controlului financiar-contabil asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, 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. 

- actualizarea şi completarea cu noi informaţii destinate a fi utilizate de asociaţiile de 

proprietari şi administratorilor persoane fizice şi juridice pe site-ul Primăriei. 

 

COMPARTIMENTUL DE RELATIONARE CU INSTITUTII CULTURALE 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014 

 

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 pentru activitatea desfasurata in anul 2013. 

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

Implementarea proiectului cu finantarea europeana prin  programul Romania- Serbia IPA 

Cross Border Cooperation Program- Serbia- Poli culturali- Politica Culturala ca instrument de 

dezvoltare comunitara si regionala/ Poles of cultures- Cultural Policy  as a Tool for Community and 

Regional Development, in care  partenerul lider este Institutul Intercultural Timisoara, iar Municipiul 

Timisoara este partener 2, in perioada 6 iunie 2013- 5 decembrie 2014. În cadrul acestui proiect a 

fost elaborată strategia culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, o dovadă că la 

Timişoara cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală. Prin strategia 

culturală, Primăria Municipiului Timişoara se raportează la fenomenul cultural local, conectat la 

importanţa oraşului pentru judeţ şi pentru regiunea de Vest, pentru restul ţării ca unul dintre cei 8 
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poli de creştere ai României şi în corespondenţă cu spaţiul euroregional şi cu potenţialul de 

colaborare şi prezenţă la nivel internaţional. Strategia culturală vine în întâmpinarea nevoilor 

oraşului de dezvoltare prin cultură, susţine candidatura sa la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 

2021 şi sprijină eforturile comune ale artiştilor, ale operatorilor culturali şi ale administraţiei publice 

de a aduce cultura de calitate în viaţa oamenilor. Strategia culturală reprezintă un document de 

politică publică care va fundamenta şi va ghida activitatea Primăriei Municipiului Timişoara  în 

domeniul culturii pentru următorii 10 ani. Documentul a fost formulat în cadrul unui proces vast de 

consultare şi planificare participativă, ghidat de o viziune transversală asupra culturii şi de o abordare 

sustenabilă, plecând de la potenţialul, nevoile şi capacitatea operatorilor culturali din Timişoara. 

Măsurile cuprinse în strategie vor stimula dezvoltarea culturală a oraşului pentru următorii zece ani, 

integrând momentul 2021, când Timişoara ar putea dezvolta programul dedicat titlului de Capitală 

Europeană a Culturii. Sprijinind candidatura oraşului, strategia acţionează ca viziune şi planificare 

integratoare, înainte şi după momentul 2021. In cadrul proiectului au fost realizate tiparituri de 

promovare a vietii culturale locale- Catalogul de oferta culturala, un pliant despre importanta 

strategiei culturale si obiectivele ei  si Strategia culturala 2014-2024. 

OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2015 

Continuarea parteneriatului cu Facultatea de Arte pentru promovarea tinerilor artisti 

(studenti, masteranzi si doctoranzi) in spatiul expozitional al Primariei din Piata Victoriei nr.5, vis-a 

vis de Bancpost. In plus, s-a realizat un parteneriat si cu Liceul de Arte Plastice Timisoara. Pe 

parcursul anului 2014 au fost organizate un numar de 24 expozitii personale si de grup. De 

asemenea, pe simezele de la etajul 1 al Primăriei, au avut loc 2 expozitii tematice dedicate oraşului si 

organizate de catre UAPT- Uniunea Artistilor Plastici, filial Timisoara. 

Organizarea vizitei a 2 experti in domeniul culturii din cadrul Provinciei Limburg din 

Olanda, in cadrul protocolului de colaborare in domeniul culturii si pentru sustinerea candidaturii la 

titlul de Capitala Europeana a Culturii. S-au identificat proiecte culturale de interes comun, s-a 

discutat despre posibila vizita la Timisoara a Ministrului regional al culturii din provincia Limburg, 

s-au prezentat cele mai importante obiective culturale timisorene. 

Pastrarea legaturii cu institutiile culturale ale orasului si realizarea corespondentei diverse in 

domeniul culturii. 

Implicarea in organizarea Galei Excelentei 2014. 

Participarea la Festivalul Bega Bulevard pentru promovarea obiectivelor proiectului Poli 

culturali- Politica Culturala ca instrument de dezvoltare comunitara si regionala/ Poles of cultures- 

Cultural Policy as a Tool for Community and Regional Development in randul populatiei. 
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COMPARTIMENT  E-COMUNICARE 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are în componenţă 2 posturi de execuţie ocupate. 

 

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 2014 

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 56 în 

topul audienţei pe luna decembrie 2014. 

În anul 2014, 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 2014 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. 
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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. 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 fiind de 12 luni. În 2014, contractul de service 

şi intreţinere curentă a sistemului de informare şi comunicare facil pentru cetăţeni- panouri 

informative a fost transferat Direcției Tehnice.  

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2015 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2015 ne-am propus îmbunătăţirea 

continuă a relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și asigurarea de servicii de informare 

şi documentare accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul Web. 

 

                           CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara ocupă un loc aparte în peisajul cultural al Timişoarei prin 

dezvoltarea unei oferte culturale atractive şi diversificate, ofertă permanent corelată cu strategia 

culturală a Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea atingerii dezideratului de Capitală Culturală 

Europeană în 2021. 

Formaţiile artistice de amatori, precum Ansamblul “Timişul”, sau cele ale minorităţilor naţionale au 

dus faima acestor meleaguri, câştigând un remarcabil prestigiu atât pentru activitatea lor cât şi pentru 

oraşul Timişoara. Corala feminină „Carmina Dacica"  dar şi Fanfara „Timișoara Big Band”, sunt 

formaţii reprezentative pentru mişcarea muzicală de amatori. Cenaclul de satiră și umor „Ridendo", 

formaţiile de muzică uşoară, de dans clasic şi de societate, Cenaclul literar „Pavel Belu” cu  revista  

„Anotimpuri Literare”  ce apare trimestrial, Asociaţia artiştilor plastici  „Romul Ladea", reprezintă 

multiple forme de exprimare, pe care artiștii, membrii ai acestor colective artistice le au la dispoziţie 

pentru afirmarea creaţiei lor. Alături de toate acestea, activitatea Universităţii Populare, cu rolul ei 

instructiv-formativ, vine să lărgească oferta culturală a oraşului Timişoara. 
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Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este o instuție publică de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Timişoara, fără personalitate juridică, cu 

ștampilă și cont propriu, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, având gestiune proprie și 

fiind finanțată din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul local, capitolul: Cultură,   

desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile OUG 118/2006, privind organizarea şi 

funcţionarea aşezămintelor culturale și a OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor de 

cultură.  

Casa de Cultură a Municipiului Timisoara, este deservită de un număr de 23 de angajați conform 

organigramei aprobate, având  următoarea componență: 

- Funcții de conducere : director – Pavel Dehelean  

                                       contabil șef  - Alina Iliescu 

- Funcții de execuție- compartiment artistic  ( 11 persoane ) 

                                - compartiment învățământ popular ( 4 persoane ) 

                                - compartiment financiar contabilitate ( 4 persoane )      

                                - personal deservire ( 3 persoane ) 

Menționăm că în cadrul instituției nu există șefi de birouri sau compartimente. 

Instituția mai este deservită și de un corp de colaboratori permanenți sau ocazionali, de diverse 

specialități precum: soliști vocali şi instrumentiști, instructori coregrafi, dirijori de coruri, 

coordonatori de cercuri și cenacluri de artă plastică și literare, redactori, designeri, prezentatori de 

spectacole și concerte, critici de artă și literatură, lectori și directori de curs pentru cursurile 

Universității populare etc., care contribuie alături de personalul angajat la organizarea și desfășurarea 

în condiții optime a tuturor activităților și evenimentelor culturale pe care instituția noastră le 

derulează.   

Baza activităţii Casei de Cultură o constituie Agenda anuală a manifestărilor culturale, ce cuprinde 

proiecte culturale finanţate de către Consiliul Local al municipiului Timişoara şi de societăţi 

comerciale prin acţiuni de sponsorizare. 

Prin activităţile ofertate pieţei culturale locale şi nu numai, prin manifestările cultural - artistice 

susţinute de formaţiile şi colectivele artistice proprii, prin organizarea unor spectacole şi concerte de 

reală atracţie, atât pentru publicul timişorean, cât şi pentru turiştii Timişoarei, Casa de Cultură a 

Municipiului Timişoara încearcă să păstreze, să valorifice și să promoveze diversitatea culturală din 

spatiul multietnic al Timisoarei, element important şi definitoriu în dinamizarea vieţii culturale a 

orașului. În sectorul artistic, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara îşi structurează activitatea 

astfel:  
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- la categoria interpretare artistică - îşi desfăşoară activitatea Ansamblul folcloric „Timişul”, 

Ansamblul de cântece şi dansuri populare maghiare „Ezsterlanc” , Corala feminină „Carmina 

Dacica”, Formaţia de jazz-blues „Bega Blues Band”, Formaţia de dans sportiv, Fanfara „Timişoara 

Big Band”; 

- la categoria creaţie artistică - funcţionează Cenaclul literar „Pavel Belu”  şi revista literară 

„Anotimpuri Literare”  (trimestrială), Asociaţia Artiştilor Plastici „Romul Ladea” şi Cenaclul de 

Satiră şi Umor „Ridendo”. 

Activitatea Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în  anul 2014 s-a desfăşurat, în principal, pe 

bază de programe şi proiecte elaborate în concordanţă cu obiectivele culturale propuse, permanent 

corelate cu strategiile culturale ale Primăriei municipiului Timișoara în vederea atingerii în 2021 a 

dezideratului  de Capitală Culturală Europeană. 

În desfăşurarea activităţii sale, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a urmărit cu precădere: 

 - 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 menţinerii 

şi  creşterii gradului de acces, interes şi de participare a 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 europene, menite să promoveze imaginea Timişoarei peste 

graniţele ţării şi să sprijine candidatura oraşului la titlul de Capitală Culturală Europeană; 

 - 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, Karlsruhe, 

Faenza, Treviso, Palermo, Mulhouse, Rueil Malmaison, Gera, Nottingham, Cernăuţi, Trujillo, în 

conformitate cu politica şi strategia culturală a Consiliului Local şi a Primăriei Timişoara; 

 - Punerea în valoare a patrimoniului cultural material, mobil şi imobil, valorificarea 

multiculturalităţii şi interculturalităţii – caracteristici definitorii ale zonei noastre; 

 - Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale Casei de 

Cultură a Municipiului Timişoara. 

Majoritatea proiectelor culturale iniţiate şi derulate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în 

2014, sub egida Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara, s-au materializat în 

festivaluri, spectacole, concerte, evenimente cultural artistice de mare sau mai mică anvergură,  și s-

au dovedit a fi o reală atracţie atât pentru publicul timişorean cât şi pentru turiştii prezenţi în 

municipiul nostru, bucurându- se de un impact deosebit din partea spectatorilor. 

Parteneriatele şi colaborările  avute cu instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din Timişoara sau 

din judeţul Timiş, cu instituţii de profil  din judeţele limitrofe şi chiar cu instituţii din străinătate s-au 
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dovedit a fi benefice  atât pentru proiectele şi programele desfăşurate în 2014, cât şi pentru mediul 

cultural, ştiinţific şi educaţional local. Din rândul acestor instituţii amintim: Opera Naţională 

Română din Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al 

judeţului Caraş-Severin,  Centrele de cultură şi artă ale oraşelor Vîrşeţ şi Belgrad (Serbia), Teatrul 

Naţional Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara, Teatrul German de Stat din Timişoara, 

Filarmonica  „Banatul” Timişoara, Institutul Român de Educaţie a Adulţilor de pe lângă 

Universitatea de Vest din Timişoara, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, Centrul Cultural German 

Timişoara, Institutul Francez Timisoara, Uniunea Artiştilor Plastici - filiala Timişoara, Uniunea 

Scriitorilor - filiala  Timişoara, Asociatia Via Rumania Cultura, Consulatul Onorific al Regatului 

Spaniei la Timisoara, Adifolk Barcelona ,etc. 

Agenda manifestărilor culturale în 2014 a cuprins un număr de aproximativ 70 de proiecte culturale, 

aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 

Majoritatea proiectelor culturale desfăşurate sub egida Casei de Cultură a Municipiului Timişoara au 

devenit tradiţionale şi s-au bucurat, an de an, de un impact deosebit de favorabil din partea 

timişorenilor. Aceste evenimente sunt: Târgul de Paşte, manifestări de pregătire a candidaturii la 

titlul de Capitală Europeană a Culturii, „Tinerii decid”, promovarea atracţiilor turistice, participarea 

la târguri şi expoziţii, Timişoara de ieri şi de azi, Campionatul european de muzică de fanfară, 

campanii de informare, Salonul anual de artă „Romul Ladea”,  Ziua Europei, Ziua Copilului, Acces 

Art, Festivalul de arta teatrală Fest FDR organizat de teatrul Naţional Timişoara, Festivalul Artelor 

Timişorene, prima ediţie, Caravana Metropolis, Sărbătoarea folclorului mondial - „Festivalul 

Inimilor”, Ziua Timişoarei, Festivalul Aplec, zilele cartierelor, muzică de fanfară, Festival 

„Timishort”, „Bega Bulevard”, „Street Delivery”, Festival de Street Art şi Grafitti, Festivalul de 

Operă şi Operetă în aer liber, Ridendo – aniversare 45 de ani, Festivalul minorităţilor la prima ediţie, 

Tabăra anuală de creaţie a artiştilor plastici, Festivalul Plai, Festivalul „Blues pentru Timişoara”, 

Ruga Timişoarei, Concertul simfonic din Peştera Româneşti, Festivalul Internaţional de Jazz „Jazz 

TM”, Gala Blues Jazz, Ziua Naţională, Târgul de Crăciun, Serbările Crăciunului, Concertul de 

Revelion, Revelionul Seniorilor, marcarea principalelor teme europene: “Ora pământului”, 

Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Transportului Public, acţiuni de implicare civică a tinerilor, 

acţiuni de informare, educaţie, voluntariat, prevenţie şi altele. Au fost marcaţi 25 de ani de la 

Revoluţia Română din decembrie 89 printr-un concert de colinde susţinut de Corul Naţional de 

Cameră Madrigal, iar în cadrul proiectului „După 25 de ani” a avut loc proiecţia filmului  „Recviem 

pentru Dominic” şi  Concertul Requiem in re minor de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara organizează anual primul festival internaţional de folclor 

înscris în calendarul CIOFF sub patronaj UNESCO, „Festivalul Inimilor". Festivalul se bucură an de 
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an de prezenţa numeroaselor formaţii folclorice atât din Europa cât şi din întreaga lume, oferind 

astfel publicului spectator posibilitatea cunoaşterii tradiţiilor folclorice ale ţărilor participante. 

Şi în anul 2014 timişorenii au beneficiat de Târgurile de Paşte şi de Târgul de Crăciun, proiecte 

culturale, care an de an au fost îmbunătăţite, oferind miilor de admiratori şi cumpărători surprize 

inedite şi plăcute. 

Luna decembrie a găzduit o nouă ediţie a Galei Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor pe 

anul 2014 în cultură, artă, sport, educaţie, etc). 

Ca în fiecare an, Ansamblul folcloric „Timişul”, un adevărat ambasador al artei şi culturii 

tradiţionale româneşti, a reprezentat cu cinste Timişoara şi România la Festivalurile Internaţionale de 

Folclor unde a fost invitat. 

Pe lângă manifestările ce au făcut obiectul Agendei culturale anuale, formaţiile artistice ale Casei de 

Cultură au fost angrenate într-o multitudine de reprezentaţii: spectacole, concerte, expoziţii, dezbateri 

de anvergură mai restrânsă, dar care s-au bucurat întotdeauna de aprecieri superlative din partea 

beneficiarilor. 

În anul 2014 au fost organizate aprox. 450 de manifestări şi evenimente culturale (spectacole, 

concerte, expoziţii, saloane de artă şi literatură, festivaluri, etc.), de mai mică sau mai mare amploare, 

de care a  beneficiat marea majoritate a populaţiei timişorene, precum şi turiştii care au vizitat 

municipiul de pe Bega cu aceste ocazii.  

În afara tradiţionalelor, de pe acum, festivaluri ale Timişoarei, organizate cu sprijinul Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, oraşul de pe Bega doreşte să îşi întărească prestigiul de oraş 

cultural, având şi întreţinând o ofertă culturală tot mai bogată anual. Pe lângă evenimentele cu mai 

puţină notorietate şi mai puţin mediatizate, cum ar fi diferite lansări de carte, multiple evenimente de 

mai mică anvergură, dar cu puternică receptare din partea publicului iubitor de artă, majoritatea 

evenimentelor din Agenda anuală au atât caracter artistic cât şi de promovare a imaginii arhitecturale 

şi istorice a Timişoarei.  

Casa de Cultură a municipiului Timişoara s-a impus de-a lungul timpului în peisajul cultural al 

municipiului de pe Bega prin această ofertă culturală atractivă, accesibilă şi diversificată, completând 

astfel lista instituţiilor de profil din oraş, implicate în iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe 

ce vizează valorificarea potenţialului cultural, a memoriei şi identităţii culturale locale, stimularea 

participării populaţiei şi racordarea ei la valorile cultural–europene, realizând prestaţii cultural-

artistice la care să poată participa toți cetăţenii din localitate, fără deosebire de naţionalitate, 

categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. 

Ca obiective majore pentru 2015  Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și-a propus: 



89 
Cod  FO26-04,ver1 

 
 

- Subordonarea în continuare a întregii activități în vederea realizării strategiei cultural-educative și   

turistice a municipiului Timișoara la parametrii de maximă eficiență pentru susținerea candidaturii 

municipiului nostru spre a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021.  

- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor culturale cu orașele înfrățite cu Timișoara       

- Organizarea și realizarea  la un nivel calitativ cât mai ridicat a  tuturor proiectelor  cuprinse în  

Agenda culturală a manifestărilor pe anul 2015  

- Colaborarea cu toate instituțiile de profil din oraș și nu numai, în vederea realizării proiectelor la 

parametri de calitate cât mai ridicați prin coorganizarea manifestărilor din Agenda anuală, pentru a 

deveni fiecare dintre acestea adevărate evenimente culturale 

- Organizarea proiectelor devenite deja  tradiționale pentru publicul timișorean și pentru turiștii 

Timișoarei la un nivel calitativ ridicat : Festivalul Inimilor, Festivalul de Operă și Operetă, Ziua 

Timișoarei, Târgurile de Paște și de Crăciun, Festivalul JazzTm, Festivalul Artelor, Festivalul 

Etniilor, etc. 

- Continuarea activității de pregătire și perfecționare a tuturor formațiilor artistice proprii (Ansamblul 

folcloric “Timișul” Ansamblul folcloric “Eszterlanc”, Corala feminină “Carmina Dacica”, Fanfara 

“Timișoara Big Band”, etc) , susținerea  participării lor la festivaluri, spectacole, concerte organizate 

pe plan local, național și internațional pentru a reprezenta orașul la un nivel calitativ cât mai ridicat. 

- Sprijinirea activității Cenaclului literar “Pavel Bellu” și editarea revistei trimestriale “Anotimpuri 

Literare” în  noul format 

- Sprijinirea activității Cenaclului de satiră și umor”Ridendo” și a participării membrilor cenaclului 

la diferite evenimente, organizate atât în țară dar și în străinătate. 

-  Susținerea  și stimularea activității membrilor Asociației Artiștilor Plastici “Romul Ladea” prin 

realizarea de expoziții permanente pe baza unui grafic expozițional, la diferite galerii din oraș și 

orgnizarea de tabere de creație. 

-  Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și organizații de profil din țară și din străinătate 

pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate.  

- Modernizarea bazei materiale a instituției. Reparații și modernizări la scena Teatrului de Vară din 

Parcul Rozelor. Achiziționarea unei scene mobile de dimensiuni mari și a aparaturii de sonorizare și 

lumini, necesară organizării de concerte și spectacole de anvergură în aer liber. 

- Amenajarea cu utilitățile necesare a unei locații, repartizate de Primăria Timișoara, pentru 

organizarea în perioada estivală a unor evenimente de tip serbări populare precum:  Festivalul Berii, 

Festivalul Vinului, Festivalul Gastronomiei, etc 
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TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA  
 
 
1. Structura si numele şefului de birou / serviciu, 2. Componenţa biroului /serviciului, 3. Obiectul de activitate ale biroului şi 
serviciului din cadrul Teatrului German de Stat Timişoara 

Nr. 
crt. 

Structura Teatrului German 
de Stat Timişoara 

Nume, prenume şi funcţie Componenţă birou/ 
serviciu ( nr. angajaţi) Obiectul de activitate 

Teatrul German de Stat Timişoara este o instituţie publică de 
cultură subvenţionată de Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara, care realizează spectacole în limba germană. 

1. Conducerea Vărşăndan Lucian Manuel -
director 

3 Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi 
patrimoniul Teatrului German de Stat Timişoara. 

1 

Boldurean Ioan - dir. adj. 
administrativ 

1 
Coordonează şi controlează activitatea administrativă de 
producţie şi transport a instituţiei, înlocuieşte directorul 
instituţiei prin dispoziţia acestuia, atunci când este cazul. 

Muntean Lolica Lia - contabil 
şef 1 

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

2. Serviciul Personal Artistic Gaza Boris - şef serviciu 

27 Activitatea serviciului personal artistic este evidenţiată prin 
punerea în scenă a premierelor, spectacolelor de către 
regizori şi scenografi prin actori, instrumentişti, etc. 
Cantitatea şi calitatea prestaţiilor efectuate de artişti constă în 
perfecţionarea permanentă a acestora prin ateliere de 
specialitate, şcoli de vară etc. 

1 

3. Serviciul Secretariat 
Artistic, Marketing, 
Organizare 

 

7 

Asigură alegerea repertoriului, conţinutul caietelor program, 
al afişelor, asigură activitatea de vânzare a spectacolelor, de 
publicitate, colaborează cu alte instituţii culturale, regizori, 

 

 
 Spectacole   

efectuează traduceri. 
Coordonează proiectele artistice, relaţionează cu mediile 
jurnalistice şi artistice. 

4. 

Serviciul Tehnic scenă - 
culise 

Rippel Laurence - şef serviciu
18 Asigură montarea, demontarea decorului pe scenă, 

instalaţia de sonorizare şi lumini prin activitatea 
desfăşurată de către: muncitori din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole - mânuitor decor, recuzită, 
costumier precum si de maeştri lumini, operatori imagine.

1 
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5. 

Serviciul Producţie şi 
deservire 

Ciupe Ştefan- şef serviciu 

17 

Activitatea de producţie se realizează prin intermediul 
atelierelor de producţie a căror activitate constă în 
realizarea - confecţionarea de: decor, costume, pantofi si 
accesorii de către personal specializat: tâmplari, lăcătuş, 
croitori, tapiţer, pictor, cizmar. 
La această activitate se mai adaugă: transportul rutier 
asigurat de şoferi, plasarea şi supravegherea spectatorilor 
în timpul spectacolelor de către plasatori şi 
supraveghetori de sală.

1 

6. Biroul contabilitate - 
financiar 

Muntean Lolica Lia - contabil 
şef 

5 Activitatea biroului contabilitate financiar constă în: 
ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a veniturilor şi 
cheltuielilor, a materialelor, a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe. întocmeşte balanţa de verificare analitică 
şi sintetică, situaţiile economico financiare, calculul 
salariilor şi depunerea declaraţiilor lunare, operaţii de 
încasări şi plăţi în numerar şi prin ordin de plată şi 
raportează trimestrial şi anual indicatorii economico-
financiari ai instituţiei. Asigură aprovizionarea instituţiei 
cu materii prime şi materiale. 

7. Biroul resurse umane- 
administrativ 

Giurgean Mitra - şef birou 

6 
Activitatea biroului resurse umane-administrativ constă 
în: recrutează forţa de muncă necesară instituţiei, 
întocmeşte contracte individuale de muncă, redactează 
deciziile de încetare a contractelor, operează datele 
personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, 
ţine evidenţa dosarelor instituţiei în arhivă, întocmeşte 
statistica necesară locurilor existente în statul de funcţii -
posturi ocupate şi vacante, întocmeşte contractele de 
colaborare artistică şi de prestări servicii. Asigură 
curieratul instituţiei. Coordonează activitatea de 
desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice şi 
supraveghează întreţinerea ordinii şi curăţeniei în diverse 
spaţii ale administraţiei. 

1 
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Sinteza activităţii Teatrului German de Stat Timişoara (TGST) pe anul 2014 

 26 februarie 2014-a avut loc premiera spectacolului „Cabaret” de Joe Masteroff, în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu; 
 23 martie 2014 - pe scena TGST a fost prezentat spectacolul „Slobodija Odysseia, mon amour!“, al companiei Bahamut Productions din 

Viena; 
 7  aprilie 2014 - spectacolul „Nunta micilor comedie de Bertolt Brecht, în regia lui Alexandru Dabija - s-a jucat pe scena Casei de Cultură 

a Sindicatelor din Reşiţa; 
 2-5 mai 2014 - Teatrul German de Stat Timişoara a susţinut pe scena Teatrului Odeon din Bucureşti (în sala Majestic) o microstagiune 

cuprinzând patru dintre producţiile din repertoriul actual („Fetiţa din bolul peştelui auriu” de Morris Panych, regia: Radu Afrim; „Nunta 
micilor burghezi” de Bertolt Brecht, regia: Alexandru Dabija; „derdiedans” performance după un concept de Florin Fieroiu, „Urâtul” de 
Marius von Mayenburg regia: Theodor-Cristian Popescu); 

 13  mai 2014-a avut loc premiera spectacolului „Forma lucrurilor” de Neil LaBute, în regia lui Cristi Juncu; 
 15 mai 2014 - trupele de teatru NiL, NiL-Junior şi After NiL ale Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” a organizat şi în acest  an, în 

colaborare cu TGST, Ziua lungă a Teatrului NiL; 
 13 mai 2014 - spectacolul „Fetiţa din bolul peştelui auriu” de Morris Panych, în regia lui Radu Afrim a fost prezentat şi în cadrul celei de-a 

doua ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Nou Arad (FTN2); 
 26 mai 2014 - producţia TGST, „Ţinuturile joase” de Herta Müller, în regia lui Niky Wolcz s-a jucat în cadrul celei de-a şaptea ediţii a 

Festivalului Euroregional de Teatru Timişoara TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat Timişoara; 
 19-24 iunie 2014 - s-a desfăşurat ediţia a 15-a a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret în Limba Germană la TGST şi la Liceul 

Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara; 
 25 august - 6 septembrie 2014 - TGST a organizat Şcoala de vară de la Gărâna, un program de formare şi dezvoltare artistică ce a constat 

în organizarea de ateliere cu actori ai TGST şi studenţi ai secţiei germane de la actorie de la Universitatea de Vest din Timişoara; 
 11 octombrie 2014 - TGST a prezentat un concert de muzică populară germană la Căminul Cultural din Gărâna, judeţul Caraş-Severin; 
 17 octombrie 2014 - a avut loc premiera spectatcolului „Nepal” de Urs Widmer, în coordonarea şi interpretarea lui Franz Kattesch şi 

Konstantin Keidel, actori ai TGST; 
 25 octombrie 2014 - TGST a fost prezent anul acesta în cadrul Festivalului Interetnic de Teatru de la Miercurea Ciuc cu spectacolul 

„Nepal” de Urs Widmer, în coordonarea şi interpretarea Iui Franz Kattesch şi Konstantin Keidel; 
  noiembrie 2014-a avut loc premiera spectacolului „Moliendo café”, coproducţie în premieră la Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar 

de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara; 
 8-17 noiembrie 2014-a avut loc cea de-a patra ediţie a Festivalului European de Teatru „Eurothalia”; 
 5 decembrie 2014 - Georg Peetz, actor al TGST, a fost laureat la cea de-a XIII-a ediţie a Premiilor „Pro Cultura Timisiensis”, cea mai

 importantă serie de distincţii culturale ale judeţului Timiş; 
 10 decembrie 2014 - actorii TGST Ioana Iacob, Daniela Török şi Georg Peetz au fost distinşi în cadrul Galei Excelenţei, organizate de 

Primăria Municipiului Timişoara. 
5. Obiective majore ale Teatrului German de Stat Timişoara pe anul 2015 a) la nivel artistic: 
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Premiera: 25 ianuarie 2015 Spectacol Electra,după Euripide şi Eschil; versiunea scenică de Benedek Zsolt; Regia- Bocsârdi Lâszlo 
Decorul: Bartha Jozsef, Costume: Zsuzsanna Kiss 
Cu Isa Berger, Harald Weisz, Konstantin Keidel, Ida Jarcsek-Gaza 

Premiera: 7 martie 2015 Spectacol Hotel P.M., Un spectacol de teatru de mişcare de Andrea Gavriliu 

9-16 martie 2015 Turneu în Luxemburg cu Pescăruşul, de A.P.Cehov. Regia: Yuri Kordonsky 

19 martie 2015 Premiera unui text din dramaturgia contemporană 

14-19 aprilie 2015 Festivalul Internaţional de Teatru de Tineret de Limbă Germană. Proiect realizat în colaborare cu Liceul 
Teoretic ’’Nikolaus Lenau” 

Premiera: 10 mai 2015 Spectacol Bremen,de Ştefan Peca, după Fraţii Grimm, Regia: Alexandru Dabija, Scenografia: Ioana Popescu 

Avanpremiera: 27 iunie 2015 
Premiera: 18 sept. 2015 

Spectacol Fuchsiada după Urmuz, Spectacol imaginat de Helmut Sturmer, asistat de Silviu Purcărete M Muzica: 
Vasile Sirii 

24 august-6 sept. 2015 Şcoala de vară. Coordonator: Miklos Bâcs 

4 oct.2015 Premiera unui proiect de teatru de dans contemporan, realizat în coproducţie cu Centrul Naţional al Dansului 
Bucureşti 

9-16 oct.2015 Festivalul European de Teatru Eurothalia, ed. a 5-a 

dec.2015 Premiera unui text din dramaturgia contemporană 

 
b) la nivel organizatoric-administrativ: 

Nr.crt.   

1. 2015 Dezvoltarea infrastructurii scenotehnice (iluminat scenic, sonorizare, efecte speciale). 

2. 2015 Reparaţii şi întreţinere: sala de spectacole, foaier, cabine, spaţii administrative. 

3. 2015 In urma dezvoltării mijloacelor artistice şi tehnice necesare pentru producerea spectacolelor 
de teatru, spaţiile de care dispune Teatrul German de Stat Timişoara în Palatul Culturii au 
devenit insuficiente pentru activitatea de repetiţii şi spectacole, propunem un proiect pentru 
un spaţiu suplimentar de creaţie în folosinţa exclusivă a Teatrului German de Stat, fie a 
unui spaţiu care să fie refuncţionalizat sau a unui teren pe care să se poată edifica o sală 
pentru spectacole şi repetiţii. 
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4. Workshopuri/ ateliere 

Creşterea performanţei activităţilor desfăşurate de către personalul Teatrului German de 
Stat Timişoara a constituit obiectivul general al teatrului atât pentru anul 2013 cât şi pentru 
anul 2014 după cum urmează: 
- organizarea de Workshopuri - ateliere, şcoli de vară cu actorii teatrului privitor la 
actorie şi vorbire scenică, antrenament fizic, antrenarea vocii şi a corpului, elemente de 
improvizaţie coregrafică, tehnici de recuperare fizică şi nutriţie, improvizaţie muzicală şi 
experiment, studiu de rol, studiu de scenă etc. 
- programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională - în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă a angajaţilor, de coordonare a activităţii de transport rutier al teatrului, 
achiziţiilor publice, legislaţiei muncii şi a celei specifice care reglementează activitatea 

5. 
Promovare în grade şi 
trepte profesionale 

Eficienţa acestor măsuri s-a evidenţiat prin îndeplinirea cu succes şi la standarde optime a 
sarcinilor alocate fiecărui angajat, obţinându-se calificative profesionale de „foarte bine“, 
cu mici excepţii ‘bine” ca urmare se urmăreşte la promovarea în grade şi trepte 

f i l l l i l di d l l i6.  Un alt aspect vizat de către toate compartimentele funcţionale ale instituţiei a fost aplicarea 
întocmai a dispoziţiilor legale care reglementează şi vizează activitatea teatrului. 
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TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY TIMIȘOARA 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 

 
 

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 – dr. Cîra - Niculescu Liliana 
 Director Adjunct Tehnic – ing. Markovzky Katalin 
 Contabil Şef – Borugă Adrian. 

 
b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” potrivit contractului de management nr. SC 2012-13652/06.06.2012. 
 
2. privind punctul 1. 2. şi 3. Vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor pe anul 2014, precum şi obiectul de 

activitate al acestora, după cum urmează: 
Nr. 
Crt
. 

Denumirea birolului/serviciului/ 
compartimentului/ 
componenţa   

Număr 
angajaţi în 
subordine 

Nume 
prenume – 
şefului şi 
denumirea 
funcţiei 

Obiectul de activitate al 
birolului/serviciului/ 
compartimentului 

1. Serviciu Secretariat Artistic, 
Marketing şi Impresariat: 
-şef serviciu 
-consultant artistic 
-secretar literar 
-secretar P.R. 

14  
şef serviciu 
vacant 
 

Asigură funcţia de 
documentare urmărind 
tendinţele din domeniu 
precum şi funcţia de 
promovare a imaginii 
Teatrului, accentuarea rolului 



Cod  FO26-04,ver1 

 

-secretar artistic 
-grafician  
-artist plastic 
-impresar artistic 
-referent vânzător 
bilete 

şi renumelui pe plan local,  
regional şi internaţional 

 
 

2 Compartiment 
Audit Public 
Intern 
-coordonator 
auditor public 
intern 
-auditor public 
intern 

2 Mateia Andreea 
Carmina 
Coordonator auditor 
public intern 

Contribue la o cât mai bună şi 
efectivă gestionare a fondurilor 
publice astfel încât , prin aportul 
adus la cultura organizaţională să 
poată fi realizat un management 
efectiv si eficient ale Teatrului.  
Asigură organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de audit. 

3 Birou 
Administrativ de 
Specialitate: 
-şef birou 
-consilier juridic 
-referent inspector  
resurse umane 
-referent achiziţii 
publice 
-referent secretar 
-refrent arhivar 
-referent curier 

 

7 Péter Annamária 
Şef birou 

Asigură legalitatea tuturor 
documentelor emise de către 
compartimentele funcţionale.  
Asigură îndeplinirea prevederilor 
legale în organizarea şi desfă-
şurarea concursurilor pentru anga-
jarea 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 
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inern 
Asigură, răspunde de deluralarea 
desfăşurării procedurilor de 
achiziţii publice conform normelor 
legale 

4 Birou Financiar 
Contabil: 
-şef birou 
-referent casier 
-referent financiar 
-referent salarizare 
-referent magazie 
centrală 
-referent achizitor 

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 

5       Serviciu Creaţie 
Artistică:  

-şef serviciu 
-regizor artistic 

      -scenograf 
      -actor 
      -actor mânuitor 
păpuşi 
      -scenograf 
      -maestru 
corepetitor 
     - maestru de studii 
muzical 

42 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 

13 Barna Istvan 
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 
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activitatea specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte (tâmplar, 
lăcătuş, croitor,pictor 
executant,cizmar, 
tapiţer) 
-butafor 
-şofer minibus 
-şofer autoutilatară 
Dacia 
-îngrijitor 
 
 

7     Serviciu  Tehnic 
Scenă: 
-şef serviciu 
-regizor scenă culise 
-operator lumini, 
imagine 
-operator sunet 
-maestru sunet 
-maestru lumini 
-iluminist scenă 
 

11 Kertesz Eva 
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 

13 Şef oficiu 
vacant 

Respectă planul de montare al 
scenografiei 
Răspunde de întreţinerea şi 
pregătirea costumelor şi recuzitelor 
pentru toate spectacolelor 
Asigură activitatea de machior-
peruchier 
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activitatea specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte 
(costumier,mânuitor 
montator decor) 
-controlor bilete 
-garderobier 
-plasator 
Supraveghetor sală 
 

Asigură activitatea de primire a 
publicului 

 
 
 

9 Formaţie 
Muncitori: 
-şef formaţie -
muncitori 
muncitor din 
activitatea 
specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte 
 

12 Şef formaţie 
muncitori 
Jivoin Ilie 
Valentin 

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 2014 
 
 
a.) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent 
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a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele 
desfăşurate împreună cu acestea 

 
 „Sus în adâncuri”, regia: Kedves Emőke, spectacol cu scop didactic, realizat cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara. 

Premiera a avut loc în data de 8 ianuarie 2014. 
 Începând cu luna februarie 2014 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, împreună cu Teatrul German de Stat Timişoara 

editează o revistă lunară numită I`MaGe editată în limba română. 
 Împreună cu Universitatea de Vest din Timişora, Facultatea de Arte şi Design – s-a realizat expoziţia permanentă „Trecutul 

regăsit”, vernisajul în prima zi a Festivalului Euroregional de Teatru Timişoara - TESZT, ediţia 2014. 

 
Fig.1. Imagine din timpul vernisajului expoziţiei, Timişoara, 24.05.2014. 
 

 O coproducţie în premieră, „Moliendo café” realizat împreună cu Teatrul German de Stat, sub regia lui Silviu Purcărete, premiera 
în 8 noiembrie 2014. 

 O primă ediţie de cine-festival, <<Zilele Filmului Maghiar>>, în organizarea “Asociaţiei Comunitare pentru Banat”, “Institutului 
Balassi” din Bucureşti şi a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely", în perioada 27-30 noiembrie 2014. 

 S-a constituit Asociaţia proTESZT ce are drept scop susţinerea şi promovarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.  
 Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara a realizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 

Todoran”, Facultatea de Muzică, secţia Artele Spectacolului, şi Colegiul Naţional “C.D. Loga”, în data de 8 decembrie 2014 
spectacolul-lectură cu titlul Sus în adâncuri după Nick Hornby. 
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a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene, internaţionale 
 

 O coproducţie maghiaro-sârbo-daneză, spectacol nonverbal al coregrafilor Varga Henrietta şi Debrei Dénes, al fotografului Orfeas 
Skutelis şi al trupei Strange Party Orchestra: 29 ianuarie 2014. 

 Mystères de L’amour, Mystères de la Vie, spectacol în limba franceză, fără traducere, organizat în colaborare cu Institutul 
Francez Timişoara în cadrul Lunii Francofoniei. Data reprezentaţiei: 12 martie 2014. 

 Participarea în calitate de invitat la evenimentele şi construcţia Strategiei culturale a Municipiului Timişoara, prin proiectul „Poles 
of Cultures - Cultural Policy as a Tool for Community and Regional Development, Politicile culturale ca instrument pentru 
dezvoltarea regionala si cea a comunitatilor” – implementat de Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de lider de proiect, 
Municipiul Timişoara – partener, alături de Primăria Zrenianin, Primăria Panciova şi  Parlamentul Civic Oraşul Liber Vârşeţ – 
finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. 

 Elaborarea proiectului „Cercetarea istoriei teatrului timişorean” depus în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea 
diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural European”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi 
înregistrată la Unitatea de Mangement a Proiectului cu nr.SP33/25.04.2014, este în etapa evaluare tehnică. 

 Elaborarea proiectului „Festivalul Euroregional de Teatru Timişoara – TESZT, Ediţia a VIII-a, 2015” depus în cadrul 
Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural European”, finanţat prin 
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi înregistrată la Unitatea de Mangement a Proiectului cu nr.SP32/25.04.2014, este în 
etapa evaluare tehnică. 

 Înscrierea pe site-ul şi în Ghidul Festivalurilor Europene: “Europe for Festivals, Festivals for Europe” cu TESZT – Festivalul 
Euroregional de Teatru, organizat de Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”. 

 
a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei 
 
 S-au realizat materiale promoţionale (afişe, flyere) pentru promovarea spectacolelor stagiunii 2013/2014, precum şi cele 2014/2015. 
 S-au actualizat periodic, platformele online, site-ul teatrului şi pagina de facebook. 
 S-au transmis comunicate de presă despre premiere şi alte evenimente proprii ale teatrului în limba maghiară şi română. 
 Înaintea începerii festivalului s-a dat drumul la tramvaiul TESZT, care a circulat pe toată perioada evenimentului. Campania publicitară 

realizată în baza unei înţelegeri între Primăria Timişoara, RATT şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. 
 

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii media 
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 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). 
 sondajele de opinie cu ocazia fiecărui spectacol. 
 Participarea la „Crosul firmelor” pe data de 11 mai 2014 în calitate de partener - susţintor al sportului prin oferirea unor bilete şi 

abonamente la spectacolele noastre. 
 Participarea la Olimpiada Actorilor de la Kecskemét, în data de 21 iunie 2014. Evenimentul „cultural-sportiv" este o întâlnire a 

trupelor teatrelor maghiare din Ungaria şi de peste hotare, într-un alt domeniu decât cel teatral. 
 Lansarea abonamentului stagiunii 2014-2015, care odată cu îndemnul "Pune-ți amprenta pe kultura oraşului!", KULT Card. 
 Prezenţa ca în fiecare an, la ediţia 2014 a Festivalului PLAI între 12 – 14 septembrie la Muzeul Satului Bănăţean. 
 Lansarea cu prilejul Zilei Dramaturgiei Maghiare, în 21 septembrie, a unei vânători de comori... "kulturale".  
 O altă provocare lansată de Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" timişorenilor, a fost aceea de a-şi pune amprenta pe kultura 

oraşului. Totul s-a desfăşurat în cadrul unui moment artistic stradal, de improvizaţie şi interacţiune între actori şi timişoreni. 
 Începând cu luna noiembrie 2014, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara a devenit membru de onoare al CCIAT 

Timiş. 
 
a.5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare 

 
La Ora Regiunii la TVR Timişoara în data de: 

 27 februarie 2014 – prezentator: Roxana Morun, invitaţi Balázs Attila si Döbrei Dénes, cu ocazia premierei spectacolului „Cer şi 
pământ”; 

 22 mai 2014 – prezentator: Roxana Morun, invitant Balázs Attila cu ocazia premierei spectacolului „Incendii” şi Festivalului 
Euroregional TESZT; 

La TVR Plus în emisiunea în limba maghiară din data de: 
 25 februarie 2014 – interviu realizat de Keresztes Péter cu regizorul Kedves Emőke pentru premiera Sus în adâncuri – din 8 ianuarie; 
 25 martie 2014 – reportaj realizat Keresztes Péter pentru premiera spectacolului Zâna cu şapte capete şi interviu cu regizorul Antal 

Attila – din 26 februarie. 
La televiziunea Canal 7: 
 14 mai 2014 – interviu realizat de televiziunea Canal 7, pentru emisiunea în limba maghiară la Baia Mare cu actorii spectacolului „Ai 

Lăv Iu”; 
La televiziunea As – TV Bistriţa, emisiunea în limba maghiară cu titlul „Împreună”: 
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 15 mai 2014 – ştire şi interviu cu actorii spectacolului realizate de televiziunea locală din Bistriţa, cu ocazia spectacolului „Ai Lăv Iu” 
la Bistriţa; 

La televiziunea Digi24: 
 9 mai 2014 – ştire realizată de televiziunea Digi 24 Timişoara cu ocazia premierei spectacolului „Incendii”; 

La Radio România Cultural, Emisiune în Limba Maghiară, a fost difuzat interviul: 
 În 7 martie: realizat de Raluca Rădulescu, cu Balázs Attila – cu ocazia Premierei spectacolului „Cer şi pământ”; 

La Radio Timişoara: 
 17 mai – discuţie despre festival cu Balázs Attila, făcută de Nica Agnes, Emisiunea Maghiară şi Română; 
 24 mai – despre Deschiderea oficială a festivalului, cu Balázs Attila şi Gálovits Zoltán, la Emisiunea Maghiară făcută de Lehőcz László; 
 25 mai – despre Lansarea de carte, cu Varga Anikó, Gálovits Zoltán, la Emisiunea Maghiară făcută de Lehőcz László. 

 
a.6. profilul beneficiarului actual 
 Beneficiarii programului în mare parte se disting în trei mari categorii: copii, tineri (18-35 de ani) şi adulţi (35-60 de ani.). 
 Pentru perioada Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, 2014, printr-o analiză empirică am concluzionat că prezenţa la această 

ediţie a fost preponderent formată din tineri. Această pondere se datorează poate şi diferitelor activităţi adiacente: studenţii au fost 
implicaţi în workshop-uri, au participat la toate Jam-urile şi au „gustat” din plin concertele de la miezul nopţii. 

 Desigur, rezultatele unui atente observaţii şi chestionarele completate de spectatori după reprezentaţii arată că beneficiarii întregului 
program al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” au fost totuşi din toate categoriile de vârstă, ponderea lor a diferit în funcţie de 
genul şi caracterul spectacolelor. 

Conform chestionarelor completate vom realiza portretul consumatorului producţiilor teatrului nostru: 

 
Fig.2 Împărţirea pe sexe a spectatorilor noştri 
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Fig.3. Împărţirea după ultima formă de 
învăţământ absolvită 

Fig.4.Împărţirea pe grupe de vârstă a 
spectatorilor 

 
Am concluziona că profilul consumatorului, ce ne-a şi onorat răspunzând la chestionare, este o doamnă – absolventă a unei forme superioare 
de învăţământ cu vârsta în jur de 30 ani. 

 
a.7. beneficiarul ţintă al programelor teatrului  
 Organizatorul spectacolelor instituţiei noastre menţine legătura cu publicul şi se ţine cont de semnalările acestuia în configurarea 

programului lunar.  
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 Pe termen scurt dorim să atragem în mai mare măsură generaţia 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. 

 Cu ocazia ediţiei TESZT din anul 2014, am decis să traducem simultan toate spectacolele, atât în limba română, cât şi în limba 
engleză.  

 
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. 

 
Fig.5. Număr spectacole în anul 2014. 
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Fig.6. Număr spectatori în anul 2014. 
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Fig.7. Indicele de ocupare a sălii în anul 2014. 
 
a.9. analiza utilizării spaţiilor instituţiei 
Cele două săli de spectacole: Sala Mare şi Sala Studio sunt spaţiile utilizate alternativ pentru spectacole, ele sunt folosite şi ca spaţii pentru 
diferite programe proprii sau spaţii gazdă. 
Spectacolele realizate în perioada raportată, în total 159 de spectacole, la sediul instituţiei şi în spaţii alternative, se împart în funcţie de 
spaţiul de joc astfel: 
30 spectacole proprii Sala Mare; 
56 spectacole proprii Sala Studio; 
47 spectacole proprii în deplasare; 
15 spectacole invitate Sala Mare; 
11 spectacole invitate Sala Studio; 
272 repetiţii Sala Studio;  
149 repetiţii Sala Mare;  
252 repetiţii în alte spaţii; 

(Repetiţiile s-au ţinut în spaţii precum: 
Bastionul Theresia sălile 1 şi 2, Sala Timco, 
Magazinul Bega, Foaierul teatrului, Sala 2 a 
Teatrului German, Sala de Lectură a 
Teatrului Naţional, Sala Moruzan Teatrul 
Naţional, Direcţia pentru Cultură) 

 
 

a.10. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată 
- lucrări electrice de întreţinere, îmbunătăţire şi reparaţii curente ale tuturor spaţiilor; 
- lucrări deîntreţinere şi reparaţii ale instalaţii sanitare; 
- confecţionat huse apărătoare uşi Sala Studio; 
- montat uşă despărţitoare cabine actori femei- bărbaţi; 
- reparaţii scară scenă-pod, adăudare inele suplimentare de siguranţă la Sala Mare; 
- reparaţie scara scenă acces pod ştangi, adăugare inele protecţie; 
- îmbunătăţiri aduse cabinei actorilor la Sala Studio. 
 
 
 
b.Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 
 
b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 
În perioada analizată pe repertoriul teatrului se regăsesc 7 premiere şi 10 reluări în cadrul programelor derulate, astfel: 
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 Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune modernă: 
 

‐ ”Cer şi Pământ”, bazat pe Paradisul Pierdut de John Milton, regia: Döbrei Dénes şi Varga Heni. Un experiment teatral inedit, în care întâlnim 
unul dintre cele mai vechi mituri ale omenirii: cum a creat Dumnezeu lumea în şase zile şi ce s-a întâmplat cu primul cuplu în Paradis? 
Premiera a avut loc în data de 7 martie 2014. 

‐ „O, ce zile frumoase!” (reluare) – autor: Samuel Beckett, regia: Kedves Emőke, premieră în 17 mai 2013. 
 
 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 
 

‐ „Operă Ţărănească” (reluare) – 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: 
 

‐ ”Sus în adâncuri”, regia: Kedves Emőke, spectacol cu scop didactic, realizat cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara. Premiera a avut 
loc în data de 8 ianuarie 2014. 

‐ „Vremuri de pace” (reluare) - 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” (reluare) – autor: Martin McDonagh, regia: Upor László, premiera: 28 septembrie 2013. 
‐ „Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. Gábor, premiera: 7 decembrie 2012., premiera de gală: 18 decembrie 

2012. 
‐ „Prah” (reluare) – autor: Spiró György, regia: László Sándor, premieră: 8 octombrie 2010. 
‐ „Incendii” de Wajdi Mouawad, în regia lui Radu-Alexandru Nica, piesă montată în premieră naţională la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky 

Gergely” din Timişoara, a avut premiera în 9 mai 2014. 
‐ „Moliendo café” – Coproducţie cu Teatrul German de Stat Timişoara, regia: Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 

 
 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul trupei: 
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‐ „Afacere murdară” (reluare) – regia: Gyulay Eszter, data premierei: 4 octombrie 2013. 
‐ 7/7, un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol de mişcare, bazat pe monologul lui Jacques din „Cum vă place” de William Shakespeare, a 

avut premiera în 30 aprilie 2014, la Sala Studio. 
 
 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 
 

‐ 23 ianuarie 2104 – ”Războiul lui Klamm”, regia: Novák János. Spectacol invitat al Teatrului de Copii şi Tineret ”Kolibri” din Budapesta. 
Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a Liceului Teoretic „Bartók Béla”.  

‐ 29 ianuare 2014 – Factory (Fabrica), un spectacol NONVERBAL al coregrafilor Varga Henrietta şi Debrei Dénes, al fotografului Orfeas 
Skutelis şi al trupei Strange Party Orchestra. Coproducţie maghiaro-sârbo-daneză. Spectacolul a avut loc în Sala Mare a Teatrului. 

‐ 11 martie 2014 - T (Közérzet-játék). Spectacol invitat al teatrului Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház. Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a 
Liceului Teoretic „Bartók Béla”. 

‐ 2 aprilie 2014 - Kormos István: Kormos képpel mutogat, Spectacol invitat al Trupei Liliput din Oradea. Spectacol fără traducere simultană. 
‐ 2 aprilie 2014 - Regélő - Rendhagyó irodalomóra Weöres Sándor gyermekverseiből. Spectacol invitat al Trupei Liliput din Oradea. Fără 

traducere simultană. 
‐ 10 aprilie 2014 – Dan Lungu: „Sunt o babă comunistă”, spectacol invitat al Teatrului „Katona József” din Budapesta a avut traducere 

simultană în limba română. 
‐ 24 aprilie 2014 - Füves könyvek - Az élet nagy kérdései. Spectacol invitat al Teatrului Gyulai Várszínház, Ungaria. Fără traducere în limba 

română. 
‐ 21 septembrie 2014 – „A nagyidai cigányok”, regia: Gál Tamás. Două reprezentaţii ale spectacolului invitat al Trupei „Csavar” din Slovacia. 
‐ 22 septembrie 2014 – „12 hét”, regia: Novák Eszter. Spectacol invitat al Trupei K.V.. Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a Liceului Teoretic 

„Bartók Béla”. 
‐ 24 octombrie 2014 – „Pflegefall”. Spectacolul trupei DUO BASTET din Braşov, jucat în limba germană cu traducere în limba română. 
‐ 28 octombrie 2014 – „Edith Piaf et Agnes”. One-woman show al actriţei Gajai Ágnes. Spectacol invitat al Teatrului Szigligeti din Oradea.  
‐ 3 decembrie 2014 – „Living Surface”, regia: Bérczi Zsófia. Spectacol de teatru vizual nonverbal, interpretat de trupa Living Picture Theatre 

din Budapesta. Spectacolul a avut două reprezentaţii. 
 
 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 
 

‐ ”Zâna cu Şapte Capete”, după basmul lui Lázár Ervin, regia: Antal Attila. Spectacolul este inspirat din basmul Zâna cu şapte capete, scris de 
scriitorul maghiar Lázár Ervin şi este o poveste despre acceptarea de sine şi a celorlalţi. Subiectul a fost transpus în prezent nostru, acela care, 
prin aşteptările sale perfect lustruite, ne îngreunează viaţa. Premiera a avu loc în 26 februarie 2014. 
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‐ „Noditza” – autor: Ghimesi Dóra – Fekete Ádám, regia: Bereczki Csilla, premieră în 9 octombrie 2014. 
 

 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a artiştilor din teatru: 
 

‐ Dincolo de scenă - programul extraordinar dedicat tinerilor pasionaţi de teatru - workshop-uri lunare, sub conducerea actorului Kiss Attila şi 
a compozitorului Cári Tibor. 

‐ Workshop de mişcare scenică pentru actori – 25-31 august 2014, iniţiat şi desfăşurat cu succes în anii precedenţi pentru actori tineri, a fost 
coordonat anul acesta de coregrafa Katharina Seyferth. 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. În încheierea atelierului de lucru s-a ţinut o prezentare la Bastionul Maria Theresia. 

‐ Dincolo de scenă - programul extraordinar dedicat tinerilor pasionaţi de teatru – o ediţie a workshop-urilor lunare, în septembrie sub 
conducerea graficianului şi artistului plastic Benedek Levente. 
 

 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 
 

- Teatrul este organizatorul Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT) – ce a avut loc în perioada 24-31 mai 2014, cu următorul program: 
 
 

 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 
 

- Crosul firmelor, ediţia mai 2014: 17 de angajaţi ai Teatrului alături de membrii 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 şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş. Participanţii au avut 
posibilitatea de a se înscrie la categoriile ciclism – 10 km, respectiv alergare – 5 km. 

- Au fost un meci de tenis de masă şi un meci de fotbal între echipele Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” şi echipa formată din prietenii 
teatrului. Data: 31 august 2014. 
 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţele limitrofe, alte judeţe, alte ţări 
etc.) 
 Miniturneu cu spectacolul pentru copii ”Zâna cu şapte capete” în localităţi din apropierea Timişoarei: Dumbrăviţa, Mailat, Moşniţa 

Nouă, Lugoj, Tormac. Perioada desfăşurării tuneului a fost 20-22 martie 2014. 
 Turneu cu musical-ul „Ai lăv iu”: 
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14 mai 2014, ora 19 – Baia Mare 
15 mai 2014, ora 19 – Beclean 
16 mai 2014, ora 19 – Aiud 

 Mini turneu cu spectacolul pentru copii „Zâna cu şapte capete”, după cum urmează: 
15 mai 2014, ora 9:30 – Dumbrava 
            Ora 12:30 - Ţipari 
 16 mai 2014, ora 9:30 – Sânnicolau Mare 
            Ora 12:30 – Cenad. 

 Deplasare la Otelec cu spectacolul Prah în 22 mai 2014, ora 20:00 - şi în 23 mai 2014, ora 19:00 – deplasare la Kecskemét cu 
spectacolul MADY-BABY. 

 Turneu în Transilvania cu spectacolul de copii „Zâna cu şapte capete”, în oraşele Braşov, Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi 
Târgu Mureş. 

 „Caravana Teatrală” s-a desfăşurat în anul 2014 la mijlocul lunii decembrie (16-17.12.2014) cu spectacolul de copii „Zâna cu şapte 
capete”, ce a fost prezentat în oraşele Jimbolia şi Nova Crnja din Republica Serbia. 

 
b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional etc.) 

 La Festivalul DESZKA de la Debrecen, Ungaria – 27.03.2014, am participat cu spectacolul „Vremuri de pace” de Hajdu Szabolcs. 
 Forumul Teatrelor Maghiare de Peste Graniţă, organizat de Teatrul Szkéné din Budapesta – 11.05.2014, am participat cu “Regina 

frumuseţii din Leenane” de Martin McDonaugh (r. Upor László). 
 Festivalul Internaţional de Teatru Nou, Arad – 18.05.2014, cu „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec (r. Koltai M. Gábor). 
 TESZT 2014 – 24.05.2014 – „Incendii” de Wajdi Mouawad (r. Radu-Alexandru Nica). 
 TESZT 25.05.2014 – „Regina frumuseţii din Leenane” de Martin McDonaugh (r. Upor László). 
 TESZT 27.05.2014 – „Cer şi Pământ”, după John Milton (r. Döbrei Dénes – Varga Heni). 
 Festivalul PLAI, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara  – 13 şi 14 septembrie 2014, organizarea unor ateliere de pictat măşti, şi 

participarea cu spectacolul „Antonimul veneţian” în 14 septembrie de la ora 18. 
 Festivalul Interetnic de Teatru, ediţia a 7-a, Miercurea Ciuc – 22 octombrie 2014, participare cu spectacolul „Gardenia” de Elzbieta 

Chowaniec (r. Koltai M. Gábor). 
 Festivalul Eurothalia, Timişoara – 8 noiembrie 2014, participarea cu spectacolul „Moliendo café”. Reprezentaţia a fost în acelaşi timp 

şi premiera spectacolului. 
 Határon Túli Hétfők, Budapesta, Ungaria – 24 noiembrie 2014, participarea cu spectacolul „Incendii”. Evenimentul a fost organizat 

de Teatrul Thália din Budapesta. 
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 Festivalul de Teatru Clasic, Arad – 29 noiembrie 2014, participarea cu spectacolul „7/7” un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol 
de mişcare, bazat pe monologul lui Jacques din „Cum vă place” de William Shakespeare. 

 
b.4. Premii şi distincţii acordate spectacolelor şi actorilor Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara în anul 2013 
În această perioadă au fost acordate premii şi distincţii: 

o Albert Alpár – scenografului Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a fost laureat cu Premiul pentru Scenografie, la cea de-a XVII-a ediţie 
a Festivalului Internaţional al Teatrului Studio din Piteşti, cu spectacolul “Ultima şansă”, de Mihail Zadornov, o producţie a Teatrului „Anton 
Pann” din Râmnicu Vâlcea. 

o Actorului Balázs Attila – i-a fost decernat Premiul pentru Artă Maghiară, una dintre cele mai importante distincţii culturale acordate în Ungaria, 
pentru o contribuţie majoră în reverberarea artei maghiare în tabloul cultural european. 

o Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", a primit Premiul Publicului la Festivalul Városmajori Színházi Szemle (Festivalul de Teatru 
Városmajori) din Budapesta, pentru spectacolul "Operă ţărănească" (regia: Szikszai Rémusz). Decernarea premiului, a avut loc pe data de 5 
septembrie 2014, la Budapesta. 

o În decembrie 2014 au fost acordate premiile de către Consiliul Judeţean Timiş, în cadrul secţiunii „Pro Cultura Timisiensis 2014 - certitudini" în 
data de 5 decembrie au fost premiaţi şi doi dintre tinerii artişti ai Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely" din Timişoara, scenograful Albert 
Alpár şi actorul Molnos András Csaba. 

o Tot în luna decembrie 2014 patru artişti ai Teatrului Maghiar din Timişoara au fost laureaţi la Gala Premiilor de Excelenţă Timişoara, 
Evenimentul festiv organizat de Primăria Municipiului, a fost dedicat artiştilor timişoreni care contribuie activ la viaţa culturală a oraşului. Pe 
lista laureaţilor se află Balázs Attila, directorul teatrului, scenograful Albert Alpár, actriţa Lőrincz Rita şi compozitorul Cári Tibor. 

 
b.5. Proiecte realizate ca partener / coproducător 
Proiecte realizate ca partener/coproducător 

 În luna ianuarie 2014 am realizat un proiect comun împreună cu Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi 
Psihologie. Spectacolul “Sus în adâncuri” după Nick Hornby, regia: Victor Dragoş. 

 Începând cu luna februarie 2014 Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, împreună cu Teatrul German de Stat Timişoara editează 
revista lunară IMAGE ce include ştiri, editoriale şi alte informaţii de larg interes. 

 „Moliendo café” – coproducţie cu Teatrul German de Stat Timişoara, regia: Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 
Scenografia spectacolului este semnată de Dragoş Buhagiar, iar muzica de compozitorul Vasile Şirli. Distribuţia îi reuneşte pe 
aproape toţi actorii celor două teatre. 

c.) Stategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 
managementului: 
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c.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea); 
 
TALENTUM: Acest program este conceput pentru încurajarea iniţiativelor tinerilor actori, şi nu numai, din interiorul teatrului ca şi 
posibilitate de afirmare. În acest program se nasc producţiile la iniţiativa membrilor trupei destinate publicului cu diferite ocazii speciale. 
 
LYRA: Program destinat exploatării legăturilor dintre teatru şi muzică.  Programul vizează valorificarea tradiţiei muzicale în scopul de a 
scoate în evidenţă potenţialul vocal şi mobilitate scenică al trupei. 
 
DRAMA: Program destinat teatrului contemporan bazat pe un atelier activ de creaţie cu tendinţe noi. Programul vizează să pună în valoare 
piese contemporane maghiare sau traduceri din repertoriul contemporan internaţional. 
 
EPIDAUROS: Programul doreşte să păstreze tradiţia din Epidauros din antichitate. Se manifestă prin workshop-uri şi susţinerea unor 
conferinţe cu participarea unor personalităţi de marcă. Programul vizează menţinerea formei fizice şi mentale a artiştilor din teatru prin 
susţinerea unui curs intens de mişcare scenică precum şi perfecţionarea aptitudinilor muzical-vocale ale artiştilor. Acest program pe lângă 
perfecţionarea artiştilor trupei are un obiectiv deloc neglijabil, asigură circulaţia valorilor culturale internaţionale. 
 
ATHENE: Program-cadru oferit pentru alte spectacole şi manifestaţii culturale decât cele ale Teatrului. Acest program prezintă valorile 
universale prin mijloace specifice teatrului. 
 
THESPIS: Programul susţine menţinerea teatrului de păpuşi în cadrul teatrului. Proiectul  vizează educarea pentru teatru vizual al 
publicului între 3-14 ani. 
 
EUROPA: În cadrul programului se stabilesc contacte şi se iniţiază proiecte prin afiliere la structuri europene cu acces la programul 
Cultura 2007/la programele iniţiate de Ministerul culturii şi de Ministerul de Externe. Programul vizează o acoperire culturală largă pe care 
o presupune spectacolul de teatru. 
 
THALIA: Program destinat dramaturgiei clasice într-o adaptare scenică modernă.  
 
OLYMPIA: Program cu elemente extrateatrale atât în ceea ce priveşte participanţii cât şi în ceea ce priveşte activitatea, invitând artiştii în 
arena sportivă. Proiectul doreşte  implementarea spiritului olimpic şi de fair-play în rândul artiştilor de teatru. 
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c.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea) 
 
În perioada analizată, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara, a avut următoarele proiecte proprii realizate la sediul 
instituţiei, amintite şi la punctul b.1. 
 
 Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune modernă: 
 

‐ ”Cer şi Pământ”, bazat pe Paradisul Pierdut de John Milton, regia: Döbrei Dénes şi Varga Heni. Un experiment teatral inedit, în care întâlnim 
unul dintre cele mai vechi mituri ale omenirii: cum a creat Dumnezeu lumea în şase zile şi ce s-a întâmplat cu primul cuplu în Paradis? 
Premiera a avut loc în data de 7 martie 2014. 

‐ „O, ce zile frumoase!” (reluare) – autor: Samuel Beckett, regia: Kedves Emőke, premieră în 17 mai 2013. 
 
 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 
 

‐ „Operă Ţărănească” (reluare) – 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: 
 

‐ ”Sus în adâncuri”, regia: Kedves Emőke, spectacol cu scop didactic, realizat cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara. Premiera a avut 
loc în data de 8 ianuarie 2014. 

‐ „Vremuri de pace” (reluare) - 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” (reluare) – autor: Martin McDonagh, regia: Upor László, premiera: 28 septembrie 2013. 
‐ „Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. Gábor, premiera: 7 decembrie 2012., premiera de gală: 18 decembrie 

2012. 
‐ „Prah” (reluare) – autor: Spiró György, regia: László Sándor, premieră: 8 octombrie 2010. 
‐ „Incendii” de Wajdi Mouawad, în regia lui Radu-Alexandru Nica, piesă montată în premieră naţională la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky 

Gergely” din Timişoara, a avut premiera în 9 mai 2014. 
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‐ „Moliendo café” – Coproducţie cu Teatrul German de Stat Timişoara, regia: Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 
‐ nală la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara. Premiera: 9 mai 2014. 

 
 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul trupei: 
 

‐ „Afacere murdară” (reluare) – regia: Gyulay Eszter, data premierei: 4 octombrie 2013. 
‐ ”Sus în adâncuri”, regia: Kedves Emőke, spectacol cu scop didactic, realizat cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara. Premiera a avut 

loc în data de 8 ianuarie 2014. 
‐ 7/7, un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol de mişcare, bazat pe monologul lui Jacques din „Cum vă place” de William Shakespeare. 

Premiera: 30 aprilie 2014, în Sala Studio. 
 
 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 

 
‐ 23 ianuarie 2104 – ”Războiul lui Klamm”, regia: Novák János. Spectacol invitat al Teatrului de Copii şi Tineret ”Kolibri” din Budapesta. 

Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a Liceului Teoretic „Bartók Béla”.  
‐ 29 ianuare 2014 – Factory (Fabrica), un spectacol NONVERBAL al coregrafilor Varga Henrietta şi Debrei Dénes, al fotografului Orfeas 

Skutelis şi al trupei Strange Party Orchestra. Coproducţie maghiaro-sârbo-daneză. Spectacolul a avut loc în Sala Mare a Teatrului. 
‐ 11 martie 2014 - T (Közérzet-játék). Spectacol invitat al teatrului Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház. Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a 

Liceului Teoretic „Bartók Béla”. 
‐ 2 aprilie 2014 - Kormos István: Kormos képpel mutogat, Spectacol invitat al Trupei Liliput din Oradea. Spectacol fără traducere simultană. 
‐ 2 aprilie 2014 - Regélő - Rendhagyó irodalomóra Weöres Sándor gyermekverseiből. Spectacol invitat al Trupei Liliput din Oradea. Fără 

traducere simultană. 
‐ 10 aprilie 2014 – Dan Lungu: „Sunt o babă comunistă”, spectacol invitat al Teatrului „Katona József” din Budapesta a avut traducere 

simultană în limba română. 
‐ 24 aprilie 2014 - Füves könyvek - Az élet nagy kérdései. Spectacol invitat al Teatrului Gyulai Várszínház, Ungaria. Fără traducere în limba 

română. 
‐ 21 septembrie 2014 – „A nagyidai cigányok”, regia: Gál Tamás. Două reprezentaţii ale spectacolului invitat al Trupei „Csavar” din Slovacia. 
‐ 22 septembrie 2014 – „12 hét”, regia: Novák Eszter. Spectacol invitat al Trupei K.V.. Spectacolul s-a ţinut în sala festivă a Liceului Teoretic 

„Bartók Béla”. 
‐ 24 octombrie 2014 – „Pflegefall”. Spectacolul trupei DUO BASTET din Braşov, jucat în limba germană cu traducere în limba română. 
‐ 28 octombrie 2014 – „Edith Piaf et Agnes”. One-woman show al actriţei Gajai Ágnes. Spectacol invitat al Teatrului Szigligeti din Oradea.  
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‐ 3 decembrie 2014 – „Living Surface”, regia: Bérczi Zsófia. Spectacol de teatru vizual nonverbal, interpretat de trupa Living Picture Theatre 
din Budapesta. Spectacolul a avut două reprezentaţii. 
 
 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 
 

‐ ”Zâna cu Şapte Capete”, după basmul lui Lázár Ervin, regia: Antal Attila. Spectacolul este inspirat din basmul Zâna cu şapte capete, scris de 
scriitorul maghiar Lázár Ervin şi este o poveste despre acceptarea de sine şi a celorlalţi. Subiectul a fost transpus în prezent nostru, acela 
care, prin aşteptările sale perfect lustruite, ne îngreunează viaţa. Premiera a avu loc în 26 februarie 2014. 

‐ „Noditza” – autor: Ghimesi Dóra – Fekete Ádám, regia: Bereczki Csilla, premieră în 9 octombrie 2014. 
 

 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a artiştilor din teatru: 
 

‐ Dincolo de scenă - programul extraordinar dedicat tinerilor pasionaţi de teatru - workshop-uri lunare, sub conducerea actorului Kiss Attila şi 
a compozitorului Cári Tibor. 

‐ Workshop de mişcare scenică pentru actori – 25-31 august 2014, iniţiat şi desfăşurat cu succes în anii precedenţi pentru actori tineri, a fost 
coordonat anul acesta de coregrafa Katharina Seyferth. 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. În încheierea atelierului de lucru s-a ţinut o prezentare la Bastionul Maria Theresia. 

‐ Dincolo de scenă - programul extraordinar dedicat tinerilor pasionaţi de teatru – o ediţie a workshop-urilor lunare, în septembrie sub 
conducerea graficianului şi artistului plastic Benedek Levente. 
 

 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 
 

- Teatrul este organizatorul Festivalului Euroregional de Teatru (TESZT) – ce a avut loc în perioada 24-31 mai 2014, cu următorul program: 
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Fig.9. Programul festivalului TESZT 2014. 
 
 
 

 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 
 

- Crosul firmelor, ediţia mai 2014: 17 de angajaţi ai Teatrului alături de membrii 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 şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş. Participanţii au avut 
posibilitatea de a se înscrie la categoriile ciclism – 10 km, respectiv alergare – 5 km. 

- Au fost un meci de tenis de masă şi un meci de fotbal între echipele Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” şi echipa formată din prietenii 
teatrului. Data: 31 august 2014. 

 
c.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită 
 

Programul/ 
proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse 
atrase/venituri 

proprii) 

Obs. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TALENTUM: Încurajarea iniţiativelor tinerilor actori şi un plus pentru posibilitate de afirmare 

7/7 
 

Oferirea 
posibilităţii de 

afirmare a 
coregrafei din 

trupă 

Spectatori 
locali, tineri şi 

de vârstă 
medie 

349 spect. 

aprilie   
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LYRA Program destinat exploatării legăturilor dintre teatru şi muzică 

- - - - - - 

DRAMA: program destinat teatrului contemporan bazat pe atelier activ de creaţie cu tendinţe 
noi 

Sus în 
adâncuri  

după Nick 
Hornby 

Adaptarea la 
scenă a unui 
roman din 
literatura 
universală 

Spectatori tineri 
şi până la vârstă 

înaintată pe 
plan local 
315 spect. 

decembrie 
2013 – 

ianuarie 2014

144230 Fin.CL 

Incendii 
de Wajdi 
Mouawad 

 

Pune în valoare 
piese 

contemporane 
din repertoriul 

internaţional, în 
acest caz 
libanezo-
canadian 

Spectatori tineri 
şi până la vârstă 

înaintată pe 
plan local, 
naţional, 

internaţional 
1031 spect. 

Martie-mai 
2014 

  

Moliendo café 
 

Montare 
modernă, bazată 
pe improvizaţiile 

actorilor din 
distribuţie 

Spectatori tineri 
şi până la vârstă 

înaintată pe 
plan local, 
naţional, 

internaţional 
636 spect. 

Septembrie –
noiembrie 

2014 

  

Sus în 
adâncuri 

Spectacol-
lectură în limba 

română, bazat pe 
scenariul folosit 

Elevi şi studenţi 
pe plan local 

50 spect. 

decembrie 
2014 

-  
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pentru 
spectacolul cu 
acelaşi titlu din 

repertoriul 
teatrului 

EPIDAUROS: programul urmăreşte să reînvie tradiţia din Epidauros din antichitate. Se va 
derula prin Workshopuri ţinute de personalităţi de marcă. 

Dincolo de 
scenă 

Workshop-uri 
lunare, sub 
conducerea 

artistilor din trupă 

Dedicat 
tinerilor 

pasionaţi de 
teatru 

50 participanţi

lunar - - 

Workshop de 
mişcare 
scenică pentru 
actori 

Rezultatele 
eforturilor de 

perfecţionare a 
mişcării scenice a 

actorilor s-au 
concretizat vizibil 
în performanţele 

actorilor 

Actorii din 
cadrul trupei 
şi actori tineri 

de la alte 
teatre 

maghiare şi 
universităţi de 
artă teatrală 
din România 

 

august 2014   

Dincolo de 
scenă 

Programul 
extraordinar 

dedicat tinerilor 
pasionaţi de teatru, 

cu scopul de a-i 
introduce în 

secretele actoriei 
şi a culiselor 

teatrale. 

Public tânăr 
pe plan local 

20 spect. 

octombrie 
2014 
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ATHENE: Program destinat spectacolelor şi manifestaţiilor culturale altele decât cele ale 
teatrului 

Războiul lui 
Klamm 

Parte a proiectului 
Teatru 

Educaţional, menit 
să prezinte 

spectacole cu scop 
didactic 

Şcolari şi 
liceeni 

vorbitori de 
limba 

maghiară 
87 spect. 

 

ianuarie   

Factory Familializarea 
publicului 

timişorean cu alt 
stil şi gen teatral 

Publicul 
timişorean 
38 spect. 

ianuarie   

T (közérzet-
játék) 

Parte a proiectului 
Teatru 

Educaţional, menit 
să prezinte 

spectacole cu scop 
didactic 

Şcolari şi 
liceeni 

vorbitori de 
limba 

maghiară 
65 spect. 

martie   

Kormos 
képpel 

mutogat 

Spectacol pentru 
copii menit să 

atragă publicul cel 
mai tânăr 

Publicul 
timişorean, 

vorbitor de lb. 
maghiară 
202 spect. 

aprilie   

Regélő Spectacol pentru 
copii menit să 

atragă publicul cel 
mai tânăr 

Publicul 
timişorean, 

vorbitor de lb. 
maghiară 
62 spect. 

aprilie   

Sînt o babă 
comunistă 

Familiarizarea 
publicului 

timişorean cu un 

Publicul 
timişorean 
148 spect. 

aprilie   
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spectacol în limba 
maghiară montat 
pe baza unui text 
în limba română 

Füves 
könyvek 

Spectacol-lectură Publicul 
timişorean 
vorbitor de 

limba 
maghiară 
29 spect. 

 

aprilie   

A nagyidai 
cigányok 

Spectacol pentru 
elevi, bazat pe 

literatura clasică 
maghiară,  

prezentat cu 
ocazia Zilei 

Dramaturgiei 
Maghiare, cu scop 

didactic.  

Elevii 
timişoreni, 
vorbitori de 
lb. maghiară 

79 spect. 

septembrie   

12 hét Spectacol pentru 
elevi, cu tematică 

despre 
adolescenţă, viaţă 
sexuală, sarcină,  
prezentat cu cu 
scop didactic. 

 

Elevii 
timişoreni, 
vorbitori de 
lb. maghiară 

68 spect. 

septembrie   

Pflegefall  Familiarizarea 
publicului 

timişorean cu 
activitatea unei 

Publicul 
timişorean, 
vorbitor de 

limba 

octombrie - - 
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trupe de teatru 
amatoare 

aparţinând unei 
alte minorităţi 

naţionale. 

germană şi 
română. 
22 spect. 

Edith Piaf et 
Agnes 

Familiarizarea 
publicului 

timişorean cu 
viaţa şi activitatea 

faimoasei 
cântăreţe Edith 

Piaf. 

Publicul 
timişorean 
57 spect. 

octombrie   

Living Surface Un spectacol de 
mişcare şi de 

imagine, invitat cu 
scop didactic, 

arătând publicului 
cum s-a format şi 

cum încă se 
alcătuieşte astăzi 

suprafaţa lumii, în 
sens geologic, cu 

mijloacele 
teatrului şi ale 

tehnicii vizuale.  

Publicul 
timişorean de 
orice vârstă. 
117 spect. 

decembrie   

THESPIS: Program destinat teatrului de păpuşi 

Zâna cu şapte 
capete după 
Lázár Ervin 

Adaptarea scenică 
a unui basm în 
limba maghiară 

Publicul 
timişorean şi 
din regiune 
681 spect. 

Ianuarie - 
februarie 

  

Noditza Spectacol cu temă Public alcătuit octombrie-   
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didactică, destinat 
copiilor 

din copii şi 
părinţi pe plan 
local, naţional 
internaţional 
337 spect. 

noiembrie 

EUROPA: Programul vizează o acoperire culturală largă pe care o presupune spectacolul de 
teatru 

Miniturneu în 
localităţile din 

apropierea 
Timişoarei 

Prezentarea 
spectacolului de 
copii ”Zâna cu 
şapte capete” în 

regiune:. Perioada 
desfăşurării 

tuneului: 20-22 
martie 2014. 

Copii 
localităţilor 
Dumbrăviţa, 

Mailat, 
Moşniţa 

Nouă, Lugoj, 
Tormac 

457 spect. 

martie 11500 
4000 

Fin.CL 
CJT 

TESZT 
Festival 

Euroregional 
de Teatru 
Timişoara 

Cu 
participarea 
teatrelor din 

euroregiune şi 
nu numai 

Îmbogăţirea 
ofertei culturale cu 
spectacolele altor 

teatre din 
euroregiune 

Public local, 
regional, 

naţional şi 
internaţional 

 
2260 spect. 

mai 2014   

Zâna cu şapte 
capete 

Turneu în 
Transilvania 

Braşov, 
Miercurea 

Ciuc, 
Odorheiu 

Secuiesc şi 
Târgu Mureş 

587 spect. 

noiembrie 
2014 
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Zâna cu şapte 
capete 

Turneu în 
Euroregiunea 

DKMT 

Jimbolia, 
Nova Crnja, 

Serbia 
200 spect. 

decembrie 
2014 

 Fin.CJ 

 
THALIA: Program destinat dramaturgiei clasice într-o adaptare scenică modernă 

 
Cer şi Pământ  

după John 
Milton 

Adaptarea la scenă 
a unui text clasic 

într-o viziune 
inedită.  

Spectatori 
locali de la 
tineri la cei 

mai în vârstă 
369 spect. 

ianuarie - 
martie 

15737 Fin.CL 

OLYMPIA: Program cu elemente extrateatrale invitând artiştii în arena sportivă 

Crosul 
firmelor 2014 

Proiectul 
urmăreşte 

implementarea 
spiritului olimpic 

şi fair-play în 
rândul angajaţilor 

teatrului, 
funcţionând ca şi 
un team-building 

Angajaţii 
teatrului 

17 de 
participanţi 

mai - - 

Meci de tenis 
de masă, meci 

de fotbal 

Întrecere între 
echipa Teatrului 
„Csiky Gergely”, 
echipa şi echipa 

formată din 
prietenii teatrului. 

Actorii 
teatrului, 

actorii 
participanţi la 
workshopul 
de dinaintea 

evenimentului 
şi prietenii 

august   
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teatrului 
 

 

c. 4. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari 

Nr.crt. Programul Tipul proiectului Numărul de 
proiecte 

Numărul de 
spectacole 

Numărul de 
beneficiari 

1.   
TALENTUM 

Proiecte mici 1 3 185 
Proiecte medii - - - 
Proiecte mari - - - 

Total: 1 Total: 3  Total: 185 
2.   

LYRA 
Proiecte mici - - - 
Proiecte medii 

 
- - - 

Proiecte mari - - - 
Total: - Total: - Total: - 

3.   
DRAMA 

Proiecte mici 1 5 193 
Proiecte medii - - - 
Proiecte mari 2 5 1542 

Total: 3 Total: 13 Total: 1735 
4.   

EPIDAUROS 
Proiecte Mici 

 
1 

 
3 70 

Proiecte medii 1 - 30 
Proiecte mari -  - 

Total: 2 Total: 3 Total: 100 
5.   

ATHENE 
Proiecte mici 7 8 445 

 Proiecte medii 
 

5 8 531 

Proiecte mari - - - 
 Total: 12 Total: 16 Total: 976 
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6.   
THESPIS 

Proiecte mici 
 

1 1 581 

Proiecte medii 1 7 337 
Proiecte mari - - - 

Total: 2 Total: 8 Total: 868 
7.   

THALIA 
Proiecte mici - - - 
Proiecte medii 

 
1 3 

 
158 

Proiecte mari 
 

- - 
 

- 

Total: 1 Total: 3 Total: 158 
8.  EUROPA 

 
Proiecte mici 

 
1 5 457 

Proiecte medii  - - - 
Proiecte mari  - - - 

Total: 1 Total: 5 Total: 457 
9.   

OLYMPIA 
Proiecte mici 2 - 40 
Proiecte medii - - - 
Proiecte mari - - - 

Total: 2 Total: Total: 40 
 

c.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului 
Comparativ 

cu anii 
precedenţi 

Numărul de 
spectacole în 

total 

Numărul de 
spectacole în 
afara sediului 

Numărul de 
beneficiari în 
afara sediului 

2014 159 47 4413 
2013 117 25 3819 
2012 152 41 6572 
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c. 6. servicii culturale oferite de instituţiile în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din 
programul minimal, după caz 
 
Cooperare permanentă cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Maghiari din Romania în privinţa realizării proiectelor culturale. 
Aderarea începând cu luna noiembrie 2014 la Asociaţia Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de membru de onoare.  
 
c.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz 
 
În cadrul Festivalului Euroregional de Teatru Timişoara – TESZT 2014, am mai realizat: 
- Expoziţia permanentă din foaieru teatrului „Trecutul regăsit” – vernisajul în 24.05.2014; 
- Drumuri transfrontaliere - Lansare de carte TESZT; 
- Concertul de la miezul nopţii: Cári Tibor: Muzica teatrului; 
- Concertul de la miezul nopţii: Mezei Szilárd Septet; 
- Concertul de la miezul nopţii: A Night in the Theatre with Secret Man; 
- Concertul de la miezul nopţii: Ökrös Csaba: Muzica aparţine tuturor; 
- Concertul de la miezul nopţii: Bakos & Jovančić: Poveşti barbare; 
- Concertul de la miezul nopţii: (Müller Péter Sziámi, Kirschner Péter) ...And Friends. 

 
c. 8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 

Nr. 
crt. 

Denumirea sălii Indice de ocupare a sălii (%) Nr. spectacol 

1. Sala Mare 85,58% 45 
2. Sala Studio 82,10% 67 
3. în deplasare - 47 
Total 83,96% 159 
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Fig.10. Indicele de ocupare al sălii în anul 2014. 

d. 1. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat / concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului 
 

Nr 
crt 

Denumirea programului 
Cultural şi descrierea lui 

Rezultate asteptate Suma estimata 

1. TALENTUM  
Acest program este destinat pentru 
încurajarea iniţiativelor tinerilor actori 
şi nu numai din interiorul teatrului ca şi 
posibilitate de afirmare;  

Punerea în valoare a 
personalului artistic 
tânăr 55.000 

2. LYRA 
Program destinat exploatării legăturilor 
dintre teatru şi muzică 

Valorificarea tradiţiei  
muzicale şi atragerea 
publicului iubitor de  
piese muzicale 

100.00 
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1. DRAMA 
Program destinat teatrului 
contemporan bazat pe un atelier activ 
de creaţie cu tendinţe noi 

Atragea spectatorilor 
tineri  oameni de 
teatru 

500.000 

2. EPIDAUROS 
Programul doreşte să păstreze tradiţia 
din Epidauros din antichitate.  Va 
derula prin workshop-uri cu concursul 
unor personalităţi de marcă.  

Schimb de experienţă 
şi perfecţionarea 
personalului de 
specialitate 
Cunoaşterea 
modelelor de succes 
al unor personalităţi 
din alte domenii 

10.000 

3. ATHENE 
Program-cadru oferit pentru alte 
spectacole şi manifestaţii culturale 
decât cele ale Teatrului 

Atragerea la teatrul  
nostru a publicului 
spectator de la alte 
instituţii culturale 

25.000 

4. THESPIS 
Programul susţine menţinerea teatrului 
de păpuşi în cadrul teatrului 
 

Atragerea publicului 
de vârstă preşcolară şi 
şcolară, şi de altă 
expresie decât cea 
maghiară,   

40.000 

5. EUROPA 
În cadrul programului se stabilesc 
contacte şi se iniţiază proiecte prin 
afiliere la structuri europene cu acces 
la programul Cultura 2007/la 
programele iniţiate de Ministerul 
culturii şi de Ministerul de Externe. 
Programul vizează o acoperire 
culturală largă pe care o presupune 

Oferirea publicului 
spectator posibilitatea 
aprecierii valorilor 
universale prin 
mijloace specifice 
teatrului. 

400.000 
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spectacolul de teatru. 
6. THALIA 

Program destinat dramaturgiei clasice 
 

Implementarea 
curentelor teatrale noi 
în acest spaţiu 
cultural bănăţean 

100.000 

7. Olympia 
Program  cu elemente etxtrateatrale 
atât în ceea ce priveşte participanţii cât 
şi în ceea ce priveşte activitatea, 
invitând artiştii în arena sportivă. 
 

Apropierea publicului 
de artişti şi 
dezvoltarea spiritului 
solidarităţii publicului 
bănăţean cu artiştii 
teatrului. 

5.000 

 

d.2. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contracul 
de management 

 
a) Tabelul managementului de proiect cu principalii indicatori culturali care urmează să se realizeze pentru anul 2015 

 
 
 Anul 2013 Anul 2014 
1. Număr de premiere 5 7 
2. Număr de refaceri 10 10 
4. Număr de spectacole in regim de protocol:   
5. Număr de spectacole, din care: 117 159 
   - la sediu  92 112 
   - in turnee  25 47 
6. Număr de spectatori, din care:  10127 12.750 
   - la sediu 6308 8.337 
   - în turnee  3819 4.413 
7. Număr de participari la festivaluri, gale, 
concursuri , etc. 11 7 
8. Număr de proiecte promovate, ca initiator - 6 
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sau partener  
9. Număr de aparitii în presă 1300 2105 
10. Realizarea unor studii vizând cunoasterea 
categoriilor de public, a asteptarilor acestuia - 1 
11. Perfectionarea personalului - numarul de 
angajati care au urmat diverse forme de 
perfectionare, durata si tipul cursului 32 23 
    *) Datele referitoare la anul precedent 

 
d.3. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului 
Examinarea tuturor factorilor este importantă în privinţa succesului Teatrului şi determină diagnosticarea activităţii acestuia, implicit şi 
managementul strategic. 
Efectele materializate în creşterea semnificativă a performanţelor, în consolidarea poziţiei faţă de concurenţă s-a obţinut prin elaborarea, 
implementarea şi controlul managementului strategic al teatrului în vederea realizării misiunii asumate şi asigurării avantajului competitiv. 
 
 
 
 

ANALIZA SWOT 

MEDIUL EXTERN  

Mediul 
extern 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Localizarea 
în oraş 

 Poziţionarea teatrului în centrul 
oraşului Timişoara, cu parcări în zone 
apropiate, cu acces la mijloace de 
transport în comun şi la staţii taximetre 
(în faţa Parcarea Modex şi lângă 
Filarmonica Banatul Timişoara); 

 Coabitarea a patru 
instituţii de cultură, dintre 
care trei teatre în aceeaşi 
clădire, revenind fiecărui 
teatru un spaţiu relativ 
neîncăpător; 
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Populaţia 

 Diversitatea etnică, culturală şi 
confesională a definit comportamentul 
populaţiei din acest oraş prin: 
toleranţă, armonie, convieţuire paşnică 
şi respectul reciproc; 

 Nivel ridicat de instruire şi educaţie 
din vechime, cunoscut ca renumit 
centru universitar şi „Mică Vienă”; 

 Scăderea cifrei populaţiei 
de etnie maghiară, 
începând cu 1990; 

Legislaţia în 
domeniu 

 Apariţia Regulamentului Uniunii 
Europene pentru finanţarea 
nerambursabilă în domeniul cultural şi 
artistic; 

 Fonduri de finanţare 
nerambursabilă 
structurale sau naţionale 
apărute cu proceduri 
greoaie, greu accesibile; 

 Sume mici alocate 
proiectelor din domeniul 
cultural (ex.AFCN, 
Consiliul Judeţean);  

Învăţământul 

 Timişoara – centru educaţional în 
limbile materne ale minorităţilor şi oraş 
universitar de renume; 

 Existenţa în oraş a unui învăţământ de 
şcolar şi liceal în limba maghiară; 

 Inexistenţa sau existenţa 
în număr mic a 
promotorilor culturali, a 
specialiştilor în marketing 
cultural; 

Potenţial 
economic 

 Potenţial economic crescut datorat 
numărului de investitori străini în oraş; 

 Relaţii cu mediul de afaceri bune; 

 Agenţii economici ar 
putea să nu fie interesaţi 
de cultură; 
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Turismul 

 Creşterea numărului de turişti de 
„serviciu” datorită investitorilor 
străini, a marilor companii 
multinaţionale şi a locurilor de cazare 
în oraş; 

 Nu este reprezentativ 
turismul cultural; 

Comunicarea 

 Tehnica de vârf din domeniul 
comunicaţiilor – internetul, face vizibil 
teatrul printr-o pagină foarte bine 
organizată; 

 Notorietatea pe plan local, naţional şi 
euroregional accentuat în ultima 
perioada; 

 Contact direct stabil cu potenţialul 
public prin organizatori, PR şi indirect 
prin mass-media; 

 Relaţii bune cu presa; 
 Mesaj bine conturat către public; 
 Bilete de intrare – online; 
 Existenţa unor parteneriate media atât 

în plan local cât şi în ţară; 

 O prezenţă mai activă, cu 
link-uri către pagina 
teatrului în vederea 
promovării acestuia; 

 Pagina teatrului, în 
internet, cu toate că oferă 
iniţial opţiunea în trei 
limbi diferite, doar într-
una se oferă toate 
detaliile, în română 
informaţiile nu se 
regăsesc în totalitate, iar 
în limba engleză acestea 
nu există; 

 Spaţii şi buget limitat 
pentru afişaj; 

 

MEDIUL EXTERN  
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Mediul extern OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Poziţionarea 
geografică 

 Posibilitatea de a avea acces uşor din orice 
punct al oraşului; 

 Acces facil prin mijloacele de transport  în 
comun din orice punct al oraşului; 

 Parcare păzită în piaţa Operei şi la Hotelul 
Timişoara; 

 Relaţii stabile cu teatrele de lângă frontierele 
ţărilor vecine; 

 Atractivitatea şi a altor 
instituţii culturale din 
centrul oraşului; 

Populaţia 

 creşterea mobilităţii populaţiei; 
 îmbunătăţirea standardelor educaţionale ale 

populaţiei; 
 inexistenţa conflictelor sociale majore; 
 creşterea continuă a populaţiei cu pregătire 

profesională superioară; 
 Mediu cultural multietnic şi cosmopolit; 
 Tradiţie culturală; 
 Interesul mediului de afaceri faţă de teatru; 

 descreşterea 
demografică; 

 migrarea populaţiei de 
etnie maghiară după 
1990; 

Legislaţia în 
domeniu 

 Apariţia fondurilor de finanţare 
nerambursabilă structurale sau naţionale şi 
posibilitatea accesării acestora de către 
teatru; 

 Posibilitatea de a înfiinţa o Organizaţie 
Neguvernamentală pe lângă Teatrul 
Maghiar, care să acceseze fonduri de 
finanţare nerambursabilă; 

 Neeligibilitatea 
teatrului ca solicitant la 
fondurile cu finanţare 
nerambursabilă; 

Învăţământul 

 Absolvenţi cu abilităţi şi cunoştinţe crescute 
în specialităţi precum teatru, muzică, atât al 
nivelului liceal şi mai ales cel universitar; 

 Centru universitar puternic în oraş; 

 migrarea tinerilor 
absolvenţi ţări în care 
vor fi mai bine plătiţi 
pentru munca lor; 



Cod  FO26-04,ver1 

 

Turismul 

 Lansarea unei campanii de promovare a 
teatrului mult mai agresive, prin publicarea 
unor flyere, broşuri şi pliante şi distribuirea 
acestora prin agenţiile de turism şi firmelor 
cu spaţii de cazare din oraş; 

 Acces facil la culoarul european de tranzit; 

 Nealocarea bugetului 
necesar activităţii de 
promovare a teatrului; 

Comunicarea 
şi Mass media 

 Utilizarea tehnicii de vârf din domeniul 
comunicaţiilor şi internetului în favoarea 
promovării teatrului; 

 Nealocarea atenţiei şi a 
bugetului corespunzător 
pentru publicitatea 
teatrului; 

 

 

MEDIUL INTERN  

 

Mediul intern PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Repertoriul 
teatrului 

 Un bogat repertoriu din diferite epoci 
şi domenii cu numeroase premiere; 

 Spaţiu spectacular modernizat cu 
posibilităţi de modelare al acestuia în 
funcţie de concepţia artistică 
(convenţională sau neconvenţională); 

 Repertoriul trebuie triat 
datorită spaţiului redus; 

 Previziunea configuraţiei 
repertoriale greoaie din cauza 
schimbărilor succesive 
legislative ceea ce crează 
nesiguranţa posibilităţilor de a 
contracta artiştii creatori 
(regie, scenografie, 
compozitori, coregrafi, 
dramaturg); 

 Spaţiu de joc impropriu, 
depăşit; 
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Resurse umane 

 Personal de specialitate cu experienţă 
îndelungată în domeniile lor de 
activitate;  

 Structură organizatorică îmbunătăţită 
după posibilităţile organigramei 
vechi; 

 A rămas în continuare caracterul de 
stabilitate a personalului angajat ceea 
ce denotă un devotament 
răsplătit/stimulat mai mult cu 
satisfacţii profesionale; 

 Teatrul are o capacitate de producţie 
proprie datorită personalului artistic, 
tehnic permanent precum şi datorită 
personalului calificat la ateleiere de 
tapiţerie, croitorie, cizmărie, 
vopsitorie; 

 Datorită lipsei fondurilor 
destinate motivării şi 
specializării, personalul 
angajat poate suferi o plafonare 
din punct de vedere 
profesional; 

 Absenţa programelor de 
training pentru personalul 
administrativ şi de deservire; 

Infrastructură, 
reţele 

energetice, 
telecomunicaţii 
şi de securitate 

 Infrastructura tehnică de alimentare 
cu apă, canal, de apărare contra 
inundaţiilor şi incendiilor, alimentare 
cu energie electrică şi termică relativ 
bine realizate; 

 reţea de sonorizare şi lumină scenică 
extinsă, modernizată; 

 Spaţiu de joc clasic şi modern (Sala 
Mare şi Sala Studio);

 spaţiul relativ mic, clădire 
veche - compartimentată după 
concepţii învechite, reţele 
subdimensionate şi cu grad de 
uzură ridicat; 

 echipamente şi tehnologii 
parţial depăşite fizic şi moral; 

Publicaţii 
 Pagina web oferă informaţii în utile 

despre spectacolele stagiunii şi detalii 
referitoare la acestea. 

 Teatrul nu are o publicaţie 
proprie, ci doar una în 
colaborare cu Teatrul German 
de Stat. 
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MEDIUL INTERN  

 

 

Mediul intern OPORTUNITĂŢI RISCURI 

Repertoriul 
teatrului şi 

resurse 

 Valorificarea repertoriului din 
diferite epoci şi genuri; 

 Participări la licitaţii de proiecte 
ale programelor Uniunii 
Europene; 

 Acces limitat la proiecte 
culturale cu finanţări europene 
şi euroregionale; 

 Criza economică limitează 
posibilităţile de atragere de 
fonduri prin donaţii şi 
sponsorizări; 

Resurse 
umane 

 Preluarea unui personal de 
specialitate cu experienţă 
îndelungată în domeniile lor de 
activitate; 

 Formarea, perfecţionarea şi 
specializarea personalului 
teatrului prin aplicarea 
proiectelor la programe de 
finanţare nerambursabilă; 

 Migrarea absolvenţilor cu 
abilităţi şi competenţe în 
domeniu către alte state ce 
oferă o salarizare mai bună; 

 Migrarea specialiştilor cu 
experienţă datorită salarizării 
conform grilei de salarizare a 
personalului bugetar; 

Publicaţii  Realizarea unor afişe în condiţii 
grafice deosebite. 

 lipsa unei publicaţii proprii 
ale teatrului, ci doar una în 
colaborare cu Teatrul German 
de Stat. 

 

d.4. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor: 
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Indice de ocupare al sălii la sediu (%) Sala Mare Sala Studio 

Propunere pentru anul 2015 85% 80% 
 
 
 
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ 
 

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2014 
 
 

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 2014: 
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În cursul anului 2014, la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară au fost puse în aplicare  următoarele acte legislative:     

 O.U.G. nr. 103 din 14 noiembrie 2013 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri in 
domeniul cheltuielilor publice; 

  LEGEA nr. 28 din 19 martie 2014 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

  LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
 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. 

  Hotărârea Guvernului nr. 1.091 din 10 decembrie 2014- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ; 
  Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului plătit din fonduri publice; 

 
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: 
    - 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.  
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(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 2014 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. 
    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. 
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    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 2014 la nivelul  Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară, medicii 
stomatologi au desfăşurat următoarele activităţi : 
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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. 
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 2014 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. 
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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 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. 
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    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. 
 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. 
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-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; 

 
4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2015: 
 
Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

o Asistenţă medicală şcolară a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor ; 
 
 
 
 

 

 

 

 


