
Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 1 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016 

 DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 

„Se spune că drumul e la fel de important ca destinația, iar 2016 a fost o parte 

a călătoriei cu multe întâmplări, mai bune, mai rele. Cu siguranță, insă , n-am ajuns la 

capătul ei. 

În primul rând, trebuie să le mulțumesc timișorenilor și colegilor mei pentru 

încrederea acordată pentru un nou mandat de viceprimar. E un semn de apreciere, 

cred, a eforturilor depuse în primii 4 ani. Altfel, problemele și provocările unui oraș ca 

Timișoara nu așteaptă după momentul alegerilor locale, m-am concentrat pe aceste 

obiective până în ultimele zile ale mandatului trecut, dar și în primele zile ale noului 

mandat. Am pornit la drum cu speranțe mari, dar realiste, iar începutul mandatului 

aduce roade ale muncii anterioare, dar și noi provocări.  

De departe, evenimentul extraordinar al acestui început și probabil al ultimilor 

27 de ani în Timișoara, este câștigarea titlului de Capitală Culturală Europeană 2021, 

un titlu pentru care am muncit mult, intens și profesionist. Rezolvarea situației 

patrimoniale a Colegiului Bănățean, după negocieri de 3 ani, pornirea programului de 

reabilitare a clădirilor istorice, sau finalizarea a numeroase investiții în parcuri și locuri 

de joacă sunt câteva din reperele primelor luni de mandat. 

Sunt recunoscător în primul rând că am putut fi parte din cel mai important 

proiect al orașului din ultimii 27 de ani. E foarte greu să sintetizezi ani întregi de 

muncă și zeci de investiții aferente acestui titlu în câteva fraze. Aș spune că 

Timișoara Capitală Europeană a Culturii înseamnă, în primul rând, o transformare, o 

transformare culturală, dar în egală măsura una socială. Întreg proiectul propune o 

reclădire a comunității timișorene, într-un spațiu de vis al orașului și cu instrumente 

artistice de valoare mondială. Anul 2021, dar și perioada anterioară și ulterioară 

transformă întreg orașul într-o uriașă scenă și în egală măsură cetățenii săi în actorii 

schimbării, implicați în majoritatea momentelor programului. Vorbim de mii de 

evenimente și proiecte de mai mică sau mai mare amploare, realizate în parteneriat 

cu sute de actori culturali de top din Europa și din lume. Vorbim de o Timișoară cu 

zeci de investiții finalizate, în spațiul public, în infrastructura culturală, în infrastructura 
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de turism, sau cea de transport. Vorbim de un număr mai mare de turiști decât a avut 

vreodată această parte a țării, dar mai ales de un obiectiv focalizat al presei 

internaționale pe Timișoara și regiune. 

Pregătirea pentru titlul de Capitală Culturală Europeană se realizează pe mai 

multe planuri, pe de o parte e vorba de componenta investițională, una de câteva 

sute de milioane de euro, în toate domeniile, care va fi coordonată de o unitate de 

implementare în cadrul Primăriei, dar și de alți actori responsabili. Pe de altă parte, e 

vorba de pregătirea programului cultural, unde se constituie o echipă profesionistă la 

nivelul asociației. Nu în ultimul rând, creșterea numărului și calității activităților 

culturale și pregătirea operatorilor culturali pentru anul 2021 este una din activitățile 

importante. La acest punct, vom continua să implementăm Strategia Culturală a 

Timișoarei pentru care am fost menționați elogios în raportul juriului de experți 

internaționali, dar și pentru care am fost aleși Oraș Pilot la nivel European. Asta 

înseamnă o creștere a finanțării pentru actul cultural, o balanţă corectă între actul 

cultural instituțional și cel independent, dar şi investiţii în infrastructura culturală. Vom 

continua să creştem în participare şi valoare culturală evenimentele pe care le 

organizăm sau pe care le finanţăm, dar la rândul nostru vom aplica pentru proiecte 

culturale cu finanţare europeană.” 
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Educaţie  

Învățământul a avut alocat pe anul 2016, un buget de aproximativ 236,5 milioane de 

lei. Prioritate au avut studiile și proiectele aferente noului ciclu financiar: s-au făcut 

studii pentru extinderea, modernizarea si constructia, dar si pentru eficientizarea 

energetică a clădirilor pentru mai mult de 15 unități de învățământ, s-au mansardat şi 

reabilitat unităţi de învăţământ. 

Dotările pentru școli și grădinițe au depăşit 1 milion de euro, iar pentru reparații, 

altele decât investițiile, au fost bugetate 8 milioane de lei. Totodată, noul corp de 

clădirea pentru „Nikolaus Lenau” de pe Oituz este pregătit pentru procedura de 

achiziție pentru o finanțare multianuală, cu depunere pe axa de infrastructură a 

Programului Operațional Regional.  Anul 2016 a adus finalizarea lucrărilor pentru 

reabilitarea celor 3 mari licee, Loga, Calderon și Lenau din fonduri europene.  

Un număr important de lucrări au fost realizate în domeniul educațional. Printre ele, 

Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" beneficiază, așa cum am promis, de 7 noi săli de 

clasă, spaţii care au fost amenajate în internatul liceului, deasemenea Colegiul 

Bănățean beneficiază de 14 noi săli de clasă. 

 

Încercăm din răsputeri să facem față avalanșei de cereri pentru clasa pregătitoare în 

școlile performante ale TImișoarei, suprapopularea acestora împingându-ne constant 

către organizarea cursurilor în 2 schimburi.  
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Rezolvarea situației patrimoniale a Colegiului Bănățean, după negocieri de 3 

ani, a fost un moment foarte important, nu doar prin prisma faptului ca Primaria nu va 

mai achita o chirie semnificativă pentru acest imobil, dar mai ales pentru că intrarea 

in proprietatea Municipiului Timisoara a acestui campus exceptional, format din 6 

cladiri, ne va permite sa investim semnificativ in scoala si facilitati. Aproape 2000 de 

elevi au de acum speranta unor transformari esentiale pentru procesul educational.  

 

 Tot în anul 2016, Consiliul Local al municipiului Timişoara a aprobat înfiinţarea 

“Serviciului Public Creşe Timişoara” şi a stabilit Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al noului serviciu din cadrul administraţiei locale. Având în vedere 

prevederile Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor şi Hotărârea Guvernului nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor 

unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară: 

 (1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de 

lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.  
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(2) Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în 

subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică. Noul serviciu nu are 

personalitate juridică şi este în subordinea Consiliului Local al municipiului Timişoara. 

Serviciul Public Creşe Timişoara este un serviciu de interes local, care are misiunea 

de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie 

timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară.  

Serviciul Public Creşe Timişoara are în structura sa: Creşa “Făt Frumos” cu o 

capacitate de 65 de locuri - str. Mureş nr. 6 şi str. Musicescu nr. 9; Creşa 

“Cosânzeana” cu o capacitate de 115 de locuri - str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 

13a, str. Brânduşei nr. 15 şi str. Stegarilor nr. 2; Creşa “Harap Alb” cu o capacitate de 

55 de locuri - str. Narciselor nr. 5 şi str. Semenic nr. 8; Creşa “Sânziana” cu o 

capacitate de 60 de locuri - str. V Lupu nr. 29a şi str. Leonard nr. 13; Creşa “Zâna 

Zorilor” cu o capacitate de 50 de locuri - zona Stadion şi str. Versului nr. 2; Creşa 

“Luceafărul“ cu o capacitate de 60 de locuri - str. Drăgăşani nr. 1.  

Creşele au următoarea modalitate de organizare: grupa mică - copii până la 1 an; 

grupa mijlocie - copii de 1-2 ani; grupa mare - copii de 2-3 ani.  

Deficitul de locuri din zona creselor va fi compensat de introducerea in sistem a unor 

noi spații și construirea a două noi creșe, de câte 200 de locuri, în Sudul și Nordul 

orașului. 

Sănătate 

Primăria a investit masiv în ultimii patru ani într-un domeniu prioritar, sănătatea, 

pentru care a alocat peste 75 de milioane de lei din bugetul local, plus finanţări 

europene. Aşa au fost posibile: reabilitarea şi echiparea ambulatoriului de obstetrică-

ginecologie a Spitalului Municipal, mutarea Clinicii de dermatologie şi a Policlinicii 

întrun imobil reamenajat şi dotat, reabilitări la Clinica de oftalmologie, continuarea 

construcţiei unui nou corp de clădire la Spitalul de copii şi multe altele. 

Municipalitatea va investi, în continuare, în Clinica de balneofizioterapie(recâştigată 

în instanţă împreună cu alte două imobile în care funcţionează spitale), la Spitalul 
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Victor Babeş, la Spitalul de copii, la Spitalul Municipal şi în toate clinicile din 

subordinea Primăriei.  

Aproape 14 milioane de lei din bugetul anului 2016 au fost investiți exclusiv în 

dotarea celor trei spitale din subordinea primăriei: 4,1 milioane de lei pentru Spitalul 

de Copii, 5,76 milioane de lei pentru Spitalul Municipal și 4,1 milioane de lei pentru 

Spitalul de Boli Infecțioase.Cele mai importante investiții ale anului 2016 au fost cele 

legate de construcția corpului B al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, construcția și 

modernizarea Unității de Primire Urgențe a Spitalului Municipal, lucrările la Clinica de 

Pneumofiziologie a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. 

Pentru Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeş”, în anul 2016, s-a finalizat licitaţia 

pentru întocmirea documentaţiilor tehnice. Etapa întâia de lucrări cuprinde extinderea 

Centrului de Recuperare Medicală Respiratorie a spitalului, cu un regim de înălţime 

de P+2E, iar etapa a doua cuprinde extinderea ansamblului construit al aceluiaşi 

spital, cu un corp nou cu secţii medicale integrate, D+P+2E+etaj retras. Suprafaţa 

totală Centrului de Recuperare Medicală Respiratorie este de 1.900 mp, iar a celui de 

al doilea corp este 7.320 mp. În etapa a treia se vor reabilita spaţiile interioare şi  

faţadele. Suprafeţele avute în vedere sunt de aproape 10.000 mp. În timp ce se 

pregătesc documentaţiile pentru începerea lucrărilor la Spitalul “Victor Babeş”, se 

lucrează în continuare şi la mai multe clinici ale Spitalului Municipal. Astfel, după 

modernizarea şi extinderea Unităţii de Primire a Urgenţelor la Spitalul Clinic 

Municipal de Urgenţă Timişoara (Clinicile Noi), cu o valoare totală de 2.965.505,15 lei 

fără TVA, realizată anul trecut, se fac noi lucrări pentru eficientizarea fluxurilor 

spitaliceşti prin noi construcţii şi dotări. Din spaţii insalubre în spaţii moderne au fost 

mutate (pe strada Daliei) Clinica Universitară de Boli Dermato - Venerice şi 

Policlinica nr. 3, precum şi Clinica de Oncologie. 

Mediu 

Am observat cu bucurie, în ultimele barometre de opinie, atât cele executate de noi, 

dar şi de Universitate, de exemplu, că gradul cel mai mare de satisfacţie al 

timişorenilor este în domeniul parcurilor şi a spaţiilor verzi. Nu e o laudă, ci mai 

degrabă o responsabilizare în acest domeniu. 2016 a adus un număr mare de 
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proiecte finalizate în acest domeniu, fie că vorbim de Parcul Justiţiei, de Parcul 

Pădurice, dar şi de reabilitările aleilor din Parcul Botanic sau Parcul Catedralei, 

Adolescenţilor sau Dacia, dar şi de câteva zeci de locuri de joacă echipate şi 

modernizate. A fost un an bun din acest punct de vedere, iar 2017 se anunţă a fi şi 

mai spectaculos. Cu Parcul Central Anton Scudier, în procedură de semnare a 

contractului de execuţie pentru reabilitare, cu Parcul Civic, care va intra în licitaţie la 

începutul anului, dar şi cu Parcul Alpinet de pe malul Begăi care va beneficia de 

aceeaşi procedură, practic finalizăm reabilitarea parcurilor din zona centrală pe zeci 

de hectare. Vom continua să acordăm aceeaşi atenţie şi parcurilor din cartierele 

Timişoarei, locurilor de joacă şi zonelor dintre blocuri şi să îmbogăţim zestrea 

oraşului cu proiecte noi. 

  

 

 

Sport 

Primăria a demarat în anul 2016 procedurile pentru realizarea mai multor obiective 

de investiții Complex sportiv Calea Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, 

teren de tenis, teren multifunctional), str. Verde, str.Silistra; Complex sportiv Calea 

Șagului  (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis), str. 

P.Constantinescu, Alee Dedeman; Complex sportiv Calea Buziasului”(bazin de înot 
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acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis), str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu;  

stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. 

Cocea; Sala Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, Timișoara; Bazin de înot 

olimpic  B-dul Iosif  Bulbuca , Timişoara   HCL 283/28.07.2009; refunctionalizare 

baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a;   execuție lucrări pentru construire 

terenuri de sport multifunctionale-minim 2 terenuri. 

 

 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este practic strategia de transport a Timişoarei 

până în anul 2030. Planul a intrat practică în perioada de implementare, odată cu 

aprobarea Consiliului Local şi obţinerea tuturor avizelor. O parte din proiecte se 

desfăşoară efectiv pe teren, închiderea inelului IV în secţiunea Constructorilor – 

Măcin, sau lărgirile pasajelor Jiul şi Popa Şapcă, alte obiective sunt la final de 

proiectare: Pasajul Subteran Solventul, Podul Jiul, reabilitarea tramei stradale şi a 

liniilor de tramvai pe segmente importante, iar altele sunt în pregătirea temei de 

proiectare: Reţeaua Strategică de Ciclism, închiderea inelului IV în zona E-S, sau 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 9 

 

închiderea inelului II. PMUD este o colecţie de zeci de proiecte care odată finalizate 

aduc timişorenilor şi zonei periurbane posibilităţi de transport multiple, siguranţă şi un 

mediu mai curat. Deschiderea axei 4, cea rezervată municipiilor reşedinţă de judeţ, a 

Programului Operaţional Regional, sperăm la începutul lui 2017, va aduce un plus de 

finanţare acestui plan şi demararea unui număr important de proiecte. 

 

 

Cultură 

In 12 noiembrie 1884, in Timisoara erau puse in functiune 731 de lampi de 

iluminat electric. Lampile incandescente aveau filamentul din carbune.Astfel, 

Timişoara devenea primul oraş din Europa continentala cu străzi iluminate electric, 

plasându-se în vârful avântului tehnologic din secolul al XIX-lea. De-a lungul 

existentei sale, Timisoara a fost si ramane un oras al scanteilor care au stimulat 

transformari majore. Pana in 2021 si dupa, impreuna, pornim intr-o calatorie 

fascinanta: "Lumineaza orasul prin tine" / "Shine your light. Light up your city". 
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Titlul de Capitală Culturală Europeană reprezintă unul dintre cele mai 

importante momente ale Timișoarei. Titlul câștigat este cel mai important proiect al 

orașului, după Revoluția din 1989. 

Transformările vor fi cu siguranță majore. Avem în programul pe care l-am 

depus o serie de schimbări în infrastructura culturală, în primul rând. Vorbim de 

construcția unui centru de artă, experiment și tehnologie, vorbim de construcția unui 

centru de industrii creative. De asemenea, includem reabilitarea unor spații culturale, 

cum ar fi: Palatul Culturii, Muzeul Banatului, Sinagoga din Cetate, Cinematografele 

din oraș. Acest lucru va crește din punct de vedere al capacității, realizarea unor 

evenimente culturale. Aici vorbim și de multe investiții în accesibilitate, pe care ni le-

am propus și pe care trebuie să le rezolvăm împreună cu guvernul României și cu 

fondurile europene. Vorbim aici de lucrări de fluidizare a traficului, de lucrări pentru 

piste de biciclete etc. 

 

 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 
 

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

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

Direcţia de Mediu a derulat pe parcursul anului 2016 având prevăzută în 
structura sa un număr de 50 de posturi, din care 46 posturi ocupate: 27 funcţionari 
publici (2 funcţii publice de conducere şi 25 de execuţie) şi un număr de 19 angajaţi 
personal contractual. 

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ 
ORGANIZATORICĂ: 

I. SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN, 
II. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, 
III. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ, 
IV. BIROUL MONITORIZARE ŞI PROTECŢIE MEDIU, 
V. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ, 
VI. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR. 
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Reglementare și Politici Mediu Urban 

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

Şef Serviciu Reglementare și Politici Mediu Urban: Domnul Daniel - Marius 
CORAŞ 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE ȘI 
POLITICI MEDIU URBAN: 

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; 
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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.  

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

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

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016: 
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 2016, au fost verificate în teren şi avizate un 
număr de 370 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum 
urmează: branşamente apă – 79, racorduri canal – 92, extinderi reţele canalizare – 1, 
branşamente gaz natural – 178, reabilitări reţele termice – 6, extinderi reţea apă-
canal – 1, extinderi reţea gaz – 19, alimentări cu energie electrică – 31, extinderi 
reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 12, reparaţie trecere la nivel cu 
calea ferată – 1. 
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Faţă de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor 
depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la 349 la 370. 

 
Evoluția permiselor de spargere în perioada 2012-2016 
 
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 1198 Avize de principiu mediu urban 
cuprinzând: accese auto – 65, alimentare/branşament energie electrică –65, 
amenajare locuri parcare – 18, amenajări spălătorie auto – 3, amenajări stradă – 3, 
amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 10, branşament gaze naturale – 
308, branşamente apă – 204, construcţii balcon – 15, construcţii locuinţe şi spaţii cu 
alte destinaţii - 326, demolări – 17, extindere reţea apă/canal – 5, extindere reţea 
gaze naturale – 41, legalizare construcţii existente – 7, P.U.D. – 8, P.U.Z.- 32, racord 
canal – 267, reabilitare reţele termice – 22, schimbare destinaţie – 8, modernizare 
parc – 2. 
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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 40.054,72 lei. Faţă 
de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu 
urban de la 1.113 la 1.198 lei. 

 
Evoluția avizelor de principiu în perioada 2012 – 2016 
 
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. 237 din 26.05.2015 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2016. 

În anul 2016 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 206 
amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate 
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temporar şi s-a încasat suma de 196.582,90 lei, reprezentând taxa pentru 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 – verbale de afişare şi 
afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 

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

S-au întocmit un număr de 276 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 2016 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.167 avize. 
De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a 
deşeurilor avizat pentru un număr de 85 de beneficiari, care au obţinut avize în cursul 
anilor 2015 și 2016. 

Faţă de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu 
mediu urban de la 1.113 la 1.167 lei.  Reprezentarea grafică pe întregul an 2016, 
privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri este reflectată după cum urmează: 
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F. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de 

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

În cursul anului 2016, au fost depuse un număr de 812 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 812 de planuri au fost vizate şi eliberate în termen 
către beneficiari. 

De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare 
și Politici Mediu Urban, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile 
periculoase rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unități sanitare. 

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

Activitatea cu Penitenciarul Timişoara în anul 2016 s-a desfăşurat în baza 
contractului nr. 29 din 16.03.2016 privind angajarea de forţă de muncă, necesară 
pentru realizarea unor munci necalificate, după cum urmează: 
– igienizarea şi ecologizarea unor spaţii publice, terenuri virane din Municipiul 
Timişoara, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara, în toate 
cartierele Municipiului Timişoara, inclusiv pe arterele principale de intrare în oraş; 
– întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, 
etc.) la solicitarea acestora: şcoli şi licee (40 locaţii), grădiniţe (23 locaţii), spitale (4 
locaţii), lăcaşe de cult (10 locaţii), alte instituţii de interes public ( 5 locaţii); 
– igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi, a Grădinii Zoologice, a 
Perdelei de Protecţie din Calea Torontalului şi a plantaţiei de salcie energetică;  
– curăţirea şi întreţinerea albiei majore a Canalului Bega, a cursurilor de apă şi a 
malurilor acestora, a apelor de suprafaţă stagnante (bălţilor) din zona Timişoara;   
– decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente 
stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele aliniamente stradale: str. 
Demetriade – parţial, B-dul Cetăţii – parţial, Calea Lipovei – parţial, str. Sf. Apostoli 
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Petru şi Pavel – parţial, str. Holdelor – parţial și pe unele străzi din cartierele: Soarelui 
, Girocului,  Complexul Studenţesc şi în zona stadionului „Dan Păltinişanu”, în 
cantitate totală de 15.000 mc.; 
– încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 
11.000 tone; 
– efectuarea altor tipuri de munci necalificate solicitate de către compartimentele din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cum ar fi mutarea, montarea şi amenajarea în  
clase a mobilierului şcolar la 5 instituţii de invăţământ din municipiul Timişoara; 
–  plantarea a unui număr de 30.000 de puieţi de arbori de  diferite specii la 
Perdeaua de Protecţie din Calea Torontalului; 
– întreţinerea şi igienizarea a 14 locaţii de tipul: locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, 
anexe şi terenuri aflate în evidenţa mijloacelor fixe ale municipiului Timişoara, la 
solicitarea compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei, justificate şi 
aprobate de către conducerea Primăriei Municipiului Timişoara. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL SERVICIUL 
REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN: 
1 Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ 
şi a politicilor de protecţie a mediului urban; 
2 Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în 
domeniul protecţiei mediului urban natural şi construit şi a condiţiilor impuse prin 
avizele pentru mediu urban; 
3 Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui Sistem de Management 
Energetic ISO 50001 la nivelul clădirii Primăriei Municipiului Timişoara; 
4 Demararea activităţilor pentru dezvoltarea unui sistem de Management de 
Mediu ISO 14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara;   

 
II. 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 Serviciului  Reglementare şi Politici 
Mediu Urban, Şef Serviciu Reglementare şi Politici Mediu – Daniel – Marius CORAŞ. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE 
POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie: 

A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie 
prin urmărirea şi coordonarea contractului privind „Delegarea  gestiunii serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune”; 

B. Urmărirea şi coordonarea contractului „Delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe 
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domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”; 

C. Urmărirea şi coordonarea contractului „Serviciului de dezinsecţie pe 
domeniul public al Municipiului Timişoara, pentru prevenirea apariţiei virusului Zika”. 

D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni, persoane fizice şi 
juridice, privind gestionarea câinilor fără stăpân, a câinilor cu stăpân, altor animale de 
companie şi de fermă, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie,  precum şi alte tipuri de 
sesizări. Analizarea situaţilor în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care revin; 

E. Gestionarea activității de deratizare, dezinsecție, delarvizare, 
dezinfecție și tratamente fitosanitare pe domeniul public de pe raza municipiului 
Timișoara 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016: 
A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie. 
În anul 2016, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. 

„Danyflor” S.R.L, a contractelor de concesiune privind  „Delegarea  gestiunii 
serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”.  În 
perioada 01.01-23.06.2016 s-a urmărit contractul nr.312/17.12.2014, iar din data de 
01.07.2016 s-a urmărit contractul nr. 91/01.07.2016. Au fost efectuate controale 
periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din adăpost.  
  Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 
2016, au fost în număr de 192  şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” 
S.R.L., fiind în scădere faţă de anul 2015 (330) şi anul 2014  (558 sesizări).  
 Sesizările primite privind câini cu stăpân, animale de companie sau animale 
de fermă  înregistrate pe parcursul anului 2016, au fost în număr de 48.  

Activitatea în anul 2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând 
concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează: 
 –  în cursul anului 2016 au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de 
lucrări depuse, în valoare totală de 1.045.911,49 lei cu TVA inclusă,  servicii realizate 
în baza a două contracte: după cum urmează: 

– pentru Contractul nr.312/17.12.2014 în perioada 01.01-23.06.2016  au fost 
emise şi recepţionate  facturi în valoare 140.981,04 lei cu TVA inclusă; 

– pentru Contractul nr.91/01.07.2016 în perioada 14.07-31.12.2016 au fost 
emise şi recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, facturilor în 
valoare 904.930,45  lei cu TVA inclusă; 

Activitatea în anul 2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând 
concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează: 849 câini 
ridicaţi de pe domeniul public, 456 câini adoptaţi, 22 câini revendicaţi, 372 de câini 
decedați în cadrul adăpostului și 530 câini în adăpost la data de 31.12.2016.   

În cursul anului 2016 au fost  verificaţi un număr de 70 de câini din cei 
adoptaţi. 
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B.  Urmărirea şi coordonarea contractului  privind colectarea cadavrelor de 
pe domeniul public şi din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timşoara.  

În anul 2016, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. 
„Danyflor” S.R.L, referitor la contractul nr. 2/19.01.2016 privind „Delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”. 
 Pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate la Primăria Municipiului 
Timişoara un  număr de 15 sesizări privind prezenţa cadavrelor pe domeniul public al 
Municipiului Timişoara. Acestea au fost soluţionate de către concesionar. De 
asemenea, au fost înregistrate sesizări direct de către reprezentanții concesionarului 
prin dispeceratul serviciului, dar  s-a identificat și pe teren prezența unor cadavre cu 
ocazia verificărilor efectuate zilnic, conform programului acestuia.   
 În cursul anului 2016 au fost ridicat de pe domeniul public un număr de 366 
cadavre şi au fost recepţionate situaţiile de lucrări în valoare totală de  45.858,82 lei 
cu TVA  

C.       Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente 
fitosanitare: 

Dezinsecţia domeniului public s-a desfăşurat în urma încheierii unui contract 
de prestări servicii doar pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul Zika. Au fost 
efectuate următoarele operațiuni: cinci operațiuni prestate  pe domeniul public (în 
valoare de 252.541,33 lei cu TVA inclusă) și dezinsecţia unor unităţi publice din 
Municipiul Timişoara cum ar fi instituții publice, baze sportive, unități de învățământ 
(servicii în valoare de 7.161,61 lei cu TVA inclusă, fiind emise și recepționate în total 
servicii în valoare  259.702,94 lei cu TVA inclusă);  

 Lucrările de deratizare, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu s-
au efectuat pe parcursul anului 2016, având în vedere faptul că procedura de 
achiziţie publică a contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 
pentru activităţile dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost 
contestată în instanţă. 

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate și soluționate 91 de sesizări 
privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL 
COMPARTIMENTULUI GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE : 
1.  Asigurarea unui management eficient al câinilor fără stăpân, de pe domeniul 
public al Municipiului Timişoara. 
2.  Asigurarare serviciilor publice în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, 
dezinfecție, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara. 
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3.  Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a deţinătorilor de câini 
privitor la cerinţele legislative privind bunăstarea şi protecţia animalelor prin 
realizarea de broşuri, informări şi campanii de adopţii;  

 
III. 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 2016, în directa subordine a şefului de serviciu, această 

structură a fost ocupată de 9 funcţionari publici. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
A.  Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile 

verzi şi locuri de joacă pentru copii şi propunerea de măsuri de rezolvare a 
problemelor privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 

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

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

D.  Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi 
degradate/zone verzi tematice. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016: 
A. Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi 

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

parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi 
canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori, prestate de S.C. 
„HORTICULTURA” S.A., S.C. „ROGERA PREST COM” S.R.L., S.C. „GREEN CITY 
ANDLIV” S.R.L., valoarea facturilor emise în anul 2016 pentru lucrările efectuate în 
acest an, fiind de 23.937.274,35 lei cu TVA inclusă.  În aceste sume nu sunt incluse 
ultimele decade ale lunii Decembrie 2016, verificarea devizelor și situațiilor de lucrări 
în vederea  emiterii facturilor  de către societățile comerciale prestatoare fiind o 
activitate în curs de realizare. 
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- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de 
proprietari/locatari 5.563 buc. arbori în următoarele locaţii şi străzi: Parcul Botanic, 
str. A. Popovici, str. Cluj, str. Pestalozzi, str. Gelu, str. Maramureş, str. Căpitan 
Damşescu, str. Mureş, str. Ulpia Traiana, str. Eneas, str. Bujorilor, str.E. Botoca, str. 
I.L. Bănăţeanu, str. Tigrului, str. F. Chopin, etc.; 

- S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de 
proprietari/locatari un număr de 29.227 buc. arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi 
răşinoşi, gard viu, trandafiri şi plante perene) pe: str. T. Vladimirescu, str. 
Circumvalaţiunii, str. I. Perlea, str. G-ral I. Dragalina, str. Arieş, Parcul Botanic, Piaţa 
Hunedoara, Parcul Bihor, str. Luceafărul, str. D. Coressi, Calea Aradului, str. Acad. 
R. Răduleţ, str. Cocostârcului, etc. 

- S-au plantat 318.474 bucăţi flori anuale, 232.992 bucăţi flori bienale şi 
23.300 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere: Piaţa Victoriei,  B-dul C.D. Loga, B-dul 
Michelangelo, Parcul Botanic, Scuarul Eftimie Murgu, Parcul Poporului, Parcul 
Alpinet, intersecţie Continental, str. I.C. Brătianu, B-dul Parcul Pârvan, Parcul 
Scudier, Piaţa Soarelui, str. Văcărescu, sens giratoriu str. I. Maniu, Calea Sever 
Bocu, Piaţa Bălcescu, etc; 

- S-au plantat 4.374 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe 
suporţii metalici de pe B-dul Take Ionescu, B-dul Simion Bărnuţiu, pod Michelangelo, 
intersecţie Piaţa 700, Piaţa Mocioni, B-dul I.C. Brătianu, etc. 

 
Situaţia comparativă a plantărilor 2015 – 2016 
 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 329,9 ari: Parcul 
Studenţesc, B-dul Pârvan (groapa TCIF), Parcul Botanic, Parcul Dacia, str. Soroca,  
str. Orion, str. Balmuş, zona Stadion Păltinişanu, etc. 

- S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală (însumată) 
cosită fiind de aproximativ 277.061,78 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele 
stradale; 
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- S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 17.630 arbori, 
- S-au defrişat 1.466 buc. arbori cu diametrul 10-30 cm, 429 buc. arbori cu 

diametrul 31-60 cm şi 87 buc. arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori 
bolnavi, uscaţi, periculoşi sau răsăriţi spontan şi s-au extras 119 cioate; 

- S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri 
şi zone verzi de pe o suprafaţă însumată de 13.584,6 ha; 

- S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 288.018,2 
ari; 

- S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 528 ari; 
- S-a curăţat o suprafaţă însumată de 1.792,8 ari de zăpadă; 
- S-au udat arbori, rezultând un număr însumat de 32.543,5 UM arbori, arbuşti 

şi conifere şi 3.759,2 UM ml. gard viu 9.111,2 UM ari cu plante floricole şi 5.914,5 ari 
cu suprafeţe gazonate; 

- S-au confecţionat şi amplasat 354 bănci şi 299 coşuri pe str. Aştrilor, Parc 
Adolescenţilor, Parc Studenţesc, zona Lunei, str. Apostolii Petru şi Pavel, str. N. 
Table, str. Bogdăneştilor, Aleea Muzicii, Complex Studenţesc, Piaţa Mocioni, Colegiul 
Bănăţean, Liceul Pedagogic, etc. 

- S-au amplasat 42 foişoare în parc str. Garofiţei, str. Lunei, str. Leandrului, 
Scuar Negoiu, Şcoala Generală nr.15, Parc Dacia, Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, 
Parc Petöfi, loc de joacă Greuceanu, Şcoala Generală nr.26, Liceul Carmen Sylva, 
Liceul J.L. Calderon, Colegiul Bănăţean, Scuar Cugir, etc. 

- S-au amplasat 208 jardiniere în Piaţa Bălcescu, Complex Studenţesc, Piața 
Unirii, Piaţa Victoriei, Piaţa Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, Parcul Studențesc, 
Calea Sever Bocu, sens zona Mehala, loc joacă Bogdan Vodă, etc. 

- În vederea întreţinerii şi amenajării zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 
586,9 ari; 

- Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţie a sistemelor de irigat şi a 
mobilierului urban din parcuri şi scuaruri; 

S-au coordonat lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajare a locurilor de 
joacă din municipiul Timişoara, după cu urmează: 

- S-a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă care nu mai corespundeau 
cerinţelor esenţiale de securitate,  la  24 locuri de joacă situate pe spaţii verzi şi la 
grădiniţe - Scuarul Dr. Russel, str. V. Lucaci nr.1, 3, 7, 9, 14B, 15, Parcul Clăbucet, 
locul de joacă Dâmboviţa, Aleea Muzicii, locul de joacă „Bogdan Vodă”, locul de 
joacă de pe str. Macilor, locul de joacă de pe str. Dornei, locul de joacă din cartier 
Aeroport,  zona Timocului, str. Peneş Curcanul, str. Martir Gabriela Tako, Scuarul 
Cugir, Parcul Adolescenţilor, Scuarul Constructorul, grădiniţa de la Aeroport, 
grădiniţa de pe str. Irlanda, grădiniţa PP 11, grădiniţa PP 28, etc.; 

- S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a 
vandalizărilor, furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 194 intervenţii la locurile 
de joacă. 
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- Modernizare Parc Lidia (Pădurice Giroc) – în cursul anului 2016 au fost 
efectuate plăţi în valoare de 4.484.822,13 lei (TVA inclusă), valoarea toatală a 
investiţiei fiind de 5.637.763,60 lei (TVA inclusă). Lucrările au vizat:  

- amenajarea aleilor în suprafaţă de 6.031,30 mp (inclusiv piaţete tematice);  
- amenajare zonă de joacă cu o suprafaţă de 4.471,67 mp (exclusiv terenul de 
fotbal); 
- amenajare lac cu o suprafaţă a oglinzii de apă de 341,70 mp; 
- refacerea iluminatului public utilizând energiile alternative prin montarea a 77 
buc. stâlpi iluminat fotovoltaici;  
- plantarea a 307 buc arbori, 2165 buc arbuşti;  
- realizarea unui sistem modern de irigare şi a unei staţii de pompare;  
- amenajarea suprafeţei gazonate cu gazon brazdă pe o suprafaţă de 
52.638,87 mp;  
- dotarea parcului cu mobilier urban: bănci şi locuri de şedere 115 buc, coşuri 
de gunoi 114 buc, pergole 11 buc, echipamente de joacă inclusiv fitness 45 
buc, echipamente canisită 6 buc.; 
Pe parcursul anului 2016 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor 

în activităţile de spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri 
concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii. 

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

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

S-au verificat de către consilierii Servicului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă un 
număr de 2.410 adrese şi sesizări de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice privind 
necesitatea efectuării lucrărilor de tăieri de corecţie, defrişarea arbori,  plantare 
material dendrologic, amenajare/refacerea unor zone verzi, de  identificarea 
terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, montare mobilier urban şi alte 
probleme care vizează obiectul de activitate al serviciului;  

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL SERVICIULUI 
SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ: 
1.  Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul 
Timişoara; 
2.  Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi 
cvartale de locuinţe; 
3.  Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi 
juridice pentru amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 
4.  Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi 
pentru mărirea suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 
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5.  Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi, mobilierului 
urban şi echipamentelor de joacă de pe spaţiile verzi şi din locurile de joacă, 
amplasarea de jardiniere în vederea plantării cu material dendro – floricol, etc.; 
6.  Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea 
spaţiilor verzi (containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de 
arbori şi arbuşti, sisteme moderne cu programare electronică pentru irigaţii); 
7.  Întocmirea de Studii de Fezabilitate/DALI pentru „Amenajare loc de joacă şi 
zonă verde adiacent str. Paul Constantinescu”, „Modernizarea Parcului Petöfi”. 
8.  Executarea lucrărilor de  investiţiilor pentru Modernizarea Parcului Scudier 
(Central), Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) şi Modernizarea Parcului Alpinet.  
9.  Completarea locurilor de joacă existente cu echipamente de ultima generaţie, 
care să satisfacă „Cerinţele esenţiale de securitate” reglementate prin H.G. 
nr.435/2010; 
 
 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. 
 Responsabil  Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu este Doamna Adina-
Gabriela PANC. 
 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. Monitorizare, evaluare şi măsuri privind calitatea solurilor în municipiul 
Timişoara; 

C.  Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;  
D.  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; 

E.  Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare, pază şi protecţie a 
perdelei forestiere a municipiului Timişoara; 

F.  Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în 
amenajamentele silvice deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului 
Timişoara; 

G.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia 
lucrărilor de reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; 

H.  Întocmirea documentaţiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia 
lucrărilor  de “Amenajare Pistă Skateboard”; 
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I.  Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite 
de la cetăţeni, persoane fizice,  juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de 
mediu; 

J.  Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în 
vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.  
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016: 
          Funcţionarii publici din cadrul Biroului Monitorizare şi Protecţie Mediu au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

A.  Monitorizarea calităţii aerului pe raza Municipiului Timişoara 
Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, prevede pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr de 
maxim 35 de depăşiri/an calendaristic la fiecare dintre cele două staţii de 
monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic - TM1 din Calea Şagului şi TM5 din Calea 
Aradului, staţii fixe care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii 
Aerului (RNMCA).  

Conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, 
până la data de 10 Decembrie 2016 s-au înregistrat un număr de 10 depăşiri la staţia 
TM1 şi 22 depăşiri la staţia TM5, ceea ce reprezintă o încadrare în prevederile 
legale, cu observaţia că numărul acestor depăşiri a scăzut faţă de anul precedent, în 
special la staţia TM1.  

Situaţia numărului de depăşiri PM10 în perioada 2010 - 2016 este prezentată 
în tabelul şi graficul următor: 
 

Anul Număr depăşiri PM10 
 Staţia TM1 

din Calea Şagului 
Staţia TM5 
din Calea Aradului 

2010 51 40 
2011 64 56 
2012 14 24 
2013 7 23 
2014 4 28 
         2015 20 24 
        2016* 10 22 

 
* Date valabile până la data de 10.12.2016, conform notificărilor primite  
   de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
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Evoluția depășirilor la particule în suspensie PM10 în perioada 2010-2016 
 

În cursul anului 2016 s-au verificat şi controlat, în baza programelor de control 
tematice, un număr de 22  organizări de şantier din municipiul Timişoara cu posibil 
impact asupra calităţii aerului, particule în suspensie PM10, fiind  încheiate note de 
constatare prin care s-au dispus măsuri de diminuare a răspândirii prafului în aerul 
atmosferic. De asemenea, s-au identificat şi luat măsurile necesare în vederea 
salubrizării şi colectării rampelor clandestine de deşeuri formate  pe domeniul public 
al Municipiului Timişoara. 

În vederea funcţionării în condiţii normale şi de siguranţă a staţiei de filtrare 
aer mod oraş s-au efectuat demersurile necesare în vederea achiziţionării serviciului 
de mentenanţă pentru echipamentul menţionat mai sus. S-a urmărit derularea 
Contractului de prestare de servicii  mentenanţă, calibrare, metrologie şi etalonare 
pentru  staţia de filtrare aer mod ORAS nr. 46 din 06.04.2016. 

B. Monitorizarea, evaluarea şi măsuri privind calitatea solurilor în 
municipiul Timişoara: 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.214/27.05.2016 s-
a aprobat colaborarea cu  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie 
Industrială – ECOIND București şi s-a încheiat Acordul de colaborare nr.SC2016-
15751/30.06.2016, în cadrul Proiectului „Studiu privind nivelul de poluare al solurilor 
în principalele orașe din România”, având acronimul „URBASOL, finanțat în cadrul 
Programului Nucleu, în baza Contractului  nr.38N/2016, încheiat între Ministerul 
Educaţiei Naţionale - Autoritatea Națională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare, 
Direcția Politici și Programe de CDI  și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Ecologie Industrială ECOIND București. 

În  cursul lunii Mai 2016 au fost prelevate un număr de 29 probe de sol de la 
suprafața învelișului edafic (0-10 cm) din mediul urban, localizate precis prin 
intermediul GPS – domeniul public al Municipiului Timișoara, care au fost supuse 
analizelor de laborator, prin utilizarea metodelor de analiză standardizate și a unor 
echipamente de înaltă performanță, pentru un număr de 11 indicatori de calitate a a 
solurilor: pH, Substanță uscată, Humus, Azot Kjeldahl, Sulfați, Cloruri, Fier, Cupru, 
Plumb, Zinc și Crom total și, suplimentar pentru un număr de 5 probe de sol, și 
pentru indicatorul de calitate Total Hidrocarburi Petroliere. 
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Raportul  Proiectului „URBASOL”, disponibil pe portalul primăriei,  prezintă 
într-o formă accesibilă tuturor cetățenilor interesați, starea de poluare actuală a 
solurilor din Municipiul Timișoara, prin prezentarea punctelor de prelevare, 
investigațiilor, metodelor utilizate, analizei și interpretării rezultatelor analizelor de 
laborator pentru fiecare punct de prelevare a solului, reprezentate sugestiv și prin 
grafice ale valorilor pentru fiecare indicator de calitate. 

Concluziile studiului încadrează solurile Municipiului Timișoara în categoria 
solurilor antropizate în perioade îndelungate de timp, cu caracteristici specifice, 
marcate de un regim al pH-ului neutru – slab alcalin, cu valori reduse a conținutului 
de materie organică (humus).  

Prin distribuția geografică dispersată a activităților industriale pe teritoriul 
municipiului Timișoara,   manifestarea surselor de poluare potențiale în limitele 
industriale nu au indus solului schimbări calitative notabile. Au fost identificate izolat 
zone poluate, cum ar fi zona degradată situată în cartierul Kuncz, unde au fost 
depozitate necontrolat deșeuri, dar și în zona din proximitatea Uzinei vechi de apă 
Aquatim unde, solul natural este amestecat cu un material de umplutură a cărui 
proveniență nu este cunoscută. 

Direcția de Mediu va da curs recomandărilor formulate de experți și va face 
demersurile pentru continuarea și lărgirea câmpului experimental al studiului realizat, 
în vederea monitorizării evoluției calității solurilor urbane în Municipiul Timișoara. 

C.  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 au fost elaborate de către colectivul de cercetare al 
Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din 
Timişoara şi reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot şi 
efectele acestuia, inclusiv măsurile de reducere a nivelului de zgomot. 

Proiectul privind Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea 
zgomotului ambiant în Municipiul Timişoara, precum şi chestionarul privind poluarea 
fonică, se găsesc pe portalul Primăriei Timişoara, la secţiunea „Documente Publice”. 

C. Activităţi realizate în domeniul apelor: 
În conformitate cu prevederile art.70 din OUG nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a îmbunătăţi microclimatul localităţilor prin amenajarea şi 
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, 
de a lua măsuri de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate.  

În acest sens, Primăria Timişoara, prin Direcţia de Mediu, a demarat execuţia 
lucrării la obiectivul de investiţie „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada 
Lămâiţei”. Lucrările la balta de pe strada Lămâiţei s-au finalizat în anul 2016, 
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realizându-se astfel o zonă de odihnă şi agrement pentru cetăţenii din zonele 
limitrofe şi nu numai. 

 

                    
 

D.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale municipiului 
Timişoara:  
În cursul anului 2016, în completare la Perdeaua forestieră de protecţie situată 

între Calea Aradului şi strada Ovidiu Balea, s-au plantat un număr de 30.000 puieţi 
forestieri din specia stejar pedunculat. Puieţii au fost donaţi de  către Direcţia Silvică 
Timiş, în baza Contractului de sponsorizare nr.13174/11.11.2016. 

 

 
 

D. Gestionarea pădurii proprietate a Municipiului Timişoara  

Gorun Stejar Fag Carpen Tei Frasin Cer Diverse Tari
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Structura fondului forestier 
 

În colaborare cu Direcţia Silvică şi 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 desfăşurat următoarele activităţi:  
- Monitorizarea activităţii de administrare a pădurilor aflate în proprietatea 
Municipiului Timişoara situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în 
judeţul Timiş 50,7 ha la Pădurea Verde şi 183,3 ha în Comuna Jdioara, iar în Judeţul 
Caraş Severin 500,4 ha, în Comuna Tincova;  
-  Participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din 
tăieri;  
- Verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu reprezentanţi 
ai Direcţiei Silvice Timiş, Poliţia Română şi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului 
Timişoara; 
- Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic, pentru controlul fitosanitar în 
vederea depistării dăunătorilor;  
- Verificarea integrităţii gardului ce delimitează părţile componente ale corpurilor de 
pădure pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, molozuri etc.;  
- Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract împreună cu Ocolul 
Silvic „ANA LUGOJANA”. 

În cursul anului 2016, au fost soluţionate un număr de 180 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. 

ALTE ACTIVITĂŢI: 
̶ Organizarea evenimentelor dedicate Orei Pământului  Sâmbătă, 19 martie 

2016. Astfel, Municipiul Timișoara s-a alăturat celor peste 7.000 de orașe din lume 
pentru a transmite  mesajul „Dăruiește naturii din energia ta!”. În cadrul evenimentului 
s-au realizat o serie de actiuni pentru a mediatiza, promova și susține această 
sărbatoare, aducând în mijlocul timișorenilor simbolurile și semnificația “EARTH 
HOUR”. Timișoreniii au fost invitați să stingă luminile în case și să iasă la o plimbare 
cu bicicleta, la o alergare scurtă sau o simplă plimbare simbolică prin oraș, împreună 
cu prietenii, vecinii, familia, colegii. Aceasta a constituit o alternativă la reducerea 
consumului de energie acasă și la alegerea de a dărui propria energie, în aer liber.  

Fie că vorbim despre panouri interactive prezente în locuri de maximă 
vizibilitate în oraș, semnalizând sărbatorirea acestui eveniment, sau de o mascotă vie 
ce se identifică direct cu acest eveniment, spectacole sau prezentarea semnificației 
acestui moment, toate au fost realizate și prezentate cu succes în anul 2016. Au fost 
montate 30 de panouri, iar mascota noastră a fost prezentă pentru mai multe ore în 2 
zile consecutive pe străzile municipiului. La nivelul municipiului  apelul WWF 
România a constituit o provocare de  a petrece timpul în parcuri, de a face o tură de 
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biciclete,  în zonele parcurilor și nu numai, acțiuni care să aducă laolaltă toți cetățenii 
preocupați de poluare și de aglomerarea din orașe. 

 

                         

 
 

                                                   

– Organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2016  în cadrul EUROPEAN  
SUSTAINABLE ENERGY WEEK  în perioada 13-17.06.2016, prin organizarea 
evenimentului concurs „ARTĂ DIN DEŞEURI” – ediția a V-a, la care au participat 
elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, constituiți în echipe formate din 5-10  elevi, 
sub coordonarea 1-2 cadre didactice. Au fost puse în operă exclusiv deşeuri 
reciclabile (hârtie albă, colorată, carton, PET, doze de aluminiu), colectate prin grija 
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echipelor, iar conceptul sau ideea  au fost puse în operă pe parcursul a  2 ore de 
muncă.  
De asemenea, timișorenilor li s-au propus plimbări pe malurile Canalului Bega, în 
scopul promovării circulaţiei velo în mediul urban, un mod de transport ecologic, 
acțiune de încurajare a timișorenilor să adopte un stil de viață activ și sănătos, dar şi 
de sensibilizare a  şoferilor din trafic cu privire la necesitatea abordării unui 
comportament responsabil, de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic – pietoni şi 
biciclişti deopotrivă, în vederea prevenirii situaţiilor de conflict sau a incidentelor în 
trafic. 

– Organizarea și derularea unor activităţi ecologice: în perioada Martie – 
Octombrie 2016 au fost promovate acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor din 
echipamentele electrice, electronice şi electrocasnice (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 44 tone deşeuri 
DEEE. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 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 gradului de informare și responsabilizare a tinerei generații prin 
educaţie ecologică, desfășurată în instituţiile de învăţământ; 
 
V. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 

11 angajaţi personal contractual, după cum urmează: 5 inspectori de specialitate, un 
referent şi 5 îngrijitori. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI GRĂDINA 
ZOOLOGICĂ: 

Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea 
biodiversităţii, în scopul prezentării animalelor publicului vizitator, derularea de 
programe de educaţie ecologică, de programe de conservare in situ şi ex situ, 
precum şi de programe de cercetare, specifice grădinilor zoologice. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016: 
A. În cursul anului 2016 s-au întocmit documentele pentru achiziţia de 

hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara, servicii veterinare, 
servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice, de materiale pentru 
curăţenie, întreţinere şi reparaţii curente la Grădina Zoologică Timişoara, produse 
farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale la Grădina Zoologică 
Timişoara, combustibil pentru autoutilitară, buldo-excavator şi uneltele mecanizate 
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care funcţionează cu combustibil lichid, fiind derulate și achizițiile publice pentru 
aceste achiziții. 

B. Îmbogăţirea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2015 colecţia de animale cuprindea un număr de 56 de 

specii şi peste 350 de indivizi, iar  la data de 31.12.2016 colecţia cuprindea un număr 
de 55 de specii şi peste 310 de indivizi, fiind scoase din colecţie cȃteva specii de 
peşti şi păsări de baltă şi ȋnlocuite cu specii mai mari şi atractive, cum ar fi zebra, 
antilopa eland, suricatele, porcii spinoşi, şarpele regal şi bufniţa mare. 

C. 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; 

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

̶ În perioada 18-22.04.2016 s-au desfasurat activităţi educative extracuriculare 
şi extraşcolare în cadrul programului „Săptămȃnii altfel”.  

̶ În data de 01.06.2015, Grădina Zoologică Timişoara în colaborare cu clovnii 
de la „Echipa Hazliţilor”, prinţi şi prinţese şi reprezentanţii companiei „AZUR” S.A. 
Timișoara, i-au primit pe vizitatorii grădinii zoo într-o atmosferă de sărbătoare aşa 
cum se cuvine serbării Zilei Internaţionale a Copilului.  
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̶ În data de 09.08.2016, cu ocazia Zilei Internaţionale a Grădinilor Zoologice şi 

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

 

 
 

̶ În data de 10.10.2016 a avut loc la Grădina Zoologică Timişoara şi ȋn cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara o expoziţie de fotografie cu animalele din cadrul 
Grădinii Zoologice Timişoara, realizată de elevii de gimnaziu şi liceu de la şcoli din 
Timişoara şi Dumbrăviţa. 
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̶ 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. 

Grădina Zoologică Timişoara are încheiat un parteneriat cu Parcul Zoo 
Szeged, parteneriat încheiat între primăriile celor două oraşe. Acest parteneriat 
presupune consiliere reciprocă privind deţinerea animalelor precum şi schimburi de 
colecţie. De asemenea, există o bună colaborare și cu Grădinile Zoologice din 
Oradea, Brașov, Galați şi Reşiţa, colaborare fructificată prin realizarea de schimburi 
de animale. 

La Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din 
cadrul Grădinii Zoologice Timişoara au fost primite un număr de 21 păsări rănite din 
diferite specii sălbatice. După ce au fost îngrijite şi tratate s-a reuşit eliberarea a 16 
păsări ȋn natură. 
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La şfȃrşitul anului 2015 au fost 73.302 de vizitatori plătitori şi s-au ȋncasat 

146.004 lei, iar la sfȃrşitul anului 2016 au fost 85.016 vizitatori şi s-au ȋncasat 
169.196 lei, numărul de vizitatori a crescut cu aproximativ 16% ȋn principal datorită 
animalelor noi care au fost introduse ȋn cadrul colecţiei grădinii zoologice.  

Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în 
anul 2016, cu ocazia zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de 
experienţă şi activităţii de cercetare şi educaţie, a fost de aproximativ 5.000 de 
vizitatori. 

 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL 

COMPARTIMENTULUI GRĂDINA ZOOLOGICĂ: 
1.  Popularea habitatelor libere, cu specii noi de animale și îmbogăţirea colecţiei de 
animale cu cel puţin 2 noi specii de animale; 
2.  Realizarea în cursul anului 2017 a unui Program educaţional în vederea 
promovării protecţiei şi conservării biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor 
periclitate sau pe cale de dispariţie; 
3.  Îmbunătățirea condițiilor de habitat a animalelor din colecție, prin întreţinere şi 
reparaţii ale habitatelor pentru animale. 
4.  Demararea procedurilor de realizare a documentațiilor tehnico – economice 
pentru investiții obligatorii pentru buna funcționare a Grădinii Zoologice: Carantină și 
o Baza furajeră cu bucătărie pentru preparare hrană pentru animale; 
5. Achiziţionarea unei puşti pentru tranchilizarea animalelor sălbatice şi seringă 
telescopică pentru imobilizare şi tratament al animalelor la distanţă ȋn Grădina 
Zoologică Timişoara; 
6. Achiziţionarea unui număr de 5 containere metalice pentru a ȋmbunătăţi 
activităţile administrative ȋn cadrul grădinii zoologice; 
 
7. Derularea unor activități comune în colaborare cu specialiștii Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 
Timișoara – Facultatea de Zootehnie, respectiv Facultatea de Medicină Veterinară,   
în ceea ce privește bunăstarea și protecția animalelor, elaborarea unor studii 
etologice/studii de cercetare în domeniu, etc.; 

 
VI. COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR 
COMPONENȚĂ COMPARTIMENTULUI: Cu un efectiv total de 7 angajați pe 

postul de inspector de specialitate – personal contractual, Compartimentul Parcul 
Copiilor este un compartiment de specialitate în cadrul Direcției de Mediu. 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PARCUL COPIILOR 
A.  Administrarea şi coordonarea activităţilor care se desfăşoară în Parcul 

Copiilor „Ion Creangă”. 
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Angajaţii compartimentului au asigurat permanența în parc pe durata 
programului de funcționare a acestuia și a echipamentelor de joacă mobile (trenuleț, 
circuit canoe, patinoar, carusel) şi au supravegheat buna desfășurare a activităților în 
Parcul Copiilor „Ion Creangă”. 

Au fost întocmite răspunsuri la sesizările venite din partea cetățenilor și s-au 
formulat adrese către diverse instituții sau societăți comerciale. 

În cursul anului 2016 au fost organizate mai multe activități educative în 
diferite locaţii ale parcului prilejuite de anumite evenimente din calendarul european 
și internațional de mediu, cum ar fi: „Ziua Păsărilor și a Arborilor” (10 Mai), „Ziua 
Internațională a Biodiversității” (22 Mai), „Ziua Europeană a Parcurilor” (24 Mai), 
„Ziua Internațională a Copilului” (1 Iunie), „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” (5 
Iunie), evenimente la care au participat grupuri organizate de copii provenite de la 
școli și grădinițe, cărora li s-a explicat importanţa evenimentului sărbătorit. 

Au fost încheiate protocoale de colaborare cu diverse persoane fizice şi 
juridice în vederea desfăşurării de către acestea a unor activităţi educative, sportive 
sau de recreere dedicate copiilor care au vizitat parcul (atelier de pictură şi creaţie, 
navomodele, atelier de olărit, clovni, carturi cu pedale) și au fost urmărite contractele 
încheiate de către Primăria Municipiului Timișoara cu diverși agenţi economici care 
au desfășurat activități comerciale în incinta parcului. 

De asemenea, personalul compartimentului 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 celor două grupuri sanitare din dotarea parcului. 

În decursul anului 2016 s-a pus accent pe dotarea parcului cu noi 
echipamente de joacă destinate în special copiilor mai mici, astfel au fost 
achiziţionate şi montate un număr de 6 leagăne duble, 3 figurine pe arc, 1 tobogan, 
toate acestea în diverse locaţii din parc. Nu au fost uitați nici părinţii, astfel că au fost 
achiziţionate şi montate un număr de 8 echipamente de fitness.  

Personalul compartimentului a pus accent pe colaborarea 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 S.C. „Drumuri 
Municipare” S.A., lucrările de mentenanță a caruselului de către S.C. „Sneberger 
Lunapark” S.R.L., lucrările de mentenanță a încărcătorului universal pe bază de 
energie solară şi staţie Wi-Fi de către S.C. „Sun Smart Solution” S.R.L.-D, iar paza 
obiectivului și ordinea publică au fost asigurate de către agenți din cadrul Direcției 
Poliția Locală. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL 
COMPARTIMENTULUI PARCUL COPIILOR 
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1. Asigurarea în regim de permanență a bunei funcționări a echipamentelor de 
joacă și a facilităților existente în Parcul Copiilor, precum și securitatea utilizatorilor în 
exploatarea acestora. 
 2. Asigurarea cadrului organizatoric pentru sărbătorirea unor evenimente din 
calendarul european și internațional privind mediul, desfășurarea de acțiuni ecologice 
și de protecția mediului. 
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BIROUL SPORT CULTURĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUL2016 

 

Biroul Sport-Cultură a fost infiinţat prin Hotararea Consiliului Local 

467/30.10.2015, privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. A funcţionat în 

anul 2016 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, în 

perioada ianuarie-decembrie 2016, în următoarea structură: 

▪ Biroul Sport-Cultură: sef birou/ responsabil birou- Ioan Mihai Costa; 

            ▪ Compartimentul Administrare Baze Sportive (13 posturi); -ocupate 13 

posturi; 

▪ Compartimentul Sport (8 posturi);-ocupate 3 posturi; 

▪ Compartimentul Cultură (1 post).-ocupat. 

 

I. Activitatea de administrare a patrimoniului infrastructurii sportive. Relaţiile cu 

beneficiarii, programarea desfăşurării activităţilor sportive şi asigurarea asistenţei de 

specialitate 

1.Compartimentul Administrare Baze Sportive si-a indeplinit  obiectul de 

activitate  care constă în administrarea eficientă a bazelor sportive aflate în 

proprietatea Municipiului Timişoara: Sala Polivalentă,,Olimpia’’(,,Constantin Jude’’), 

Complexul Sportiv ,,Bega’’(sala de gimnastică şi bazinul de înot de 25m), Baza de 

antrenament a Stadionului ,,Dan Paltinişanu”, respectiv terenurile de sport amenajate 

de municipiu. 

2. Acţiunile și activităţile desfasurate au avut la bază următoarele reglementări 

legale: 

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

nr.10/27.01.2009;  
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- H.C.L.M.T. nr. 86/01.03.2016, privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii 

Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega; 

- Procedura operaţionala PO-63 privind administrarea bazelor sportive aflate 

în proprietatea Municipiului Timişoara; 

 - Hotărârea de Guvern nr. 283/13.03.2003, pentru aprobarea Programului 

naţional ,,Mişcare pentru sănătate”;   

- Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, reactualizata; 

            - Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, reactualizata; 

- Hotărârea 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. 

 

3. Principalele acţiuni / activităţi desfăşurate pentru indeplinirea atributiilor: 

- s-au realizat acţiunile cuprinse în procedura operaţională PO - 63 privind 

administrarea bazelor sportive aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 

- s-a asigurat o interfaţă activă cu instituţiile de sport , structurile/ organizatiile 

sportive, pentru optimizarea graficului de utilizare a Sălii Polivalente Olimpia şi a  

Complexului Sportiv Bega, în vederea îmbunătăţirii gradului de ocupare pentru 

activităţile  

de pregătire sportivă; 

- s-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnica a obiectivelor sportive, 

în baza programelor de pregatire si competitionale primite de la solicitanţi, având 

prioritate absolută programele sportive de performanţă; 

- s-a asigurat buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 

sportive, reușindu-se asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţilor 
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sportive de performanţă şi recreative , respectiv a evenimentelor culturale şi 

educative; 

- s-a asigurat continuu logistica şi curăţenia la obiectivele Sala Polivalentă 

„Olimpia”  

si Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), pentru desfăşurarea  

optimă 

a activităţilor de pregătire sportivă şi competiţii; suportul logistic s-a asigurat cu angajaţii  

proprii, iar serviciul de curăţenie este externalizat la Societatea Drumuri Municipale  

Timişoara; 

- la Sala Olimpia s-au asigurat pe durata competiţiilor: asistenţa tehnică  

pentru tabelele de marcaj şi instalaţia de sonorizare; efectuarea montării şi reglajelor 

la panourile de baschet, verificarea porţilor de handbal; pavoazările specifice ale salii; 

supravegherea instalaţiilor, altele;  

- la Complexul sportiv Bega s-au asigurat: funcţionarea optimă a instalaţiilor 

 şi echipamentelor sportive din bazinul de înot şi sala de gimnastică; efectuarea zilnică 

 a verificării parametrilor şi calităţii apei din bazin, tratarea apei pentru desfăşurarea în  

condiţii optime şi în siguranţă  a pregătirii sportive; asistenţa tehnică pe durata 

competiţiilor. 

 - s-au efectuat continuu constatări privind deteriorările, nefuncţionalităţile şi 

avariile la clădiri şi instalaţii, întocmindu-se referate catre Biroul  Tehnic; 

- au fost executate, cu personalul propriu, lucrări de intervenţii urgente, pentru 

reparaţii tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, igienizări şi zugrăveli; 

- au fost executate, cu personalul propriu şi în colaborare cu Direcţia de 

Mediu,  lucrări de amenajare şi îngrijire a spaţiilor verzi şi a parcului fitness din 

perimetrul şi zonele adiacente Sălii ,,Olimpia’’, respectiv a Complexului Sportiv 

,,Bega’’; 
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- a fost urmărit graficul programat, conform normelor sanitare în vigoare, şi s-

au transmis Direcţiei de Mediu referate in baza carora s-au executat lucrărilor de 

deratizări si dezinsecţii la bazele sportive; 

- s-au efectuat demersurile pentru verificările ISCIR la echipamentele din 

dotarea bazelor sportive; 

- s-a urmărit derularea şi încasarea contractelor de închiriere privind 

activitatea sportivă /evenimente culturale, tarifate către utilizatori; 

- a fost preluata administrarea Bazei de antrenament a Stadionului ,,Dan 

Paltinişanu”, revenita de la Consiliul Judetean Timis prin HCLMT nr.53/03.08.2016; 

- au fost verificate, privind starea tehnica, cele 23 terenuri de sport amenajate 

de Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în incinta unor 

şcoli); s-au întocmit  referatele de constatare pentru intervenţii de reparaţii/ cu 

necesarul de materiale şi au fost transmise catre Biroul  Tehnic şi Biroul 

Administrativ;   

 

4. Activitati sportive desfasurate in bazele sportive administrate 

▪  La Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ şi-au desfăşurat prioritar activităţile de 

pregătire 

sportivă, respectiv  meciurile oficiale, următoarele structuri sportive cu sectii jocuri 

sportive :  

a. handbal :  

masculin : -Sport Club Municipal PolitehnicaTimişoara – echipa Liga I ; 

grupe de copii; -Clubul Sportiv Universitar Politehnica – echipa Liga a II-a 

;- Asociaţia Handbal Club Giroc– echipa Liga a II-a;-Şcoala Gimnazială 

nr.7 – juniori III; 

           -LPS Banatul – grupe de juniori 

           feminin : -Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest”  -echipa Liga 

a II-a; 

                       -LPS Banatul – grupe de juniori 
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       b. baschet : 

            masculin : -Baschet Club Sport Club Municipal Timişoara – echipa Liga I; 

            - B.C.S.C.M.Timişoara 2-echipa Liga a II-a ; echipele U14 si U18 ani;                             

            - Clubul Sportiv Baschet Club Timba  Timişoara – echipa Liga a II-a ; 

            - Academia BC Sport Club Municipal Timişoara – U10, U12, U14. 

            feminin: - Clubul Sportiv Baschet Club Times Timişoara – echipa Liga I;  

            - Baschet Club Sport Club Municipal Timişoara – echipa Liga a II-a ; 

       c. volei feminin :-Asociaţia Club Sportiv Agroland Timişoara – echipa Liga a 

II-a ; 

            - Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timişoara – echipa Liga a II-a. 

                d. futsal : - Clubul Sportiv Informatica Timişoara – echipa Liga I;                                         

                     echipa Liga a II-a si echipa tineret  U19 ani. 

   ▪  Privind pregătirea sportivă: în perioadele competiționale la Sala Polivalentă 

Olimpia au fost programate săptămânal, antrenamente şi meciuri oficiale, în intervalul  

de luni pănă vineri, însumând în medie un număr de 60-65 de ore, respectiv 40-43 

antrenamente. Având în vedere programul de funcționare al sălii, în intervalul  de luni 

pănă vineri, cu un total de 70 de ore disponibile, rezultă un grad de ocupare al sălii 

de 93 %. In zilele de sâmbătă şi duminică, media orelor de antrenament şi jocuri 

oficiale efectuate este cuprinsă în intervalul 12- 16 ore. Astfel, rezultă un număr total 

mediu de ore efectuate pe săptamană, cuprins in intervalul 72-81 ore. 

▪ În competiţiile sportive oficiale din calendarele competiţionale, s-au 

desfăşurat: 56 meciuri de baschet, 53 meciuri de handbal, 30 jocuri de futsal, 10 

meciuri de volei feminin. după cum urmează : 

- la baschet masculin: - 29 meciuri din campionatul Ligii Naţionale de Baschet  şi 

în Cupa României ;-8 meciuri din campionatul Ligii II( Baschet Club II Timişoara); - 4  

meciuri din campionatul U14 şi 18 ( Sport Club Municipal Timişoara);- 6 meciuri 

Academia Baschet Club Sport Club Municipal Timişoara. 

- la baschet feminin: - 9 de meciuri din campionatul Ligii I ( Clubul Sportiv Baschet 

Club Times Timişoara şi Sport Club Municipal Timişoara );                      
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- la handbal masculin:  - 33  meciuri din campionatul Ligii I ; - 6 meciuri din 

campionatul Ligii II ( Sport Club Municipal Timişoara şi  C.S.U.Politehnica  

Timişoara);  

- 3  meciuri – Asociaţia Handbal Club Giroc ; - 4 meciuri – Turneu Liga II; 

      - la handbal feminin:- 7 meciuri din campionatul Ligii II ( Clubul Sportiv Universitar 

„Universitatea de Vest”); 

    - la volei feminin: - 10 meciuri ( Asociaţia Club Sportiv Agroland Timişoara şi 

Clubul Sportiv Universitar Politehnica );                          

    - la futsal :   -  24  meciuri din campionatul Ligii I ; - 3 meciuri din campionatul Ligii 

II ; 

                        - 2 meciuri – U19;- 1 meci amical. 

▪  Alte competitii oficiale  si amicale de jocuri sportive 

-  Turneul Politehnica la handbal masculin  

-  Turneu Internaţional de Baschet „Touch and go 2016”; 

  -  Studenţiada – competiţie sportivă de minifotbal ; 

  -  Cupa Timişoara la baschet ; 

  -  Campionatul Judeţean de Baby Baschet şi Mini Baschet ; 

  -  Turneul „Cupa de Vară” la baschet , 

  -  „Ziua Poliţiei Române” – competiţie sportivă de minifotbal ; 

  -  Cupa şi Supercupa ,, Memorialul Revoluţiei’’ la minifotbal ; 

  - Turneul de minifotbal organizat de Asociaţia pentru Anestezie şi Terapie   

               Intensivă”Aurel Mogoşeanu”; 

 ▪  Competitii la discipline sportive individuale: 

Oficiale: -  Cupa României la kendo ; 
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-  „Internaţionalele de Badminton” ale Romaniei; 

-  „Internaţionalele de badminton de juniori ale României”; 

   -   Campionat Naţional de Badminton seniori/ tineret;  

  -   Campionatul European de Tineret Standard de dans sportiv ; 

-   Campionat Mondial de juniori II de dans sportiv ; 

  -   Campionatul European IKU la karate ; 

  -   Campionatul Naţional de Judo masculin şi feminin U10 şi U11 ; 

  -   Cupa României la karate ; 

   -   Competiţie Internaţională de tir cu arcul în sală ; 

  -   Etapa de Cupa Mondială de Floretă Feminin -junioare; 

Amicale: - Campionatul de badminton „Raiffeisen”; 

- Cupa Ginbox - kick box; 

- Cupa „Luptă Timişoara”- arte marţiale;  

-  Cupa Revoluţiei la box ;  

- Cupa Timisoara- kickboxing şi arte marţiale ; 

- Cupa Banatului – Gala Prieteniei la box ; 

▪  Competitii pentru sportive cu dizabilitati, Special Olympics: 

- „Ştiu că pot” – competiţie sportivă multidisciplinara destinată copiilor cu 

dizabilităţi; 

- Campionatul Naţional de Karate pentru persoane cu dizabilităţi. 

▪  Programe sportive in parteneriat cu federatii sportive nationale: 

 
- Stagii de pregatire loturi naționale: Lotul naţional de cadeţi – volei ; 

                                                                   Lotul naţional de baschet-juniori. 
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- SuperCupa României la volei senioare. 

▪  Evenimente sportive caritabile: 

- Turneu caritabil la minifotbal ; 

- Turneu caritabil la minifotbal . 

▪  Evenimente culturale/ spectacole: 

- Spectacol Internaţional „Disney –Magical Music from the Movies”. 

- „Deschide-ţi inima” – eveniment cultural ; 

- Spectacol „The 7 Million Dolar Stradivarius”. 

          

▪  La Complexul Sportiv ,,Bega” Sala Polivalentă ,,Olimpia’’ şi-au desfăşurat 

prioritar activităţile de pregătire sportivă si ore didactice, următoarele structuri 

sportive si institutii de invatamant:  

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

Clubul Sportiv Municipal Timişoara ; Clubul Sportiv Universitatea Timişoara ; CS 

Aquasport Timişoara; Fundaţia de Abilitare Speranţa; Clubul de înot 

MASTERS Timişoara;  

Programele: ’’Mişcare pentru Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie;  ’’Veteranii 

Masters’’ - înot pentru persoane vârstnice. 

-gimnastica: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Palatul Copiilor Timisoara; 

Universitatea de Vest Timişoara; 

- secţia de karate a Asociaţiei Grupul pentru Afirmare Socială. 

 

▪ Privind pregatirea sportiva, la Complexul Sportiv ,,Bega” şi-au desfăşurat 

activitatea, lunar, pentru gimnastică şi înot, un număr de peste 10.000 de persoane. 

- Bazinul de inot: 

- Saptamanal au participat cca. 2245 persoane: sportivi, studenti, practicanţi 

din rândul populaţiei de toate categoriile de vârstă. Numarul sportivilor care s-au 
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antrenat şi a studenţilor care au efectuat orele didactice a fost de cca.1515 persoane/ 

saptamana, cifra monitorizata în perioada competiţională la sportivi şi în perioada 

anului universitar la studenti 

-In cadrul celor două programe de inot recreativ adresate populaţiei oraşului 

Timişoara, au avut acces gratuit cetăţenii copii si adulţi din municipiu , cu un program 

de 17 ore săptămânal, fiind emise  un număr de aproximativ 900 de legitimaţii de 

acces. 

-In conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate 

competiţională, au fost programate săptămânal un număr de cca 330 culoare/ore 

pentru pregătirea sportivilor şi ore didactice universitare.Având în vedere programul 

de funcționare al bazinului , în intervalul  de luni pănă vineri, cu un total de cca.330 

ore/culoar disponibile (11ore/zi x 6culoare x 5zile/săptămână), rezultă un grad de 

ocupare al bazinului de 100 % pentru performanta. In zilele de sâmbătă , media 

orelor de antrenamente saptamanale a fost  de peste 60 ore/culoare. 

-Gradul de încărcare al bazinului din cadrul orarului de funcţionare a fost de 

100%,  media zilnica fiind de 14 ore, cele 74 de ore  pe săptămână ( luni – sâmbătă) 

disponibile fiind utilizate in totalitate. 

- Sala de gimnastica: 

- Saptamanal au participat cca 1165 persoane: sportivi si studenti. 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de 

pregătire sportivă şi competiţii, însumând un total de  peste 1727ore.   

 

▪ Competitii sportive desfasurate: 

-înot: 5 competiţii sportive de nivel naţional:  ,,24 Aqua Masters’’; ,,Cupa DKMT 

Timişoara” şi ,,Cupa Familiei” - organizate de Clubul de Înot Masters Timişoara;  

,,Cupa Timişoara” şi ,,Cupa Bega” - organizate de Clubul Sportiv Scolar nr.1 

Timişoara ;  ,,Cupa Timişoara” –sectiune sportivi cu dizabilitati in parteneriat cu 

Fundaţia de Abilitare Speranţa.                                       
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-gimnastica: o competiţie sportivă  de nivel naţional - Cupa DKMT Timişoara, 

organizată de Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara.     

 

II. Activitatea privind parteneriatele sportive. Finantarea de la bugetul local a 

proiectelor de sport 

1. Compartimentul Sport a avut ca obiect de activitate: 

- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul 

finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara 

pentru proiecte de activitate sportivă; 

- gestionarea contractelor de finanţare încheiate cu structuri sportive şi 

organizaţii privind acordarea contribuţiilor financiare nerambursabile de la bugetul 

local al Municipiului Timişoara, pentru proiectele de activitate sportivă; 

             - realizarea programelor/acţiunilor sportive proprii organizate de Biroul Sport-

Cultură prin Compartimentul Sport. 

 

     2. Activitatea de organizare şi reglementare a avut ca suport următoarele 

reglementări legale, care au stat la baza acţiunilor/activităţilor  desfăşurate: 

- Procedura operaţională PO-120 privind acordarea finanţării de la bugetul 

local al Municipiului Timişoara pentru structuri sportive /asociaţii; 

- Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, reactualizata; 

- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, reactualizata; 

- H.C.L.M.T nr. 436/16.10.2015 - pentru modificarea Regulamentului privind 

regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului 

Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare 

– cadru; 

            -  H.C.L.M.T nr. 198/10.05.2016, privind aprobarea proiectelor de activitate 

sportivă şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de 
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finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timişoara şi structuri sportive, 

asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial,  pe anul 2016; 

             - H.C.L.M.T nr. 199/10.05.2016, privind aprobarea Agendei sportive, 

cuprinzand programele/acţiunile sportive proprii organizate de Biroul Sport-Cultură 

prin Compartimentul Sport. 

 

3. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea contractelor privind finanţarea 

nerambursabila de la bugetul local a activităţii sportive 

Biroul Sport-Cultură si-a indeplinit atribuţiile privind finanţarea proiectelor de 

sport:  

- Au fost realizate acţiunile cuprinse în procedura operaţională PO120 privind 

acordarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru structuri 

sportive /asociaţii;  

- Bugetul total gestionat in  anul 2016 pentru finanţarea activităţii sportive a 

fost în sumă totală de 10.000.000 lei, care a fost defalcată şi angajată astfel: 640.476 

lei plăţi restante pe anul 2015 ; 300.000 lei pentru organizarea Programului Gala 

Sportului Timişorean -2015 ; 1.712.000 lei pentru finanţarea contractelor de finanţare 

nerambursabilă cu structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop 

patrimonial(Programele nationale de utilitate publica  

’’ Promovarea sportului de performanta’’ si ’’ Sportul pentru toti’’); 155.000 lei pentru 

finanţarea programelor proprii cuprinse în Agenda sportivă; 400.000 lei pentru Gala 

Sportului Timişorean- 2016; 900.000 lei- transferati in bugetul  Sport Club Municipal 

Timişoara; 

- Structurile sportive care au incheiat contracte de finanaţare nerambursabilă cu 

Municipiul Timişoara au beneficiat de gratuitate în utilizarea bazelor sportive 

administrate de Biroul Sport-Cultură, pentru pregătirea sportivă şi desfăşurarea 

competiţiilor sportive; 
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- Compartimentul a organizat în anul 2016 o sesiune de selecţie pentru proiecte de 

activitate sportivă; 

- Compartimentul a avut atribuţii privind întocmirea, urmărirea şi execuţia celor 24 de 

contracte  de finanţare nerambursabilă incheiate  cu structuri sportive reprezentând 

jocuri sportive şi discipline individuale, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, 

prin care s-au alocat contribuţii financiare de la bugetul local, pentru proiecte sportive 

cuprinse în programele naţionale de utilitate publică ,,Promovarea sportului de 

performanţă’’ şi ,,Sportul pentru toţi”.Valoarea totală executată a contractelor de 

finanţare nerambursabilă a fost de 1.605.204 lei. 

- S-au derulat 4 proiecte proprii , cu acţiuni sportive organizate cu parteneri locali:   

                    - Programul ,,Ziua Timişoarei’’, cu acţiunile ,,Cupa oraşelor înfrăţite” , 

„Cupa    oraşului Timişoara” şi ,,Crosul nocturn”; 

                    - Programul „Zilele Olimpismului”, cu acţiunile „Cupa Antidrog 2016, ed.a 

IX-a”, „Seara Liceului Meu 2016, ediţia a V-a”, ,,Campionatul Municipal de 

minibaschet” şi ,,Promovarea rugby-ului juvenil – Memorialul Cristi Breb”; 

                     - Programul ,,Zilele Sportului pentru Toţi in Timişoara” cu acţiunile 

,,Volei - De la joc la performanţă” şi „Şi eu trăiesc sănătos”; 

                     - Programul ,,Ziua Rugby-ului Timişorean”. 

Valoarea totală executată a programelor proprii  a fost de 120.046,68 lei. 

 

4. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului Timisoara 

- S-a derulat colaborarea cu Universitatea Politehnica Timisoara in baza 

contractului de asociere pentru realizarea obiectivului de investii’’Sala Polivalenta 

Politehnica’’(conform HCLMT nr.134/2013, HCLMT nr.344/2015); 

- Biroul a fost implicat in elaborarea temelor de proiect pentru obiectivele de 

investitii: 
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-Complex sportiv Calea Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

tenis, teren multifunctional), str. Verde, str.Silistra; 

-Complex sportiv Calea Șagului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

tenis), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman; 

-Complex sportiv Calea Buziasului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

tenis), str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu; 

-Biroul a fost implicat in demersurile pentru executia documentatiilor topo-

cadastrale necesare elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivelor sportive-terenuri multufunctionale; 

- S-a finalizat obiectivul sportiv’’Patinoar cu suprafata sintetica in Parcul 

Copiilor’’. 

      III. Activitatea privind colaborarea cu institutiile culturale. Parteneriatele locale 

pentru finantarea unitatilor de cult apartinand cultelor religioase 

1.  Compartimentul Instituţii Culturale a avut ca obiect de activitate: 

            - gestionarea  spaţiilor / imobilelor în care  îşi desfăşoară activitatea instituţiile 

culturale, aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

            - promovarea unor proceduri administrative in scopul imbunătăţirii 

patrimoniului instituţiilor culturale; 

            - coordonarea activităţii privind parteneriatele locale referitoare la finanţarea 

proiectelor comunitare din domeniul cultelor, religiei.  

            - elaborarea unui nou 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; în conformitate cu măsurile 

dispuse de către Camera de Conturi Timiş obiectiv finalizat prin HCL 116/05.04.2016  

      - gestionarea eficientă a parteneriatelor incheiate, privind acordarea finanţării 

de la bugetul local, pentru proiecte de activitate culturală, culte, religie. 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 51 

 

     2. Activitatea de organizare şi reglementare a avut ca suport următoarele 

reglementări legale, care au stat la baza acţiunilor/activităţilor  desfăşurate: 

- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, reactualizata; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 - privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, 

aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 125/2002 si Hotărârea 

Guvernului nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 

Guvernului 82/2001 si a Ordinului Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 26/2001; 

-Hotararea Consiliului Local 116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului 

Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in 

Romania, modificat si completat. 

-Hotararea Consiliului Local 200/10.05.2016 privind aprobarea sprijinului financiar de 

la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor 

religioase recunoscute din Romania. 

- Procedura operationala PO-118 privind administrarea spaţiilor aparţinând 

Municipiului Timişoara în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale. 

 

3. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii culturale a Municipiului Timisoara 

- Biroul a fost implicat in realizarea documentatiilor tehnico-economice pentru 

obiectivul  

” DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in 

cladire cu functiunea de spatiu multicultural”, imobil str.Marasesti nr.5; a fost depusa 

la ADR Vest Cerere de finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 -

2020, Axa prioritară 5. 

-Biroul s-a implicat in procedurile/ demersurile necesare  pentru realizarea 

documentatiilor tehnice si economice pentru obiectivele:- ” DALI+PT Reabilitare 

termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1,A2 si B ale Palatului Culturii” 
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- ”Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului  Culturii, Piata Victoriei-HCL 

286/2008” -fatada principala a imobilului; 

- Biroul s-a implicat in procedurile/ demersurile necesare  pentru realizarea 

documentatiilor tehnice si economice pentru obiectivul ”SF+PT Refunctionalizarea 

fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic IC Bratianu, cu spatii de creatie pentru 

Teatrul German , str. Cuvin nr.2”; 

4. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea protocolurilor de finanţare cu 

unităţile centrale de cult 

      - In anul 2016 s-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 

”Servicii religioase” suma de  2.234,500 mii lei; 

-  Au fost incheiate  7 protocoluri de finanţare cu unităţile centrale de cult, 

respectiv: 

 Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Timisoarei 
:1.560.000 lei, 
pentru 14 obiective: 

1. Parohia Ciarda Roşie- imobilul situat în str. N. Cocea nr. 23, lucrări la 
nivelul şarpantei şi achiziţie ţiglă: 70.000 lei; 

2. Parohia Mehala - imobilul situat în P-ţa Avram Iancu nr.15, lucrări de 
refacere acoperiş şi faţade: 500.000 lei; 

3. Parohia Ronaţ –imobil str. Taborului nr. 20 , construire Complex social, 
casă de bătrâni, lucrări de finisaje interioare şi instalaţii: 70.000 lei; 

4. Parohia Fabric Est – imobil str. Alpiniştilor nr.10, continuare lucrări la 
faţade şi gard perimetral la Centrul social: 30.000 lei; 

5. Parohia Steaua – imobil str. Calea Şagului nr.75, continuare lucrări 
acoperiş: 

150.000 lei; 
6. Parohia Cetate – P-ţa 700 - lucrări reparaţii la faţade  -  un sprijin de 

150.000 lei, redistribuţi către Arhiepiscopia Timisoarei – 100.000 lei şi către 
Parohia Mehala – 50.000 lei; 

7. Parohia Fabric Sf. Ilie- lucrări de recondiţionare invelitoare biserică şi 
continuare lucrări de reabilitare imobil str. Moise Nicoara nr. 17:150.000 lei; 

8. Parohia Fratelia-   imobil str. Herculane nr.1, lucrări la acoperis şi faţade, 
decapare pardoseli exterioare:70.000 lei; 

9. Parohia Tipografilor – imobil Bv. Take Ionescu nr. 83, lucrări de execuţie şi 
montare ferestre la Complexul educaţional: 100.000 lei; 
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10. Parohia  Timişoara Aeroport – imobil str. Aeroport nr.4, lucrări de finisaje 
interioare: 20.000 lei; 

11. Parohia Fabric Vest - imobil str. Gloriei nr.1 -  reparaţii acoperiş:50.000 lei; 
12. Parohia Sf. Ştefan Calea Martirilor – lucrări de pictura bisericească:30.000 

lei; 
13. Parohia Ghiroda Noua – imobil str. Flacara nr. 44 – lucrări de reabilitare a 

şarpantei, a turnurilor şi a invelitorii turnurilor de pe faţada principală a 
imobilului: 20.000 lei; 

     14.Arhiepiscopia Timişoarei- lucrări la faţade exterioare şi consolidare imobil 
Centru        eparhial administrativ Bv. C.D. Loga: 150.000 lei. 

 Episcopia Ortodoxă Sârbă Timişoara 
Reparare acoperiş imobil Ungureanu nr.14 şi P-ţa Unirii nr.5:100.000 lei. 

 

 Episcopia Romano-Catolică  Timişoara:320,000 lei 
 

1.Repararea gardului -imprejmuire Dom romano-catolic, din Piaţa Unirii nr.12:  
70.000 lei; 

2. Reparaţii tencuieli degradate, zugrăvire faţada şi turn la Biserica Sf 
Ecaterina Cetate,  str. Bolyai Janos nr. 6 :100.000 lei; 

3. Conservarea şi restaurarea vitraliilor la Biserica Millennium:150.000 lei. 

 Biserica Adventistă de Ziua a 7a BETANIA 
Redimensionarea instalaţiilor existente ce vizează prevenirea şi stingerea 
incendiilor la imobilul str. Independenţei nr. 19:100.000 lei; 

 

 Biserica Penticostală ELIM, lucrări de amenajări interioare imobil str. V. 
Madgearu nr.29: 65.000 lei; 

 

 Biserica Baptistă BETEL nr.1, lucrări de reparaţii şi reamenajări la corpul de 
clădire Centrul de Educaţie Betel în care îşi desfăşoară activitatea Liceul 
Teologic Baptist: 45.000 lei: 

 
 Biserica Evanghelică Lutherană, lucrări de renovare la Casa Parohială şi 

iluminat artistic al bisericii Piaţa I.C. Brătianu nr.2: 44.500 lei. 
 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 

1. Privind activitatea sportivă: 
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a) Finantarea activitatii sportive 

- Îmbunătăţirea modului de gestionare a Agendei sportive pe anul 2017, privind 

acordarea finanţării de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru 

structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, pe programele nationale 

de utilitate publică 

” Promovarea sportului de performanță” si ”Sportul pentru Toți”. 

b) Dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului: 

Lucrări in continuare: 

- Continuarea derulării colaborării cu Universitatea Politehnica Timisoara în 

baza contractului de asociere pentru cofinanțarea execuției lucrărilor la obiectivul de 

investiții’’Sală Polivalentă Politehnica’’(conform HCLMT nr.134/2013, HCLMT 

nr.344/2015); termen finalizare: anul 2018; 

 - Lucrări de reparatii constructii,instalații la Sala Polivalenta Olimpia, str.FC 

Ripensia, nr.11; termen finalizare: anul 2017; 

            -Lucrări de reparatii constructii, instalații la Complex Sportiv Bega                      

( bazin de inot si sala de gimnastica),  Intrarea Zanelor nr.2; Termen finalizare: anul 

2017; 

- Realizare documentație tehnică și economică pentru obiectiv”SF+PT 

Construire  

terenuri de sport multifunctionale”. Termen finalizare: anul 2017. 

Lucrări noi: 

- Realizarea documentației tehnice și economice și începerea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiții: Complex sportiv Calea Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin 

in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional), str. Verde, str.Silistra; termen: anul 

2017 și continuare lucrări în anul 2018. 

- Realizarea documentației tehnice și economice pentru obiectivul de investiții 

”Complex sportiv Calea Șagului ” (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 
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tenis), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman; termen anul 2017; execuție lucrări in 

2018-2019; 

- Realizarea documentației tehnice și economice pentru obiectivul de investiții ” 

Complex sportiv Calea Buziasului”(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de 

tenis), str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu; termen anul 2017; execuție lucrări in 

2018-2019; 

- Realizarea documentației tehnice și economice pentru obiectivul de investiții 

”SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. 

Legumiculturii, str. N.D. Cocea”; termen: anul 2017; 

- Derularea colaborării și producerea materialelor necesare Companiei Naționale de 

Investiții  

pentru realizarea lansării obiectivului ” Sala Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, 

Timișoara”; termen: anul 2017; 

-Continuarea demersurilor catre Compania Nationala de Investitii in vederea realizarii 

in                      parteneriat a obiectivului ’’ Bazin de înot olimpic  B-dul Iosif  Bulbuca , 

Timişoara   HCL 283/28.07.2009’’; termen: anul 2017, executie lucrari 2018-2019; 

- Realizarea documentației tehnice și economice pentru obiectivul de investiții ”DALI/ 

ET+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a”; termen 

finalizare: anul 2017. 

- Lucrări de reparatii constructii,instalații teren multifunctional de sport din Baza 

sportiva,str.Tudor Vladimirescu 17a; termen finalizare: anul 2017. 

- Execuție lucrări pentru construire terenuri de sport multifunctionale-minim 2 terenuri; 

termen finalizare: anul 2017. 

- Realizare documentație tehnică și economică și începerea lucrărilor pentru 

obiectivul  

”SF/ DALI+PT Extindere corp cladire imobil cu anexa vestiare, reabilitare centrala 

termica si statie de tratare a apei la bazinul de inot, implementare sistem solar la 
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Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2”; termen : anul 2017, continuare 

lucrari in anul 2018. 

2. Privind activitatea din domeniul culturii, cultelor 

a) Activități cu instituțiile de cultură si de sprijinire a unitatilor de cult: 

      - Finalizarea preluării  prin protocol de predare-primire cu RADEF, a imobilelor 

în care au funcţionat cinematografele din Timişoara; termen: anul 2017; 

      - Completarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa cu reţeaua de 

imobile în care funcţionează instituţiile culturale, aflate în proprietatea Primăriei 

Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora; 

      - Completarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa  imobilelor în care 

funcţionează instituţiile de cult de pe raza Municipiului Timişoara; 

 - Realizarea unei interfețe active cu unitățile de cult pentru îmbunătățirea 

modului de gestionarea eficientă a parteneriatelor, privind acordarea finanţării de la 

bugetul local, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase. 

      b) Privind dezvoltarea infrastructurii culturale a Municipiului: 

Lucrări în continuare: 

- Finalizare obiectiv” Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, P-ţa Victoriei 

nr.6”;  

- Incepere executie lucrari la obiectiv’’ Refuncţionalizare clădire din funcţiunea  de 

spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural’’; realizare 

contract de finantare cu ADR Vest –POR 2014-2020. Termen finalizare obiectiv : 

anul 2018; 

- Realizare documentație tehnică și economică pentru obiectiv ” Reabilitare termică şi 

reamenajare parţială nivel parter corpuri A1, A2 şi B ale Palatului Culturii”; termen 

finalizare: anul 2017; 

- Realizare documentație tehnică și economică și începerea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiții ” Refuncţionalizarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii, Piaţa 

Victoriei”- fațada principală imobil; termen finalizare: anul 2018; 
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Lucrări noi: 

- Realizare documentație tehnică și economică și execuția lucrărilor pentru obiectiv ” 

Conservare şi punere în siguranţa a balconului de la etajul 1,  str. Alba Iulia-                      

Teatrul Maghiar, Palatul Culturii ”; termen finalizare: anul 2017; 

-Execuție lucrări de reparaţii construcţii -instalaţii la Scena de spectacole din Parcul  

Rozelor; termen finalizare: anul 2017; 

-Realizare documentație tehnică și economică pentru obiectivul: ” SF+ PT 

Refuncţionalizarea fostelor ateliere şcoală ale Colegiului Tehnic  I.C.Bratianu(fost 

MIU), cu spaţii de creaţie pentru Teatrul German de Stat”, imobil str. Cuvin ,nr.2; 

termen finalizare: anul 2017; 

-Realizare documentație tehnică și economică pentru obiectivul ” Centrul Cultural 

Turnul de apă Iosefin”, imobil str. Gh.Baritiu; termen : anul 2017. 
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DIRECTIA COMUNICARE  

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

 

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 

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, conceperea 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, 
Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Teatrul German de Stat, Filarmonica 
"Banatul") ONG –uri 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;  

- implicarea în pregătirea şi derularea unor proiecte culturale locale devenite deja 
tradiţie, alături de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara: Bega Bulevard, Ziua 
Europei, Timfloralis, Festivalul Artelor Timişorene, Zilele cartierelor, Festivalul 
Minorităţilor Naţionale şi Festivalul Gastronomic, Ziua Timişoarei, Târgul de Crăciun, 
Târgul de Paşte, Festvalul Baroc, Festivalul JazzTM; 

- redactarea comunicatelor de presă referitoare la evenimentele desfăşurate de 
municipalitate; 
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- obţinerea tuturor avizelor necesare desfăşurării acţiunilor pe domeniul public; 

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

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

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

- pregătirea şi editarea "Raportului Primarului Municipiului Timişoara";  

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

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

- 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 2016  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2016 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. Toate proiectele care au 
vizat promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2021, au avut succes.  
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În data de 16.09.2016, Timișoara a reușit să convingă juriul internațional și să câștige 
competiția internă care a desemnat orașul care este, în 2021, din partea României, 
Capitală Culturală Europeană. Orașul de pe Bega a marcat cu această ocazie o 
nouă premieră: aceea de a fi primul care obține acest titlu în urma unui concurs la 
care contracandidații au fost: București, Baia Mare şi Cluj. Timişoara se ghidează 
după mesajul ‘Shine your light – Light up your city!’ (‘Luminează orașul prin 
tine!’). 

Şi da, acesta este un motiv de mândrie locală, pentru că oraşul nostru găzduieşte 
anual între 3.500 şi 4.000 de evenimente culturale, iar 85-88% din bugetul cultural 
local este investit în susţinerea instituţiilor publice, doar 12-15% fiind rezervat 
sectorului independent şi ONG-urilor. Timişoara şi-a structurat programul cultural sub 
forma unei călătorii, cu ”staţii-program/proiect” şi trasee pe şi de-a lungul canalului 
Bega, care conectează idei, oameni și locuri. Oraşul de pe Bega dispune de 24 de 
biblioteci, 19 cinematografe, 11 săli de conferinţă, 14 galerii de artă contemporană, 
şase teatre, patru muzee, Filarmonică şi Operă, patru spaţii culturale, 47 de situri de 
patrimoniu, 24 de şcoli, opt centre ale industriei culturale şi creative, 340 de pieţe şi 
curţi interioare, 18 clădiri publice. Toate aceste atuuri au dus la câştigarea titlului. Un 
vis frumos s-a transformat în realitate. Se va construi aşadar, pas cu pas, o destinaţie 
culturală în regiune şi poate, cel mai important proiect al comunităţii de după 
momentul Revoluţiei din decembrie 89. 

De asemenea, se vor organiza mai multe acţiuni pentru încurajarea turismului 
cultural prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni 
cultural-artistice de mare amploare cu artişti şi cu parteneri - instituţii din ţară şi din 
străinătate. Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de 
actiuni, evenimente culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte 
puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de marketing urban.  

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze 
Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobată prin HCL 535 din data: 
31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru 
perioada 2014-2024.  

În perioada iunie 2012 - decembrie 2014, Primăria Municipiului Timişoara a construit 
în cadrul proiectului european Poli Culturali - Politica culturală, instrument de 
dezvoltare comunitară şi regională, Strategia Culturală a Municipiului Timişoara 
pentru perioada 2014-2024, un document de politică publicată care 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.  
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În cadrul acestui document strategic s-au identificat o serie de priorităţi de finanţare, 
care modifică priorităţile de finanţare anterioare, astfel: se vor finanţa cu precădere 
proiecte intergeneraţionale, de educaţie culturală/dezvoltarea publicului, de formare 
profesională pentru sprijinirea profesionalizării operatorilor culturali în zona 
managementului de fonduri publice naţionale şi europene, cu focus pe proiectele de 
cooperare transfrontalieră şi proiectele cu fonduri comunitare (ex. Programul Europa 
Creativă), evenimente dedicate tinerilor în afara centrului, proiecte interdisciplinare 
(atât la nivel artistic, de colaborare între artişti din diferite zone de creaţie, cât şi ca 
ofertă către public, în sensul colării unor zone diferite pentru a contrui un discurs 
comun: expoziţii de artă contemporană, teatru, carte, design, arhitectura, etc.), şcoli 
de vară pentru curatori tineri şi teoreticieni în domeniul artistic, proiecte 
sociale/intervenţie culturală, tabere interculturale, cu tematică culturală/artistică, 
înfiinţarea unor burse de creaţie şi de atelier pentru artiştii din Timişoara, care să 
compenseze problema lipsei spaţiilor şi problemele materiale care împiedică creaţia, 
proiecte de formare de formatori, proiecte cu participare internaţională substanţială, 
proiecte de promovare a brandurilor culturale locale.  
Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru 
administraţia publică locală, iar oraşul se va mobiliza financiar, cultural şi uman 
pentru a reprezenta cu mândrie titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi 
pentru a beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi 
culturale ridicate.  

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara 
aprobată prin HCL nr. 574 din data: 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de 
tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara. 
Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat 
pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective: 

1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de 
autoexprimare a tinerilor; 

2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi 
arte plastice; 

3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, 
ştiinţei şi artei locale; 

4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ; 

5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare; 

6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori 
sociali; 
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7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi 
dezvoltarea unei atitudini 

civice a tinerilor; 

8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de 
voluntari; 

9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul 
tinerilor; 

10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării 
spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei; 

11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor; 

12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi 
regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) 
precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 

13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea 
familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor 
infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; 

14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din 
Timişoara. 

Anul 2016 a însemnat pentru timişoreni atât promovarea unor evenimente noi cât şi 
continuarea unora care au devenit deja tradiţie. Evenimentele organizate de 
municipalitate se regăsesc pe Agenda Cuturală a Casei de Cultură a Municipiului 
Timişoara, aprobată prin HCL nr. 92/2016. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 
a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o instituţie publică de cultură 
fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. Toate evenimentele municipalităţii s-au realizat la nivelul 
oraşului Timişoara de către Biroul Organizare Evenimente în colaborare cu această 
structură a PMT şi ţinând cont de direcţiile aprobate în strategiile mai –sus 
menţionate. 

Ca eveniment nou, Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Casa de Cultură a 
Municipiului a organizat un eveniment aniversar intitulat „Timişoara 300 de ani de 
lumină”, desfăşurat în perioada 12 – 18 octombrie. În anul 2016, municipiul Timişoara 
şi întregul Banat au serbat trei secole de la eliberarea de sub dominaţia turco-
otomană. Prin acest important moment istoric, ţinutul nostru şi-a redobândit locul 
binemeritat în Europa. Anul 1716 reprezintă momentul începutului epocii moderne 
pentru toată zona Banatului, iar în acest an, cel mai progresist oraş al României a 
sărbătorit 300 de ani de lumină. 
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2016 a fost un an aniversar, unul cu o importanţă majoră, care ne-a reconectat cu 
valorile şi istoria mai mult sau mai puțin cunoscute ale Timișoarei. Aceste două 
momente importante au dovedit, o dată în plus, armonia noastră în diversitate, 
deschiderea, multiculturalismul şi implicarea întregii comunităţi în reuşita proiectelor 
comune majore. 18 octombrie a fost declarată zi de importanţă locală prin HCL 359 
din 25.10.2011. Revenind în trecut, 18 octombrie 1716 este ziua în care prinţul 
Eugeniu de Savoya, eroul care a schimbat istoria Europei, elibera cetatea Timişoara 
după 164 de ani de stăpânire otomană. De atunci şi până în prezent, Timişoara a 
cunoscut o dezvoltare fără precedent, pe toate planurile, devenind un oraş al 
premierelor. Timişoara a fost primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric 
(1884), a avut primul spital municipal al monarhiei habsburgice(1745) şi tot aici a 
circulat primul tramvai electric din România (1899). Timişoara este oraşul din care a 
început Revoluţia din decembrie 1989, care a adus libertatea tuturor românilor şi care 
are cea mai întinsă arie protejată de monumente istorice din România, cu peste 14 
000 de clădiri de patrimoniu. Aniversarea a 300 de ani de lumină a fost un prilej de a 
conştientiza, o data în plus, moştenirea culturală imensă pe care o are urbea de pe 
Bega. Municipalitatea timişoreană a pregătit, împreună cu instituţii culturale, 
confesionale şi administrative, în perioada 12 – 18 octombrie, un program special 
dedicat acestei aniversări: 

12 octombrie  

Palatul Episcopal Romano-Catolic din Timişoara 

16.00 Vernisajul expoziţiei jubiliare:,,Timişoara 1716. Începuturile unui oraş 
european’’.  
14 octombrie 

Piaţa Unirii 

17.00 Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente musicale 

specifice, dispozitive de tortură specifice perioadei medieval 

18.00  Spectacol de teatru, muzică medievală şi dansuri „Timişoara 300” 

19.00  Concert Peregrinii 

15 octombrie 

Piaţa Unirii 

12.00 Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente muzicale  

specifice, dispozitive de tortură specifice perioadei medieval 
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Piaţa Libertăţii 

20.00 „Timişoara 300 de ani de lumină” - Concert simfonic extraordinar organizat de 
Filarmonica ,,Banatul’’ Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu 
Asociaţia Eugeniu de Savoya şi Consiliul Judeţean Timiş 
16 octombrie 

11.00 - Paradă de costume medievale şi demonstratii de luptă specifice secolului 
XVIII 
Piaţa Unirii 

12.00 Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente muzicale 
specifice, dispozitive de tortură specifice perioadei medievale 
19.00  Concert Lupus Dacus 

18 octombrie 

Str. Eugeniu de Savoya nr. 24 

17.00 Marcarea a 300 de ani de la intrarea lui Eugeniu de Savoya în Cetatea 
Timişoarei. S-au dezvelit două plăcuţe memoriale amplasate pe casa care poartă 
numele prinţul Eugeniu de Savoya, eliberatorul Timişoarei. 

14-15 octombrie 

Aula Academiei Române Timişoara,bulevardul Mihai Viteazul nr. 24 

09.00 Sesiune Ştiinţifică Internaţională ,,1716 - Timişoara - 2016. O istorie 
europeană’’, organizată de Academia Română filiala Timişoara, în colaborare cu 
Primăria Municipiului Timişoara. 

Cea de-a doua ediţie a festivalului Timfloralis a avut loc în perioada 22-24 aprilie, la 
Timişoara. Festivalul Timfloralis îşi propune să asocieze toate metodele artistice în 
care florile pot fi folosite. Astfel, mii de flori au inundat Timişoara şi au umplut de 
culoare centrul oraşului. Timp de trei zile, Timfloralis a adus împreună designeri, 
arhitecți, peisagisti, floristi internaționali, ecologişti, studenți, elevi, școli, universități, 
artiști, firme şi comercianți al căror scop a fost de a da grandoare acestui festival, de 
a sensibiliza vizitatorii și de a învăța oamenii să conștientizeze adevărata valoare a 
florilor. Proiectul a mai cuprins, în afară de expoziţiile florale, workshop-uri, lucrări 
cultural - artistice, parada modei, spectacole, demonstrații, proiecte, evenimente 
dedicate copiilor, standuri de vânzare și delicatese culinare. 

Pentru a cultiva conștiința socială, școliile au fost invitate să participe cu proiecte 
educative în care să explice importanța florilor în oraşul nostru, dar și în lume. Copiii 
au fost învățați să cultive plante, să le îngrijească, dar şi să le folosească, atât în 
alimentație, cât și în înfrumusețarea locuinței. 
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Lucrările expuse au fost coordonate de floristul Dennis Kneepkens din Olanda, Alina 
Nagy-Ghinea, floristul care la prima ediție a adus la viaţă pianul expus în centrul 
Timișoarei, precum şi de experții societății Horticultura SA.  

Asociația Floriştilor Români, sub coordonarea Andreei Stor, a prezentat noile trenduri 
în materie de buchete de mirese și nu numai.  

Organizatorii, Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului, au 
oferit un adevărat Fashion, cu Andreea Stor, floristul polonez Pioter Marzec şi 
designerul  timișorean Sergiu Bechean. 

Timişoara International Music Festival, ediţia a doua – Get EXITed! REVOLUTION 
Festival, a avut loc în perioada 3-4 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Revolution 
Festival, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Timișoara a avut ca line-
up nume ca: Music Guru, Juliette and the Licks, Skunk Anansie, The Prodigy feat 
Cianna Blaze, Suicidal Tendencies Black Sun Empire. Evenimentul, la care au 
participat peste 100 de artiști locali și internaționali a cuprins o paletă largă de genuri 
muzicale: de la dubstep și electric rock, până la heavy metal, electro şi latino. 

Timişoara Rock Festival, aflat la cea de-a doua ediţie a fost organizat de Primăria 
Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în perioada 13-14 
mai, în Piaţa Victoriei. Timişoara Rock Festival se doreşte a fi o legătură puternică 
între toţii iubitorii acestui gen, pentru că este nevoie de un festival rock de anvergură, 
promovat şi susţinut de municipalitate, care să aibă continuitate în Timişoara, oraşul 
care a dat nume celebre în rockul din România. În data de 13 mai 2016, de la 19.00, 
a cântat trupa Burning Table, care a propus un sound alternativ - rock cu o varietate 
de influenţe de la grunge, psihedelic, post rock până la electronic şi experimental, 
Viţa de Vie, cu rock alternativ şi Guano Apes. Guano Apes, una dintre cele mai 
reprezentative trupe în peisajul rock din Europa, are la activ 6 albume, 2 discuri de 
aur şi unul de platină, peste 4 milioane de albume vândute în toată lumea, a câştigat 
de 3 ori premiul german ECHO Music Award și o dată premiul MTV Europe Music 
Award. În cea de-a doua zi a festivalului, în 14 mai au urcat pe scenă, tot de la ora 
19.00, Luna Amară, Urma, iar în încheierea festivalului au cântat cei de la The 
Black Box Revelation. 

Anul trecut, Primăria Municipiului Timişoara a organizat cea de-a patra ediţie a 
festivalului JAZZ™, în Piaţa Victoriei, între 01-03 iulie 2016. Timp de trei zile, 
Timişoara a fost un punct de referinţă pentru jazz-ul internaţional şi naţional.  

Cea de-a patra ediție a festivalului JAZZ™, a adus în piața Victoriei din Timișoara 
nume importante din jazzul mondial și artiști români de referință: Peter Sarosi 
Quintet, Jacob Collier, Take 6, Arcus Trio, Dhafer Youssef, Imany, Helen, 
BADBADNOTGOOD, Dee Dee Bridgewater şi, ca noutate, festivalul s-a extins şi în 
două parcuri timişorene: parcul Castelului şi parcul Civic. 
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Programul a fost următorul: 

Piaţa Victoriei: 
 
01.07.16 | 20:00-20:45 Peter Sarosi Quintet | 21:00-22:15 Jacob Collier | 22:30-00:00 
Take 6 
02.07.16 | 20:00-20:45 Arcus Trio | 21:00-22:15 Dhafer Youssef | 22:30-00:00 Imany 
03.07.06 | 20:00-20:45 Helen | 21:00-22:15 BADBADNOTGOOD | 22:30-00:00 Dee 
Dee Bridgewater 
 
Parcul Castelului (Muzeul Huniade): 
 
02.07.16 | 16:00-16:45 Van Jam | 17:00-17:45 The Twisters | 18:00-19:30 Luiza Zan 
03.07.16 | 16:00-16:45 Brum | 17:00-17:45 Paparjam | 18:00-19:30 Trilok Gurtu Band 
 
Parcul Civic: 
 
02.07.16 | 16:00-16:45 Petra Acker | 17:00-17:45 A-C Leonte | 18:00-19:30 Yaron 
Herman  
03.07.16 | 16:00-16:45 Jazzybirds | 17:00-17:45 Spanache x Pop | 18:00-19:30 
Theatre Fleas Orchestra 

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 30 iunie - 02 
iulie 2017, va avea loc cea de-a cincea ediţie Jazz™. Această manifestare a devenit 
deja un reper, şi, totodată o constantă în peisajul cosmopolit al Timişoarei, un 
eveniment internaţional în spiritul multicultural al oraşului.  

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 2016, a XXVII-a, s-a desfăşurat în perioada 
06 – 10 iulie, pe scena din Parcul Rozelor din Timişoara. 

Cea de-a treia ediţie a Festivalului Artelor Timişorene, organizată de Primăria 
Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului, a avut loc în perioada 6-12 
iunie 2016. 
Festivalul îşi propune, pe de-o parte, promovarea artiştilor locali, iar pe de altă parte 
facilitarea accesului publicului larg la diversitatea manifestărilor culturale ale orașului 
nostru. 
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Pe parcursul unei săptămâni întregi, artiştii Timişoarei: muzicieni de toate genurile, 
dansatori, actori şi alţi prestatori în teatru şi film, scriitori, pictori, sculptori şi designeri 
au venit în faţa timişorenilor şi a vizitatorilor pentru a-i încânta cu talentul lor. 
Manifestări ale frumosului au avut loc atât în aer liber, în tot centrul istoric al 
Timişoarei, precum şi în alte spaţii neconvenţionale.  
Ce am putut face la Festivalul Artelor Timişorene? 
Muzică, dans, film, sculptură, pictură, modă, teatru, design, literatură, fotografie, 
ateliere de creaţie, toate acestea le-aţi putut întâlni timp de o săptămână la 
Timişoara. Artişti de toate genurile, interpreţi, elevi, studenţi au invitat publicul să 
descopere fascinanta lume a artelor.  
În perioada 6-12 iunie, toate valorile culturale şi artistice ale Timişoarei au ieşit în 
stradă și în spaţii neconvenţionale construind un dialog al frumosului artistic cu 
publicul larg.  
Parteneri: Facultatea de Arte şi Design Timişoara din cadrul Universităţii de Vest 
Timişoara, Liceul de Arte Plastice Timişoara, Casa de Cultură a Municipiului 
Timişoara, Filarmonica Banatul Timişoara, Teatrul German de Stat din Timişoara, 
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Asociaţia Culturală Noua Acropolă, 
Fundaţia Interart Triade, Clubul de Dans Sportiv Magnum Team, Teatrul Ţache, 
Pelicula Culturală, Mandragora Film, Transilvania Film, Asociaţia Cultural-
Educaţională Melopolis, Tourmaline Boutique, Compania Volutarte, CHECK-
OUTimișoara. 

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 
tuturor Ziua Timişoarei, să menţinem un standard ridicat al tuturor manifestărilor şi să 
fim mândri de oraşul nostru.  

Manifestările au debutat miercuri, 3 august, de la ora 09.00, în Piaţa Petru Maior cu o 
depunere de coroane  la bustul colonelului Virgil Economu, cel care s-a aflat în 
fruntea trupelor române care au intrat în Timişoara la 3 august 1919. De la ora 10.00, 
în Piaţa Unirii, a avut loc o ceremonie publică prin care s-au marcat 97 de ani de la 
unirea Banatului cu România şi, totodată, de la instaurarea administraţiei româneşti 
în Timişoara. La ora 12.00 a avut loc întrunirea în Şedinţă Festivă a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara. De 
la ora 20.00 în Piaţa Victoriei, au avut loc concerte cu: Nicoleta Nucă, Liviu 
Teodorescu, Guess Who, Alexandra Stan. 
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Joi, 4 august, tot în Piaţa Victoriei, începând cu ora 19.00 iubitorii de blues şi jazz au 
fost invitaţi la Festivalul Blues pentru Timişoara. 

 
Pe tot parcursul zilei de vineri, 5 august, au fost programate manifestări sportive 
dedicate zilei oraşului nostru. De la ora 20.00 în Parcul Rozelor a avut loc un 
spectacol folcloric.  

Ziua Timişoarei, 3 August, a devenit ziua oraşului nostru prin Horărârea de Consiliu 
Local nr. 217 din 1999. Prin această hotărâre, se marchează ca zi a oraşului, 
momentul intrării trupelor româneşti în Timişoara, la 3 august 1919 şi instaurarea 
administraţiei româneşti. 

Ajuns la cea de-a cincea ediţie, Festivalul Baroc a avut loc în perioada 08-23 
octombrie, cu dorinţa declarată de a constitui un prilej de a conştientiza moştenirea 
culturală bogată pe care o are Timişoara. Manifestarea îşi propune, an de an, să 
readucă în atenţie ziua de 18 octombrie, declarată zi de importanţă locală prin HCL 
359 din 25.10.2011. În 18 octombrie 1716 prinţul Eugeniu de Savoya, personalitate 
care a marcat un moment de răscruce în istoria Europei, elibera cetatea Timişoara 
după 164 de ani de stăpânire otomană.  

Momentul 18 octombrie 1716 reprezintă unul de cotitură în istoria Timişoarei. După 
această dată Timişoara cunoaşte o dezvoltare pe toate planurile, devenind un oraş al 
premierelor. 
În cadrul Festivalului Baroc au avut loc o serie de evenimente, care au evocat 
memoria prinţului Eugeniu de Savoya şi au marcat 300 de ani de lumină pentru 
Timişoara.  

Programul festivalului a fost următorul: 

8 octombrie - Muzeul de Artă  
18.30 „Savoare Barocă” - serată dedicată lansării celei de-a V-a ediții a festivalului, 
cu participarea Incanto Quartetto, alături de: Caius Hera (lăută) şi Claudiu Șola (bas). 
  
18 octombrie - Domul Romano - Catolic  
20.00 „Timișoara 1716 - începuturile unui oraș european” - concert vocal-simfonic 
dedicat lui Eugeniu de Savoya. Conducerea muzicală: maestrul Walter Kindl. Soliști: 
Alina Todea, Maria Virginia Oniţă, Daniel Zah, Ovidiu Ciucuriţă, Lucian Oniţă. 
Evenimentul a fost completat de momente inedite pregătite de Capella Academica 
Timisiensis (concertmaestru Ioan Fernbach) și Corul de cameră al Filarmonicii 
Banatul (maestru de cor Iosif Todea). La orgă: Silviana Ana Cîrdu.  
 
20 octombrie - Filarmonica Banatul Timișoara 
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19.00 „L`Amore Innamorato” - concert extraordinar susținut de ansamblul de muzică 
veche L`Arpeggiata. Ansamblul este format din cei mai buni instrumentiști ai 
momentului, care aduc la viață muzica barocă și tradițională din întreaga lume. 
Conducerea muzicală: Christina Pluhar (teorbă). Invitat special: soprana Hana 
Blažíková. 
 
 
23 octombrie - Filarmonica Banatul Timișoara 
19.00 „Le Roi Danse” - concert de muzică barocă susținut de Orchestra Română de 
Tineret, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, cu participarea extraordinară a 
sopranei Rodica Vică.  
Lully, Rameau, Handel, Purcell sunt doar o parte din compozitorii ale căror lucrări 
geniale le-am auzit ieșind de sub bagheta tânărului dirijor Gabriel Bebeșelea, 
recunoscut ca fiind „unul din cei mai talentaţi dirijori români ai ultimelor decenii" 
(Jurnalul Festivalului George Enescu, 7 Septembrie 2011).  
Concertul s-a bucurat de participarea renumitei soprane Rodica Vică, deţinătoarea 
mai multor premii naţionale şi internaţionale.  
În prima săptămână a lunii septembrie, între 03-04 septembrie, pe parcursul a două 
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 2016 “Săptămâna mobilităţii” s-a desfăşurat în perioada 16 - 22.09.2016 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. Tema a fost "Smart and sustainable mobility – an investment for 
Europe"-  "Mobilitate inteligentă şi durabilă - o investiţie pentru Europa", în ideea de a 
încuraja oamenii să se gândească la costurile legate de mobilitate, atât la nivel 
personal cât şi la nivel social, şi, prin urmare, să aleagă modul cel mai rentabil atunci 
când călătoresc. Scopul a fost acela de a încuraja municipalitatea să introducă şi să 
promoveze transportul durabil şi folosirea mijloacelor alternative de transport: 
bicicleta, mersul pe jos, mijloacele de transport în comun. Din gama de opţiuni de 
transport disponibile, fiecare dintre noi, putem alege modul corect atunci când 
călătorim, putem combina mijloacele de transport în comun, ceea ce poate duce, de 
multe ori, la o călătorie mai rapidă şi mai eficientă.  
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Săptămâna mobilităţii îşi propune să promoveze politicile locale existente, iniţiativele 
şi cele mai bune practici legate de mobilitatea urbană durabilă; să contribuie la 
creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la pagubele pe care 
tendinţele actuale de mobilitate urbană le generează asupra mediului şi a calităţii 
vieţii; îi invită pe toţi participanţii la trafic să facă parte dintr-o campanie la nivel 
european. Totodată, subliniază angajamentul faţă de politicile locale de transport 
urban durabil şi lansează  noi politici pe termen lung, precum şi adoptarea de măsuri 
permanente. 
Cu acest prilej, Biroul Organizare Evenimente a organizat o serie de acţiuni care au 
promovat formele alternative de transport.  

 

În perioada 24-25 septembrie, în Parcul Rozelor, Primăria Municipiului 
Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului, cu participarea Consiliului Consultativ al 
Minorităţilor Naţionale au organizat Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice din 
Timişoara şi Festivalul Gastronomic, ambele aflate la cea de-a treia ediţie. 
Intenția municipalităţii este aceea de a le oferi timişorenilor, pe lângă programul 
artistic prezentat, posibilitatea de a gusta 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, 
organism constituit la nivel local. Prin acest festival, municipalitatea îşi propune să 
păstreze şi să promoveze autenticitatea folclorului şi a tradiţiilor minorităţilor 
etnice din Timişoara şi să dea un imbold organizării de ansambluri folclorice, 
etniilor care la ora actuală nu le au. 

Manifestările deja tradiţionale, care îmbină latura culturală cu cea comercială în 
contextul sărbătorilor creştine, organizate de Biroul Organizare Evenimente, prin 
Casa de Cultură a Municipiului, 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 16-20 decembrie 2016 a marcării a 
27 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.  

Manifestările dedicate Revoluţiei au cuprins depuneri de coroane, aprinderea de 
candele, lansări de carte, competiţii sportive şi dezbateri. În 20 decembrie 1989, 
Timişoara a devenit primul oraş liber de comunism din România. La 27 de ani de la 
Revoluţia Română, municipalitatea timişoreană a organizat în data de 20 decembrie, 
de la ora 18.00, în Piaţa Victoriei, concertul Rock for Revolution, în memoria eroilor 
care s-au jertfit pentru libertate în decembrie 89. Pe scenă au urcat următoarele 
trupe: Sonatic, Pro Musica şi Pasărea Rock. 
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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 2016 a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare dlor Bocșa M. Octavian şi 
Hegheș S. Iosif – HCL nr. 105/ 05.04.2016, dlui. Stuart J. Brink – HCL nr. 
106/05.04.2016, dlui. Dumitru- Dorin Prunariu - HCL nr.145/10.05.2016, dlui. Ioan 
Olimpiu Marconi –HCL nr. 146/10.05.2016, dnei. Viorica Bãlan – HCL nr. 
24/29.07.2016, dlui Decebal Anastasescu – HCL nr. 23/ 29.07.2016, dlui. Aurel 
Gheorghe Ardeleanu - HCL nr. 26/ 29.07.2016; dlui Marcel Nicolae Botscheller HCL 
nr. 25/29.07.2016, dnei Maria Dida Ghiaţă – HCL nr. 174/2016 .  

În luna decembrie a avut loc Gala Excelenţei timişorene. Gala, care a ajuns la cea 
de-a şaptea ediţie, este o acţiune finanţată de Consiliul Local al municipiului 
Timişoara, un eveniment tradiţional, care se desfăşoară anual şi este dedicat 
timişorenilor cu rezultate deosebite în domeniile lor de activitate. 
  
Primăria Municipiului Timişoara premiază eforturile depuse, munca şi seriozitatea, 
încununate cu rezultate deosebite în rândul tinerilor elevi. 
  
În 7 decembrie au fost premiaţi, 431 de elevi ai claselor V-XII, care au obținut media 
10 la învățătură în anul şcolar 2015/2016. Alături de aceștia au fost premiați și elevii 
care activează în corurile de copii „Cantanti” și „Lebedele”, care au susținut și o 
reprezentație artistică. 
 
Gala Excelenţei a continuat luni, 12 decembrie, de la ora 12.00, în Sala de Cenaclu a 
filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, unde au fost premiate operele 
literare pentru anul editorial 2015. 
 
Miercuri, 14 decembrie, de la ora 13.00, în Sala de Consiliu a PMT, au fost decernate 
diplome şi premii elevilor care au obţinut nota 10 la examenul de Bacalaureat, 
olimpicilor internaţionali şi profesorilor lor coordonatori. Tot în 14 decembrie, în 
Amfiteatrul Alexandru Rogojan al Universităţii Politehnica, bd. V. Pârvan nr. 2 corp D, 
au fost premiaţi studenţii şi tinerii cercetători din mediul universitar. 
  
Pe 15 decembrie, la ora 13.00, în Sala de Consiliu a PMT, au fost premiați artiștii 
timișoreni. 
 
Primăria Municipiului Timişoara a premiat în acest an: 431 de elevi care au obtinut 
media 10 la învăţătură în anul scolar 2015 - 2016, 28 de membri ai corului “Cantanti”, 
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58 membri ai corului “Lebedele”, 3 elevi merituoşi care au obţinut nota 10 la 
examenul de Bacalaureat, 16 olimpici internaţionali şi profesorii lor coordonatori, 36 
de studenţi eminenţi, 4 cercetători și 36 artişti care activează în instituțiile de cultură 
timișorene, alături de 6 scriitori. 
 
În ceea ce priveşte raportul privind liberul acces la informaţiile de interes public la 
nivelul Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2016, Biroul Organizare Evenimente a 
preluat de la instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un număr de 
580 solicitări scrise făcute în baza Legii 544 / 2001 a liberului acces la informaţiile de 
interes public, la care au fost formulate răspunsuri ca urmare a informaţiilor primite 
de la compartimentele din cadrul instituţiei. Aceste solicitări au vizat: 
- utilizarea banilor publici (proiecte europene, contracte, investiţii, cheltuieli) – 298; 
-modul de indeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -  75; 
- acte normative, reglementări – 14; 
- activitatea liderilor instituţiei –27; 
-informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 - 3 
- altele (informaţii privind autorizaţii de construire, PUG, PUZ, acorduri exerciţii 
comerciale, detalii privind situaţiile juridice, terenuri, locuinţe, liste, detalii privind 
procesele Primăriei Municipiului Timişoara) – 163. 
Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil a fost de 565, alte 15 solicitări 
făcând parte din categoria informaţiilor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, 
conform Legii 544/2001, art.12 lit. d.  
Primarului Municipiului Timişoara i-au fost adresate, în cursul anului 2016, un număr 
de 22 de reclamaţii administrative, de către petenţii nemultumiţi de răspusurile primite 
la solicitările făcute in baza Legii 544/2001. Dintre aceste reclamaţii 3 au fost 
rezolvate favorabil reclamantului, restul de 19 fiind respinse ca neîntemeiate.  

 
Democrația participativă reprezintă participarea activă a cetățenilor la viața 
democratică  a comunității, implicarea cetățenilor în procesul luării deciziilor și 
înțelegerea procesului decizional în general.  
La nivelul oraşului Timişoara, cetăţenii sunt consultaţi în mod constant cu privire la 
problemele de interes local. 
În acest sens, la Timişoara funcţionează de mai mulţi ani următoarele structuri cu rol 
consultativ: 

 20 Consilii Consultative de Cartier 
 1 Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret 
 1 Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale 

 
----------------------- 
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Cu activitate neîntreruptă începând din anul 2003, cele 20 de structuri consultative 
timişorene cunoscute sub numele generic de Consilii Consultative de Cartier (CCC), 
au depus şi în anul 2016 o serie de propuneri de îmbunătăţire a nivelului de trai din 
cartiere. Principalul rol al Direcţiei Comunicare a fost acela de moderator şi 
catalizator, aceasta reprezentând totodată interfaţa cu toate departamentele 
Primăriei.  
 
La fel ca şi în anii anteriori, pe parcursul întregului an au avut loc întâlniri ale 
reprezentanţilor administraţiei locale cu cetăţenii din cartierele Timişoarei. În măsura 
în care acest lucru a fost posibil, solicitările au primit răspuns în cursul şedinţelor. 
Urmare a menţionării în cadrul proceselor verbale de şedinţă, toate probleme ridicate 
au fost comunicate spre rezolvare compartimentelor de resort din cadrul Primăriei, 
petenţii primind răspunsuri scrise. 
Totodată, în cadrul întâlnirilor au fost monitorizate atât investiţiile şi lucrările majore 
din cartiere, aflate în derulare, precum şi lucrările noi.  
 
Înscriindu-se deja printre evenimentele devenite tradiţionale pentru oraşul nostru, 
evenimentele culturale realizate în cartiere au beneficiat în mod constant de 
colaborarea şi susţinerea Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 
Tradiţia a fost urmată şi în acest an, Consiliile Consultative de Cartier organizând şi 
în anul 2016 – cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara şi administraţiei 
locale timişorene – seria de evenimente intitulate „Zilele Cartierului”. 
 
----------------------- 
 
 
Tot din categoria structurilor consultative aparţinând democraţiei participative face 
parte şi Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  (CCPT). Această este o 
structură consultativă fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Primăria 
Municipiului Timişoara, fiind formată din reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret. 
Organizată în conformitate cu HCL nr. 243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 
326/26.06.2014, CCPT funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte 
elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel 
local. 
Pe parcursul întregului an au avut loc întâlniri de plen ale Consiliului, unul dintre 
principalele subiecte vizate fiind reprezentat de punerea în practică a Strategiei de 
tineret a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020. În contextul punerii în 
practică a prevederilor Strategiei pentru Tineret, administraţia locală timişoreană a 
acordat şi în anul 2016 o serie de finanţări, principalul grup de beneficiari fiind tinerii. 
 
Totodată, prin intermediul HCL nr. 133/18.10.2016, Municipiul Timişoara a devenit 
partener în cadrul proiectului intitulat „Creating a framework and developing contents 
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for tomorrow's youth centres”, proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-
RO01-KA205-024305. 
 
Scopul proiectului constă în realizarea unei reţele de centre de tineret, precum şi 
dezvoltarea acestora, dotarea centrelor şi organizaţiilor de tineret care sunt parteneri 
în consorţiu cu o serie de abilităţi pentru tineri şi lucrători de tineret, precum şi 
metodelor de lucru şi instrumentelor adaptate nevoilor viitoare. 
Proiectul „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth 
centres” se finanțează în cadrul programului ERASMUS+ ca proiect strategic în 
domeniul tineretului/ Key Action 2 - Strategic partnership in  the field of: Youth. 
Durata proiectului este de 30 de luni, având ca perioadă de începere luna septembrie 
2016. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş are rolul de coordonator în cadrul 
proiectului, Municipiul Timişoara având rolul de partener. 

 
În proiect sunt implicate patru organizaţii de tineret: Fundaţia Judeţeană pentru 
Tineret Timiş; Roter Baum Berlin UG – zentrale, Nuorisokeskus Villa Elba; RIS, 
Raziskovalno izobrazevalno sredidsce Dvorec Radikan; o universitate: Universitat 
Autonoma de Barcelona; precum şi o administraţie publică – Municipiul Timişoara. 
Obiectivele proiectului sunt următoarele: 

 dezvoltarea şi testarea unui set de instrumente pentru lucrul cu tinerii 
(având ca bază criteriile Standardului de Calitate al Consiliului 
European - European Council Quality Label) în cele patru centre de 
tineret ale consorţiului, pentru perioada de doi ani şi jumătate 

 crearea şi testarea conţinutului, cu adaptarea nevoilor, centrându-se pe 
planificarea carierei şi incluziunea tinerilor în cele patru centre de tineret 
ale consorţiului, pentru perioada de doi ani şi jumătate 

 
Valoarea totală a proiectului este de 175.036 euro, din care suma de 6.000 euro este 
destinată Municipiului Timişoara.  
 
Informaţii suplimentare: 
https://timisoara-capitala-tineretului.ro/centrele-de-tineret-se-dezvolta-dupa-noi-
viziuni-de-lucru-tinerii-beneficiaza-de-oportunitati-extraordinare/  
----------------------- 
 
 

Urmare a implicării tinerilor în viaţa civică, Timişoara a devenit prima capitală a 
tineretului din România.  
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Timp de un an de zile, din mai 2016 până în mai 2017, tinerii și organizațiile de 
tineret au primit invitaţia de a se implica în activități și proiecte, pentru a transforma 
orașul și a-l pune pe harta orașelor tinere din România și din Europa.  

CHECK-OUTimișoara – grafie în limba engleză – este îndemnul Timișoara Capitala 
Tineretului în România adresat tinerilor, și anume: „verifică, inspectează, cunoaște-ți 
orașul! ”, dar și: „ieși din spațiile închise, în stradă sau în natură pentru a fi cu ceilalți 
tineri, pentru a interacționa și a produce rezultate pentru tine și pentru comunitate”. 

Ce Caut: Timișoara – grafie în limba română – este întrebarea pe care și-o pun tinerii 
timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea și 
cu orașul lor. 

Scop:  

 conectarea tinerilor la spaţiul urban, precum şi crearea unui sentiment de 
apartență la comunitatea locală, prin interacţiune şi implicare. 

Obiective specifice: 

1. participarea tinerilor la procesul decizional de la nivel local 
2. încurajarea tinerilor din alte orașe din țară să participe la procesul 

decizional de la nivel local și național 
3. implicarea tinerilor din Timișoara în proiecte-model care vor fi replicate 

în alte orașe din România 
4. încurajarea voluntariatului prin activități dedicate tinerilor din organizații 

și tinerilor neafiliați 
5. promovarea intervențiilor de durată ale tinerilor în spațiul urban 
6. includerea spațiilor nevizitate, uitate, periferice în proiecte de 

revitalizare urbană 
7. încurajarea organizării de către tineri de activități în aer liber şi a 

participării tinerilor la acest tip de activități 
8. promovarea dimensiunii internaționale a relației între tinerii din 

Timişoara, prin interacțiune între tinerii timișoreni și tinerii din alte țări 
care trăiesc în orașul de pe Bega. 
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Informaţii suplimentare: 
 https://timisoara-capitala-tineretului.ro/ 
 https://www.facebook.com/checkouttimisoara 
 https://www.instagram.com/checkoutimisoara/  

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

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. 

Întâlnirile lunare ale CCMN au fost vizat principalele probleme cu care se confruntă 
minorităţile naţionale.  

Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, 
împreună cu Consiliul Consultativ al Minorităților Naționale, au organizat în perioada 
24-25 septembrie 2016, Festivalul Minorităților Etnice din Timișoara. Evenimentul, 
aflat la cea de-a treia ediție, a avut loc în Parcul Rozelor, unde s-au organizat ateliere 
meșteșugărești, o prezentare de produse culinare, precum şi un spectacol folcloric 
susținut de formații reprezentative ale minorităților naţionale participante: Uniunea 
Sârbilor, Comunitatea Evreilor din Timișoara, Forumul Democrat German, Uniunea 
Bulgarilor din Banat, Uniunea Democrată a Maghiarilor/Asociația Comunitară pentru 
Banat, Uniunea Ucrainienilor, Asociația Partida Romilor Pro Europa, Asociația 
Machedon-Armână și Asociația Italienilor din România. 

Cu această ocazie au fost prezentate obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor etnice 
participante, pe lângă muzică şi dansuri, specialităţile culinare reuşind să surprindă 
atmosfera specifică acestui colţ de lume, caracterizată de secole prin bună înţelegere 
şi respect reciproc. 

----------------------- 
 
3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2017  

Obiectivul principal al Biroului Organizare Evenimente este promovarea imaginii şi 
prestigiului municipiului Timişoara ca organizator de manifestări emblematice cu 
caracter de masă.  Coordonarea şi gestionarea operativă a evenimentelor şi 
festivalurilor devenite tradiţionale, alături de Casa de Cultură a Municipiului 
Timişoara, care se ocupă de organizarea şi de partea financiar - contabilă, 
dezvoltarea agendei de evenimente culturale şi introducerea de noi proiecte.  
Totodată, Biroul Organizare Evenimente participă la dezvoltarea relaţiilor cu 
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societatea civilă prin creşterea implicării cetăţenilor în deciziile care se iau la nivel de 
oraş şi prin asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public la nivelul 
Primăriei Municipiului Timişoara în baza Legii 544/2001.  

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 2017, precum şi a direcţiilor trasate în 
Strategia culturală a municipiului Timisoara, aprobată prin HCL 535/2014 privind 
aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, şi 
ţinând cont şi de Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 
574/2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru 
perioada 2014-2020 a municipiului Timişoara, Biroul Organizare Evenimente 
continuă promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara prin 
evenimente de amploare, în vederea pregătirii oraşului nostru, Timişoara Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021.  

De asemenea, Biroul Organizare Evenimente, din cadrul Direcţiei Comunicare 
contribuie la 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, a 
reducerii birocraţiei, creşterii operativităţii, asigurării unor relaţii de informare şi 
comunicare de calitate. 

 

BIROUL RELAŢII LOCALE, NAŢIONALE ŞI REGIONALE 
DIN CADRUL DIRECŢIEI COMUNICARE 
 
 
Biroul Relaţii Locale, Naţionale şi Regionale are în componenţă un post şef birou, 4 
posturi de execuţie şi următoarele atribuţii: 

- Creşterea nivelului de comunicare şi păstrarea legăturii cu instituţiile de cultură 
aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, participarea ca 
membru în Consiliile de Administraţie ale acestora, evaluarea anuală şi, după caz, 
evaluarea finală; 

- Instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara sunt: 
Filarmonica Banatul Timişoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat 
Csiky Gergely şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; 

- Anul acesta au avut loc: evaluarea finală a managementului Filarmonicii Banatul 
Timişoara şi evaluarile anuale la: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat 
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Csiky Gergely şi la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2016; 

- Prin HCL nr. 77/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara; prin HCL nr.120/2016 s-a aprobat Regulamentul - 
cadru de organizare şi desfãsurare a concursului de proiecte de management pentru 
instituţiile publice de culturã din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara; HCL nr. 123/2016 a aprobat rezultatul final al evaluãrii finale, pentru 
perioada 2011-2015, a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara; HCL nr. 
202/2016 a aprobat rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului 
Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi 
Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; 

‐ Legătura cu membrii Comisiei de Cultură a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara;  
 
‐ Urmărirea implementării Strategiei culturale a Municipiului Timişoara 2014- 2024; 
document de politică public, realizat cu finanţare europeană prin programul România 
- Serbia IPA Cross Border Cooperation Program - Serbia- Poli culturali- Politica 
Culturală ca instrument de dezvoltare comunitară şi regională/Poles of cultures - 
Cultural Policy as a Tool for Community and Regional Development, în care 
partenerul lider a fost Institutul Intercultural Timişoara, iar Municipiul Timişoara a fost 
partener 2, proiect realizat în perioada 6 iunie 2013- 5 decembrie 2014; 
‐ Promovarea proiectelor timişorene de artă în spaţiu public la Parcul Triade şi 
Timişoara Art Encounters; 
‐ Continuarea parteneriatului cu Facultatea de Arte pentru promovarea tinerilor artişti 
(studenţi, masteranzi şi doctoranzi) în spaţiul expoziţional al Primăriei din Piaţa 
Victoriei nr.5, vis-a vis de Bancpost. Pe parcursul anului 2016 au fost organizate un 
număr de 14 de expoziţii personale şi de grup. De asemenea, pe simezele de la 
etajul 1 al spaţiului expoziţional al Primăriei, au avut loc 3 expoziţii tematice dedicate 
oraşului; 
 
- Colaborarea cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană pentru finalizarea 
dosarului de candidatură a Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 
2021, titlu care a fost câştigat de oraşul nostru în data de 16.09.2016; 
 
- Păstrarea legăturii cu instituţiile culturale ale oraşului şi realizarea corespondenţei 
diverse în domeniul culturii.  
 
2. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2017  
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- menţinerea şi dezvolatrea relaţiilor interinstituţionale cu instituţiile culturale aflate în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 

- iniţierea de relaţii noi între municipalitate şi diferite asociaţii culturale, ONG-uri, 
persoane fizice şi alte instituţii culturale din oraş şi realizarea corespondenţei diverse 
în domeniul culturii; 

- gestionarea spaţiului expoziţional al Primăriei Municipiului Timişoara prin 
organizarea de expoziţii care completează orizontul cultural al comunităţii şi 
promovează interesul pentru cultură şi artă; 

- participarea la manifestările organizate de municipalitate, pentru promovarea 
obiectivelor proiectului Poli culturali-Politica Culturală ca instrument de dezvoltare 
comunitară şi regională/ Poles of cultures- Cultural Policy as a Tool for Community 
and Regional Development în rândul populaţiei; 

- de asemenea, Biroul Relaţii Locale, Naţionale şi Regionale, din cadrul Direcţiei 
Comunicare contribuie la asigurarea unei administraţii eficiente şi eficace în condiţii 
de legalitate şi transparenţã în raport direct cu creşterea gradului de satisfacţie a 
cetaţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a implementãrii sistemului de 
management, a reducerii birocraţiei, creşterii operativitãţii, asigurãrii unor relaţii de 
informare şi comunicare de calitate. 

 

COMPARTIMENTUL PRESĂ 

Compartimentul Presă are în componenţă 2 posturi de execuţie şi are următoarele 
atribuţii: 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI  

Compartimentul Presă are ca obiect de activitate colaborarea cu jurnaliştii, 
redactarea şi transmiterea de comunicate, organizarea conferinţelor de presă, 
editarea de materiale informative, comunicarea cu cetăţenii.  

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016  

Promovarea transparenţei decizionale şi a democraţiei participative, realizarea unei 
corecte informări a cetăţenilor sunt obiective ale activităţii municipalităţii în relaţia cu 
mass-media, iar această relaţie este menţinută prin intermediul conferinţelor de 
presă, al comunicatelor de presă şi al ieşirilor pe teren pentru prezentarea diferitelor 
proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate. Conferinţele de presă se desfăşoară 
o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 11.00, dar ele se organizează şi 
atunci când este necesară informarea în timp util a timişorenilor. Au fost organizate şi 
alte conferinţe de presă, nu numai cea săptămânală, ceea ce face ca, în total, să 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 80 

 

avem în anul 2016 un număr de 73 de conferinţe de presă organizate, având diferite 
teme, la care au luat parte jurnaliştii din presa locală şi centrală, accesul fiind liber. 
Compartimentul de presă a pregătit 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 2016 au fost postate pe site-ul www.primariatm.ro un număr de 824 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 12 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 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 care 
fac cinste Timişoarei. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, de la an la an, a 
sporit numărul de pagini şi volumul de informaţii. 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.  

 COMPARTIMENT  E-COMUNICARE 
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1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

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

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are ca obiect de activitate informarea publicului larg 
privind activitatea Primăriei Municipiului Timişoara prin mijloace electronice cu 
cetăţenii. Acest lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a 
portalului www.primariatm.ro.  

 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016 

Activitatea de informare a publicului larg prin mijloace electronice: 

Portalul web al Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, conţine trei 
secţiuni: Primăria, Monitorul şi Timişoara. Portalul este constituit din mai multe 
aplicaţii online ce au ca scop crearea unui mijloc de informare electronic cu cetăţenii, 
în timp real, despre activitatea administraţiei publice locale, oferirea de servicii online 
precum şi crearea unei arhive de informaţii despre oraşul Timişoara utile cetăţenilor, 
turiştilor şi oamenilor de afaceri. Dovada utilităţii acestui portal, constă în faptul că 
site-ul www.primariatm.ro, conform www.trafic.ro, la Categoria Regional ocupă locul 
46 în topul audienţei pe anul 2016. 

În anul 2016, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 
 

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

2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012 şi s-
a creat un nou formular online pentru programarea elevilor şi studenţilor la 
Cabinetele Stomatologice aflate în subordinea Primăriei Municipiului 
Timişoara; 

3. S-au publicat planurile urbanistice de detaliu şi zonale care au fost supuse 
dezbaterilor publice, anunţuri de achiziţii publice, certificate şi autorizaţii de 
construire, comunicate de presă, şi alte informaţii de interes public. 

4. S-a continuat cu administrarea Monitorul online a Primăriei Municipiului 
Timişoara, ziar online care se actualizează zilnic cu informaţii despre 
activitatea primăriei şi a Consiliului Local Timişoara. 

5. În decembrie 2012, s-a finalizat 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 
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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; 

 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2017 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2017 ne-am propus 
îmbunătăţirea continuă a relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și 
asigurarea de servicii de informare şi documentare accesibile tuturor cetăţenilor care 
interacţionează cu spaţiul Web. În acest sens, se va continua colaborarea cu firma 
prestatoare de servicii de întreţinere şi dezvoltare a portalului Primăriei Municipiului 
Timişoara în vederea pregătirii conţinutului site-ului pentru noul design web al paginii 
oficiale de internet a instituţiei.   

 BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016 

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 2016 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 2016:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 5 posturi de 
execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi, din care 2 posturi 
temporar vacante; 

- posturi vacante: 1 post de execuţie, funcţionar public. 
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Şef Birou: Diana Donawell 

 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 
a) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele 

înfrăţite şi partenere; 
b) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu alte 

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

şi reţele de oraşe şi diverse instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale; 
d) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu 

reprezentanţe străine în România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 
e) propune Primarului iniţierea de Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi 

Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 
 

   5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE CU 
ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE, CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE 
EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

5.1.1 COOPERAREA CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE 

În cursul anului 2016 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi 
partenere. Au avut loc un număr de 47 de acţiuni şi diverse schimburi în mai multe 
domenii de activitate, după cum urmează: 

Oraşe înfrăţite 

 Graz (Austria) – în domeniile administrativ şi mediu; 
 Mulhouse (Franţa) – în domeniile administrativ, social, protecţie civilă, cultural, 
turism, horticultură şi spaţii verzi; 
 Faenza (Italia) ) – în domeniile administrativ, social, cultural şi sportiv; 
 Karlsruhe (Germania) ) – în domeniile administrativ, servicii publice, social, 
medical, cultural, sportiv, tineret şi proiecte europene; 
 Rueil-Malmaison (Franţa) – în domeniile administrativ şi cultural; 
 Szeged (Ungaria) – în domeniile administrativ, cultural, turism, mediu, servicii 
publice, proiecte europene şi dezvoltare locală; 
 Gera (Germania) – în domeniul administrativ; 
 Treviso (Italia) – în domeniul administrativ; 
 Novi Sad (Serbia) – în domeniile administrativ, dezvoltare locală, cultural şi 
proiecte europene; 
 Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 
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 Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 
 Cernăuţi  (Ucraina) – în domeniile administrativ, cultural şi sportiv; 
 Trujillo (Peru) – în domeniul administrativ; 
 Da Nang (Vietnam) – în domeniul administrativ; 
 Lublin (Polonia) – în domeniile administrativ, dezvoltare locală, cultural, tineret, 
şcolar, economic, horticultură şi proiecte europene; 
În luna aprilie 2016 a fost semnat un acord de înfrăţire şi cooperare cu oraşul Lublin 
din Polonia prin care a fost prevăzută cooperarea în mai multe domenii de activitate: 
administrarea oraşelor, urbanism, cultură, sport, economie, social, protecţia mediului, 
turism, dezvoltare locală, proiecte europene, educaţie şi învăţământ superior, 
inovare, înalte tehnologii şi tehnologia informaţiei. 

Oraşe partenere: 

 Munchen (Germania) – în domeniile administrativ, servicii publice şi şcolar; 
 Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina) – în domeniile administrativ, cultural şi 
sportiv; 
 Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 
 Pancevo (Serbia) – în domeniul cultural; 
 Zrenjanin (Serbia) – în domeniul cultural. 
5.1.2 COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 
INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2016, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate 
diverse activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în 
reţelele de oraşe Eurocities, Clubul de la Strasbourg, LIKE (Les Rencontres),  Cities 
for Sport, Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici, Energy Cities/ Energie 
Cités, 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; 
- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 
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- participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru tematice, Adunarea Generală 
Anuală etc. 

 

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

 

5.2.1 COOPERAREA CU NOI ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE ALTE CONTINENTE 

În cursul anului 2016, Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru 
dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele oraşele Oslo din Norvegia, Barcelona 
din Spania şi Vârşeţ din Serbia şi a iniţiat relaţii de cooperare cu oraşele Budapesta, 
Debrecen, Mako şi Mórahalom din Ungaria, Ulm din Germania, Kikinda din Serbia şi 
Rijeka din Croaţia. Au avut loc un număr de 13 acţiuni şi diverse schimburi în mai 
multe domenii de activitate, după cum urmează: 

 Oslo (Norvegia) – în domeniile administrativ, social şi proiectelor europene; 
 Barcelona (Spania) – în domeniul cultural, social şi protejării şi conservării 

patrimoniului arhitectural; 
 Vârşeţ (Serbia) – în domeniul cultural; 
 Budapesta (Ungaria) – în domeniul cultural; 
 Debrecen (Ungaria) – în domeniile administrativ, cultural şi horticulturii; 
 Mako (Ungaria) – în domeniul cultural; 
 Mórahalom (Ungaria) – în domeniul cultural; 
 Ulm (Germania) – în domeniile administrativ şi şcolar; 
 Kikinda (Serbia) – în domeniul cultural; 
 Rijeka (Croaţia) – în domeniul cultural. 
 

5.2.2 COOPERAREA CU NOI ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 
INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2016, Municipiul Timişoara a iniţiat cooperarea cu Asociaţia Mondială 
a Oraşelor şi Autorităţilor Locale Unite/ the World Association of United Cities and 
Local Governments (UCLG) cu care a încheiat un Acord de parteneriat pentru 
participarea la Programul Oraşe Pilot Europa 2015-2017 „Cultura în Oraşele 
Sustenabile. Învăţare cu Acţiunile Cultura 21 în Europa”. 
 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE STRĂINE DIN 
ROMÂNIA ŞI TIMIŞOARA ŞI CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE ALE ROMÂNEI 
ÎN STRĂINĂTATE 
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În cursul anului 2016, Primăria Municipiului Timişoara a continuat relaţiile de 
cooperare cu ambasadele în România ale Republicii Austria, Republicii Federale 
Germania, Republicii Franceze, Republicii Serbia, Republicii Italiene, Republicii 
Cehe, Republicii Coreea, Republicii Tunisiene, Ungariei, Regatului Ţărilor de Jos, 
Republicii Peru, Statelor Unite Mexicane, Regatului Suediei, Statelor Unite ale 
Americii, Japoniei, Regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Regatului Spaniei, cu 
Consulatul Ungariei la Cluj-Napoca şi cu consulatele din Timişoara ale Republicii 
Federale Germania, Republicii Serbia, Republicii Austria, Regatului Ţărilor de Jos, 
Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Tunisiene, Regatului Suediei, 
Republicii Cehe, Republicii Peru, Republicii Moldova, Ungariei, Republicii Bulgaria, 
Republicii Estonia, Regatului Spaniei şi Republicii Coreea, precum şi cu Ambasadele 
României în Franţa şi Serbia. 

De asemenea, au fost iniţiate relaţii de cooperare cu ambasadele în România ale 
Republicii Croaţia, Confederaţiei Elveţiene şi Republicii Moldova, precum şi cu 
Ambasada României în Cuba. 

 

5.4 DELEGAŢII STRĂINE PRIMITE 

În cursul anului 2016, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 71 de 
delegaţii străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 32 
delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai Ambasadelor, Consulatelor şi reprezentanţi oficiali ai 
diverselor state; 17 delegaţii din oraşe înfrăţite, 14 delegaţii din oraşele partenere şi 8 diverse 
alte delegaţii. 

 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2016, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 
13 delegaţii, după cum urmează: 3 deplasări în oraşele înfrăţite, 3 deplasări în 
oraşele partenere, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor de oraşe şi 3 
deplasări – participări la conferinţe internaţionale etc. 

 

5.6 PARTICIPARE LA ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

În cursul anului 2016, Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 7 
evenimente: Simpozionul „Servicii de gospodărire comunală” - organizat de către 
Ambasada Republicii Austria în România în cadrul unei misiuni economice în vestul 
ţării (22-23 februarie 2016), a 2-a ediţie a Festivalului Timfloralis (22-24 aprilie 2016), 
“Ziua Timişoarei 2016” (2-4 august 2016), Întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei 
Europene, Ministerului Culturii şi experţii europeni pentru susţinerea candidaturii 
Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 (12 septembrie 2016), 
Festivităţile aniversare organizate cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de la eliberarea 
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Timişoarei de sub ocupaţia otomană de către trupele conduse de Prinţul Eugeniu de 
Savoia (15 octombrie 2016), Conferinţa „Întâlnirile franco-române în domeniul 
turismului. Învățarea limbilor străine și formarea în meseriile turismului: un sector în 
plină schimbare.” - organizată de Ambasada Franţei şi Institutul Francez din România 
(24-25 octombrie 2016) şi „Zilele Culturii Austriece la Timişoara” (14-15 noiembrie 
2016). 

 
5.7 PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE 
În cursul anului 2016, prin intermediul Biroul Relaţii Internaţionale au fost făcute 
demersurile necesare pentru participarea Municipiului Timişoara la 2 proiecte 
internaţionale:  

- Programul Oraşe Pilot Europa/ Pilot Cities Europe 2015-2017 „Cultura în 
Oraşele Sustenabile. Învăţare cu Acţiunile Cultura 21 în Europa/ Culture in 
Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe”, program 
implementat în parteneriat cu UCLG - Asociaţia Mondială a Oraşelor şi 
Autorităţilor Locale Unite; 

- Proiectul „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth 
centres”, proiect strategic în domeniul tineretului finanțat în cadrul programului 
european ERASMUS+;  

De asemenea, Biroul Relaţii Internaţionale a sprijinit demersurile (scrierea aplicaţiei 
proiectului, comunicare cu liderul de proiect şi expertul, traduceri) pentru participarea 
la proiectul „URB-Inclusion”, proiect în domeniul social finanţat în cadrul Programului 
de cooperare URBACT III al Comisiei Europene al cărui lider de proiect este oraşul 
Barcelona. 
 

5.8 PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE 
PRIMARULUI  

În anul 2016 a fost promovat un număr de 4 hotărâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi o dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. 

 

5.9 COOPERAREA CU AUTORITĂŢI PUBLICE DIN ŢARĂ 

În cursul anului 2016 a fost întocmit un număr de 14 rapoarte şi situaţii pentru 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş şi Institutul Naţional de Statistică. 

 

5.10 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

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

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

 

5.11 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2017 

- continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele înfrăţite şi partenere, 
cu asociaţiile şi reţelele de oraşe europene şi internaţionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea de noi relaţii de cooperare cu oraşe din Europa şi de pe alte 
continente, cu asociaţii şi reţele de oraşe europene şi internaţionale. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016 

Indicatori aferenţi procesului de cooperare internaţională: 

 

 Număr acţiuni de cooperare internaţională realizate: 112 acţiuni  
(36 acţiuni cu oraşele înfrăţite, 24 acţiuni cu oraşele partenere, 7 acţiuni cu 
reţelele de oraşe, 34 acţiuni cu ambasadele şi consulatele, 11 acţiuni diverse) 

 

 Număr oraşe cu care au fost iniţiate şi dezvoltate noi relaţii de cooperare: 10 
oraşe (din Europa) 
 

 Număr asociaţii şi reţele de oraşe europene şi internaţionale cu care au fost 
iniţiate noi relaţii de cooperare: 1 asociaţie  
 

 Număr vizite delegaţii străine organizate: 71 delegaţii  
(32 delegaţii de reprezentanţi ai ambasadelor, consulatelor şi reprezentanţi 
oficiali ai diverselor state, 17 delegaţii din oraşele înfrăţite, 14 delegaţii din 
oraşele partenere şi 8 diverse alte delegaţii) 

 

 Număr deplasări externe organizate: 13 deplasări 
(3 deplasări în oraşele înfrăţite, 3 deplasări în oraşele partenere, 4 deplasări – 
participări la întâlniri în cadrul reţelelor de oraşe şi 3 deplasări – participări la 
conferinţe internaţionale etc.) 

 

Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii 
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Biroul Managementul Documentelor 

 

Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii – cam .12 

     Componenţa :  - şef serviciu: Ioana Georgiu 

   - număr angajaţi : 17 

Biroul Managementul Documentelor – cam. 24 

       Componenţa :  - şef birou: Iuliana Fruntelată 

- număr angajaţi: 6 

 

 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 ; 

- colaborarea 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; 

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

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

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

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

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

- asigurarea comunicării citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de 
Procedură Civilă 
- asigurarea înregistrării şi afișării publicațiilor de vânzare prin licitație publică 
conform art. 838 din Legea 134/, noul Cod de procedura civilă; 
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Obiectul de activitate al Biroului Managementul Documentelor il reprezintă: 

 -gestionarea întregii corespondenţe interne şi internaționale 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 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.   
     - asigurarea inregistrarii citațiilor, comunicarilor si a altor acte de procedură în 
condițiile Codului de Procedură Civilă, comunicarea lor la SRDC si Serviciul Juridic. 
  
 

Sinteza activităţii pe anul 2016  

Situaţia numarului de înregistrări realizate de angajații Serviciului Relaționare 
Directă cu Cetăţenii împreună cu al Biroului Managementul Documentelor este 
următoarea: 

 

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

Direcția Numărul 
de 
înregistrări 

2016 

Numărul 
de 
înregistrări 

2015/ 

comparativ 

Primar 2114 3147 

Viceprimar Diaconu Dan 142 963 

Viceprimar Farkas Imre 723 541 

Administrator Public 1819 2246 
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Administratie Locală 10 41 

Comisia de Avizare a cererilor de org.a adunărilor 
publice 

500 359 

Consiliul Local-aparatul propriu de lucru 43 118 

Direcția Secretariat General  706 1275 

Direcția Asistență Socială 48 115 

Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse 10322 13061 

Direcția Comunicare 1628 4959 

Direcția Dezvoltare 1646 3700 

Direcția de Mediu 6511 8134 

Direcția Evidența Persoanelor  30 36 

Direcția Economică 906 1099 

Direcția Fiscală 7 65 

Direcția Tehnică 8433 11381 

Direcția Poliției Locale 975 1355 

Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale 1677 2117 

Direcția  Urbanism  20174 20332 

Serviciul Achiziții Publice  1130 1729 

Serviciul Administrare Fond Funciar  2603 3280 

Serviciul Autoritate Tutelară 2209 2185 

Serviciul Juridic  1557 1813 

Serviciul Resurse Umane 4817 4513 

Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară 769 1436 

Serviciul Public Creșe 274 0 

Indemnizații  3233 3123 

Alocații  3155 3129 
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Biroul Audit 70 181 

Biroul Managementul Calității 134 161 

Compartiment Arhivă  533 515 

Compartiment voluntar pentru situații de urgență 317 298 

Compartiment Control și Antifraudă  35 16 

Compartiment Servicii Informatice și de Comunicații 122 0 

Citații, comunicări Instanțe Judecătorești  6933 6813 

Citații, comunicări de la Instituții-rezolvare în  7 zile  190 61 

Call Center 361 850 

Diverse 674 569 

Comisia SCIM 9 15 

Comisia Centrala de Monitorizare 6 23 

Publicații de vânzare  972 1212 

Portal 3256 2711 

Facturi 4550 4965 

Biroul Autorizare Act. Comerciale și Publicitare 6349 5158 

Biroul Administrativ 579 85 

Total  103251 119885 

 

 

B. Numărul documentațiilor, avizelor, autorizațiilor, acordurilor, contractelor, certi- 

ficatelor, aprobate sau restituite,etc., ridicate de petenți din totalul celor primite,   

de la camera 12 în anul 2016, este : 

 

Aviz Unic  1232 
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Aviz Tehnic 62 

Cereri Arhivă 396 

Avize principiu protecția mediului și 
gestiunea deșeurilor 

2175 

Avize principiu  drumuri, permise 
spargere 

1444 

Documentații respinse 44 

Acorduri de funcționare comerț 1230 

Avize de publicitate temporară 792 

Acorduri Comerț ambulant 91 

Avize Comerț ambulant Parcuri 26 

Avize evenimente 
(mărțișoare,coronițe,bețe Sf.Nicolae) 

1427 

Documentații respinse B.A.C.C.G.S.P. 934 

Documentații respinse publicitate 
temporară 

59 

Autorizații de construire 1467 

Certificate de urbanism 5530 

Certificate de existență/inexistență 534 

Planuri de situații 3080 

Avizul Primarului 10 

Adeverințe nomenclator stradal 832 

Documentații respinse urbanism 864 

Documentații respinse BDUC 292 

Contracte teren garaj 801 

Fișe  12 

Adeverință preemțiune 183 
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Acorduri Direcția C.T.D.D. 3 

Dispoziții și anchete sociale Tutelă 338 

Declarații Germania 613 

Total 24471 

 

C.Numărul persoanelor înscrise în audiență la Primăria Timișoara în 2016 este de 
1218, comparativ cu 1025 audiențe în anul 2015. 

Obiective  majore  permenente : 

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,  prin demersuri de simplificare a birocraţiei și scurtarea timpilor de așteptare. 

 

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 

 

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

 Obiectul de activitate: 

Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în oferirea de 
servicii informaţionale vizitatorilor şi potenţialilor vizitatori ai Timişoarei şi promovarea 
turistică a oraşului şi a zonei. Datele sunt oferite în cadrul Centrului de Informare 
Turistică, precum şi online, prin intermediul site-ului www.timisoara-info.ro. 

Centrul de Informare Turistică colaborează cu operatori din domeniul turistic şi 
cultural, pentru culegerea de date necesare informării turistice. 

De asemenea, centrul elaborează, realizează şi distribuie gratuit  materiale de 
informare şi promovare turistică, colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic 
sau conex, participă la conferinţe, seminarii, târguri naţionale şi internaţionale de 
turism. 
În cadrul centrului au loc diverse - expoziţii de pictură, grafică, fotografie, lansări de 
carte pe teme turistice.  

 Sinteza activităţii pe anul 2016: 

Oferirea de informaţii turistice în cadrul Centrului de Informare Turistică 
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- În anul 2016 Centrul de Informare Turistica a fost vizitat de 18.912 de turişi, care au 
primit informaţii referitoare la obiective turistice din Timişoara şi din zona Banatului, 
informaţii privind unităţi de cazare, unităţi gastronomice, evenimente culturale, 
posibilităţi de transport, agenţii de turism, posibilităţi de petrecere a timpului liber, 
informaţii privind serviciile de închirieri auto, servicii de ghidaj în oraş şi în zonă, etc. 
Faţă de anul 2015, an în care centrul a fost vizitat de 11.688 persoane, numărul 
turiştilor a fost cu peste 60% mai mare.  

- Centrul de Informare Turistică a răspuns  şi la numeroase solicitări de informaţii 
turistice, primite prin telefon şi e-mail, oferind detalii legate de acces, cazare, muzee, 
evenimente culturale, transportul în Timişoara etc. 

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

Pentru întreţinerea website-ului www.timisoara-info.ro s-a încheiat un contract de 
întreţinere website pentru o perioadă de 12 luni. Pe acest site sunt introduse 
permanent date privind evenimentele culturale din Timişoara şi sunt actualizate 
diverse informaţii utile, fotografii, date privind  obiectivele turistice.  

Participări la târguri de turism  

Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare Turistică, a participat în 
anul 2016 la următoarele târguri de turism: 

- Târgul Internaţional de Turism Ferien-Messe din Viena, târgul de turism din Austria 
cu cel mai mare număr de vizitatori – ianuarie 2016 
- Târgul de Turism al României de la Bucureşti – februarie 2016 
- Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume – 
martie 2016 

   La târgurile de la Viena şi Berlin participarea a avut loc în standul Autorităţii 
Naţionale pentru  
   Turism din România. 

- Târgul de pe Pod, în cadrul zilelor oraşului Szeged, în baza colaborării dintre 
Timişoare şi oraşul înfrăţit, Szeged – mai 2016 

În cadrul târgurilor a fost prezentată Timişoara ca şi destinaţie turistică, a fost 
promovat turismul local, regional şi princilalele evenimente culturale din anul 2016. 
Au fost purtate discuţii cu operatori de  turism şi s-au oferit informaţii turistice 
numeroşilor vizitatori, care au pus întrebări despre Timişoara şi  împrejurimi. 

Realizarea şi distribuirea 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, în anul 2016 
au fost realizate următoarele tipărituri: 

- 25.000 buc. hărţi format A3 cu centrul Timişoarei (Schubert & Franzke), care conţin 
harta centrului şi descrieri în trei limbi ale principalelor obiective turistice cuprinse pe 
hartă şi lista muzeelor din Timişoara. 

În colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului Timişoara au fost retipărite  

- 10.500 pliante „Timişoara  -Harta şi atracţiile turistice” (română, engleză, 
germană,maghiară) 

- 5.000 pliante „Obiective turistice din Timişoara şi din Banat” (română, engleză) 

Materialele se distribuie atât pentru turiştii care se adresează  Centrului de Informare 
Turistică, cât şi către diverse instituţii si organizaţii, care gazduiesc evenimente cu 
numar mare de participanţi din ţară şi străinătate şi care adresează cereri primăriei, 
în acest sens. 

 Participări la conferinţe, seminarii şi alte acţiuni cu caracter turistic: 

Centrul de Informare Turistică, a participat în anul 2016 la următoarele conferinţe, 
seminarii în profil turistic: 

- Conferinţa Naţională a Specialiştilor în Turism, organizată de Asociaţia pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, la Buziaş, martie 2016 

- Festivalul Bega Bulevard, septembrie 2016, unde a distribuit pliante de informare 
turistică 

- Conferinţa „Managementul Destinaţiilor: Offline & Online” organizat de Autoritatea 
Naţională pentru Turism, la Consiliul Judeţean Timiş – septembrie 2016 

- Conferinţa „Întâlnirile franco-române în domeniul turismului” organizat de Institutul 
Francez Timisoara, octombrie 2016 

- Dezbaterea referitoare la produsul turistic „Conacele din Timiş”, organizată de  
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş şi Asociația Culturală 
Ariergarda,  Bastionul Theresia, octombrie 2016 

- Seminarul cu tema ”Dezvoltarea profesională a Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică, cu scopul creşterii competitivităţii şi sustenabilităţii acestora”, 
organizat de Autoritatea Naţională pentru Turism, la Bucureşti - noiembrie 2016 

- Workshop-ul Competenţe şi abilităţi digitale în Cultură, organizat de UPT Timisoara, 
noiembrie 2016  
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Organizarea de expoziţii, în cadrul Centrului de Informare Turistică 

Centrul, în colaborare cu diverşi artişti plastici, fotografi, asociaţii culturale, a 
organizat în anul 2016 următoarele expoziţii: 

- Anotimpuri, flori, culori – Cristina Dumitrescu, expoziţie de pictură 
- Timişoara mea, Asociaţia Merg în Banat, expoziţie foto 
- Timişoara printre copaci, Judit Ion, expoziţie pictură 
- Poporul de piatră al Timişoarei, Claudia Tănăsescu, expoziţie foto 
- Baroc redesigned, Corina Nani, expoziţie de grafică 
- Timişoara şi comorile sale, Asociaţia Filatelică Timişoara, expoziţie de filatelie 
- Timişoara poartă artă, Asociaţia Culturală Kratima, expoziţie de grafică 

  Diverse 
- 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 (opera, filarmonica, teatrele, institutele culturale şi alte asociaţii 
culturale). De asemenea evenimentele au fost înscrise în agenda evenimentelor 
culturale, pe website-ul www.timisoara-info.ro. 

- Centrul a întocmit mai multe situaţii statistice, situaţia turiştilor în Timişoara, în baza 
datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistică (INSSE). 

   Conform INSSE numărul de turişti sosiţi in Timişoara în 2016, (fără luna 
decembrie) a fost de 285.639 persoane, ceea ce a depăşit întregul an 2015, când au 
fost 279.349 sosiri. Numărul de înnoptări a fost de 611.308, (fără luna decembrie), 
ceea ce a depăşit anul 2015, când au fost 577.717 înnoptări. 

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

- S-a continuat colaborarea cu Asociaţia Art Nouveau European Route – Ruta 
Europea del Modernisme, cu sediul la Barcelona, unde Municipiul Timişoara este 
membru din anul 2015, unde, cu sprijinul unor specialişti, au fost adăugate articole şi 
fotografii reprezentative pentru patrimoniul artistic şi arhitectural Art Nouveau al 
oraşului.  

Obiective majore pe anul 2017 

-  Continuarea activităţii de informare turistică  

- Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional prin participarea la târguri 
naţionale şi internaţionale de turism 

- Editarea şi tipărirea de noi materiale informative şi de promovare turistică a oraşului 
în diverse limbi străine 
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- Iniţierea de acţiuni, colaborări şi proiecte pe teme turistice, pentru a duce la 
îndeplinire unele măsuri, în baza strategiilor culturale ale Timişoarei. 

 

BIROUL ŞCOLI-SPITALE  

RAPORT DE ACTIVITATE 2016 

Biroul Şcoli–Spitale a fost înfiinţat prin H.C.L.M.T.nr. 467/30.10.2015 având 
următoarea structură: 

 -Şef Birou Şcoli –Spitale-Adrian Faur 

 -Compartiment Şcoli: 4 posturi de execuţie, din care 2 posturi vacante; 

 -Compartiment Spitale: un post de execuţie; 

  
În perioada 01.11. 2015 - 31.12.2016 cele două compartimente şi-au păstrat obiectul 
de activitate,  avut la data înfiinţări  şi au  funcţionat în  cadrul  Biroul  Şcoli – Spitale.  

 

Compartimentul Şcoli 

În structura acestui compartiment sunt prevăzute patru posturi de execuţie. 

I. Activitatea Compartimentului Şcoli s-a desfăşurat având ca scop îndeplinirea 
eficientă a principalelor atribuţii, respectiv: 

     1. Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş şi unităţile de învăţământ, pentru aprobarea organizarii reţelei 
de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, pentru anul şcolar 2016-2017; 

     2. Gestionarea acţiunii 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 hotărâre de consiliu local;  

     3. Elaborarea şi execuţia acţiunilor din Planul de management privind optimizarea 
utilizării spaţiilor pentru activitatea de învăţământ, din imobilele şcolilor şi grădiniţelor, 
având ca efect reducerea cheltuielilor de funcţionare, implicit reducerea cheltuielilor 
de la bugetul local  al Municipiului Timişoara; 

     4. Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prin 
asimilareare/funcţionalizare 
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/construirea unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar şi prin 
promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile; 
Cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul 
Teoretic „D.Obradovici” materializate prin hotărâre de consiliu local;  

     5. Optimizarea utilizării resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor, 
care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de învăţământ şi 
avizarea oportunităţii în angajarea unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de 
învăţământ; 

     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 continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se 
desfăşoară  în imobile retrocedate. 

     8. Realizarea de venituri suplimentare  rezultate din închirierea spaţiilor temporar 
disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

II. Sinteza activităţii pe anul 2016 

     1. Asigurarea unei interfeţe active între Municipiul Timişoara cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş şi unităţile de învăţământ: 

    a. Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat 
corespunzător, prin organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare, în baza Avizului 
Conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş a fost promovat  proiectul  de 
hotărâre care a fost  adoptat  de Consiliul Local, prin  HCLMT nr. 80/01.03.2016- 
privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016-
2017; 

    b. Pentru susţinerea performanţei în unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat, 
cu rezultate deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare 
a fost promovat  proiectul de hotărâre care a fost adoptat de Consiliul Local  prin  
HCLMT nr. 81/01.03.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare 
între Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la 
finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea 
activităţii Centrului Judeţean de Excelenţă Timiş; 

    2. 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 a fost 
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promovat proiectul  de hotărâre care a fost adoptat de Consiliului Local   prin  
HCLMT nr. 105/20.09.2016; 

     3. Privind planul de management pentru  optimizarea utilizării suprafeţelor 
unităţilor de învăţământ administrate, având ca efect reducerea cheltuielilor de 
funcţionare şi desfăşurarea cursurilor într-un singur schimb, de dimineaţă în unităţile 
de învăţământ  au fost promovate trei proiecte de hotărâre care a fost adoptate de  
Consiliul Local,  prin următoarele hotărârii:  

       - HCLMT nr. 93/20.09.2016 privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în 
suprafaţă de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic 
”Regele Ferdinand I” către Şcoala Gimnazială nr.16 “Take Ionescu”; 
      - HCLMT nr. 35/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor  
situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către 
Şcoala Gimnazială nr. 2; 
      - HCLMT nr. 152/10.05.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa 
cu Program Prelungit nr.36, care are în structură Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr.37, a unui spaţiu din căminul internat nr.1, al fostului Liceu Tehnologic Agricol 
„Petru Botiş”, situat în Cal. Aradului 57. 

      4. Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, prin  asimilarea/ 
refuncţionalizare/ construirea unor spaţii, aferent reţelei de învăţământ preuniversitar 
şi  prin promovarea unor proceduri administrative pentru achiziţionare de imobile au 
fost promovate două  proiecte de hotărârii care au fost  adoptate de  Consiliul Local, 
şi anume:     

        - HCLMT nr.205/28.11.206 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează 
Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic„D.Obradovici”;  

        - HCLMT nr.56/01.03.2016 privind completarea anexei la Protocolul încheiat 
între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara, prin 
includerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a construcţiilor - cabană şi 
anexe, din Poiana Ruscă -Teregova, aferente Liceului cu Program Sportiv” Banatul”, 
necesară pentru pregătirea sportivă a elevilor unităţii. 

  Pentru dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara, aferent reţelei de 
învăţământ preuniversitar, s-au efectuat acţiuni în cadrul procedurii de negociere 
pentru achiziţionarea  imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 14  şi cantina aferentă Colegiului Tehnic de Vest,  prin  înaintarea către Comisia 
de negociere cu terţii  a documentaţilor  si documentelor   necesare  negocierii.    

   a) Mărirea spaţiului de învăţământ prin refuncţionalizarea unor clădiri sau 
construcţii noi: 
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        -Colegiul Naţional Bănăţean - refuncţionalizarea spaţiului din spălătorie şi 
transformarea acestuia în 7 săli de clasa pentru învăţământul primar; 

         - Liceul Pedagogic "Carmen Sylva"  - refuncţionalizarea  internatului şi 
transformarea acestuia în 7 săli de clasa pentru învăţământ; 

        - Şcoala Gimnazială 2- clădirea din str. Islaz  nr.44-46, aferentă Şcolii Gim 15 a 
fost dată în folosinţă Şcolii Gimnaziale  2 cu scopul desfăşurării cursurilor într-un 
singur schimb, de dimineaţă. Clădirea a fost nefolosită de 3 ani, s-au făcut lucrări de 
reparaţii şi igienizări interioare, branşare la COLTERM şi dotare cu mobilier; 

         - Şcoala Gimnazială 16-  având în vedere alocarea spaţiului din incinta 
Colegiului Tehnic Regele Ferdinand I, de la parterul căminului 2, cu scopul 
desfăşurării cursurilor într-un singur schimb, de dimineaţa, s-au efectuat lucrării de 
reparaţii şi igienizări interioare a sălilor de clasă, grupuri sanitare precum si 
igienizarea şi deratizarea subsolului tehnic;  

           - Grădiniţa CFR, bv. Republicii nr.25 - s-au efectuat lucrării recompartimentăre 
şi reparaţii interioare  cu  scopul  de a  muta activitatea Grădiniţei  PP nr. 21 care 
funcţiona  cu chirie în imobil retrocedat. Cele două unităţi de învăţământ  au fuzionat 
în urma reorganizării reţelei şcolare; 

           - Grădiniţa PP  19- s-au efectuat lucrării recompartimentări şi reparaţii 
interioare cu  scopul  de a  muta activitatea Grădiniţei  PP Poşta. Cele două unităţi de 
învăţământ au fuzionat în urma reorganizării reţelei şcolare; 

 

b) Au fost efectuate mai multe lucrări de reparaţii la diverse unităţi de 
învăţământ:  

-Colegiul Naţional Bănăţean- Bv.16 Decembrie 1989 nr.26- Amenajarea grupurilor 
sanitare, lucrări de reparaţii si igienazări coridoare in corpul A al liceului; 

            - Şcoala Gimnazială nr. 30, Str. Aştrilor - reabilitarea completă a bazinului de 
înot, vestiare şi grupuri sanitare, achiziţia sistemului de ventilaţie pentru grupele de 
pregătitoare, 8 videoproiectoare, 2 table interactive, 2 imprimante, mobilier pentru 3 
săli de clasă; 

- Liceul „Grigore Moisil”, Str.Ghirlandei 4- s-au renovat grupurile sanitare şi 
coridoarele din  incinta liceului, s-a implementat sistemul de smart school 
(automatizare electrică şi termică), securizat faţadă Ghe.Doja. 

- Colegiul Tehnic „Azur”, Calea Martirilor nr.64 - s-a schimbat instalaţia de alimentare 
cu apă caldă (reţeaua exterioară) din incinta liceului; 
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 - Grădiniţa PN 16, str.Renaşterii nr.24- renovare faţadă, schimbarea geamurilor şi 
uşa de acces, lucrari de reparaţii interioare, instalaţia de încălzire şi calorifere; 

 - Colegiu Tehnic Electrotimiş- renovarea capitală a parterului unităţii de învăţământ 
(6 săli de clasă, laborator chimie, 4 cabinete şi toate grupurile  sanitare din şcoală), 
lucrările au cuprins: schimbarea parchetului, a caloriferelor, corpurilor de iluminat, 
reparaţii si igienizarea pereţilor, motare de tarchet pe holul şcolii, reparaţii la scări; 
renovare capitală şi dotarea cantiei din incinta unităţi de învăţământ şi repunerea în 
folosinţa, aceasta fiind  închisă din 2013; 

- Gradiniţa PP 33, str. Olipmiadei nr.6 - reparaţii şi igienizări în demisolul unităţii; 

- Şcoala Gimnazială  19, bv. Cetăţii nr. 24.- reparaţii acoperiş, jgheaburi şi burlane, 
renovarea interioară a 10 săli de clasă care au fost complet renovate - parchet nou, 
instalaţie electrică, instalaţie de încălzire şi calorifere, corpuri de iluminat, mobilier 
nou; 

-Colegiul Economic F.S. Nitti, str. Corbului 7C reparaţii acoperiş, săli de clasă şi 
laboratorul alimentar; 

- Şcoala Gimnazială 7, str. Ion Ionescu de la Brad 2 - reabilitarea acoperişului unităţii 
de învământ; 

- Şcoala Gimnazială  12, str. Iancu Văcărescu, reabilitarea faţadei unităţii de 
învăţământ; 

- Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I”, str. Renaşterii 24 – renovare 
capitală şi dotarea cantiei din incinta unităţi de învăţământ şi repunerea în folosinţa, 
aceasta fiind  închisă din 2013; reparaţii la instalaţile căminului şi subsol. 

- Gradiniţa PP 32,  str. Stegarilor nr.2- s-a schimbat instalaţia de  gaz şi s-au igienizat 
4 săli de clasă; 

- Gradiniţa PP 23, str. Muzicescu nr. 9 - s-au igienizat 3 săli de clasă şi s-au schimbat 
corpurile de iluminat; 

c) S-a acordat sprijin pentru derularea în bune condiţii a celor trei (3) proiecte 
pe fonduri europene: Lenau, Loga, Calderon, prin organizarea de şedinte periodice, 
soluţionarea diverselor situaţii apărute, urmărirea şi obţinerea diverselor avize şi 
soluţii. 

5. Optimizarea utilizării resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor, care 
se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli al  unităţilor de învăţământ şi avizarea 
oportunităţii în angajarea unor categorii de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ: 

a) analiza şi avizarea în colaborare cu Direcţia Economică/Serviciul  Financiar a 
proiectului de buget al unităţilor de învăţământ, precum şi a solicitărilor de rectificare 
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când este cazul. Urmărirea modului de execuţie a bugetelor de către ordonatorii 
terţiari de credite; 

b) analiza în colaborare cu Biroul Tehnic a solicitărilor şi informărilor de natură 
tehnică  

(reparaţii, investiţii, proiectare, avarii, etc) elaborate şi solicitate de UI, şi acordarea 
avizului de oportunitate. Urmărirea procesului de atribuire,execuţie, recepţie si 
decontare; demararea procedurilor de atribuire pentru contractele de investiţii şi 
reparaţii. 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu 
reţeaua de imobile în care funcţionează unităţile de învăţământ: 

a) Îmbunătăţirea evidenţei  imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat: s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează 
şcolile/grădiniţe (caracteristicile tehnice ala imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe 
construcţii, suprafeţe teren aferent, etc.) şi întocmirea  unor dosare cu documente 
tehnice şi  carte funciara, pe fiecare obiectiv; 

b) Intabulări de clădiri şi terenuri cu lucrări topo – cadastrale,  începute sau finalizate: 

   - Colegiul Tehnic “Henri Coandă”- lucrare în curs; 

   - Colegiul Tehnic “ I. Mincu”- lucrare în curs; 

    - Şcoala gimnazială din P-ţa Bălcescu nr 1, clădiri aferente Liceului Grigore Moisil  
lucrare în curs;  

    - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”- finalizat;  

    - Grădiniţa  PP nr. 20 – finalizat;  

   - Grădiniţa  PP nr. 28- lucrare în curs; 

   - Grădiniţa  CFR- lucrare în curs; 

  - Cămin  internat -Liceul N. Lenau str. Nemoianu  nr.5- lucrare în curs; 

  - Clădirea  din str. Izlaz  44-46 aferentă Şcolii generale nr 15- lucrare în curs; 

  -Gradiniţa Bela Bartok- lucrare în curs 

   -Liceul Ion Vidu - lucrare în curs 

    -Liceul Agricol, situaţie dezmembrare pentru Inspectoratul Şcolar - lucrare in curs 

 c) Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului  
Timişoara  asupra construcţiilor şi terenului în care se desfăşoară activitatea unităţii 
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de învăţământ, schimbarea destinaţiei din case în  clădire pentru învăţământ  şi 
radierea  din CF a unor notări  cu privire la revendicare :     

- intabularea domeniului public  asupra  imobilelor din str. Ghe. Doja 29 aferentă 
Liceului G. Moisil- lucrare în curs 

      -  a fost intabulat  domeniul public  al municipiului Timişoara  asupra  clădirilor şi 
terenurilor  aferente Gradiniţei  PP nr. 27 şi Gradiniţei  PP nr. 27; 

     -  schimbarea destinaţiei  pentru Gradiniţa PN nr.16, şi   Gradiniţa PP Nr.36, 
Gradiniţa PP Nr.38- finalizat; 

      - Am solicitat Parohiei Ortodoxe Sârbe şi Episcopiei Romano Catolice  radierea 
notărilor  cu privire  la revendicare  din Cartea funciară aferentă Liceului Economic-- 
lucrare în curs; 

       - S-a creat baza de date cu situaţia juritică a patrimoniului unităţilor de 
învăţământ şi spitaliceşti din Municipiul Timişoara; 

 

7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
care îşi desfăşoară activitatea în imobile retrocedate, au fost promovate patru 
proiecte de hotărâri care au fost adoptate  de Consiliul Local, şi anume:  

      - HCLMT nr.22/02.02.2016 – privind închirierea  imobilului  în care îşi desfăşoară 
activitatea Grădiniţa PP 19 şi Creşa nr.6;      

      - HCLMT 82/09.09.2016- privind închirierea imobilului în care îşi desfăşoară 
activitatea Grădiniţa  PP 16;  

      - HCLMT nr.13/07.07.2016 - privind închirierea imobilului  în care funcţionează 
cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest; 

      - HCLMT nr.181/15.11.2016 – privind închirierea  imobilelor  în care în care îşi 
desfăşoară activitatea Colegiul Naţional Bănăţean şi  Liceul Teoretic 
„D.Obradovici”pâna la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 

    În baza acestor hotărârii au fost încheiate un  contract  de închiriere  şi 5 acte 
adiţionale de închiriere.  

  8. Realizarea de venituri suplimentare  rezultate din închirierea spaţiilor 
temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  

Au fost încheiate 9 acte adiţionale la contracte de închiriere anterioare, încheiate  
pentru spaţii temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat. 
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A fost promovat  un proiect de hotărâre adoptat  în Consiliul Local prin HCLMT 
nr.151/31.10.2016 privind închirierea unui spaţiu din Căminul nr. 2 al  Colegiului 
Tehnic ”Regele Ferdinand I ”, Timişoara str. Renaşterii nr. 24/A, către Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 1 Poliţie. 

III. Obiective majore pe anul 2017 

-Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat şi privat pentru anul şcolar 
2017-2018; 

-Desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara, membrii în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ şi membrii în Comisia pentru evaluare şi 
asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

-Optimizarea/gestionărea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, prin  închiriere a spaţiilor sau refunctionalizarea 
acestora; 

-Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea 
spaţiilor disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea 
utilizarii spaţiilor din imobile;  

 -Urmărirea execuţiei bugetelor de funcţionare ale unitatilor de învăţământ, în 
colaborare cu Direcţia Economică/Serviciul Financiar, pentru utilizarea eficientă a 
fondurilor alocate; 

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

 - Refuncţionalizarea a 3 spaţii (parterul căminului Azur, 3 apartamente Calea 
Aradului nr.38 bloc 21 , fosta Grădiniţă nr.7 str. Independenţei nr.18) şi transformarea 
lor în creşe. 

- Proiectele de investiţii pentru 2017  stabilite urmând aprobarea şi  bugetarea lor: 

 - extindere corp Moisil din str. Gh.Doja - proiectare 

 - extindere Grădiniţa 33 – execuţie 

 - extindere Grădiniţa 20-finalizare intabulare, proiectare 

 - extindere Şcoala Gimnazială 13- sală multifuncţională şi săli de clasă 

 - renovare şi refuncţionalizare Gradiniţă 14 (Colegiul Bănăţean)- proiectare 
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 - refuncţionalizare punct termic din incinta Colegiului Bănăţean- proiectare 

 - refuncţionalizare teren şi clădiri str. Calea Aradului nr.56A (fost Liceu Agricol) 

 - refacere acoperiş Şcoala Gimnazială 19 

 - refacere acoperiş Colegiul Economic F.S. Nitti  

 - licitaţie pentru achiziţie lucrări Campus Şcolar pentru Şcoala Gimnazilă a Liceului 
Nikolaus Lenau  

 - licitatie pentru achiziţie lucrări reabilitare C.T.Ungureanu 

  - reabilitare faţadă şi acoperiş C.T Miu 

  - reabilitare bazin înot C.T.Electrotimiş 

  -achiziţia a 10 săli de clasă modulare 

 - reabilitare termică şi extindere Liceul Ion Vidu - proiectare  

 - reabilitare termică  C.T.Alimentar- proiectare 

 - reabilitare termică C.T. Ion Mincu- proiectare 

 - reabilitare termică C.T. Coandă – proiectare 

 - reabilitare termică C.T. Electrotimiş – proiectare 

 - extindere Şcoală Gimnazială 30- proiectare, execuţie. 

 

Se vor face 5 contracte cadru pentru reparaţii şi anume:  

-contract cadru reparaţii gradiniţe 

-contract cadru reparaţii şcoli generale 

-contract cadru reparaţii licee 

-contract cadru reparaţii spitale 

-contract cadru reparaţii fond locativ 

-contract cadru reparaţii sport-cultură 

Lista de reparaţii pentru 2017 urmează să fie finalizată în cursul lunii ianuarie, în 
urma vizitelor la fiecare unitate de învăţământ  în parte şi constatarea priorităţilor. 
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Compartiment Spitale 2016 

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 Ordonanţei de 
Urgenţa 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; 

- Iniţierea procedurii administrative privind gestionarea eficientă a patrimoniului, în 
vederea reducerii unor  cheltuieli de administrare şi întreţinere; 

- Dezvoltarea patrimoniului Municipiului Timişoara aferent reţelei unităţilor 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 continuităţii activităţii unităţilor sanitare  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; 

 Din punct de vedere patrimonial - activitatea se rezumă la gestionarea imobilelor cu 
destinaţia de spitale, care au fost trecute din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Ministerului Sănătăţi şi Familiei în domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în baza HG 
nr.866/2002, după care au fost transmise în administrarea spitalelor, în conformitate 
cu prevederile art.1 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; 

  Din punct de vedere manegerial  - activitatea este mai complexă  şi  se referă la 
exercitarea unui ansamblu  de atribuţii  şi competenţe  care au fost exercitate  de 
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Ministerul Sănătăţii  şi  care  au fost transferate  autorităţilor administraţiei publice 
locale în  baza OUG nr. 162/2008; 

  II. Sinteza activităţii pe anul  2016 

    Activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Spitale în  perioada  03.01.2016 – 
31.12. 2016 .    

1. Asigurarea continuităţii activităţii medicale a unităţilor sanitare care se desfăşoară 
în imobile retrocedate prin demararea  unor proceduri administrative. 

   - Au fost făcute demersurile  administrative   pentru  continuarea  activităţii 
medicale a Clinicii de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţă, în imobilul retrocedat din Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, prin contract de 
închiriere, încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 118/18.10.2016; 

   - Au fost făcute demersurile  administrative  pentru  continuarea  activităţii medicale 
a Clinicii de Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţă, în imobilul din Str. A. Odobescu nr.1, prin contract de închiriere, încheiat în 
baza Hotărâri Consiliului Local nr. 149/10.05.2016; 

- Au fost făcute demersurile  administrative  pentru  continuarea  activităţii medicale a 
Clinicii de Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, 
în imobilul din Str. Bv. 16 Decembrie 1989 nr.24, prin contract de închiriere, încheiat 
în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 150/10.05.2016; 

  2. S-a creat în proporţie de 90% o baza de date care cuprinde  informaţii  cu privire 
la fiecare unitate sanitară privind structura acestora, precum şi date despre imobilele 
în care funcţionează spitale (situaţia juridică, caracteristici tehnice, regim de înălţime, 
suprafeţe construcţii, 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 
întocmirea unor documentaţii care au fost centralizate în format electronic cât şi pe 
suport de hârtie; 

3. Au fost promovate proiecte de hotărârii care au fost adoptate prin hotărâri ale 
Consiliul Local,  după cum urmează: 

- Hotărâre nr. 39 din data: 02.02.2016 privind schimbarea adreselor unor secţii clinice 
aflate în structura organizatorică a  Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; 

-Hotărârea nr. 29 din data: 29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara, în  calitate de 
administrator,  a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic  „ Radu 
Dunăreanu”  din str. Iosif  Nemoianu,  nr.1,  către Universitatea de  Medicină şi 
Farmacie Timişoara; 
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-Hotărârea  nr.  37 din data: 29.07.2016 privind apartamentarea  imobilului situat în 
Timişoara  str. Mãrãşeşti nr. 5, schimbarea  destinaţiei  unei părţi  din  imobil şi 
retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă 
Timişoara; 

-Hotărârea  nr. 177 din data: 15.11.2016 privind  trecerea din domeniul public al 
Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a Coşului de fum 
aferent centralei termice şi Crematoriu ce deserveşte Clinica de Obstetrica şi 
Ginecologie din strada Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea 
demolări; 

 4. Au fost reactualizate datele din Cartea Funciară a imobilelor, în sensul aducerii la 
zi a situaţiei din teren cu situaţia din Cartea Funciară pentru următoarele imobile: 

-Clinicile Noi str. Ghe. Dima, nr. 5 

-Clinica de Pediatrie P-ţa Regina Maria, nr. 2 

5.Obiective realizate pe anul 2016 

   Urmărirea următoarelor lucrări: 

     - Lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii- Pneumologie I şi II strada Gh. Adam, 
nr. 5 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”; 

     - Proiect complex de investiţii + PT pentru extindere şi modernizare ansamblu 
construit existent Gh. Adam, nr. 5  la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 

     -  Proiectare “Modernizare staţie abur Gh. Adam, nr. 5 la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara;  

     - Proiectare “Lucrări rutiere parcaje pe strada Lorena pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 

     - Intervenţii la reţeaua de canalizare şi încălzire a Spitalului  Victor Babeş; 

      - Proiectare “Construcţie staţie epurare ape uzare, reţele de canalizare din incintă 
şi lucrări rutiere de incintă la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Dr. Victor Babeş”  Timişoara;  

- Extindere Corp B Secţiile chirurgie, Prematuri şi Laborator Pneumoftziologie şi 
reabilitare clădire existentă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis 
Ţurcanu” Timişoara;  
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      -  Lucrări de modernizare şi extindere Unitate de primire urgenţe strada Ghe. 
Dima, nr. 5 la Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

      - Proiectare+contract executie “Construire şi montare lift persoane Clinica de 
Oncologie strada Victor Babeş, nr.22 la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţe 
Timişoara; 

       - Proiectare “Reabilitare imobil Clinica ORL + lift persoane strada Revoluţiei nr. 6 
la Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

         - Clinica de Obstetrică Ginecologie a fost branşată la Colterm, urmând ca 
spaţiul centralei să fie refuncţionalizat; 

6. S-au înregistrat, verificat şi trimis răspuns adreselor primite; 

III. Obiective majore pentru anul 2017 

- Completarea bazei de date pentru imobilele în care funcţionează spitalele aflate 

sub autoritatea Municipiului Timişoara;  

  - Reactualizarea datelor din cărţile funciare aferente imobilelor prin promovarea 
unor proceduri administrative de întocmirea a unor documentaţii topo-cadastrale 
specifice;  

  - Lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii- Pneumologie I şi II strada Gh. Adam, nr. 
5 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”; 

  - Realizare complex de investiţii + PT pentru extindere şi modernizare ansamblu 
construit existent Gh. Adam, nr. 5  la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 

   - Achiziţionarea a 3 containere cu destinaţie de cabinete, arhivă, magazii pentru 
materiale sanitare la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor 
Babeş”  Timişoara; 

   - Realizare “Modernizare staţie abur Gh. Adam, nr. 5 la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara;  

   - Realizare “Lucrări rutiere parcaje pe strada Lorena pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”  Timişoara; 

   - Realizare “Construcţie staţie epurare ape uzare, reţele de canalizare din incintă şi 
lucrări rutiere de incintă la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. 
Victor Babeş”  Timişoara;  
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   - Extindere Corp B Secţiile chirurgie, Prematuri şi Laborator Pneumoftziologie şi 
reabilitare clădire existentă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” 
Timişoara;  

   - Achiziţionare parcare supraetajată smart-park, în incinta ambulatoriului de 
specialitate; 

   - Reparaţii faţadă ambulatoriu de specialitate şi farmacie; 

   - Refuncţionalizare, reabilitare şi realizare pasarelă legătură extindere Corp B, 
spaţii corp vechi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara; 

   - Realizare “Construire şi montare lift persoane Clinica de Oncologie strada Victor 
Babeş, nr.22 la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţe Timişoara; 

   - Realizare “Reabilitare imobil Clinica ORL + lift persoane strada Revoluţiei nr. 6 la 
Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

   - Proiectare SF+PT realizare Buncăr pentru accelerator la secţia radioterapie la 
Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

   - Proiect de extindere Spitalul Clinic  Municipal de Urgenţe Timişoara; 

   - Lista de reparaţii pentru 2017 urmează să fie finalizată în cursul lunii ianuarie, în 
urma vizitelor la fiecare unitate spitalicească în parte şi constatarea priorităţilor. 

 

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 -4; 
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 - voluntari - 62; 

3. Obiectul de activitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are ca obiect de activitate 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

 identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre 
naturale şi tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 

 culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi 
informaţiilor referitoare la protecţia civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; 

 informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la 
care este expusă, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi 
revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

 organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de 
intervenţie optime în cazuri de urgenţă civilă; 

 înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de 
urgenţă; 

 protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi 
a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

 asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; 
 organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea 

pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă; 

 constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale 
specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă;  

 pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul 
Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

 

 

4. Sinteza activităţii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 
2016: 
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În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
anul 2016” au fost demarate următoarele activităţi: 

– Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor 
de urgenţă din municipiul Timişoara; 

– Echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din 
medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul 
Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce 
aparţine 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 72; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele specializate 
din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat 
„SALVO” au organizat următoarele : 
 în data de 2.04.2016 participarea la activități demonstrative la Iulius 

Mall cu ocazia celebrării Zilei Jandarmeriei;  
 în perioada 20-22.05.2016 o amplă acțiune de căutare-salvare a unor 

persoane dispărute în zona de căutare albia răului Timiș și pădurea din 
proximitatea comunei Giroc, concurs aeronautic de aeronave 
ultraușoare clasa motoparapantă în parteneriat cu Secția de Paramotor 
a C.S. Universitatea de Vest din Timișoara; 

 în data de 1.06.2016 activități interactive pentru copii și ateliere 
specifice situațiilor de urgență în Parcul “Ion Creangă” din municipiul 
Timișoara; 

 în perioada 2- 4.09.2016 simularea unor acțiuni de salvare pe diferite 
tipuri de risc în cadrul festivalului Bega Bulevard ; 

 în perioada 2 – 4.09.2016 prezentarea tehnicii și a echipamentelor din 
dotare în Piața Libertății cu prilejul manifestărilor Zilei Pompierilor ; 

 în data de 18.12.2016 voluntarii din cadrul Formațiunii de Intervenție 
“SALVO” s-au implicat activ în organizarea evenimentului „Poveste 
magică de Crăciun”- sosirea lui Moș Crăciun. 

– În decursul anului 2016 au fost organizate de către Compartimentul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă activități de prevenire în domeniul 
situațiilor de urgență de urgenţă în cadrul proiectului “Să știi mai multe, să 
fii mai bun !” 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; 
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– În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al 
judeţului Timiş pentru marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 
26.02.2016 în zona terasei Flora s-a desfășurat un exercițiu efectuat de 
către voluntarii din cadrul Formațiunii “SALVO”, având ca tematică 
intervenția pentru scoaterea unei victime dintr-un autoturism aflat în răul 
Bega; 

– Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” s-a 
implicat activ în următoarele evenimente:  
 “Ora Pământului” în data de 19.03.2016; 
  “Get Exited Revolution Festival” în perioada 3 - 4.06.2016; 
 “ Ziua Serviciilor Publice” la 1.10.2016; 
 “112 ani de la inființarea Bibliotecii Județene Timiș” în data de 

20.10.2016. 
 

 

– Achiziționarea de  materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru 
gestionarea situațiilor de urgență conform bugetului aprobat pe anul 2016 
(sirenă electronică, emondor, sistem fotovoltaic, încălzitor cu ardere 
indirectă, remorcă transport ambarcațiuni, remorcă transport miniutilaj); 
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– Participarea angajaților din cadrul Compartimentului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă la concursurile cu tematică de protecţie civilă şi 
stingerea incendiilor  „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor” 
desfăşurate în municipiul Timişoara; 

– Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de 
muncă conform solicitărilor Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale 
Timiș; 

– Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor 
scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor 
PMT în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

– Efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru salariații 
din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; 

– Pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul 
Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

5. Obiective majore pe anul 2017: 

– Finalizarea studiului de audibiliate  în vederea dezvoltării și completării 
sistemului de înștiințare-alarmare al populației la nivelul Municipiului 
Timişoara; 

– Finalizarea licitației pentru achiziţionarea de autoturisme, ținând cont de 
faptul că toate cele trei mijloace de transport, au o durată de exploatare de 
peste 12 ani și necesită efectuarea de reparaţii auto frecvente/repetate 
care au o valoare majoră din punct de vedere financiar; 

– 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; 

 
 

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
RAPORT DE ACTIVITATE  2016 

 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este o instituție  publică de cultură fără 
personalitate juridică, care funcționeză sub autoritatea Primăriei Municipiului 
Timişoara și a Consiliului Local, fiind finanțată din venituri proprii şi din alocații de la 
bugetul local, capitolul Cultură. Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile legislației române în vigoare şi cu cele ale regulamentului 
de organizare şi funcționare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și 
elaborat în temeiul regulamentului-cadru creat de OUG nr.118/2006, privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 143/2007, a OUG 
189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, este gazdă de spectacole și 
concerte, prezentând producții artistice – spectacole și concerte definite conform 
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dispozitiilor O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte.  
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, este deservită de un număr de 25 de 
angajați conform organigramei aprobate, având  următoarea componență: 
- Funcții de conducere : director – Pavel Dehelean  
                                   contabil șef  - Alina Iliescu 
- Funcții de execuție - compartiment artistic  ( 14 posturi ) 
                                 - compartiment învățământ popular ( 4 posturi ) 
                                 - compartiment financiar contabilitate ( 2 posturi )      
                                 - personal deservire ( 3 posturi ) 
Menționăm că în cadrul instituției nu există șefi de birouri sau de 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, alături de 
personalul angajat, contribuie la organizarea și desfășurarea în condiții optime a 
tuturor activităților și evenimentelor culturale pe care instituția noastră le derulează.  
 
Casa de Cultură a Municipiului Timisoara, înscriindu-se în politicile culturale ale 
Primăriei Municipiului Timișoara urmăreşte, în principal, oferirea de produse şi 
servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul 
creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, având 
printre atribuţii: 
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice, târguri, 
spectacole,concerte și festivaluri,  
- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, a programelor de 
conservare şi  
transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale apartinând 
patrimoniului national și universal,  
- organizarea și susținerea  formațiilor  artistice  de  amatori,  organizarea de 
concursuri şi festivaluri folclorice, susținerea participării formațiilor proprii la  
manifestări culturale, la nivel local, zonal, național sau internațional,  
- organizarea şi susținerea participării artiștilor plastici la expoziții temporare sau 
permanente,  
- elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare cultural-turistică;  
- difuzarea de filme artistice şi documentare,  
- asigurarea participării artiștior, angajațiilor la proiecte şi schimburi culturale 
interjudețene, naționale şi internaționale; 
 - colaborarea cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane juridice de drept public 
privat, persoane fizice, fără a exprima niciun fel de interese de grup. 
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Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este locul unde artiștii amatori vin să se 
descopere și să găsescă diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Astfel, 
formaţii artistice, precum Ansamblul “Timişul”, sau cele ale minorităţilor naţionale au 
dus și duc faima acestor meleaguri, câştigând un remarcabil prestigiu atât pentru 
activitatea lor, a instituției cât şi pentru oraşul Timişoara. Corala feminină „Carmina 
Dacica", Orchestra de tineret a municipiului Timișoara  dar și Orchestra „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, Formaţia de dans sportiv ”Mini-Mini Reflex”, Cenaclul literar „Pavel 
Belu” cu  revista  „Anotimpuri Literare”  ce apare trimestrial, Clubul “Helion”, Asociaţia 
Artiştilor Plastici  „Romul Ladea", reprezintă multiplele forme de exprimare, pe care 
artiștii, membrii ai acestor colective artistice le au la dispoziţie pentru afirmarea 
creaţiei lor în cadrul instituției noastre. 
  
SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2016 
 
Majoritatea proiectelor culturale iniţiate şi derulate de Casa de Cultură a Municipiului 
Timişoara, sub egida Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local, s-au 
materializat și în 2016 în festivaluri, spectacole, concerte, evenimente cultural 
artistice de mare sau mai mică anvergură care s-au dovedit a fi o reală atracţie atât 
pentru publicul timişorean cât şi pentru turiştii prezenţi în municipiul nostru, fiecare în 
parte bucurându- se de un impact deosebit din partea spectatorilor. 
Parteneriatele şi colaborările  avute cu instituţii şi organizaţii de cultură şi educaţie din 
Timişoara sau din judeţul Timiş, cu instituţii de profil  din judeţele limitrofe şi chiar cu 
instituţii din străinătate s-au dovedit a fi benefice  atât pentru proiectele şi programele 
desfăşurate în 2016, 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 Nis (Serbia), CIOFF 
România, CIOFF Bulgaria, 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, Asociaţia Festivalul Baroc Timişoara, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”, 
Centrul Cultural German Timişoara, Institutul Francez Timisoara, Uniunea Artiştilor 
Plastici - filiala Timişoara, Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara, Facultatea de Arte 
şi Design Timişoara, Tourmaline Boutique, Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis, 
Clubul de Dans Sportiv Magnum Team, Asociaţia Culturală Noua Acropolă, Asociaţia 
Pentru Promovarea Filmului Românesc, Infocentrul Turistic Timișoara,  Smartfit 
Studio, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Teatrul pentru copii şi tineret 
Merlin, ISU Banat, etc. 
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Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi 
de tradiţie ale oraşului, eset votată anual de către Consiliul Local al municipiului 
Timişoara.  
Agenda culturala a anului 2016 a cuprins 62 de proiecte, pe care Primăria Timișoara 
și Casa de Cultură a municipiului Timișoara le-au derulat în calitate de organizatori, 
co-organizatori sau parteneri. Au fost organizate aproximativ 500 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, proiecte care și-au adus contribuția la desemnarea Timișoarei 
ca și Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. Agenda pe 2016  a fost structurata 
pe următoarele capitole: 
 
TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANA,  
Au fost organizate acțiuni și activități suport în competiția pentru “Capitală Europeană 
a Culturii în anul 2021”  

- Organizare ateliere de lucru cu operatorii culturali locali și societatea civilă 
- Organizare campanii de comunicare și participare 
- Comunicare post-selecție 
- Implementare campanii publicitare 
- Organizare deplasări în țară și străinătate în vederea consolidării 

parteneriatelor între experți și operatori culturali internaționali și entități din 
Timișoara 

- Organizarea vizitelor experților și partenerilor strategici internaționali la 
Timișoara 

- Organizarea de seminarii pentru întărirea capacității operatorilor culturali locali 
de a participa în activități internaționale. Activități culturale pilot în parteneriat. 

- Finalizarea dosarului de candidatură în vederea depunerii (redactare, editare, 
design în limbile română și engleză, tipărire, expediere) 

- Pregatirea si organizarea vizitei juriului de selecție în Timișoara 
- Pregatirea si susținerea audierii finale în fața juriului de selecție 

Urmare a acestor acțiuni și activități suport precum și a susținerii adecvate a 
proiectului, de către colectivul desemnat a se ocupa de acest deziderat, s-a obținut 
din partea Comisiei Internaționale, atribuirea titlului de „Capitală Europeană a Culturii 
în anul 2021”, orașului nostru. 
 
 
TIMIŞOARA TRADIŢIONALĂ 
Târgul de Paşti, 16 aprilie – 4 mai 2016, ediția a IX-a. 45 de căsuţe au fost 
amplasate în Piaţa Victoriei, unde s-au comercializat ouă încondeiate, dulciuri, 
cozonaci, pască, flori, icoane, produse handmade şi ornamente de sezon. Tot în 
Piaţa Victoriei a fost amenajat şi cuibul cu ouă colorate şi decoraţiuni specifice 
sărbătorilor pascale precum și Atelierul Iepuraşului, unde copii au avut posibilitatea 
să desfășoare diverse activități specifice momentului: să încondeieze ouă, să 
realizeze felicitări cu specific pascal, să picteze ceramică şi să exerseze la roata 
olarului. Pentru ca spiritual acestor sărbători să fie mai bine resimțit de către cetățenii 
Timișoarei, încă două zone au fost decorate cu elemente pascale: Parcul Copiilor şi 
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piaţa din faţa Şcolii Generale nr. 30, în zona Soarelui. Numeroase programe artistice 
și de animație pentru copii și adulți au fost organizate cu această ocazie. 

 
Festivalul Inimilor - ediţia a XXVII-a, sărbătoarea folclorului mondial – manifestare 
inclusă în calendarul CIOFF, sub patronaj UNESCO, s-a desfășurat în perioada 6 – 
10 iulie 2016 și a reunit pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor  renumite 
formaţii artistice din România și străinătate, după următorul program: 
Miercuri,  6 iulie 2016  
ora 19:30    Parcul Rozelor  

‐ Ansamblul folcloric „Timișul” cu participarea  soliştilor vocali: Nicoleta Voica, 
Petrică Moise, Carmen Popovici Dumbravă, Adrian Stanca, Petrică Miulescu 
Irimică, Stana Stepanescu, Doriana Talpeș, Andreea Aleușan, Georgiana Vița, 
Camelia Florea, Ancuța Fleșariu, Maria Borțun Popescu, Camelia Miuțescu, 
Cornel Brici. 

‐ Ansamblul folcloric „Bihorul” – Oradea 
‐ Ansamblul folcloric “Maria Tănase” - Craiova 

Joi, 7 iulie 2016  
ora 18,30  Catedrala Ortodoxă Mitropolitană   

‐ Parada portului popular, defilare pe traseul: Catedrală – Operă – Catedrală – 
Parcul Rozelor. 

ora 19,30  Parcul Rozelor  
‐ Ceremonia de deschidere a festivalului, spectacol susţinut de ansamblurile: 

“Edelweiss” - Deta, „Ghiocelul” – Giroc, “Armenișana”- Armeniș”, “Zestrea 
Gugulanilor” – Caransebeș, “Mladost” – Timișoara, Orchestra “Barbu Lăutaru” 
– Republica Moldova, „Doina Timișului” - Timișoara,  “Przygoda” – Polonia, 
“Drăgan Muntean” – Deva, “Hasad”- Turcia, “Mureșul” – Tg.Mureș, ”Fundation 
Colombia Folklore” – Columbia,  

Vineri, 8 iulie 2016, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
‐ Spectacol susţinut de ansamblurile: „Cununița”- Bănia, ”Lugojana” – Lugoj, 

„Păstrătorii Tradiției”– Pecica,  “ Păstrătorii Tradițiilor”- Șicula, „Zarandul”– 
Arad, „Banatul” - Timișoara,  “Hont” – Slovacia, „Ceata Junilor” – Sibiu, “Banda  
Renacer” – Chile, „Timișul” – Timișoara, “Zarya”- Bulgaria, “Rey Curre” – 
Costa Rica, „Branislav Nušić” - Serbia 

Sâmbătă, 9 iulie 2016, ora 19,30  -  Parcul Rozelor 
‐ Spectacol susţinut de ansamblurile: „Timișul”- tineret - Timișoara, „Cununița”- 

Bănia, „Kud Majdanpek” – Serbia, „Teregovana” și „Teregovița” – Teregova, 
“Eszterlanc” și “Bobita” –Timișoara, “Szederinda” - Tormac, “Szeged 
Tancegyuttes” – Ungaria, “Gorgany” – Ucraina,  “Banda  Renacer”- Chile, 
“Zarya”- Bulgaria, “Hont”- Slovacia, “Fundation Colombia Folklore” – 
Columbia, „Branislav Nušić” – Serbia, “Przygoda” – Polonia, “Hasad” – Turcia, 
“Rey Curre” – Costa Rica  

Duminică, 10 iulie 2016 
ora 11,00  Muzeul Satului Bănăţean  

‐ Spectacol susţinut de formaţiile participante la festival. 
ora 19,30  Parcul Rozelor  

‐ Spectacolul de închidere a „Festivalului Inimilor”, ediția a XXVII-a. 
 
Ziua Timişoarei 
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3 August, a devenit ziua oraşului nostru prin Horărârea de Consiliu Local  nr. 217 din 
1999. Prin această hotărâre, se marchează ca zi a oraşului, momentul intrării trupelor 
româneşti în Timişoara, la 3 august 1919 şi instaurarea administraţiei româneşti. 
Manifestările organizate pentru a marca acest eveniment s-au derulat în perioada 3 – 
5 august 2016, după următorul program 
3 august 2016 

‐ 09.00 - Piața Petru Maior - Depunerea de coroane la bustul colonelului Virgil 
Econo – 

‐ 10.00 – Piața Unirii - Ceremonie publică organizată cu sprijinul Garnizoanei 
Timișoara, care a  marcat momentul intrării trupelor române în Timișoara la 
data de 3 august 1919 

‐ 13.00 - Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara ședinta festivă – 
Decernarea  

              Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara unor personalități 
timișorene 
      -     18.00 – Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – Sala Lira  - Vernisajul 
expoziției de  
             pictură dedicată Zilei Timișoarei – Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea” 
      -     20.00 - Piața Victoriei -  concerte susținute de: Nicoleta Nuca, Liviu 
Teodorescu, Guess  
            Who și Alexandra Stan 

‐ 23.00 Foc de artificii 
4 august 2016 

‐ 19.00   Piața Victoriei – Concerte în cadrul  Festivalului “Blues pentru 
Timișoara” 

                        Mike & Blue Spirit  
                        Vasko the Patch & Poduene Blues Band  
                        Bega Blues Band si Marcian Petrescu  
                        Suba Attila & The SoulFool Band 
5 august – vineri - programul acestei zile a cuprins o serie de acțiuni sportive 
               „Cupa orașelor înfrățite: – turneu de mini fotbal cu echipe de amatori 
 
              -  09.00 – 17.00 Participă echipe reprezentând municipiul Timișoara și 
echipe invitate  
              care reprezintă orașele înfrățite și partenere 
              - 10.00-22.00  Piața Sf. Gheorghe - Cupa orașului Timișoara  
              - 20.00 - Teatrul de Vara din Parcul Rozelor -  Spectacol folcloric cu 
Ansamblul Timisul 
              - 22.00 Crosul nocturne, ediția a V-a  
 
Aleea personalităţilor - 18.10.2016 – au fost dezvelite  două  plăcuțe memoriale, 
chiar pe casa în care a locuit prințul Eugeniu de Savoya, eliberatorul Timișoarei,  
pentru marcarea a 300 de ani de la intrarea lui în Cetatea Timișoarei.  
 
Ruga Timişoarei, 17 – 18.09.2016  - Teatrul de Vară din Parcul Rozelor  
Sâmbătă, 17 septembrie 
17,00-23,00 –Ansamblul folcloric “Timișul” cu participarea soliștilor vocali:  Georgiana 
Vița, Ancuța Fleșariu, Camelia Miuțescu, Miruna Lazea, Dolores Dongea, Larisa 
Horvat, Tiberiu Ceia, Nicu Novac, Petrică Miulescu Irimică, Denis Bizău 
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Duminică, 18 septembrie 
10,00-12,00 – Slujba religioasă, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara 
12,00 –  Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării 
17,00-23,00 – Jocul Rugii cu Ansamblul folcloric “Timișul” și a soliștilor vocali: 
Nicoleta Voica, Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, 
Doriana Talpeș, Nicoleta Vlasici, Maria Borțun Popescu, Andreea Aleușan, Camelia 
Florea, Ramona Miheț, Petrică Moise, Pera Todorovici, Dumitru Stoicănescu, Florin 
Boita, Ioan Dragomir. 
 
Festivalul Național “Roze pe Bega”, ediția a III-a, 8 și 9 septembie 2016 
8 septembrie 2016, ora 18,00 – Sala Filarmonicii de Stat Banatul 
     Concurs de interpretare și creație 
     Recital de romanțe cu Maria Tudor și Eugenia Moise Niculae ( Clinceni) 
9 septembrei 2016, ora 18,00 
     Premiere laureați 
     Recital suținut de Andras Csaba Molnos, Pera Todorovici, Rodica Pop Seling 
(câştigătoarea  
     ediţiei precedente) şi Adriana Corina Dragomir.  
Seminarul național și internațional  de folclor, desfășurat în perioada 5 – 10 iulie 
2016 și 15 – 18 decembrie 2016. 
 
Spectacolul anual al Ansamblului folcloric „Timișul”,  
15 decembrie 2016, ora 19,00 - Opera Națională Română Timișoara 
- Formația de copii și tineret a Ansamblului  „Timișul” - Dans din câmpia bănățeană, 
solista vocală: Ana Gabriela Coțe, suită orchestrală și dans din zona de munte a 
Banatului 
- Ansamblul  „Timișul” – formația mare 
Dans din Banatul de câmpie și Dans din zona de munte a Banatului 
Solista vocală: Doriana Talpeș 
Solista vocală: Stana Stepanescu 
Tablou coregrafic ( dansuri reprezentative din Moldova, Muntenia, Oltenia și Năsăud) 
Solist vocal – Dumitru Stoicănescu 
Solista vocală – Carmen Popovici Dumbravă 
Solist vocal – Petrică Miulescu Irimică 
Dans – Jocuri de pe Valea Sebeșului 
Suită orchestrală 
Solista vocală: Andreea Voica 
Tabou coregrafic: Jocuri reprezentative din Banat 
Program de colinde și obiceiuri de Crăciun – Ansamblul Timișul, cu participarea  
Coralei “Epifania”  
 
Expoziția de pictură „Spiritualitate creștina în lumină și culoare”, ocazionată de 
sărbătorile pascale, a fost vernisată în data de 23  aprile 2016 la Casa de Cultură a 
Municipiului Timisoara.  Icoanele expuse în cadrul expoziției au fost realizate de către 
artiştii plastici, membri ai Asociaţiei Artistilor Plastici “Romul Ladea”. 
 
 8 Martie – Ziua Femeii  

‐ 5 martie 2016, ora 19,00 – Filarmonica de Stat “Banatul”  
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„Mărţişor muzical” oferit de orchestra Timişoara Big Band, cu piese din 
repertoriul german şi internaţional. Cu acestă ocazie a fost lansat primul CD al 
orchestrei „Mit Dampf und Blech ins Wasserthal” („Sunetul muzicii răsună din 
Timişoara până în Wasserthal”). 

‐ 8 martie 2016, ora 19,00 -  Casa de Cultură a Studenţilor 
Spectacol oferit de Ansamblul Timișul alături de îndrăgiții soliști Petrică Moise, 
Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Georgiana Viţa, Dumitru 
Stoicănescu şi Andreea Aleuşan  

 
Țara mea-i... Banatul meu  

‐ 16 iunie 2016,  ora 19:30 pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor din 
Timişoara 
 Petrică Moise şi invitaţii săi: Mariana Deac, Radu Ciordaş, Pera Todorovici şi 
formaţia de tamburaşi, Stana Stepanescu. Invitaţi speciali Dorin Cuibariu cu 
fiul său Dorin Cuibariu Jr. şi nepotul Dani Cuibariu Jumuga  

 
Zilele cartierelor  - aprilie -  noiembrie 2016 
        Cartier Cetate  -   23 – 24.04.2016  
Sâmbătă, 23 aprilie 2016 
10,00    Concurs de istorie la “Bastionul Cetății”, sala Societății Timișoara cu 
participarea        
             elevilor din clasele V – VIII din diferite școli generale și licee din municipiul 
Timișoara 
11,00    “Tur de poveste” concert și prezentare a Timișoarei de altă dată cu 
trupa“Peregrinii” 
12,00    Prezentare film documentar istoric      
13,00    Vizitarea Muzeului de artă veche bisericească din incinta Catedralei 
Mitropolitane din  
              Timișoara 
Duminică, 24 aprilie 2016 
11,00    Spectacol“Piti Show” - Piața Libertății din Timișoara 
18,00    Denia Floriilor ( Catedrala Mitopolitană ) 
18,30    Program artistic susținut în Parcul Rozelor din Timișoara de către Ansamblul 
folcloric  
             „Timişul” al Casei de Cultură a municipiului Timișoara, cu  participarea 
soliştilor vocali:  
             Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Ancuța Fleșariu, Maria 
Borțun Popescu,  
             Andreea Aleușan, Camelia Miuțescu, Dumitru Stoicănescu, Adrian Stanca, 
Cornel Brici 
19,30    Concert de orgă la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii din Timișoara 
 
Cartier Mehala –Circumvalațiunii, 09 - 10.06.2016 începând cu ora17,00 în Piața 
Avram  
Iancu –spectacole susținute de Ansamblul Timișul cu participarea  soliștilor: Stana 
Stepanescu, Maria Bor’un Popescu, Camelia Florea, Ancuța Fleșariu, Raluca Modi, 
Tiberiu Ceia, Petrică Moise, Dumitru Stoicănescu, Carmen Popovici Dumbravă, 
Doriana Talpeș, Camelia Miuțescu, Iasmina Feniaț, Adrian Stanca, George Adam, 
Pera Todorovici, Cornel Brici, Ioan Surdu     
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Cartier  - Steaua Fratelia, perioada 11-12.06.2016, Sc.Gimnaziala nr. 15 , Str. 
Herculane    
Sîmbătă, 11.06.2016 
09:00 – 12:00  - Campionatul de fotbal al elevilor 
09:00 – 10:00 -  Desene pe asfalt ale elevilor 
09:00 – 12:00 -  Campionatul de șah al elevilor   
16:00 – 17:00 -  Concert vocal instrumental la Biserica Catolică din cartier 
17:30 - 18:30 -  Parada portului pe străzile: Chișodei, Izlaz, Steaua, Arh. Victor Vlad, 
Bujorilor,  
 Fratelia, Herculane 
18:30 – 20:30  - Program artistic cu participarea formațiilor : Ansamblul „Timișul“ – 
juniori,    
Ansamblul „Pusta Banatului“, Ansamblul „Kruna“ – Sânmartinu Sârbesc, Ansamblul  
„Eszterlanc“,  "Hänschenklein Banater Rosmarein" și Orchestra „Timișoara Big Band“ 
 20:30 – 21:30 – Concert rock cu formația „Vest“   
Duminică, 12.06.2016 
11:00   Piti Show Radio Timișoara ( cu Eva Labadi și Mircea Chiu ) în parcul din Zona 
Steaua  
12:00 -  14:00 Muzică ambientală  
18:00 – 22:00  Muzică populară  cu Ansamblul “Timișul” și soliștii vocali: Stana 
Stepanescu,  
                        Carmen Popovici Dumbravă, Ancuța Fleșariu, Camelia Florea, Mimi 
Borțun  
                        Popescu, Cornel Brici, Doriana Talpeș, Camelia Miuțescu 
 
Cartier Calea Martirilor, perioada 18 – 19.06.2016, perimetrul Stadionului “Dan 
Păltinișanu” Sâmbătă, 18.06.2016 
09,00 - 12,00  întreceri sportive ( cros, ciclism, etc.) în jurul Stadionului “Dan 
Păltinișanu” 
18,00 - 23,00  program artistic susţinut de formaţia „Flores”, precum şi ansamblurile 
folclorice  
                        „Hora Timişului”, „Timişul”- tineret  și „Pusta Banatului”  
 
Duminică, 19.06.2016 
18,00 - 23,00  spectacol folcloric cu  participarea soliştilor vocali: Carmen Popovici  
                        Dumbravă, Stana Stepanescu, Ancuța Fleșariu, Camelia Florea, 
Camelia  
                        Miuțescu, Maria Borțun Popescu, Cornel Brici, Ioan Surdu 
 
Cartier- Calea Sever Bocu ( Lipovei ), perioada 25-26.06.2016 - zona parcării de 
pe str. Ion Ionescu de la Brad 
Sâmbătă, 25.06.2016 
17,30   Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale nr.7 “Sfânta Maria, 
Ansamblul  
            “Sorocul” din Alioș, Ansamblul de copii și tineret “Timișul” 
20,00   Program artistic susţinut de ansamblul „Timișul” cu soliștii:Carmen Popovic 
Dumbravă,  
            Doriana Talpeș, Dumitru Stoicănescu, Adrian Stanca, Maria Borțun Popescu    
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Duminică 26.06.2016 
18,00   Cântece și dansuri populare cu Ansamblul „Pusta Banatului”  
20,00   Program artistic susţinut de ansamblul folcloric  „Timișul” cu participarea 
soliştilor  
            vocali:Petrică Moise, Stana Stepanescu, Camelia Miuțescu, Ancuța Fleșariu, 
Cornel  
            Brici, Miruna Lazea 
             
Cartier  - Plopi Kuncz, 25 – 26.06.2016, Șc. Gimnazială nr. 4, Str. Jules Verne nr.69 
Sâmbătă, 25.06.2016  
18,30  Spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Pusta Banatului”, solişti vocali: 
Dolores  
           Dongea, Denis Curtean, Adriana Coste 
           Invitați :Maria Borțun Popescu, Camelia Miuțescu,  Carmen Popovici 
Dumbravă 
Duminică, 26.06.2016 
18,30  Cântece și dansuri populare cu Ansamblul folcloric  „Timișul”- tineret,  solişti 
vocali: 
           Denis Hilițianu, Vlăduț Văcaru, Georgiana Achim,  Alexandra Ciota, Gabi 
Ardelean,    
           Miruna Lazea,  Maria Faur 
           Invitați: Stana Stepanescu, Ancuța Fleșariu, Cornel Brici 
 
Cartier  Fabric, perioada 23 – 24.08.2016 – Parcul “Frații Constantin” 
Sâmbătă, 23.07.2016 
Competiţii sportive (str. Renaşterii) 
12.00 – 17.30    Volei şi baschet ; Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” 
18.00 – 20.00    Meciul tradiţional de fotbal: căsătoriţi – necăsătoriţi, ediţia cu nr. 80; 
Arena „Electrica” 
Parcul „Fraţii Constantin” (str. Garofiţei) 
18.00 – 19.15   Spectacol susţinut de tinere talente din cartier 
19.15 – 20.00   Concert susţinut de trupa „Peregrinii” 
20.00 – 24.00   Spectacol susţinut de Ansamblul „Timişul” juniori şi tineret şi 
Ansamblul „Pusta  
                         Banatului”, împreună cu următorii solişti vocali: Alexandra Ciota, 
Denis  
                         Hiliţianu, Vlad Văcaru, Gabi Ardelean, Dolores Dongea, Adriana 
Coste,  
                          Claudiu Tărnăuceanu,  
Duminică, 24.07.2016 
Parcul „Fraţii Constantin” (str. Garofiţei) 
17.30 – 18.30   Concert de muzică ambientală şi de promenadă cu Fanfara 
„Proamiciţia” 
 
18.30 – 19.30   „Piti” spectacol pentru copii cu trupa „Puppetmania” 
19.30 – 23.00    Spectacol susţinut de Ansamblul „Timişul”, împreună cu următorii 
solişti vocali: 
                          Nicoleta Voica, Stana Stepanescu, Doriana Talpeş, Camelia Florea, 
Ancuţa  
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                          Fleşariu, Maria Borţun Popescu, Miruna Lazea, Cornel Brici 
Tot cu această ocazie a fost deschisă, în vederea vizitării, Centrala Hidroelectrică 
Timişoara. Amplasată pe râul Bega, aceasta a fost construită între anii 1906-1910 în 
scopul producerii energiei electrice. 
 
Cartier Ronaț, 14 – 15.08.2016, ora 17,00 - Șc.Generală nr.11 – program de 
cântece și voie bună cu formația condusă de prof. Erik Muller, în compania soliștilor 
Nicoleta Benzar, Adriana Nemeș,Dan Coman, Zoran de la Timișoara. 
 
Cartier Freidorf,  02 – 04.09.2016 - Parcul Petofi Sandor 
Vineri, 02.09.2016 
09,00-11,00   Cupa FREIDORF 2016 la Fotbal – Juniori (Teren FZB); 
10.00-10.30   Concurs biciclete (Parcul Sandor Petofi); 
10,30-11,00   Concurs desen pe asfalt (Liceul Auto)-Teren Baschet; 
                       Concurs desen graffiti şi picturi (Liceul Auto) – Sala Festivă; 
11,00-14,00    Cupa FREIDORF 2016 la Fotbal (Teren Liceul Auto); 
18.00 -19,30   Spectacol artistic susţinut de Ansamblul „Timişul” al Casei de Cultură a  
                       Municipiului Timişoara, solişti vocali: Carmen Popovici Dumbravă, 
Stana  
                       Stepănescu, Andreea Aleuşan, Ancuța Fleşariu  (Parcul Sandor 
Petofi); 
19,30-20,00    Deschiderea oficială (Parcul Sandor Petofi); 
20,00-22,00    Spectacol artistic susţinut de Ansamblul „Timişul” al Casei de Cultură a  
                       Municipiului Timişoara, solişti vocali: Denis Bizău, Petrică Moise, Maria 
Borțun  
                       Popescu (Parcul Sandor Petofi); 
22,00 -23,00   Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi) 
Sâmbătă, 03.09.2016 
10,00-11,00    Concurs de şah şi table (Parcul Sandor Petofi) 
17,00-18,00    Prâslea cel Voinic şi merele de aur (Parcul Sandor Petofi) 
18,00-21,30    Ansamblul folcloric „Pusta Banatului”, solişti: Adriana Coste, Dolores 
Dongea,  
                       Claudiu Tărnăuceanu, Denis Curtean, Simona Nicolae, Macodean 
Andrei, Indru  
                       Andreea, Ciote Adrian (Parcul Sandor Petofi); 
21,30-23,00    Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi) 
Duminică, 04.09.2016 
18.00-21,30    Spectacol de muzică populară, Ansamblul „Timişul” al Casei de 
Cultură a  
                        Municipiului Timişoara, solişti: Andreea Pascotă, Denis Hilițean, Florin 
Boita,  
                        Oana Rus, Alexandra Ciota, Vlad Văcaru, Dorina Talpeş, Camelia 
Miuțescu,  
                        Camelia Florea, Miruna Lazea, Dumitru Stoicănescu, Cornel Brici 
(Parcul Sandor  
                        Petofi); 
21,30-23,00     Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi) 
 
Cartier Blașcovici,  05 – 06.11.2016 - Parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril 
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Sâmbătă, 5 noiembrie 2016 
13:00 – 17:00    Sărbătoare câmpenească în parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril; 
16:00 – 16:30    Slujba tăierii colacului, la capela Parohiei din Blaşcovici; 
16:30 – 16:45    Deplasarea alaiului de credincioşi către locul de desfăşurare a 
sărbătorii, parcul  
                          Arhanghelii Mihail şi Gavril; 
16:45 – 17:00    Deschiderea sărbătorii, discursuri ale invitaţilor; 
17:00                 Program artistic susţinut de ansamblul folcloric “Timişul” – tineret cu 
participarea soliştilor vocali: Alexandra Ciota, Vlad Văcaru, Georgiana Achim, Denis 
Hiliţean, Patricia Pepa, Florica Nicoli  
Duminică, 6 noiembrie 2016 
10:00 –12:00     Slujba Sfintei Liturghii, urmată de o agapă frăţească, la capela 
Parohiei din  
                          Blaşcovici; 
13:00 – 17:00    Sărbatoare câmpenească în parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril; 
16:00 – 16:30    Program artistic susţinut de Ansamblul folcloric al Comunei Parţa și 
Ansamblul  
                          “Datina” din Peciu Nou; 
17:00                 Program artistic susţinut de Ansamblul “Pusta Banatului” cu Dolores 
Dongea;Ansamblul “Timișul” cu participarea soliştilor vocali: Carmen Popovici 
Dumbravă, Doriana Talpeş, Ancuţa Fleşariu, Maria Borţun Popescu, Camelia 
Miuţescu, Miruna Lazea, Dumitru Stoicănescu, Cornel Brici, Denis Bizău  
 
Festivalul - concurs de interpretare vocală și instrumentală “Iosif-Sivu și 
Cosmin Golban” ediția a X-a, 30 august – 1 septembrie 2016. Festivalul a cuprins 
concursul propriu-zis și un spectacol de gală al câștigătoriilor premiilor acordate pe 
cele două secțiuni: soliști instrumentiști și soliști vocali. 
 
Manifestari dedicate Revolutiei din Decembrie 1989  
15 – 21 decembrie 2016 
Asociaţia ALTAR, Asociaţia 17 Decembrie a Răniţilor şi a Familiilor Îndoliate 
din Revoluţia 1989, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 
Timişoara și Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989 Libertatea – Timişoara au 
organizat o serie de manifestări de comemorare a Revoluţiei din Decembrie 
1989”: Simpozioane, expozitii, lansări de carte, spectacol de colinde și pricesne 
românești dedicat revoluției din 1989, slujbă de pomenire, parastas în amintirea 
eroilor-martiri, depunere de coroane . 
 
Cultivarea trecutului militar al poporului român  
 Ziua Eroilor Neamului,  09.062016  
 Ziua Imnului, 29.07.2016 
 Ziua Drapelului, 26.06.2016 
 Ziua Armatei Române, 25.10.2016  
 Ziua Națională a României – 01.12.2016 
 
Festivalul Vinului   28-30 octombrie 2016,  Parcarea Iulius Mall din Timişoara 
Vineri, 28.10.2016 
11.00 – 12.00  Workshop “Arta Vinului”  
12.00 – 14.00  DJ Sean Norvis & Geo Da Silva 
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16.00 – 17.00  Orchestra “Timișoara Big Band” 
17.00 –            Deschiderea oficială, alocuţiuni 
17.30 – 21.00   Ansamblul folcloric “Timișul”, soliști vocali: Carmen Popovici 
Dumbravă,  
                        Mihaela Petrovici, Camelia Florea, Andreea Aleușan, Miruna Lazea, 
Denis Bizău,  
                        Petrică Miulescu Irimică 
21.00 – 22.00  Recital Sore 
Sâmbătă, 29.10.2016 
12.00 – 14.00  DJ Sean Norvis & Geo Da Silva 
17.00 – 18.00  Ansamblul folcloric “Pusta Banatului”, solistă: Dolores Dongea 
18.00 – 21.00  Ansamblul folcloric “Timișul”, soliști vocali: Petrică Moise, Nicu Novac, 
Cornel  
                        Brici, Maria Borțun Popescu, Camelia Miuțescu, Ancuța Fleșariu 
21.00 – 22.00  Alexandra Mitroi & The Band 
Duminică, 30.10.2016 
12.00 – 14.00  DJ Sean Norvis & Geo Da Silva 
17.00 – 18.00  Ansamblul folcloric “Doina Timișului”, soliști vocali: Maria Bădescu și 
Florin  
                        Boita 
18.00 – 20.30  Ansamblul folcloric “Timișul”, soliști vocali: Nicoleta Voica, Stana 
Stepănescu,  
                        Doriana Talpeș, Dumitru Stoicănescu, Adrian Stanca, Tiberiu Ceia 
20.30 – 21.00  DJ Sean Norvis & Geo Da Silva 
21.00 – 22.00  Vest Phoenix Cover 
 
Timisoara – 300 de ani lumină 
Timişoara şi întregul Banat au sărbătorit în 2016 “300 de ani de lumină”,  trei secole 
de la eliberarea de sub dominaţia turco-otomană. Perioada 12 – 18 octombrie, a 
cuprins un program special dedicat acestei aniversări: 
12 octombrie 2016 
Palatul Episcopal Romano-Catolic din Timişoara 
16.00  Vernisajul expoziţiei jubiliare: ,,Timişoara 1716. Începuturile unui oraş 
european’’.  
14 octombrie 2016 
Piaţa Unirii 
17.00  Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente muzicale 
specifice,  
           dispozitive de tortură specifice perioadei medievale 
18.00  Spectacol de teatru, muzică medievală şi dansuri „Timişoara 300” 
19.00  Concert Peregrinii 
15 octombrie 2016 
Piaţa Unirii 
12.00  Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente muzicale 
specifice, dispozitive de tortură specifice perioadei medievale 
 Piaţa Libertăţii 
20.00 „Timişoara 300 de ani de lumină” - Concert simfonic extraordinar organizat de 
Filarmonica ,,Banatul’’ Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu 
Asociaţia Eugeniu de Savoya şi Consiliul Judeţean Timiş 
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16 octombrie 2016 
Piaţa Libertăţii 
11.00   Paradă de costume medievale şi demonstratii de luptă specifice secolului 
XVIII 
  
Piaţa Unirii 
12.00   Expoziţie Medievalum: arme, veşminte cavalereşti, instrumente muzicale 
specifice,  
            dispozitive de tortură specifice perioadei medievale 
19.00   Concert Lupus Dacus 
18 octombrie 2016   
Str. Eugeniu de Savoya nr. 24 
17.00    Marcarea a 300 de ani de la intrarea lui  Eugeniu de Savoya în Cetatea 
Timişoarei. S-au         
             dezvelit  două plăcuţe memoriale, amplasate pe casa în care a locuit prinţul 
Eugeniu de  
             Savoya, eliberatorul Timişoarei.  
 
MANIFESTĂRI DECEMBRIE 
Primăria Municipiului Timişoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a 
organizat în perioada  1 decembrie 2016 şi 8 ianuarie 2017, cea de-a X-a ediţie a 
Târgului de Crăciun, ce a adus timișorenilor multe evenimente, spectacole și 
concerte dedicate Sărbătorilor de iarnă. 
2 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
18.00  Armonii de iarnă - Spectacol susţinut de elevii Incubatorului de Arte Timişoara 
& Friends 
3 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00  Spectacol de colinde, dansuri şi muzică populară – Ansamblul ”Pusta 
Banatului” 
18.00  Peregrinii şi invitaţii lor – concert „Iarna Trubadurilor”, o călătorie în Timişoara 
de  
           Poveste 
4 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   Cântece şi dansuri populare, colinde şi obiceiuri de Crăciun – Ansamblul de 
tineret  
           „Timişul”  
5 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   La gura sobei – Povestea lui Moş Nicolae. Un spectacol oferit de Piti Show 
Radio  
            Timişoara, la Atelierul lui Moş Crăciun  
6 decembrie  2016 – Piața Victoriei  
17.00   Concert de  promenadă - Fanfara Pro Amiciţia 
18.00   Spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc 
7 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   Concert de  promenadă - Fanfara Pro Amiciţia 
8 decembrie 2016 – Sala Operei Naţionale Române 
19.00   Colinde şi cântece rituale din Transilvania – Ansamblul de Muzică 
Tradiţională  
            Românească “Icoane” condus de prof. univ. dr. Ioan Bocşa 
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9 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
Spectacol TVR Timişoara 60 
17.00   Muzica minorităţilor, participă: Ansamblul folcloric german “Banater 
Rosmarein”,  
            Ansamblul de cântece şi dansuri maghiare “Eszterlanc”, Ansamblul sârbesc 
“Mladost” 
18.00   Spectacol Ansamblul “Timişul”, cu participarea soliştilor vocali: Carmen 
Popovici  
            Dumbravă, Doriana Talpeş, Stana Stepănescu, Dumitru Stoicănescu 
19.00   Concert Phaser 
10 decembrie 2016  
17.00   Piața Victoriei Concert aniversar „De 10 ani împreună la Târgul de Crăciun” 
Au  
            participat:  
            Orchestra Timişoara Big Band 
            Duo Covers 
            The Weekend Band 
            The TM Groove 
            Box Office 
            Andra 
18.30   Sala Operei Naţionale Române - Spectacol „Colindă, colindă” – Ansamblul 
„Doina  
            Timişului” 
11 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   Spectacol „Colinde şi obiceiuri de Crăciun” – Ansamblul „Doina Timişului” 
12 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   La gura sobei – Piti Show Radio Timişoara la Atelierul lui Moş Crăciun  
13 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   Colinde de Crăciun – program susţinut de profesori şi elevi ai Şcolii Populare 
de Artă 
14 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00  „Am plecat să colindăm” – spectacol prezentat de grupul “Flores” de la Palatul 
Copiilor      
            din Timişoara şi de Ansamblul “Hora Timişului” 
15 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   Piața Victoriei - „Vine o sanie pe drum”, spectacol prezentat de Teatrul pentru 
Copii şi  
            Tineret Merlin din Timişoara 
19.00   Sala Operei Naţionale Române - “Bună vremea, oameni buni”, spectacol 
susţinut de  
            Ansamblul folcloric “Timişul”  
16 decembrie 2016  
16.00  Alaiul colindărilor pe traseul Catedrala Mitropolitană – Opera Naţională 
Română, cu  
            participarea mai multor formaţii de colindători din judeţ, care vor cânta pe 
scena din Piaţa  
            Victoriei 
18 decembrie 2016 – Piața Victoriei  
17.30   Poveste magică de Crăciun –  Moş Crăciun soseşte în Piaţa Victoriei  



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 130 

 

             Un spectacol de cântece şi dansuri cu Piti Show Radio Timişoara, Compania 
Junior  
             Phantasia, Trupa de teatru „MIM12” de la Liceul Teoretic Jean Louis 
Calderon şi Trupa  
             de teatru a Şcolii Generale nr. 7 Sfânta Maria 
19 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.00   La gura sobei – Piti Show Radio Timişoara la Atelierul lui Moş Crăciun  
20 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
18.00   Rock for Revolution 
                Sonatic 
                Pro Musica 
                Pasărea Rock 
21 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
17.30   Spectacol de Crăciun cu Corala  feminină “Carmina Dacica” 
18.00   Concert cu Ansamblul de percuţie “Splash” 
22 decembrie 2016 – Piața Victoriei 
19.00   Sărbătoarea Crăciunului – “In Memoriam Marioara Murărescu”, transmisiune 
în direct pe  
            TVR3 şi TVR Timişoara, Program de colinde şi cântece de Crăciun. Au 
participat: grupul  
            vocal “Valeria Peter Predescu” (Bistriţa), grupul vocal “Podgorenii”(Şiria, 
Arad) şi un  
            grup de colindători din Banat. Solişti: Adrian Stanca, Ciprian Roman, Olguţa 
Berbec,  
            Maria Coman, Cristian Fodor, Georgiana Necşa, Maria Coman, Ciprian Pop  
acompaniați  
            de  taraful “Efta Botoca”  
 
Revelionul Seniorilor  s-a adresat ca în fiecare an persoanelor de vârsta a III-a, cu 
posibilități financiare reduse. Peste opt sute de pensionari din Timişoara au 
sărbătorit, la Cantina Universității Politehnica, trecerea în noul an.  
 
Revelionul 2016  
Timișorenii, veniți în număr mare, în Piața Victoriei, în data de 31.12.2016, au 
sărbătorit trecerea în noul an alături de: 
20:00    Geo Da Silva & Sean Norvis 
21:00    Alpha Team 
22:00    Cobzality 
23:00    Ştefan Bănică 
24:00    Foc de artificii 
 
TINERI ÎN TIMIȘOARA 
Tinerii decid  Proiectul (aprobat prin HCL 463/20.12.2010 ) a cuprins acțiuni de 
implicare a tinerilor din liceele timișorene în viața comunității, fiind sprijinite iniţiativele 
acestora, pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii 
locale.  
 
Timișoara  Capitală Națională de Tineret. Timişoara a deţinut, în 2016, titlul de 
Capitală a Tineretului din România. Au fost susţinute organizaţiile de tineret, de 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 131 

 

fapt, toate activităţile şi proiectele, gen concerte, proiecţii, activităţi în spaţiul urban, 
plimbări pe biciclete, activităţi care se întâmplă în mod normal în Timişoara, care au 
atras un număr foarte mare de tineri, şi care au fost incluse sub umbrela acestei 
capitale. 
 
TIMIȘOARA TURISTICĂ 
Promovarea atracțiilor turistice locale și regionale.Pentru cunoaşterea şi 
promovarea valorilor arhitecturale, culturale şi naturale ale Timişoarei şi implicit 
dezvoltarea economică a oraşului şi a zonei, Centrul de Informare Turistică 
Timişoara a realizat diferite materiale de informare şi promovare turistică, ce sunt 
distribuite gratuit atât în cadrul târgurilor şi expoziţiilor la care Centrul de Informare 
Turistică participă, cât şi vizitatorilor Infocentrului turistic.  
Tipărire materiale informative privind Timișoara. Pentru a creşte gradul de 
informare a celor interesaţi privind oportunităţile oferite de municipiul Timişoara au 
fost tipărite materiale publictare ( afișe, pliante, etc.) în mai multe limbi de circulație 
internațională. Acestea cuprind informaţii despre atracţiile turistice din Timişoara, în 
special obiective turistice din cartierele istorice Cetate, Fabric şi Iosefin, dar și 
informaţii privind cazarea, muzeele și galeriile din oraş, harta oraşului, evenimentele 
culturale precum şi alte informaţii utile. 
 
TIMIȘOARA ACADEMICĂ 
Conferința “Diaspora în cercetarea științifică și învățământul superior din România – 
Diaspora și prietenii săi”, perioada 01.04 – 31.05.2016 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ   
Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara. Ministagiune de operă şi operetă în aer 
liber, și-a derulat în 2016 cea de-a XII-a ediție. Spectacolele s-au desfasurat la 
Teatrul de Vară din Parcul Rozelor, pe perioada a doua weekenduri 26 – 28.08.2016 
și 2 – 4 septembrie 2016, astfel:  
Vineri, 26 august 
ora 20.30   Scripcarul pe acoperiș, de Jerry Bock 
Sâmbătă, 27 august 
ora 20.30   Paiațe, de Ruggiero Leoncavallo  
și 
Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni 
Duminică, 28 august 
ora 11.00   Motanul încălțat, de Cornel Trăilescu 
ora 20.30   Traviata, de Giuseppe Verdi 
Vineri, 2 septembrie 
ora 20.30   Nabucco, de Giuseppe Verdi 
Sâmbătă, 3 septembrie 
ora 20.30   Nunta lui Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart 
Duminică, 4 septembrie 
ora 11.00   Hänsel și Gretel, de Engelbert Humperdinck 

ora 20.30   Contesa Maritza, de Emmerich Kalman 
Alăturându-se doliului național în memoria victimelor cutremurului din Italia programul 
evenimentului a fost modificat astfel: vineri, 2 septembrie de la ora 20.30 a avut loc 
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spectacolul „Nabucco” de Giuseppe Verdi, iar sâmbătă, 3 septembrie de la ora 20.30  
„Nunta lui Figaro”  de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Festival Rock 
Cea de-a doua edițe a Festivalului Rock, desfășurat în zilele de 13-14 mai 2016, în 
Piața Victoriei a adus concerte spectaculoare, pline de energie, interpretate de: 
13 mai, ora 19,00 
19.00  Burning Table, 
20.00  Viţa de Vie. 
21,30  Guano Apes 
14 mai, ora 19,00 
19,00  Luna Amară  
20,00  Urma 
21,30  Black Box Revelation 
 
Timisoara International Music Festival - Revolution Festival – ediția a II- a 
Peste 300 de artiști au urcat, timp de două zile, în 3 și 4 iunie 2016, pe cele 7 scene 
amplasate în incinta Muzeului Satului Bănățean, locul de desfășurare al evenimentul. 
Festivalul a acoperit o paletă largă de genuri musicale: de la dubstep și electric rock 
până la heavy metal, electro şi latino. 
Scena principala (Music Guru) a fost teritoriul celor mai populari artiști și al show-
urilor interesante:  
Juliette and the Licks,  Skunk Anansie  
Maxim DJ Set ( The Prodigy) feat Cianna Blaze,  Suicidal Tendencies  
Black Sun Empire, Blazzaj, CTC, FredV & Grafix feat Dynamite, Hladno Pivo, Planet 
of Zeus, Ritam Nereda, Roni Size & Krust Presents Full Cycle  
 
Scena Electric Apex a fost creată pentru fanii beat-urilor puternice: 
John Digweed 
Hector, Francesca Lombardo,  Martin Buttrich, Reboot 
Gescu, Herodot,  Mahony  Premiesku live,  Dan Dragos, Dobrikan, Goe, Iorgovan, 
Salem, Vali Florea 
 
Scena Extreme Music, a fost creată pentru trupe din zona ritmurilor intense ( rock, 
hard, heavy metal și punk ):  
Avenger,  Bambarder, Guardians of Time, Negura Bunget , Alitor, Apocalyps, Arc 
Gotic, Crimena, Dara, Dishumanity, Few Reasons Why, Gothic, Haos, Infest, Kolac, 
K.O.R.A., Mr. Heart, Umbre Zidite  
 
Una dintre cele mai apreciate scene ale festivalului a fost scena Zion Love, cu  ritmuri 
de hip hop, r’n’b și dancehall: 
Chay Nelle, DJ Shone Alcapone & Tommy , Dubwizard, Exotic Times, Gigatron 
Selecta, Herbal Queen, Ital Vision Sound, Jahmessenjah Sound System, Keyz, King 
Julien, Mak Floss, Wacko (Madred) & DJ Janchezz.  
 
Zona Gaia Trance: 
A Walk in Town live, Ajna Vitamin live, Atma live, Dapeace, Latam, Lygos, Manda, 
Mozza, Psylev, Pura, Stole, Thal, Trans Humantza, Vlada  
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Scena Cubalkan a fost creată pentru energicele și ispititoarele ritmuri latino: 
DJ Amok, Belly Dncers, Capoeira, Chicas Desiguales, Foolosophy Entertainment, 
MC Choma, Mantock Samba, DJ Sesha, DJ Tender / Tito 
 
Imnul Timișoarei.  
Piesa “Timișoara” a formației “Pro Musica” a fost declarată imn al municipiului 
Timișoara 
 
TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
A fost tipărită revista „Anotimpuri literare”,  apare  trimestrial 
 
“Timisoara peste 100 de ani” – sesiunea Helion 
Principalele evenimente în 2016 ale Clubului Helion: 
- 25.03.2016        Aniversarea a 35 de ani de la apariția primului număr al revistei 
Helion   
- 6 – 8 mai 2016  Sesiunea Helion, a XXX- a ediție 
- 6 – 7 mai 2016  Conferința Internațională Helion, ediția a II-a 
- Apariția a trei numere ale Revistei Helion: nr.1-2 ( martie ), nr.3-4 ( mai ),  nr.5-6  ( 
octombrie ) 
- Lansări  de carte, autori -  membri ai clubului Helion 
 
TIMIȘOARA JAZZ BLUES 
 
Festivalul JazzTm, ediția a IV-a, 1 – 3 iulie 2016  a  adus pe cele trei scene 
amenajate, artiști internaționali, dar și artiști români cunoscuți și apreciați de 
public.Dacă în anii trecuți concertele s-au ținut doar în Piața Victoriei, anul acesta pe 
lângă scena din Piața Victoriei au mai fost amplasate încă două scene, în Parcul 
Justiției și în Parcul Civic. 

Piata Victoriei   
Vineri, 01 iulie 2016 
20:00-20:45 - Peter Sarosi Quintet 
21:00-22:15 - Jacob Collier 
22:30-00:00 - Take 6 
Sâmbătă, 2 iulie 
20:00-20:45 - Arcus Trio 
21:00-22:15 - Dhafer Youssef 
22:30-00:00 - Imany 
Duminică, 3 iulie 
20:00-20:45 - Helen 
21:00-22:15 - BADBADNOTGOOD 
22:30-00:00 - Dee Dee Bridgewater 
 
Parcul Castelului 
Sâmbătă, 2 iulie 
16:00-16:45 - Van Jam 
17:00-17:45 - The Twisters 
18:00-19:30 - Luiza Zan 
Duminică, 3 iulie 
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17:00-17:45 - Paperjam 
18:00-19:30 - Trilok Gurtu Band 
 
Parcul Civic 
Sâmbătă, 2 iulie 
16:00-16:45 - Petra Acker 
17:00-17:45 - A-C Leonte 
18:00-19:30 - Yaron Herman 
Duminică, 3 iulie 
16:00-16:45 - Jazzybirds 
17:00-17:45 - Spanache x Pop 
18:00-19:30 - Theatre Fleas Orchestra 
 
Festivalul “Blues pentru Timişoara” s-a desfăşurat în data de 4 august 2016, în 
cadrul manifestărilor ocazionate de proiectul “Ziua Timişoarei”  și a adus 
timișorenilor, iubitori ai genului, concertele trupelor:  
Mike & Blue Spirit. 
Vasko the Patch & Poduene Blues Band  
Bega Blues Band şi Marcian Petrescu  
Suba Attila & The SoulFool Band  
 
TIMIȘOARA CITEȘTE 
Acest capitol conține evenimente, concursuri dedicate promovării publicaţiilor şi 
literaturii în şi din vestul tării. 
Duminică, 27 noiembrie, de la ora 12:00, a avut loc Gala celei de a V-a ediții a 
Concursului de literatură dialectală bănățeană “Marius Munteanu” deschis 
participării tuturor creatorilor de literatură dialectală bănăţeană (poezie, proză, teatru) 
din România şi din străinătate.  
Au fost lansate patru volume individuale şi unul colectiv ale concurenţilor laureaţi, 
selectaţi şi nominalizaţi la ediţia ce s-a desfăşurat pe parcursul anului 2016: 

Gheorghe Babeţ, “Făbule şi câcea snoave” – poezie şi proză, volum laureat 

Violeta Tipa “ Primăveri străbat prîn noi” – poezie, volum laureat 

Ilie Dragalina, “Chizu Iosîm, om dă treabă, – poezie, volum selectat 

Sorin Olariu, “La Cicago-ntr-o grăgină” – poezie, volum selectat 

Volum colectiv – poezie, opt autori nominalizaţi la acelaşi concurs: Gheorghiţă 
Brebenar, Florina Colgia, Todor Groza Delacodru, Ioan Manzur, Cornel Dragoescu, 
Radu Tolcea, Ioan Vodicean şi Ioan Văcariu 

TIMIȘOARA EUROEANĂ 
9 mai – Ziua Europei  
Evenimentele pentru a marca această zi au fost organizate de Primăria Timișoara și 
Casa de Cultură a municipiului Timișoara, în colaborare cu mai multe instituții și 
asociații din oraș. 
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10,00   Parcul Central, Monumentul Ostașului Român - Ceremonial militar religios 
de depunere  
            coroane, buchete și jerbe de flori  
18,00   Galeria Pro Armia - Vernisaj expoziție de pictură dedicată Zilei Europei, 
realizată de  
            Asociaţia Artiştilor Plastici Romul Ladea  
20,00   Piaţa Unirii - Concert susținut de Alexandra Mitroi & Band, Lidia Buble și 
Smiley. 
 
Marcarea principalelor teme europene a fost realizată prin acţiuni de informare, 
educatie, voluntariat şi prevenţie. 
Ora pământului 19.03.2016 
„Dăruiește naturii din energia ta!” a fost mesajul din 2016  al acestui eveniment, 
sărbătorit în peste 7000 de orașe din lume. 
20,30 - Piața Libertății, spectacolul „Elementele Nopții”, un show de foc, cu lumină și 
muzică live, prezentat de Amaris Agni, artiștii focului și trupa Peregrinii, menestrelii 
cetății. 
 
Săptămâna Mobilităţii Europene  
În perioada 16-22 septembrie 2016, au fost organizate mai multe activități, cu 
sprijinul Regiei Autonome de Transport Timișoara, precum și al mai multor asociații și 
cluburi – Sport Club Municipal Timișoara, Timișoara Saracens, Asociația Alergotura, 
Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara, Baschet Club Timișoara și Smartfit, 
conform programului de mai jos: 
Vineri, 16 septembrie 
18,00    Acțiuni sportive cu echipa de rugby – juniori Timișoara Saracens 
18,00    Alergare și trotinetă în zona centrală  
 
Sâmbătă, 17 septembrie 
09,00-20,00   Ultimate Smartfit Challenge – competiție sportivă – Piața Victoriei. 
09,00    Alerg Pentru O Cauzî, ediția a V-a,  
11,00    Clasa pilates Smartfit – Parcul Justiției. 
Duminică, 18 septembrie 
09,00-20,00    Ultimate Smartfit Challenge – competiție sportivă – Piața Victoriei. 
11,00-13,00    Clasa de dans și competiții sportive – Smartfit – Parcul Copiilor Ion 
Creangă. 
Luni, 19 septembrie 
13,30    Circuit pe biciclete  
18,00    Alergare și trotinetă în zona centrală 
Marti, 20 septembrie 
17,00    Acțiuni cu Liceul cu Program Sportiv “Banatul” Timișoara – Piața Sf. 
Gheorghe.  
18,30    MEB Run Day – Asociația Alergotura 
Miercuri, 21 septembrie 
18,30-20,30   Maraton de cycling cu echipa Smartfit – Piața Libertății. 
20,00    Tura Gara de Nord (10,4 km)  
20,00    Tura Nora (10,6 km) 
20,30    Tura Parcul Uzinei (3,7 km) 
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Joi, 22 septembrie 
12,00    Circuit pe biciclete la care vor participa angajații RATT 
17,00    Acțiuni sportive cu echipa Baschet Club Timișoara – Piața Sf. Gheorghe.  
18,00    Acțiuni sportive cu echipa de rugby – seniori Timișoara Saracens – Piața 
Victoriei.  
18.00    Alergare și trotinetă în zona centrală cu Asociația Alergotura 
16-22 septembrie 
18,00    În fiecarea zi va fi câte o cursă gratuită cu tramvaiul turistic TramTur 
 
Ziua Serviciilor Publice  
În data de 01.10.2016, în Piaţa Unirii, orele 10.00 – 14.00, s-a desfășurat ediţia a III-
a a evenimentului Ziua Serviciilor Publice , la care au participat peste 20 de instituţii 
din Timişoara cu standuri, utilaje, prezentări,  mini concursuri şi demonstraţii. Fostul 
primar al oraşului München,d-nul Hep Monatzeder,  a fost invitat special.  
10.00 Orchestra Timişoara Big Band 
11.00 Discursuri oficialităţi, vizitarea standurilor de către delegaţia oficială 
11.45 „Ursul păcălit de vulpe” – Teatrul pentru Copii şi Tineret Merlin 
13.00 Concert Alexandra Mitroi 
   
“1 iunie în Orașul Copiilor”  Primăria Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a 
Municipiului Timișoara au pregătit  în data de 1 iunie, numeroase surprize şi jocuri 
inedite, activități în care distracția a fost scopul final, iar copii,  mici sau mari, au avut 
parte de o mare petrecere. Evenimentele planificate s-au desfășurat  atât în parcul 
“Ion Creangă” cât și în Parcul Rozelor din Timişoara, după următorul program:   
Parcul Copiilor  
10.00 - 14.00    IPJ Timiş a pregătit o prezentare a tehnicii şi a mijloacelor auto din 
dotare 
10.00 - 21.00   Acţiuni pentru cei mici: face painting, modelaj cu baloane, surprize 
oferite de  
                        mascote, discotecă în aer liber şi multe alte surprize pregătite de 
clovnii din  
                         Echipa hazliţilor şi de cei din Echipa Veselă Timişoara.  
10.00 –21.00    Atelier de creaţie vestimentară cu Elena Mazăre 
10.00 - 21.00    Club Sportiv Junior Adventure – Echipa Junior Adventure este 
formată di 
                         instructori români, cărora li s-au alăturat colegi din Austria, Germania, 
Olanda şi  
                         Danemarca, pentru a monitoriza şi coordona următoarele activităţi: 
                            – Leagăn uriaş sau ‘păianjenul agăţat’  
                            – Slack – line sau “Pisica pe fir” şi arbalete  
                            -  La “indienii ţintaşi”, copiii, sub îndrumarea unui monitor, învaţă să 
tragă cu  

                     arbaleta pe un teren special amenajat şi bine delimitat. 
                           – Plimbare cu barca sau “slalom nautic”  
                           – Jocul cu mingea sau “Mută oul în alt cuib!” 
                           – “Obstacolele voinicilor” 
                           – Două tiroliene sau “Veveriţa zburătoare”  
                           - Atelierul de Artă şi Face painting va fi un loc unde mânuţe 
îndemânatice  
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                           desenează, colorează, decupează şi lipesc pe tot felul de materiale 
şi obiecte.  
                           - Carturi şi curse cu biciclete fără pedale 
11.00                Smart Fitt  - clasă de zumba pentru copii. 
10.00 - 20.00    Asociaţia PUPPET MANIA - teatru interactive cu public, workshopuri 
de mers  
                         pe picioroange, jocuri interactive pentru copii cu jucării din lemn, dans 
medieval  
21.00                Sectacolul Cavalerul din Cetatea Florilor 
10.00 - 21.00    Club Sportiv Leii Timişoarei -   atelier de creaţie 
12.00                Formaţiunea SALVO a prezentat activităţi interactive, ateliere 
specifice  
                         situaţiilor de urgenţă 
12.00 - 13.00   Opera pentru copii “Hansel și Gretel” - Teatrul Merlin şi Facultatea de 
Muzică  
 
Teatrul de Vară – Parcul Rozelor 
14.00 – 21.00   Târg de grădiniţe 
17.00  Muzică ușoară și dans modern cu  formațiile “Reflex”, Școala de balet și dans 
„Denisse” și  “Dance with me”. 
18.00   Tablou coregrafic: dansuri populare românești și ale naționalităților 
conlocuitoare, în interpretarea copiilor de la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, 
Grădinița germană “Franz Lukas” din Timișoara, Școlile Generale din Dudeștii Noi, 
Vermeș, Moravița, Sânpetru Mare și a ansamblurilor „Mladost” și „Bobita” din 
Timișoara.  
19.00   Muzică ușoară, dans modern și popular cu grupurile „Flores”, „Torent” și 
„Hora Timișului” ale Palatului Copiilor din Timișoara. 
20.00    Cântece și dansuri populare cu Ansamblul “Pusta Banatului”. 
20.30    Formațiile de copii și tineret ale Ansamblului “Timișul” şi recital Andreea 
Voica. 
  
MUZICĂ DE FANFARĂ  
Orchestra Timisoara Big Band - promovarea muzicii de fanfară în cadrul 
evenimentelor cuprinse în Agenda manifestărilor culturale ale instituției. 
 
TIMIȘOARA INOVATOARE 
- “Festivalul Artelor Timişorene”.  
Cea de-a treia ediţie a Festivalului Artelor Timişorene a fost organizată de Primăria 
Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului în perioada 6-12 iunie 2016. 
Timp de o săptămână valorile culturale şi artistice ale Timişoarei au ieşit în stradă și 
în spaţii neconvenţionale construind un dialog al frumosului artistic cu publicul larg. 
Artiştii Timişoarei: muzicieni de toate genurile, dansatori, actori şi alţi prestatori în 
teatru şi film, scriitori, pictori, sculptori, arhitecţi şi designeri au venit în faţa 
timişorenilor şi a vizitatorilor și i-au încântat cu talentul lor. 
 
Luni, 06.06.2016  
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30  Ateliere:  
- Atelier de Ikebana – Calea florilor - Asociația Culturală Noua Acropolă 
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- Workshopuri interactive de gravură - Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
- Atelier "Paint your T-shirt" - Tourmaline Boutique 
- Atelier "Intro Foto" - Sebastian Tătaru şi Flavius Neamciuc  
- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis  
Piaţa Unirii 18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
- „Flutură în vânt – vesel şi plăpând” - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
Piaţa Sf. Gheorghe   
18.30 – 19.30 Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionist. 
Au participat studenţi de la Secţia Actorie din cadrul Facultăţii de Muzică şi Teatru, 
actori independenţi şi copii din Trupa de Teatru Ţache jr.  
19.30 – 20.30  
Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural - Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
20.00   Deschiderea oficială – Orchestra Timişoara Big Band şi Clubul de dans 
sportiv Magnum  
           Team 
21.00   Cvartetul de coarde Ion Vidu al Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu 
22.00   Splash Percussion Ensemble   
 
Marţi - 07.06.2016 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30  Ateliere:  
- Show – dans sportiv pentru copii de 4-12 ani, elevi ai Clubului de Dans Sportiv 
Magnum Team 
- Piatra de la Rosetta – atelier practic de realizare şi prelucrare a unui basorelief - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură- Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictură cu acrilice pe plase din material textil, Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri, Tourmaline Boutique 
- Atelier "Intro Foto"- introducere in arta fotografiei cu Sebastian Tătaru şi Flavius 
Neamciuc  
- Ateliere muzicale interactive pentru copii, Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă”  -  Specializarea Pictură din cadrul 
Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
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-„Flutură în vânt – vesel şi plăpând”, Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.30 – 19.30   Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru 
profesionist,  Teatrul  
                         Ţache 
19.30 – 20.30   Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural - Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
20.00   Dans modern cu Grupul Reflex 
21.00   Unfold Motion – dans contemporan 
22.00   Mezzosoprana Andreea Ilie acompaniată de Incanto Quartetto şi Angela 
Balici la pian 
Grădina de Vară Capitol 
22.00   „Acasă la tata” 
 
Miercuri  08.06.2016 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30  Ateliere: 
- Show si workshop – dans sportiv - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
- Realizează-ţi propropria păpuşă –croitorie pentru copii - Asociaţia Culturală Noua 
Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură - Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictura cu acrilice pe plase din material textil, Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri,  Tourmaline Boutique 
- "Intro Foto"- introducere in arta fotografiei cu Sebastian Tătaru şi Flavius Neamciuc  
- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
- „Flutură în vânt – vesel şi plăpând” - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
18.30 Recital chitară clasică – participă elevi ai Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu -  
Compania Volutarte 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.30 – 19.30   Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionist 
- Teatrul  
                         Ţache 
19.30 – 20.30   Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
21.00  Marion Kräutner  
22.00  Implant pentru Refuz  
Gradina de Vară Capitol 
22.00  „Câinele Japonez”  
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Joi  – 09.06.2016 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30  Ateliere:  
- Show şi workshop – tango argentinian - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
 - Piatra pe basorelief – reproduceri arheologice din culturile lumii - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură – Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictura cu acrilice pe plase din material textil, Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri, Tourmaline Boutique 
- Intro Foto"- introducere in arta fotografiei cu Seba Tătaru şi Flavius Neamciuc  
 
- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Sala Teatrului German 
19.30 Piesa “Ţinuturile Joase” de Herta Müller, regia Niky Wolcz  
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
- „Flutură în vânt – vesel şi plăpând” - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.30 – 19.30  Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionis - 
Teatrul  
                        Ţache 
19.30 – 20.30   Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
21.0 Concert de tangouri argentiniene cu Analia Selis - acompaniată de orchestra –  
           Filarmonicii  Banatul Timisoara.  
 
Vineri –  10.06.2016 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30 – Ateliere: 
- Concurs battle street dance - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team şi White Steps  
- Atelier de origami - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură– Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictura cu acrilice pe plase din material textile,  Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri, Tourmaline Boutique 
-  "Intro Foto" - introducere in arta fotografiei cu  Sebastian Tătaru şi Flavius 
Neamciuc  
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- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
-„Flutură în vânt – vesel şi plăpând”  - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
18.30  Recital chitară clasică – participă elevi ai Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu - 
Compania Volutarte 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.30 – 19.30  Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionist 
- Teatrul  
                        Ţache 
19.30 – 20.30  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Victoriei 
20.00   Flashmob – dans popular  
Piaţa Libertăţii 
21.00  Sean Norvis - invitat special Diana Hetea  
21.30  Parada modei –Specializarea Modă – Design Vestimentar de la Facultatea de 
Arte şi  
           Design.  
 
Sâmbătă  -  11.06.2015 
Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely 
17.00   Piesa “Testosteron” de Andrzej Saramonowicz  
Piaţa Libertăţii 
17.00 – 20.30 Ateliere: 
17.00  “Vrăjitorul din Oz” – teatru de păpuşi - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
18.00  Pictură pe basorelief - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură – Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictura cu acrilice pe plase din material textile -  Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri - Tourmaline Boutique 
- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30  
- Show fusion: tango argentinian, dans sportiv şi street dance Clubul de Dans Sportiv 
Magnum Team 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
- “Flutură în vânt – vesel şi plăpând” - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
Piaţa Sf. Gheorghe 
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18.30 – 19.30  Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionist 
- Teatrul  
                        Ţache 
19.30 – 20.30  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
20.00 Spectacol extraordinar Filarmonica Banatul Timişoara  
 
Duminica –  14.06.2015 
Piaţa Libertăţii 
17.00 – 20.30 – Ateliere: 
17.00 La o ceaşcă de ceai – perle din înţelepciunea popoarelor - Asociaţia Culturală 
Noua Acropolă 
18.00 Pictură pe basorelief – reproduceri arheologice din culturile lumii - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
- Workshopuri interactive de gravură– Specializarea Grafică din cadrul Facultăţii de 
Arte şi Design Timişoara 
- Workshopuri interactive de ceramică - Specializarea Ceramică din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- "Paint your Bag"- pictura cu acrilice pe plase din material textile,  Tourmaline 
Boutique  
- "Paint your T-shirt" - pictură cu acrilice pe tricouri, Tourmaline Boutique 
- Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Marea pernă” şi „Construcţie palpabilă” - Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii 
de Arte şi Design Timişoara 
- Pictură la şevalet cu elevii Liceului de Arte Plastice Timişoara 
- „Flutură în vânt – vesel şi plăpând” - Secţia Arte Textile de la Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara  
19.00  Super show - dans sportiv şi tango argentinian Clubul de Dans Sportiv 
Magnum Team 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.30 – 19.30  Lectură şi improvizaţie cu o trupă independentă de teatru profesionist 
- Teatrul  
                       Ţache 
19.30 – 20.30  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural - Educaţională Melopolis 
Piaţa Libertăţii 
21.00 Beck Corlan  
22.00 Cobzality   
 
TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE 
Colectivele Casei de Cultură a municipiului Timișoara au fost invitate să reprezinte 
orașul la diferite evenimente atât în țară cât și în străinătate. 
Peste hotare: 
Ansamblul “Timișul” la Festivalurile Internaționale de Folclor din Serbia: 
-“The wreath of Vrsac”- organizat de Centrul de Cultură din Vârșeț – Serbia,  11 – 
13.07.2016 
- International Folklore Festival “Orfeo IV”- Majdanpek, 14 – 16.07.2016 
- International Student’s Folklore Festival – Nis, 16 – 22.07.2016 
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Orchestra Timisoara Big Band la “17 Europameisterschaft der Bomisch-Mahrischen 
Blasmusik”,  12 – 16.05.2016 – Brand-Nagelberg, Austria 
 
Ansamblul Timișul – copii la “International Folklore Festival -Macedonian Sun" 11 – 
15.07.2016, Ohrid – Macedonia 
 
Ansamblul Timișul – copii și tineret, 2 - 3 iulie 2016  la “Festivalul Românesc”, ediția a 
II-a, piața Kornmarkt din Nürnberg – Germania 
 
Ansamblul Timișul – copii și tineret,  5 -10 august 2016, Festivalul Internațional de la  
Rimini - Italia 
 
Ansamblul Timișul – copii și tineret  la Festivalul de tradiții și  obiceiuri de Crăciun 
pentru copii și tineri ,,Crăciunul la români" – 24 – 25.12.2016. Marsilia, Franța 
 
Corala feminină “Carmina Dacica” la “2nd Edipsos International Choral Festival”, în 
perioada 27.06 - 04.07.2016, Evia Island – Grecia 
 
Ansamblul Eszterlanc la  Festivalul Internațional de la Atena – Grecia, perioada 
28.08 – 06.09.2016. 
 
Ansamblul Pusta Banatului la Festivalul International, Bibione – Italia, în perioada 4 – 
11.08.2016. 
 
În țară, Ansamblul “Timișul” a participat la: 
Festival Petnic – 19-20.03.2016 
Spectacole Oradea, 25 – 27.03.2016 
Zilele Severinului – Tr.Severin, 22 – 24.04.2016 
Festivalul International de Folclor de la Tg.Jiu,  22 – 24.08.2016 
Festivalul “Muzici și tradiții în Cișmigiu”- București, 24 – 26.06.2016 
Spectacol Armeniș,  06.08.2016 
Târgul Bucureștilor- București, 30.09 – 01.10.2016 
Festivalul “Ioan Macrea”-Sibiu, 28 – 30.10.2016 
 
TIMIȘOARA ARTELOR 
Ținând cont de prevederile axei tematice  Timișoara conectată , în baza Strategiei 
culturale 2014-2024, orașul nostru trebuie să fie racordat la mișcările artistice 
contemporane internaționale iar cooperarea culturală internațională să fie 
intensificată prin prezența artiștilor, organizațiilor și instituțiilor culturale locale la 
evenimente culturale importante, schimburi de experiență și parteneriate. 
Au avut loc activități de promovare a școlii de artă timișorene, prin realizarea de 
expoziţii de artă plastică, tabere de sculptură, cataloage de artă, și de  susţinere a 
artiştilor plastici timşoreni. 
 
Salonul anual de artă  plastică este expoziţia bilanţ a membrilor Asociaţiei Artiştilor 
Plastici “Romul Ladea”, în cadrul căreia fiecare artist îşi prezintă cele mai valoroase 
lucrări  realizate pe parcursul anului trecut ,cele mai bune fiind premiate. In anul 2016 
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premiul pentru cea mai buna lucrare a anului 2015 a fost atribuit d-nei Alexandra 
Tăbuică iar premiul pentru ea mai buna activitate d-nei Daniela Voștinaru. 
 
Tabăra anuală de creație a artiștilor plastici și expoziția taberei “Romul Ladea”. 
Excursia de documentare și creație a membrilor Asocitiei Artistilor Plastici „Romul 
Ladea” a avut loc in luna iunie in Grecia, rezultatul acestei tabere concretizându-se 
într-o expoziție cu lucrările realizate în urma acestei excursii.. 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ 
Ediția din 2016 a Festivalul European al Spectacolului Timișoara – Festival al 
Dramaturgiei Românești (FEST-FDR), a acut loc în perioada 25 până 30 septembrie 
2016 și a adus publicului la secțiunea FDR, dedicată spectacolelor de teatru pe texte 
românești, numele cele mai sonore ale dramaturgiei românești contemporane, 
precum  Peca Ștefan, Elise Wilk, Bogdan Georgescu, Csaba Székely, Radu Iacoban 
pe când secțiunea FEST și-a propus reîntâlnirea cu mari trupe de teatru în aer liber 
din Polonia și Ucraina, precum și o serie de spectacole de dans contemporan. 
Programul evenimentului a fost:  
Marti, 27 septembrie 
17,00  Sala Mare -  “Ai mei erau super”, regia Cristian Ban, Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici” Arad 
19,00  Sala 2 – “Casa cu Pisici”,  un spectacol de Radu Iacoban, Teatrul  Mic 
20,00 - 22,00 - Piața Victoriei ”Zidul” - Teatrul Masca 
Miercuri, 28 septembrie 
17,00  Studio „Utu Strugari”, “Vorbește cu mine” un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia, 
Teatrul  
           Național Timișoara 
19,00  Sala, 2, “Tihna”, de Attila Bartis, regia Radu Afrim, Teatrul Național Târgu 
Mureș –  
           Compania Tompa Miklos  
Joi, 29 septembrie 
19,00, Studio „Utu Strugari”,  “Avioane pe Hârtie”, de Elise Wilk, regia Ion-Ardeal 
Ieremia,  
           Teatrul Național Timișoara 
17,00  - 21,00  Sala 2, “Pisica Verde”, de Elise Wilk, regia Bobi Pricop, Teatrul  
„Luceafărul”  
            Iași 
22,00  Parcare H. Timișoara, “Pescărușul”, scenariu dupa A.P. Cehov, Voskresinnia 
Theatre,  
           Ucraina 
 
Vineri, 30 septembrie 
17,00  Sala 2, “Antisocial”, un spectacol de Bogdan Georgescu, Teatrul Național 
„Radu Stanca”  
           Sibiu 
19,00  Sala Mare, închiderea Festivalului 
           “Femeie în re-minor/Lunga cină de Crăciun” coregrafia Radu Poklitaru, Kiev 
Modern  
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            Ballet (Ucraina) 
22,00  Parcare H. Timișoara, “Pescărușul”, scenariu dupa A.P. Cehov, Voskresinnia 
Theatre,  
           Ucraina 
 
FILM PENTRU TIMIȘOARA 
Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale: 
21.05.2016, ora 20,00 – “Bacalaureat”, regia Cristian Mungiu – Sala “Capitol” 
27.05.2016, ora 21,30 – “Banat” ( Il Viaggio ) - Gradina de Vară “Capitol” - Festivalul 
Filmului    
                    European.  
 
04-10.08.2016, ora 21,45 - Caravana TIFF -  Grădina de Vară Capitol: 
Joi, 4 august 
Ilegitim (r. Adrian Sitaru) | 89’, România 
Vineri, 5 august  
Profesorul de vioară / The Violin Teacher(r. Sérgio Machado) 
Sâmbătă, 6 august 
Valul ucigaş / The Wave (r. Roar Uthaug)  
Duminică, 7 august 
Pelé: Naşterea unei legende / Pelé: Birth of a Legend (r. Jeff & Michael Zimbalist)  
Luni, 8 august 
Cinema, Mon Amour(r. Alexandru Belc) 
A fost odată un vis: Ultimul western spaghetti(r. Tonislav Hristov) 
Marţi, 9 august 
Usturoi (r. Lucian Alexandrescu)  
Miercuri, 10 august 
Trei amintiri din tinereţe / Trois souvenirs de ma jeunesse 
 
11.09.2016 – “Sierranevada”, regia Cristi Puiu - Sala “Capitol” 
 
TIMIȘOARA STREET ART 
Festivalul Baroc  
A cincea ediţie a Festivalulului Baroc s-a desfășurat  în perioada 8 – 23 octombrie 
2016 și a dorit 
să evidențieze moştenirea culturală bogată pe care  oraşul Timişoara o are  şi de a 
readuce în atenţie ziua de 18 octombrie, declarată zi de importanţă locală prin 
hotărâre de Consiliul Local. În 18 octombrie 1716, prinţul Eugeniu de Savoya, 
personalitate care a marcat un moment de răscruce în istoria Europei, elibera cetatea 
Timişoara după 164 de ani de stăpânire otomană.  După această dată, Timişoara a 
cunoscut o dezvoltare pe toate planurile. 
Festivalului Baroc, prin evenimentele organizate a evocat memoria prinţului Eugeniu 
de Savoya şi a marcat 300 de ani de lumină pentru Timişoara: 
8 octombrie  - Bationul Theresia 
16.00   - Bationul Theresia  „Şah la rege-jocul istoriei” – Spectacolul de şah cu piese 
umane,  
               însoţit de muzică live,  recrează bătălia pentru Timişoara din 1716 
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Muzeul de Artă 
18.30   - Muzeul de Artă „Savoare Barocă”– serată dedicată lansării celei de-a V-a 
ediții a  
              festivalului, cu participarea Incanto Quartetto.  
18 octombrie – Domul Romano – Catolic 
20.00  „Timișoara 1716 – începuturile unui oraș european”  – concert vocal-simfonic 
dedicat lui  
             Eugeniu de Savoya.  
20 octombrie – Filarmonica Banatul Timișoara 
19.00  „L`Amore Innamorato”– concert extraordinar susținut de ansamblul de 
muzică veche  
             L`Arpeggiata.  
23 octombrie – Filarmonica Banatul Timișoara 
19.00 „Le Roi Danse”– concert de muzică barocă susținut de Orchestra Română de 
Tineret  
 
Pe toată durata festivalului la Cărturești Mercy a avut loc expoziția „Eugenio von 
Savoy și Timișoara veche” 
 
TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
Festivalul Folcloric al Minorităţilor Etnice  şi Festivalul Gastronomic, ediția a III-a, 24 - 
25 octombrie 2016,  Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Festivalul a reunit pe 
perioada desfășurării bulgari, nemți, evrei, sârbi, maghiari, ucraineni, romi, italieni 
sau aromâni din întreg Banatul. Evenimtul a debutat cu diferite ateliere 
meșteșugărești, dar și cu o prezentare de produse culinare, urmate de spectacole în 
susținerea formațiilor reprezentative ale minorităților: Uniunea Sârbilor, Comunitatea 
Evreilor din Timișoara, Forumul Democrat German, Uniunea Bulgarilor din Banat, 
Uniunea Democrată a Maghiarilor/Asociația Comunitară pentru Banat, Uniunea 
Ucrainienilor, Asociația Partida Romilor Pro Europa, Asociația Machedon-Armână și 
Asociația Italienilor. 
Sâmbătă, 24 septembrie: 
17,00 -18,00   Ansamblul folcloric „Timișul” 
18,00 -18.30  Ansamblul „Balgarce” al Uniunii Bulgarilor din Banat – filiala Vinga 
18.30 -19,00  Fanfara „Hentschl” din Recaș, Ansamblul folcloric german „Banater 
Rosmarein”,  
                      Formația de dansuri germane „Edelweiss” din Deta, Ansamblul de 
dansuri  
                      „Warjascher Spatzen” din Variaș și Formația de dansuri populare 
germane din  
                      Jimbolia 
19,00 -19.30  Ansamblul „Bokreta” al Liceului Teoretic „Bela Bartok” 
19.30-20,00   Formația de dansuri tradiționale „Vrearea Armânească” din Călărași și 
Formația de  
                      cântăreți „Gramosteanji” din Skopje, Macedonia 
20,00 -20.30  Formația de dansuri din Măguri și Orchestra „Olanii” din Caransebeș 
20.30-21,00   Formația de dansuri „Kruna” din Sânmartinul Sârbesc 
Duminică, 25 septembrie 
17,00-17.40   Ansamblul folcloric „Pusta Banatului” 
17.40-18,00   Grupul Vocal „Shalom” al Comunității Evreilor din Timișoara 
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18,00 -18.30  Formațiile de dansuri „Eszterlanc” și „Bobita”, aflate sub egida Casei de 
Cultură a  
                      Timișoarei 
18.30-19,00  Fanfara „Hentschl” din Recaș, Ansamblul folcloric german „Banater 
Rosmarein”,  
                     Ansamblul de dans „Billeder Heiderose” din Biled, Ansamblul de dansuri  
                     „Warjascher Spatzen” din Variaș și Formația de dansuri populare 
germane din  
                     Jimbolia 
19,00-19.30  Ansamblul „Huțulii din Banat” și „Trio Hrin” din Știuca 
19.30-2,000  KUD „Plavi Delija” din Sânpetru Mare 
20,00-20.30  Formația de dansuri meglenoromâne „Altona” din Cerna 
20.30-21,00  Ansamblul de dansuri „Barbunko Romano” din Hunedoara 
 
Mehala multiculturală  
Festivalul a adus în Piața Avram Iancu, pe parcursul celor doua zile, în 6 și 7 august 
2016,  muzică tradiţională, dansuri populare, bunătăţi şi formaţii artistice româneşti, 
sârbeşti, maghiare şi germane. 
Sâmbătă, 6 august 2016 
Orchestra „Timișoara Big Band” și formația de dansuri germane “Edelweiss”- Deta 
Formația de muzică populară maghiară “Pink” și formația de dansuri maghiare 
“Eszterlanc” 
Ansamblul de cântece și dansuri sârbești “Kruna” – Sânmartinul Sârbesc 
Ansamblul folcloric “Timișul” cu soliștii vocali: Andreea Voica, Stana Stepanescu și 
Dumitru Stoicănescu 
Duminică, 7 august 2016 
Formația de suflători a orchestrei „Timișoara Big Band” 
Formația de muzică populară maghiară „Sincron” condusă de Todor Adalbert 
Pera Todorovici și Iasmina Feniaț, acompaniați de Formația de tamburași, condusă 
de Tomislav Giurici 
Ansamblul „Timișul” cu soliștii vocali: Nicoleta Voica, Carmen Popovici Dumbravă și 
Doriana Talpeș 
  
TIMIȘOARA EXPERIMENTEAZĂ 
Festivalul Timfloralis   
A doua ediţie a festivalului a umplut de culoare centrul orașului, prin multitudinea de 
flori. Desfășurat în perioada 22-24 aprilie, a adus în fața timișorenilor un adevărat 
Fashion , cu Andreea Stor, floristul polonez Pioter Marzec şi designerul  timișorean 
Sergiu Bechean. 
Vineri, 22 aprilie 
10.00  Conferință de presă – Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara 
17.00  Deschiderea oficială - Fanfara Big Band 
18.00  Dennis Kneepkens 
19.00  Culinar cu Andreea Stor și Viorel Bârsan 
20.00  Concert Analia Selis şi Filarmonica Banatul Timișoara 
Sâmbătă, 23 aprilie 
10.00 - 18.00  Expoziție a floriștilor din cadrul AFR 
11.00 - 13.00  Workshop pentru floriști, la standul AFR 
11.00 - 13:00  Atelier de pictură pe basorelief - Asociația Culturală Noua Acropolă 
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13.00 - 15.00 Workshop ,, Sfatul specialistului’’ susţinut de SC Horticultura SA 
16.00 - 18:00 Atelier de pictură pe basorelief -Asociația Culturală Noua Acropolă 
18.00 Fashion cu Piotr Marzec și Andreea Stor 
19.00 Fashion cu Dennis Kneepkens 
20.00 Concert Ricardo Caria 
Duminică, 24 aprilie: 
11.00 - 15.00 Expoziție a floriștilor din cadrul AFR 
11.00 - 12.00 Workshop pentru iubitorii de flori, la standul AFR  
11.00 - 13:00 Atelier de pictură pe basorelief - Asociația Culturală Noua Acropolă 
13.00   Dansul micuțelor balerine cu Şcoala de balet Denisse 
14.00   Workshop pentru copii susținut de SC Horticultura SA 
14.00   Workshop  pentru amatori cu Dennis Kneepkens 
15.00 - 16:00 Atelier de Ikebana - Asociația Culturală Noua Acropolă 
17.00   Workshop  pentru specialiști cu Dennis Kneepkens 
20.30   Concert Orchestra  Filarmonicii Banatul Timișoara. Vor fi prezentate teme 
muzicale  
            celebre din filme și vor avea loc proiecții 
 
Bega Bulevard, ediția a IX-a 
Agenda festivalului  derulat în perioada 2 – 4 septembrei 2016, între Podul Mitropolit 
Şaguna (Tinereţii) şi Podul Traian a  cuprins o serie de concerte, spectacole şi 
numeroase activităţi pentru copii, ateliere de desen, pictură, face painting, expoziţii şi 
standuri de informare cu activităţi interactive, culturale şi artistice. Nu a lipsit nici 
tradiţionala cursă  a răţuştelor de plastic, din data de 4 septembrie, de la ora 17.00. 
Fondurile strânse se vor îndrepta către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius 
Brînzeu” Timişoara, pentru amenajarea şi dotarea Clinicii Ortopedie II 
Vineri 2 septembrie 
18.00 Orchestra Timişoara Big Band, deschiderea oficială, alocuţiuni 
18.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziții, informare interactivă 
organizate de partenerii festivalului: Asociaţia Timișoara Capitală Culturală 
Europeană, Timişoara - Capitala Tineretului din România, Asociaţia Culturală Noua 
Acropolă, Şcoala Babel, Atelierul Rozz, Ozz Vintage House, Asociaţia Bee Active, 
Infocentrul Turistic Timișoara, Grădinița Tom și Jerry, Tourmaline Boutique, Asociaţia 
“Ceva de spus”, Smartfit Studio, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Teatrul 
pentru copii şi tineret Merlin, Agenţia Naţională Antidrog, Viv Art, Centrul Cultural 
German Timişoara, Club Sportiv Nautic Banat, ISU Banat, Formaţiunea de 
intervenţie Salvo, Clubul de dans sportiv Magnum Team, Asociaţia Culturală 
Melopolis, Şcoala de Circ, Asociaţia Club Sportiv ”Floreta” Timişoara, Hazliţii 
18.30 Defilare ambarcaţiuni pe Canalul Bega 
19.00 Concerte 
Alexandra Uşurelu 
Direcţia 5  
21.30 – Film  
Closer to the Moon, regia Nae Caranfil 
Sâmbătă 3 septembrie 
10.00 Spectacol interactiv de magie  – Teatrul pentru copii şi tineret Merlin 
11.00 Mini Discotecă, demonstraţii şi cursuri gratuite – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team 
12.00 Street dance – curs şi demonstraţii  – Clubul de dans sportiv Magnum Team  
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10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziții, informare interactivă 
organizate de: Timişoara - Capitala Tineretului din România, Asociaţia Culturală 
Noua Acropolă, Şcoala Babel, Atelierul Rozz, Ozz Vintage House, Asociaţia Bee 
Active, Infocentrul Turistic Timișoara, Grădinița Tom și Jerry, Asociaţia Timișoara 
Capitală Culturală Europeană, Tourmaline Boutique, Club Sportiv Nautic Banat, 
Asociaţia “Ceva de spus”, Smartfit Studio, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, 
Teatrul pentru copii şi tineret Merlin, Agenţia Naţională Antidrog, ISU Banat ,Viv Art, 
Centrul Cultural German Timişoara,  Formaţiunea de intervenţie Salvo, Clubul de 
dans sportiv Magnum Team, Asociaţia Culturală Melopolis, Şcoala de Circ, Asociaţia 
Club Sportiv „Floreta” Timişoara,  Hazliţii 
13.00 Vinilorama cu Bogdan Puriş şi Zoltan Varga 
17.00 Smartfit Games for Kids şi Smartfit Fun Games 
18.00 Plimbări cu barca pe Bega – Formaţiunea Salvo 
19.00 Concerte 
 Sonatic 
 Byron 
 Vunk 
22.00 – Film  - The Wave, regia Roar Uthaug 
Duminică 4 septembrie 
09.00 Piti Show – Radio Timişoara şi Compania Junior Phantasia 
10.00 Interpretare muzicală - Asociaţia Culturală Melopolis  
11.00 Mini Discotecă, demonstraţii şi cursuri gratuite – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team  
12.00 Smart Urban Dance – clasă de dans cu Urban Art Studio Timişoara 
10.00-20.00 Ateliere de creaţie, activităţi pentru copii, expoziții, informare interactivă 
organizate de: Timişoara - Capitala Tineretului din România , Asociaţia Culturală 
Noua Acropolă, Şcoala Babel, Atelierul Rozz, Ozz Vintage House, Asociaţia Bee 
Active, Infocentrul Turistic Timișoara, Grădinița Tom și Jerry, Asociaţia Timișoara 
Capitală Culturală Europeană, Tourmaline Boutique, Asociaţia “Ceva de spus”, ISU 
Banat, Smartfit Studio, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Teatrul pentru copii 
şi tineret Merlin, Agenţia Naţională Antidrog, Viv Art, Centrul Cultural German 
Timişoara, Club Sportiv Nautic Banat, Formaţiunea de intervenţie Salvo, Clubul de 
dans sportiv Magnum Team, Asociaţia Culturală Melopolis, Şcoala de Circ, Asociaţia 
Club Sportiv „ Floreta” Timişoara, Hazliţii 
13.00 Vinilorama cu Bogdan Puriş şi Zoltan Varga 
15.00 Simularea unor acţiuni de salvare pe apă - Formaţiunea SALVO 
16.30 Recital Sabin Mircea Parasca 
17.00 Cursa răţuştelor - Clubul Rotaract Timişoara, Clubul Rotary Timişoara şi Clubul 
Interact Timişoara 
18.30 Concert Phaser 
19.00 Plimbări cu barca pe Bega – Formaţiunea Salvo 
Programul activităților la  pavilioane 
Sâmbătă 3 septembrie 
10.00 Ateliere şi jocuri interactive  - Timişoara - Capitala Tineretului din România  
10.00 Atelier de pictat tricouri - Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană 
10.00 Creează-ţi propria păpuşă (atelier de croitorie pentru copii) - Asociaţia 
Culturală Noua Acropolă 
10.00 Ateliere creative din materiale reciclabile - Grădinița Tom și Jerry 
10.00 Portret interior, face painting - Atelierul Rozz 
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10.00 Ateliere de confecţionat păpuşi din carton - Teatrul pentru copii şi tineret Merlin 
10.00 Activităţi informative - ISU Banat 
10.00 Storytelling, muzică, arts and crafts - Şcoala Babel 
10.00 Workshopuri şi activităţi de conştientizare - Asociaţia “Ceva de spus” 
10.00 Sport şi socializare - Smartfit 
10.00 Ateliere de educaţie muzicală non formală pentru copii - Asociaţia Culturală 
Melopolis 
10.00 Competiţie şi atelier de săbii din spumă -Asociaţia Bee Active  
10.00 Acţiuni informative - Club Sportiv Nautic Banat  
10.00 Ateliere de pictură pe textile - Tourmaline Boutique 
10.00 Acţiuni informative - Agenţia Naţională Antidrog 
10.00 Workshopuri creative, jocuri didactice - Centrul Cultural German Timişoara 
10.00 Ateliere de pictură pe piatră, modelaj cu lut - Viv Art 
10.00 Acţiuni informative - Formaţiunea de intervenţie Salvo 
10.00 Ateliere de jonglerii - acrobaţii – Şcoala de Circ 
11.00 Demonstraţii de scrimă şi cursuri gratuite de scrimă pentru copii şi adulţi - 
Asociaţia Club Sportiv „Floreta” Timişoara 
13.00 Acţiuni pentru copii - Hazliţii 
14.00 Face painting pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
14.00 Workshop de teatru „Teatro – Aventura” - Centrul Cultural German Timişoara 
15.00 Ateliere de tango argentinian, demonstraţii şi cursuri gratuite - Clubul de dans 
sportiv Magnum Team 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief: reproduceri arheologice din culturile lumii - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Ateliere de tango argentinian, demonstraţii şi cursuri gratuite - Clubul de dans 
sportiv Magnum Team 
17.00 Programare lego - Şcoala Babel  
18.00 Demonstraţii de dans, show-uri tematice - Clubul de dans sportiv Magnum 
Team 
19.00 – 5 minute de filosofie: din răspunsurile anticilor la marile întrebări ale omului - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
19.00 Tango în aer liber - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
Duminică 4 septembrie  
10.00 Ateliere şi jocuri interactive  - Timişoara - Capitala Tineretului din România  
10.00 Atelier de pictat tricouri - Asociaţia Timișoara Capitală Culturală Europeană 
10.00 Face painting pentru copii - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
10.00 Ateliere de pictură pe piatră, modelaj cu lut - Viv Art 
10.00 Acţiuni informative - Agenţia Naţională Antidrog 
10.00 Acţiuni informative - Club Sportiv Nautic Banat  
10.00 Ateliere creative din materiale reciclabile - Grădinița Tom și Jerry 
10.00 Workshopuri şi activităţi de conştientizare - Asociaţia “Ceva de spus” 
10.00 Sport şi socializare - Smartfit 
10.00 Activităţi informative - ISU Banat 
10.00 Ateliere de confecţionat păpuşi din carton - Teatrul pentru copii şi tineret Merlin 
10.00 Acţiuni informative - Formaţiunea de intervenţie Salvo 
10.00 Jocuri de mişcare - Şcoala Babel 
10.00 Colorează-ţi  mobilierul - Atelierul Rozz 
10.00 Competiţie şi atelier de săbii din spumă - Asociaţia Bee Active  
10.00 Ateliere de pictură pe textile - Tourmaline Boutique 
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10.00 Ateliere de educaţie muzicală non formală pentru copii - Asociaţia Culturală 
Melopolis 
11.00 Atelier de pictură pe basorelief: reproduceri arheologice din culturile lumii - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
11.00 Demonstraţii de scrimă şi cursuri gratuite de scrimă pentru copii şi adulţi - 
Asociaţia Club Sportiv „Floreta” Timişoara 
12.00 Acţiuni pentru copii - Hazliţii 
14.30 Workshop de teatru „Teatro – Aventura” - Centrul Cultural German Timişoara 
15.00 Demonstraţii de dans, show-uri tematice - Clubul de dans sportiv Magnum 
Team 
16.00 Atelier de pictură pe basorelief: reproduceri arheologice din culturile lumii - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
16.00 Curs de vals vienez - Clubul de dans sportiv Magnum Team 
18.30 Tango în aer liber, cursuri  gratuite şi demonstraţii de tango  - Clubul de dans 
sportiv Magnum Team 
19.00 Calea armoniei: idei pentru o viaţă echilibrată - Asociaţia Culturală Noua 
Acropolă 
 
TIMIȘOARA EXCELENȚEI 
Gala Premiilor de Excelenţă este un eveniment anual dedicat timişorenilor care au 
obţinut rezultate deosebite în domeniile lor de activitate. Primaria Municipiului 
Timișoara  a premiat performanţa în cele mai importante domenii ale vieţii sociale, în 
educaţie, cercetare, cultură şi artă, astfel: 

‐ 07 decembrie premierea elevilor de nota 10 clasele V-XII  
‐ 12 decembrie  premierea scriitorilor  
‐ 14 decembrie premierea olimpicilor, a elevilor ce au obținut nota 10 la 

bacalaureat precum și a  profesorilor coordonatori  
‐ 14 decembrie premierea studenților și cercetătorilor eminenți  
‐ 15 decembrie premierea artiștilor  

 
 
OBIECTIVE PENTRU 2017 
- Redimensionarea întregii activități cultural-artistice și educative la standarde 
superioare pentru a ne înscrie în strategia culturală a Municipiului Timișoara, 
desemnată a fi Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. 
- Stabilirea de relații și schimburi culturale cu celelalte două orașe desemnate, Novi 
Sad din Serbia și Eleusina din Grecia. 
- Sprijinirea activității ONG-urilor implicate în activitatea culturală a Municipiului 
Timișoara pe bază de proiecte culturale selectate și finanțate de Primăria Municipiului 
Timișoara. 
- Intensificarea colaborării cu presa locală și culturală, pe bază de parteneriate, 
pentru o promovare adecvată a evenimentelor cuprinse în Agenda manifestărilor 
culturale din 2017. 
- 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  
propuse și cuprinse în  Agenda culturală a manifestărilor pe anul 2017, agendă 
imbogățită cu proiecte noi: 
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“Timișoara-Novi Sad_Eleusina, cooperare culturală între cele trei capitale culturale 
europene”, “Vox Mundi- festival internațional de muzică corală modernă și 
contemporană pentru copii și tineret”, “Lira Festival”, “Pașaport Cultural- proiect de 
educație culturală”, “Gala Premilor Uniter”, “Jocurile Olimpice ale Actorilor”, “Ziua 
Majoraților”, “Ziua Tinerilor”, “Ziua Studenților”, “Ziua Pensionarilor”  
- Creșterea performanței personalului salariat și a corpului de colaboratori, în 
desfășurarea activităților specifice pe domenii de activitate. 
- Promovarea în grade și trepte a personalului contractual care să ducă la 
îndeplinirea cu succes și la standarde optime a sarcinilor alocate fiecărui angajat. 
- 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 ca fiecare dintre acestea să devină  evenimente 
culturale de mare anvergură. 
- Continuarea activității de pregătire și perfecționare a tuturor formațiilor artistice 
proprii (Ansamblul folcloric “Timișul” Ansamblul folcloric “Eszterlanc”, Orchestra de 
tineret a municipiului Timișoara, formatia de dans sportiv Mini-mini Reflex, 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. 
- - Sprijinirea activității Clubului “Helion”. 
-  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.  
- Reparații și modernizări la scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor. Înlocuirea 
prelatei,  a dușumelei, igienizarea cabinelor, revizuirea instalațiilor electrice, 
achiziționarea de scaune și bănci pentru grădina de vară. 
- Identificarea și amenajarea cu utilitățile necesare a unei locații, repartizate de 
Primăria Timișoara, pentru organizarea în perioada estivală a unor evenimente de tip 
serbări populare precum:  Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Gastronomiei, 
etc 
 

 
                          TEATRUL MAGHIAR DE STAT  “CSIKY GERGELY” 
 
                                        RAPORT DE ACTIVITATE 2016 
 
 
 

1.a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama anexată prezentei, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 565/21.11.2013 – Teatrul Maghiar de 
Stat “Csiky Gergely” nr. 159/2011, cu următoarele funcţii de conducere:  

 Director – Balázs Attila; 
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 Director Adjunct Artistic – post vacant; 
 Director Adjunct Tehnic – ing. Markovszky 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 punctele 2. şi 3., vă comunicăm componenţa 
birourilor/serviciilor/compartimentelor pe anul 2015 precum şi obiectul de activitate 
ale 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.; 
-secretar artistic; 
-grafician; 
-artist plastic; 
-impresar artistic; 
-referent vânzător 
bilete; 

14 Şef serviciu 
Orbán Enikő 
 

Asigură funcţia de 
documentare urmărind 
tendinţele din domeniu 
precum şi funcţia de 
promovare a imaginii 
teatrului, accentuarea 
rolului şi renumelui pe plan 
local, regional şi 
internaţional 

2. Compartiment Audit 
Public Intern: 
-coordonator auditor 
public intern; 
-auditor public 
intern; 

2 Coordonator 
auditor public 
intern 
Mateia 
Andreea 
Carmina 

Contribuie 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. 

Asigură organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
de audit. 

3. Birou Administrativ 
de Specialitate: 
-şef birou; 
-consilier juridic; 
-referent resurse 
umane; 
-referent achiziţii 
publice; 

7 Şef birou  
Péter 
Annamária 

Asigură legalitatea tuturor 
documentelor emise de 
către compartimentele 
funcţionale.  

Asigură îndeplinirea 
prevederilor legale în 
organizarea şi 
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-referent secretar; 
-referent arhivar; 
-referent curier; 

desfăşurarea 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 
intern. Asigură, răspunde 
de derulararea 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 Şef birou  
Juhasz Monica 
Andrea 

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 
muzicale; 

42 Şef serviciu 
Dobre Julia 

Realizează spectacolul de 
teatru într-un proces de 
creaţie individual-colectivă. 

Asigură punerea în scenă 
a spectacolelor stabilite, 
pentru repertoriul stagiunii 
teatrului. 

6. Serviciu Întreţinere 
Producţie: 
-muncitor din 
activitatea specifică 
instituţiilor de 

13 Şef serviciu 
Barna Istvan 

Asigură fabricarea şi 
întreţinerea decorurilor şi al 
costumelor, a recuzitei şi a 
decoraţiilor scenice, 
muncile de întreţinere şi 
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spectacole sau 
concerte (tâmplar, 
lăcătuş, 
croitor,pictor 
executant,cizmar, 
tapiţer); 
-butafor; 
-şofer minibus; 
-şofer minibus; 
-îngrijitor; 

reparaţii, transport şi 
manipulare de bunuri 

7. Serviciu Tehnic 
Scenă: 
-şef serviciu; 
-regizor scenă 
culise; 
-operator lumini şi 
imagine; 
-operator sunet; 
-maestru sunet; 
-maestru lumini; 
-iluminist scenă; 

11 Şef serviciu 
Kertesz Eva 

Asigură asistenţa muncii 
de creaţie, sunt partenerii 
responsabili ai celor din 
Serviciul Creaţie Artistică  

8. Oficiu Organizare 
Scenă: 
-şef oficiu; 
-peruchier; 
-machior; 
-recuziter; 
-muncitor din 
activitatea specifică 
instituţiilor de 
spectacole sau 
concerte (costumier, 
mânuitor montator 
decor); 
-controlor bilete; 
-garderobier; 
-plasator; 
-supraveghetor sală; 

13 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. 
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. 
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3. privind punctul 4., vă comunicăm sinteza activităţii pe anul 2016: 
 
a.) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 
raport cu sistemul instituţional existent 
 
a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună 
cu acestea: 

- colaborare cu echipa Radio Timișoara în desfășurarea primului eveniment de 
transmitere live. Spectacolul invitat din Sfântu Gheorghe, intitulat KAMPF, un 
spectacol de mișcare a Teatrului M Studio a fost înregistrat și transmis live pe 
site-ul radioului, în data de 18 ianuarie 2016. 
- pentru desfășurarea și impelementarea unui proiect european (Cercetarea 
istoriei teatrului timișorean), Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” a 
colaborat cu Teatrul German de Stat și cu Arhiva Națională din Timișoara. 
- spectacol de lectură în colaborare cu Teatrul German de Stat, Teatrul 
Național și Asociația Echilibru prin Autogenitate. Spectacolul „Psiho-fantezii” a 
avut loc în Sala Studio a Teatrului Maghiar și a avut ca țintă combaterea 
stereotipilor, prejudecăților sociale. Spectacolul trilingv din 19 februarie a fost 
urmat de discuții cu publicul. 
- serbare de Ziua Internațională a Copiilor, pe 1 iunie în colaborare cu 
Asociația Culturală ”Tarisznyas” din Timișoara și Liceul Teoretic Catolico 
”Gerhardinum”. 
- eveniment de închidere a stagiunii în colaborare cu Asociația ProTESZT, pe 
data de 11 iunie. 
- pentru al treilea an consecutiv Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” este 
partenerul principal al Asociației Cultural ”Tarisznyas” în desfășurarea 
proiectului Teatru în aer liber. Proiectul se desfășoară în fiecare an din 2014 
între iulie și sfărșitul lunii august. 
- Teatrul a colaborat ca partener cu Asociația ”Varbastya” în organizarea și 
implementarea programului Zilelor Maghiare din Timișoara. 
- În parteneriat cu Liceul Teoretic Bartok Bela din Timișoara, în perioada 27-29 
a fost organizat Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ”CICA”, finanțat 
din fonduri câștigate de la CJT. 
- 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 24 noiembrie, spectacolul lectură ”Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, 
parte a proiectului ”Teatru la Bibliotecă”, coordonat de Daniela Șilindean. 
- Împreună cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara și Asociația ProTESZT am lansat proiectul ”Artă în artă”, care are în 
centrul atenției încurajarea tinerilor artiști respective promovarea reciprocă a 
valorilor artistice produse de cei trei parteneri. 
- în parteneriat cu Asociația Comunitară pentru Banat și Institutul Cultural 
”Balassi” din București s-a organizat pentru a treia oară Zilele Filmului Maghiar 
în sala Studio al Teatrului Maghiar ”Csiky Gergely” între 25-27 noiembrie.  

 
a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, 
participant etc.) la programe/proiecte europene, internaţionale 
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 - spectacolul „Opera cerșetorilor” a fost invitat la Teatrul Național din 
Budapesta în cadrul unui program de schimb de producții internaționale. 
 - de când a fost prezentat în cadrul Festivalului Euroregional de Teatru 
TESZT, spectacolul de coproducție ”Manipulări” a primit invitații la nenumărate 
festivaluri și alte evenimente teatrale din estul Europei. În perioada 7-10 martie, 
spectacolul a fost prezentat în Ljubijana și Milano, în cadrul festivalului 
internațional de teatru Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro. 
 - Festivalul MOST – din Tatabanya Ungaria. Spectacolul „Testosteron” a 
fost prezentat în cadrul acestui eveniment teatral internațional în perioada 17-20 
martie. 
 - Spectacolul „Manipulări” a fost prezentat din nou la Timișoara după 
aproape un an de la premieră, în data de 7 aprilie.  
 - spectacolul „Guppi” a fost selectat pentru a fi jucat și în cadrul Festivalului 
Internațional de Teatru Nou la Arad, în data de 14 mai. 
 - Teatrul a participat și în anul 2016 la Festivalul Teatrelor Maghiare din 
Kisvarda, cu spectacolul „Hair”. Musicalul montat de Puskas Zoltan a fost jucat pe 
scena cetății din Kisvarda în data de 21 iunie. 
 - spectacolul ”Maghiar” a fost prezentat la fosta bază de armată din 
Zsambek în Ungaria în perioada 28-29 august. 
 - Musicalul „Hair” al Teatrului Maghiar a fost invitat să deschidă oficial 
Festivalul Teatru fără Hotare din Tiszaujvaros, Ungaria. Evenimentul a avut loc în 
data de 15 octombrie. 
 - spectacolul „Opera cerșetorilor” a fost selectat pentru a participa în data 
de 14 noiembrie la Festivalul Desire Central Station din Subotica, organizat de 
Teatrul ”Kosztolanyi Dezso” 
 - spectacolul de coproducție ”Maghiar” de Urban Andras a fost prezentat în 
cadrul unui festival internațional din Budapesta. Festivalul Internațional de 
Dramaturgie Contemporană organizat în perioada 4-10 decembrie.  
 
a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei 
• În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 Teatrul Maghiar de Stat”Csiky 
Gergely” din Timişoara, pe lângă metodele tradiţionale de promovare (apariţiile în 
presă, în primul rând prin comunicatele de presă scrise de instituţie, în al doilea rând 
prin interviuri, cronici şi alte materiale realizate de jurnalişti, critici de teatru sau alte 
persoane de specialitate), au avut loc şi multe alte acţiuni de publicitate a proiectelor. 

• S-au realizat materiale promoţionale (afişe, flyere) pentru promovarea spectacolelor 
stagiunii. Afişele lunare cu programul – conţin titlul, data şi locul spectacolelor. Afişele 
şi flyerele spectacolelor conţin informaţii despre producţii (distribuţia, creatorii 
spectacolelor), data şi locul în care se joacă spectacolul. Se distribuie în oraşul 
Timişoara, Arad, Lugoj şi pe raza judeţului Timiş în şcoli, licee, biserici, centre de 
cultură, librării, biblioteci, locuri frecventate de studenţi. A fost utilizat totemul 
publicitar cu materiale de promovare ale spectacolelor situat la intrarea teatrului, cât 
şi cel proprietate al Primăriei Municipiului Timişoara, situat pe strada Alba Iulia, de 
asemenea tot în acest sens se utilizează şi plasma din fereastra teatrului, pe str.Alba 
Iulia. 
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• S-au realizat Spoturi promoţionale difuzate de TVR Timişoara, Radio Timişoara. 

• Informaţii despre programele lunare, spectacole, artişti, sală, scenă etc. se pot 
obţine şi prin accesarea site-ul oficial al teatrului: www.tm-t.ro, pagina de facebook a 
teatrului (http://www.facebook.com/teatrul.maghiar.timisoara), ce se actualizează 
periodic. 

• Cu ocazia evenimentelor teatrului nostru realizate în deplasare cât şi la Festivalul 
Euroregional de Teatru TESZT 2016 s-au pregătit pachete-protocol conţinând: DVD-
uri cu poze şi spectacole, flyere, caiet de program şi caiet de descriere a 
spectacolelor, o mapă şi o plasă cu emblema Teatrului ce s-au oferit invitaţilor, 
criticilor şi participanţilor la festivalul TESZT. 

• Astfel, în perioada menţionată, TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru a 
beneficiat de promovare printr-o serie de afişe de dimensiuni mari, afişe, bannere, 
fluturaşi amplasate în zona teatrului, respectiv în cafenele, librării, localuri şi locuri de 
afişaj stradal, respectiv prin noua pagina web în 3 limbi, dedicată exclusive 
festivalului: www.teszt.ro. Înaintea începerii festivalului s-a dat drumul la tramvaiul 
TESZT, care a circulat pe toată perioada evenimentului. Campania publicitară de 
promovare a TESZT-ului, s-a realizat astfel, în urma unei înţelegeri între Primăria 
Timişoara, RATT şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. 

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii 
media 
 
- Se întreţin relaţiile de colaborare cu centrele culturale din oraşul Timişoara, cu 
organizaţiile de studenţi, cu şcolile şi liceele din Timişoara, Lugoj şi Arad cu o serie 
de organizaţii non guvernamentale şi asociaţii non profit. Comunicarea eficientă se 
realizează prin portalurile de internet care sunt accesate cel mai frecvent: site-ul 
teatrului (www.tm-t.ro), Facebook: (http://www.facebook.com/teatrul. 
maghiar.timisoara). Pagina web a teatrului www.tm-t.ro oferă vizitatorilor informaţii 
despre trupă, spectacole şi toate evenimentele teatrului în trei limbi (română, 
maghiară, engleză). Pe website funcţionează o galerie foto, respectiv o galerie video, 
care oferă poze şi trailere, sau materiale video ale pieselor sau diferitelor evenimente 
organizate de teatru. Pentru implementarea și desfășurarea bună a proiectului 
”Cercetarea istoriei teatrului timișorean”, începând din luna septembrie o parte a site-
ul teatrului este dedicată celor mai importante spectacole din istoria Teatrului 
Maghiar, prezentate prin poze și alte documente legate de acestea. 

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a reluat transmiterea notificărilor online şi a 
postat cu regularitate, pe portalul de promovare a evenimentelor culturale din 
Timişoara. Începând cu luna septembrie, newsletter-ul lunar s-a schimbat, echipa PR 
şi de marketing a găsit o formă mult mai eficientă şi prietenoasă, mai personală de a 
comunica cu abonații și alţi spectatori ai teatrului. 
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- S-au realizat parteneriate media cu reviste, ziare, televiziuni şi radiouri naţionale, 
internationale, locale şi regionale, din ţară, din Ungaria, Serbia şi alte țări europene 
pentru promovarea festivalului TESZT și pentru promovarea spectacolelor jucate în 
deplasare în aceste țări. Materialele scrise realizate de teatrul nostru sunt traduse 
atât în limba română, cât şi în limba engleză. 

- La începutul lunii septembrie Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" re-lansează 
pentru a treia oară abonamentul stagiunii, cu un nou slogan: ”Kultivăm povești, 
recoltăm aplauze". Abonamentul KULT Card garantează reduceri considerabile 
pentru posesori și totodată, satisfacția acestora de a susține activ și direct cultura 
orașului. Asigură intrarea la toate premierele din stagiune, iar fondul rezultat din 
vânzarea acestor abonamente se va constitui, la sfârșitul stagiunii, în premii pentru 
cel mai bun actor și cea mai bună actriță, beneficiarii acestor abonamente fiind 
invitați să își voteze actorii îndrăgiți.  

- Ca în fiecare an, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", a fost prezent şi la ediţia 
2016 a Festivalului PLAI în septembrie la Muzeul Satului Bănăţean. La standul 
Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" a avut loc un atelier plin de culoare şi 
imaginaţie cu oportunitatea de a picta măşti veneţiene și de a încerca technici diferite 
în cea ce privește construirea unor păpuși, folosind material diferite. Tot în incita 
standului au fost promovate spectacolele Teatrului și abonamentul Kult Card, prin 
afișe, flyere și personalul present, care au stat la discuții cu participanții atelierelor. 

- O altă acțiune de promovare a spectacolelor și abonamentelor a avut loc la 
începutul lunii octombrie, împreună cu membrii Asociației Verde pentru Biciclete. În 
cadrul acestui program sportiv-cultural membrii Teatrului Maghiar împreună cu 
membrii asociație și alți membri ai comunității timișorene au traversat cu bicicletele 
un traseu de aproape 5 km prin oraș, promovând nu numai importanța mișcării și 
beneficiile mersului cu bicicletă dar și programele teatrului. La punctul de pornire și la 
punctul de sosire al treseului a fost montat un stand dedicat informațiilor legate de 
Teatru, unde cei interesați puteau să-și cumpere bilete sau abonamente de Teatru. 

- Un program proaspăt lansat și important în cea ce privește promovarea și 
îmbunătățirea imaginii Teatrului a fost lansarea unui program de babysitting în timpul 
spectacolelor. Acest program este organizat în fiecare lună, iar idea s-a născut din 
nevoile și cerințele publicului, mai exact publicului de păriți care nu au cu cine să-și 
lase copiii dacă vor să vină la teatru. Cu ajutorul unui pedagog și a membrilor de la 
creație artistică și secția de păpuși a teatrului, instituția oferă posibilitatea de a oferi 
supraveghere pentru copii, astfel ca în timp ce părinții se uită la un spectacol în Sala 
Mare, cei mici se distrează în sala Studio. Aceste ocazii lunare oferă o varietate de 
programe dedicate copiilor, exerciții pentru dezvoltarea imaginației și creativității, 
exerciții și jocuri prin care copiii pot face cunoștință între ei, indiferent de limbă sau 
naționalitate, în timp ce sunt și pregătiți pentru a deveni peste câțiva ani public și 
spectatori ai teatrului. 
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a.5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de 
raportare 
 

 Apariții în presă scrisă 
Despre spectacolele, activitatea şi proiectele Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” se relatează atât în ziare, reviste de cultură de limba română, cât şi 
în cele de limba maghiară, chiar şi publicaţii în alte limbi (engleză, germană), 
locale, regionale, naţionale şi internaţionale. Prezenţa noastră s-a făcut 
remarcată în reviste de specialitate şi în presa cotidiană locală. De 
asemenea, cronici ale spectacolelor şi evenimentelor produse de teatru au 
apărut în ziare şi reviste precum: Heti Új Szó, Nyugati Jelen, Agenda 
(săptămânal şi Agenda online), Új Magyar Szó, Erdélyi Napló, Erdélyi Riport, 
Krónika, Orizont, Teatrul Azi etc. din România precum în revistele Színház, 
Criticai Lapok din Ungaria şi portaluri de teatru: hamlet.ro, szinhaz.hu, 
theater.hu, artactmagazine.ro, revizoronline.hu, 7ora7.hu, kulturpont.hu, 
timisoreni.ro etc. 

Cronicile sunt afişate pe avizierul teatrului, astfel acestea pot contribui la 
procesul de recepţie a spectacolelor. Ataşat găsiţi un dosar de presă cu cele 
mai importante apariţii în presa scrisă, la radio şi TV. Materiale de presă, 
referitoare la activitatea teatrului, au apărut în publicaţiile: Ziua de Vest, 
Nyugati Jelen, Heti Új Szó, www.tion.ro, http://www.temesvarihirek.ro, 
debanat.ro, tribuna.ro, adevarul.ro etc. 

Linkurile și articolele selectate se găsesc în anexa nr. 2. 

 Interviuri: 
 

Ianuarie: 
- Interviu cu Balázs Attila cu ocazia deplasării spectacolului „Opera cerșetorilor” 

la Budapesta. Interviul a fost făcut de Bartha Csaba, Radio Timișoara, 
emisiunea maghiară 

- Interviu cu Radu Afrim cu ocazia premierei spectacolului „Detalii naive și total 
lipsite de profunzime din viața și moartea unor spectatori”. Interviurile au fost 
făcute de: Felicia Ristea (Radio Timișoara, emisiunea de limba română), 
Simon Judit (revista culturală Erdelyi Riport din Oradea), Raluca Rădulescu 
(Radio România Cultural), Roxana Morun (TVR3, emisiunea culturală Ora 
reginuii) 

Februarie: 
- Reportaj și interviuri făcut de Keresztes Peter, redactor la TVR Plus, cu ocazia 

premierei spectacolului „Detalii naive și total lipsite de profunzime din viața și 
moartea unor spectatori”. 

- Interviu cu actrița Magyari Etelka cu ocazia spectacolului de lectură „Psiho-
fantezii”. Interviul a fost făcut de Bartha Csaba, Radio Timișoara, emisiunea 
maghiară. 

Martie: 
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- Interviu cu Orban Eniko, referenta de PR a teatrului cu ocazia spectacolului 
„Guppi” pe 8 martie, un program dedicat victimele agresiunii in familie. 

Aprilie 
- Interviu cu Balazs Attila și Galovits Zoltan cu ocazia lansării programului 

Festivalului Euroregional de Teatru TESZT 9. Interviul a fost făcut de Lehocz 
Laszlo, pentru Radio Timișoara, emisiunea maghiară 

- Interviu realizat cu Orban Eniko, de Bartha Csaba și Felicia Ristea despre 
proiectul europrean Cercetarea istoriei teatrului timișorean. 

- Interviu cu Balazs Attila cu ocazia lansării programului Festivalului 
Euroregional de Teatru TESZT 9, făcut de Raluca Rădulescu pentru Radio 
România Cultural. 

- Interviu cu Boris Ljesevic și Balazs Attila cu ocazia premierei „Pace in Itaca”, 
realizat de către: Roxana Morun (TVR 3 Ora regiunii), Bartha Csaba (Radio 
Timișoara), Keresztes Peter (TVR Plus), Marko Radojicic (critic de teatru și 
jurnalit di Belgrad) 

Mai: 
- Cu ocazia Festivalului Euroregional de Teatru TESZT s-au realizat 

nenumărate reportaje și interviuri pentru toate organele de presă locală, 
națională și internațională din Ungaria, Serbia, Croatia, Slovenia etc. Aceste 
materiale au fost înregistrate, editate și difuzate și în timpul festivalului și după 
terminarea lui. Interviurile de obicei au fost făcute cu Balazs Attila, managerul 
teatrului și a festivalului, Galovits Zoltan, selecţionerul principal al festivalului, 
invitanti cunoscuți pe plan național și internațional, reprezentații studenților și 
ai voluntariilor, publicul local și cel din afara orașului. 

Iunie:  
- Interviu cu Lorincz Rita și Molnos Andras Csaba, actorii teatrului cu ocazia 

premierei „Frați de cruce”, realizat de către Bartha Csaba pentru Radio 
Timișoara 

- Interviu cu Liviu Lucaci, regizorul spectacolului „Frați de cruce”, realizat de 
către Roxana Morun pentru emisiunea Ora regiunii. 

- Interviuri realizate cu creatorii și actorii cu ocazia premierei spectacolului de 
păpuși nonverbal „Scufița roșie”.  

- Reportaj și interviu de închiderea stagiunii și decernării premiilor de sfărșit de 
stagiune pentru cele mai bune actrițe și cei mai buni acotri, respectiv: Csata 
Zsolt și Simo Emese (după votul colegiilor), Aszalos Geza și Borbely B. Emilia 
(după votul abonațiilor și a preses locale) 

August 
- Interviu făcut de ziaristul Makkai Zoltan cu coregraful Florin Fieroiu cu ocazia 

workshopului de mișcare anuală 
- Interviu făcut de Bartha Csaba și Lehocz Laszlo cu ocazia deschiderii 

stagiunii, cu Orban Eniko 
- Interviu făcut de Zsizsmann Zsuzsanna pentru ziurul național Maszol cu 

directorul teatrului, cu ocazia deschiderii stagiunii 
Septembrie 
- Interviuri realizate de Orban Eniko cu cei trei actori noi a Teatrului, Mihaly 

Csongor, Horvath Anna și Matrai Lukacs Sandor, pentru ziarul local Heti Uj 
Szo 

-  Interviu făcut de Bartha Csaba cu Magyari Etelka și Levko Estella despre 
spectacolul lor comun: „Mai spun atât și plec...” 
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Octombrie: 
- Reportaj și interviuri realizate cu ocazia premierei „Mai spun atât și plec...” 

făcut cu creatorii spectacolului înregistrate de Keresztes Peter, Bartha Csaba 
și Lehocz Laszlo 

Noiembrie: 
- Interviuri realizate cu ocazia premierei „Avalanșă” de către Digi Tv, Tvr și 

Radio Timișoara cu autorul turc a textului, cu traducătorul și regizoarea 
spectacolului. 

- Reportaj și interviuri realizate cu ocazia premierei „Ultima mutare” cu regizorul 
Kocsardi Levente, directorul Balazs Attila, personajele principale și dramaturga 
spectacolului. Materialele au fost făcute de către Roxana Morun, Keresztes 
Peter, Bartha Csaba și Graur Janos. 

- Interviu cu Kokan Mladenovic, regizorul spectacolului „Shakespeare, Sonnet 
66”, realizat de către Roxana Morun pentru emisiunea Ora regiunii. 

 
a.6. profilul beneficiarului actual 
 
 Rezultatele studiilor efectuate şi dialogurile organizate cu spectatorii după 
reprezentaţii arată că beneficiarii programului Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” sunt din toate categoriile de vârstă, ponderea lor diferă în funcţie de 
genul şi caracterul spectacolelor. 
 Copiii preşcolari şi şcolari frecventează reprezentaţiile spectacolelor pentru 
copii, respectiv studenţii şi intelectualii aşteaptă de la programele teatrului atât 
relaxare cât şi provocare intelectuală. Spectatorii de vârsta matură preferă 
dramele din literatura clasică şi contemporană. Genurile muzicale sunt îndrăgite 
de toate categoriile de vârstă, în funcţie de lumea muzicală abordată. 
 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, 2016, 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 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.  
 
a.7. beneficiarul ţintă al programelor teatrului  
 
Teatrul continuă proiectul „Părerea ta contează” în cadrul căruia la fiecare 
scoatere de pe afiş al unui spectacol se face apel la public, prin provocare la 
dialog privitor la părerea spectatorului faţă de spectacolul în cauză şi cerinţele 
publicului pentru viitor. Astfel, fiecare segment de public este testat şi informat 
referitor la tendinţele artei teatrale, ceea ce este hotărâtor în configurarea 
repertoriului pe stagiunea următoare. La fiecare final de stagiune se ține o 
dezbatere publică în cea ce privește programele teatrului. La aceste discuții sunt 
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așteptați abonații teatrului, jurnaliștii, oameni de specialitate și membrii teatrului 
maghiar.  
Totodată, organizatorul spectacolelor instituţiei noastre menţine legătura cu 
publicul şi se ţine cont de semnalările acestuia în configurarea programului lunar. 
Personalul de front, adică cei ce se ocupă de vânzarea biletelor, plasarea 
publicului, etc. sunt receptivi la observaţiile publicului.  
Pe termen scurt dorim să lărgim segmentele de spectatori menţionate în punctul 
anterior, iar pe termen lung dorim să atragem în mai mare măsură gerneraţia 
tânără - elevii între 14-18 ani şi în mod deosebit studenţii şi tinerii intelectuali, 
aceştia fiind cei mai receptivi la noutăţile din lumea artelor spectacolului. Putem 
spune că am realizat deja un pas în acest sens, prin scăderea vârstei 
consumatorului fidel, la limita situată între 20 – 30 ani. 
 
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare) 
 
Luând un considerare un alt indicator de performanţă foarte important, Numărul 
spectatorilor – situaţia se prezintă în felul următor: 
 

 
Fig.1. Numărul spectatorilor în anul 2016. 

 
iar Procentul de ocupare al sălilor de spectacol în anul 2016 se prezintă astfel: 
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Fig.2. Procentul de ocupare pentru anul 2016 

 
 
a.9. analiza utilizării spaţiilor instituţiei 
 
 Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea 4 instituţii de cultură (Opera 

Naţională Română, Teatrul Naţional, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky 
Gergely” şi Teatrul German de Stat) a fost construită în perioada 1872-
1874, iar în prezent este monument istoric. Corpul de clădire unde îşi 
desfăşoară activitatea Teatrul Maghiar paralel cu Teatrul German găzduia 
iniţial un restaurant, o cafenea, o sală de concerte şi bal precum şi camere 
de hotel. Acesta a fost adaptat cerinţelor actuale în 1953 când a luat fiinţă 
teatrul maghiar respectiv cel german.  

 Cele două săli de spectacole: Sala Mare şi Sala Studio sunt spaţiile utilizate 
alternativ pentru spectacole și repetiții, ele sunt folosite şi ca spaţii pentru 
diferite programe proprii sau spaţii gazdă. 

 În ceea ce privește spațiile de repetiții, fluxul mare de spectacole și 
premiere noi, respectiv împărțirea Sălii Mari cu Teatrul German de Stat, ne 
contrânge să folosim și alte spații de repetiții, atât în incinta clădirii, dar la 
altă instituție, cât și în afara clădirii. 

 Spectacolele realizate în perioada raportată, în total 193 de spectacole în 
anul 2016, comparativ cu anul precedent când au fost 186 spectacole, atât 
la sediul instituţiei, cât şi în alte spaţii. Spectacolele din Timişoara, atât de la 
sediu, cât şi din spaţiile alternative, se împart astfel: 

 
49 spectacole proprii Sala Mare 
53 spectacole proprii Sala Studio; 
53 spectacole proprii în deplasare şi alte 
spaţii; 
17 spectacole invitate Sala Mare; 

(Repetiţiile s-au ţinut în spaţii precum: 
Sala Mare, Sala Studio, Sala de lectură, 
Sala 2 a Teatrului German, Sala 
Moruzan Teatrul Naţional, Direcţia 
Județeană pentru Cultură) 
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13 spectacole invitate Sala Studio; 
8 spectacole invitate în alte spaţii; 
 

 

 
a.10. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată 
 
În perioada raportată au fost realizate: 
 reparaţii curente, de întreţinere şi îmbunătăţire la: 

‐ Sala Mare de spectacole 
‐ Sala Studio 
‐ Magazia mare de decor 

 Îmbunătățire rețea internet 
 Înlocuire uşi la 6 birouri 
 Reparaţii la podul cu ştăngi 
 Reparații sistem alimentare electrică ascensor marfă 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE LUCRARE SUMA 

1 Lucrări de întreținere podea Sala Mare și Sala Studio 25.770 
2 Reparații la pardoseala magaziei de décor 39.815 
3 Panouri izolare fonică la Sala Studio 32.000 

4 
Reparație și revizie generală la podul cu ștăngi - 5 
bucăți ștăngi  37.445 

5 Cablare rețea internet fără fir 600 
6 Înlocuire uși la 6 birouri 13.380 
7 Înlocuire cablu de alimentare ascensor marfă 1.990 

  TOTAL: 151.000 
 
 
b.Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

 
b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 

 
În anul 2016 pe repertoriul teatrului se regăsesc 8 premiere şi 10 reluări în 
cadrul programelor derulate, astfel: 
 
 Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune 
modernă: 
 

‐ „Pace în Itaca” (premieră) – de Márai Sándor, regia: Boris Liješević, 
premiera: 17 aprilie 2016 

‐ „Opera cerşetorilor” (reluare) – după textul omonim al lui John Gay, 
regia: Kokan Mladenović, premiera: 4 aprilie 2015 

 
 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 
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‐ “Húzd rá!” – „Zi-i!” (reluare), un amalgam de piese din repertoriul 

maghiar şi nu numai în regia lui regia: Molnos András Csaba, 
conducător muzical: Borsos Pál, data premierei: 20 decembrie 2015 

‐ „Hair” (reluare) – după textul: Gerome Ragni – James Rado şi 
muzica: Galt MacDermot, regia: Puskás Zoltán, data premierei: 29 
noiembrie 2015 
 

 Programul DRAMA, destinat autorilor contemporani: 
 

‐ ”Detalii naive, total lipsite de profunzime din viaţa şi moartea unor 
spectatori” (premieră) – autor: Radu Afrim, regia: Radu Afrim, 
premiera: 25 ianuarie 2016 

‐ ”Maghiar” (premieră), Coproducţie cu Teatrul Kosztolányi Dezső din 
Subotica, regia: Urbán András, premiera: 22 mai 2016 

‐ ”Frați de cruce” (premieră) – autor: Liviu Lucaci, regia: Liviu lucaci, 
premiera: 8 iunie 2016 

‐ ”Avalanșa” (premieră) – autor: Tuncer Cücenoğlu, regia: Kedves 
Emőke, premiera: 4 noiembrie 2016 

‐ „Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. 
Gábor, premiera: 7 decembrie 2012., premiera de gală: 18 
decembrie 2012. 

‐ „Incendii” (reluare) 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” (reluare) – Coproducţie cu Teatrul German de Stat 
Timişoara, regia: Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 

‐ „Testosteron” (reluare) – Andrzej Saramonowicz, coordonator artistic: 
Kedves Emőke, consultant: Katarzyna Raduszýnska, premiera: 9 
ianuarie 2015. 

‐ “Oameni şi şoareci” (reluare) – John Steinbeck, regia: László Sándor, 
premiera: 21 mai 2015. 

‐ „Manipulări” (reluare) – coproducţie Via Negativa – Teatrul Maghiar 
de Stat Csiky Gergely – TESZT – Asociația MASZK – THEALTER – 
Teatrul Kosztolányi Dezső – DESIRÉ – Infant (SLO, RO, HU, SRB), 
data premierei: 23 mai 2015. 

 
 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul 
trupei: 
 

‐ ”Mai spun atât și plec...” (premieră) – un spectacol conceput de 
actrițele Magyari Etelka și Levko Esztella, premiera: 9 octombrie 
2016 

‐ ”Ultima mutare” (premieră) – un spectacol cu o distribuție formată 
preponderent din actorii mai în vârstă ai trupei, regia: Kocsárdi 
Levente, premiera: 23 noiembrie 2016. 

‐ „7 / 7” (reluare) – un spectacol cu şi de Baczó Tünde: spectacol de 
mişcare, bazat pe monologul lui Jacques din „Cum vă place” de 
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William Shakespeare, a avut premiera în 30 aprilie 2014, la Sala 
Studio. 

‐ „Nişte fete, sau cinci-în-unu” (reluare) – Neil LaBute – regia: B. Fülöp 
Erzsébet, premiera în 25 ianuarie 2015. 
 

 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 
 

‐ 18 ianuarie 2016 – „Kampf”, spectacol de mişcare nonverbal al trupei 
M Studio din Sfântu Gheorghe 

‐ 18 februarie 2016 – ”Despre importanța spălării pe mâini”, spectacol 
pentru tineret fără traducere în limba română, jucat la Liceul Teoretic 
Bartók Béla 

‐ 19 februarie 2016 – „Psiho-fantezii” - spectacol-lectură în limbile 
maghiară, română și germană 

‐ 10 martie 2016 – „Să ne jucăm de-a... mărul?” - spectacol fără 
traducere al Teatrului Thália din Kosice - Teatrul Jelenlét - Teatrul 
Szkéné 

‐ 17 martie 2016 – ”Lungul drum către Santa Cruz” - spectacol pentru 
copii fără traducere al Trupei Lilliput al Teatrului Szigligeti (3 
reprezentații) 

‐ 18 martie 2016 – ”Auto-psy de petits crimes innocents”- spectacol în 
limba franceză, fără traducere, al trupei Amifran din Arad 

‐ 11 aprilie 2016 – ”Bú jócska, avagy egy csésze kávé” - spectacol fără 
traducere al Teatrului din Satu Mare. 

‐ 17 iunie 2016 – ”Pledez pentru tine” – spectacol fără traducere al 
trupei K.V. din Budapesta 

‐ 26 octombrie 2016 - Földes László Hobó: Mori și vei deveni renumit 
‐ 15 noiembrie 2016 - Igor Stravinsky: Sărbătoarea Primăverii – 

spectacol nonverbal de mișcare al trupei M Studio din Sfântu 
Gheorghe 

‐ 29 noiembrie 2016 - Tóth Evelin Triom: Maya - Miracolul Repetabil, 
concert 

 
 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 
 

‐ ”Scufița roșie” (premieră) – spectacol nonverbal de păpuși, regia: 
Bereczki Csilla, premiera: 14 iunie 2016. 

‐ „Noroc cu laptele” (reluare) – după Neil Gaiman, regia:Ioan Brancu, 
premiera: 21 aprilie 2015. 

 
 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a 
artiştilor din teatru: 
 

‐ Între 29 august și 3 septembrie 2016 s-a desfăşurat Workshop-ul de 
mişcare scenică pentru actori ţinut de Florin Fieroiu, vestit coregraf 
din România. 

 
 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 168 

 

 
‐ TESZT – festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, perioada: 22-

29 mai 2016, 19 spectacole, 23 programe, 2524 spectatori 
‐ Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ”CICA”, perioada 24-

27 octombrie, 5 spectacole de la 4 teatre din 3 țări, discuții cu copiii 
după fiecare spectacol 

 
 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 

 
‐ 4 septembrie 2016 – a fost ziua dedicată sportului, cu meciuri de 

ping-pong, baschet şi tradiționalul meci de fotbal între prietenii și 
actorii teatrului, pe terenul Liceului Teoretic “Bartók Béla” din 
Timişoara. 

 
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în 
proximitate: judeţ, judeţele limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 
- În perioada ianuarie-decembrie 2016 s-au realizat următoarele deplasări în afara 
festivalurilor:  
 - 27.01 – Budapesta, Teatrul Național:  cu spectacolul „Opera cerșetorilor” 
 - 20.02 – Reșița: cu spectacolele „Noroc cu laptele”, „Răsturnare” 
 - 07.03 – Ljubljana: cu spectacolul „Manipulări” 
 - 06.04 – Subotica: cu spectacolul „Manipulări” 
 - 15.06 – Subotica: cu spectacolul „Maghiar” 
 - 25.06 – Mikhaza: cu spectacolul: „Niște fete, sau cinci în unu” 
 - 25-26.08 – Zsambek: cu spectacolul „Maghiar” 
 - 13.09 – Subotica: cu spectacolul „Maghiar” 
 - 12.10 – Oradea: cu spectacolul „Noroc cu laptele” 
 - 19.11 – Cherestur:cu spectacolul „Zi-i!” 
 - 26.11 – Subotica: cu spectacolul „Maghiar” 

 
b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional etc.) 
 

‐ Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro (9 și 10 
martie 2016, Milano, Italia): participare cu spectacolul ”Manipulări” în 
regia lui Bojan Jablanovec. 

‐ Festivalul MOST (18 martie 2016, Tatabánya, Ungaria): participare 
cu spectacolul ”Testosteron” de Andrzej Saramonowicz 

‐ Festivalul Primăverii (9 și 10 aprilie 2016, Szentendre, Ungaria): 
participare cu spectacolele „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec în 
regia lui Koltai M. Gábor, respectiv „Nişte Fete, Sau Cinci-În-Unu” de 
Neil LaBute, în regia lui B. Fülöp Erzsébet. 

‐ Festivalul Teatrelor Profesioniste din Voivodina (12 aprilie 2016, 
Sombor, Serbia): participare cu spectacolul ”Manipulări” în regia lui 
Bojan Jablanovec, coproducţie Via Negativa – Teatrul Maghiar de 
Stat Csiky Gergely – TESZT – Asociația MASZK – THEALTER – 
Teatrul Kosztolányi Dezső – DESIRÉ – Infant (SLO, RO, HU, SRB) 
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‐ Festivalul Internațional Shakespeare (15 aprilie 2016, Craiova): 
participare cu spectacolul ”7/7”, regizor-coregraf: Baczó Tünde. 

‐ G-Feszt (10 mai 2016, Odorheiu Secuiesc): participare cu 
spectacolul mady-baby, în regia lui B. Fülöp Erzsébet. 

‐ Festivalul Internaţional de Teatru Nou (14 mai 2016): participare cu 
spectacolul Guppi de Vasili Sigariev, în regia lui Mucsi Zoltán 

‐ Festivalul Internaţional de Dans Contemporan STEPS (18 mai 2016, 
Cluj Napoca): participare cu spectacolul ”7/7”, regizor-coregraf: 
Baczó Tünde. 

‐ Dance Movement Theatre (19 mai 2016, Gheorgheni): participare cu 
spectacolul ”7/7”, regizor-coregraf: Baczó Tünde 

‐ TESZT (22 și 26 mai 2016, Timișoara): participare cu spectacolele 
”Maghiar” în regia lui Urbán András și ”Detalii naive, total lipsite de 
profunzime din viaţa şi moartea unor spectatori” în regia lui Radu 
Afrim. 

‐ Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda (21 iunie 2016, 
Kisvárda, Ungaria): participare cu spectacolul „Hair” ún regia lui 
Puskás Zoltán. 

‐ Festivalul PLAI (10-11 septembrie 2016): Atelier de realizat păpuși și 
de pictat măști venețiene 

‐ Festivalul de dramaturgie Contemporană dráMA (22 septembrie 
2016): participare cu spectacolul ”Pace în Itaca” în regia lui Boris 
Lijesevic. 

‐ Zilele Maghiare din Timișoara (2-4 octombrie 2016): promovarea 
abonamentelor KULTCARD la standul teatrului 

‐ Festivalul Internațional de Păpuși ”PUCK” (19 octombrie 2016, Cluj 
Napoca): participare cu spectacolul Noroc cu laptele de Neil Gaiman, 
regia Ioan Brancu. 

‐ Festivalul pentru copii Merlin (25 octombrie 2016, Timișoara): 
participare cu spectacolul Noroc cu laptele de Neil Gaiman, regia 
Ioan Brancu. 

‐ iFest - Festivalul Interetnic de Teatru (8 noiembrie 2016, Satu Mare): 
participare cu spectacolul ”Detalii naive, total lipsite de profunzime 
din viaţa şi moartea unor spectatori” în regia lui Radu Afrim. 

‐ Festivalul Desiré Central Station (14 noiembrie 2016, Subotica, 
Serbia): participare cu spectacolul ”Opera cerșetorilor” în regia lui 
Kokan Mladenovic. 

‐ Festivalul de Dramaturgie Contemporană (10 decembrie 2016, 
Budapesta, Ungaria): participare cu spectacolul ”Maghiar” în regia lui 
Urbán András. 

 
b.4. Premii şi distincţii acordate spectacolelor şi actorilor Teatrului Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely” din Timişoara în anul 2016 

 
În această perioadă au fost acordate premii şi distincţii: 
 
o Cea mai bună muzică de spectacol pentru Éder Enikő – 23.Festival 

Internațioanl de Teatru ATELIER 
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o Premiul publicului pentru ecleccititatea spectacolului „Noroc cu laptele” – 
15.PUCK Festival Internațional de Teatru de păpuși și de Marionete din Cluj 
Napoca 

o Premiul pentru cea mai bună muzică originală pentru compozitorul Cári Tibor, 
sectacolul „Noroc cu laptele” -15.PUCK Festival Internațional de Teatru de 
păpuși și de Marionete din Cluj Napoca 

o Premiul pentru cel mai bun actor – Vass Richárd, pentru spectacolul „Noroc cu 
laptele” – Festivalul ”Sub bagheta lui Merlin” din Timișoara 

o Premiul pentru munca lui managerială pentru Balazs Attila - Festivalul ”Sub 
bagheta lui Merlin” din Timișoara 

o Premiile Pro Cultura Timisiensis pentru actorii: Csata Zsolt și Mátyás Zsolt 
Imre 

o Premiul la Gala Excelenței acordată actoriilor: Nagy Dóra, Lukács Szilárd, 
Szilasi Eszter Júlia, Szilágyi Olga, Vass Richárd 

 
b.5. Proiecte realizate ca partener / coproducător 
 
- ”Auto-psy de petits crimes innocents”- spectacol în limba franceză, fără 
traducere, al trupei Amifran din Arad, invitat în parteneriat cu Centrul Cultural 
Francez din Timișoara. 
- coproducător al spectacolului ”Maghiar” împreună cu Teatrul Kosztolányi 
Dezső din Subotica și Baza de Teatru și de Artă Zsámbék, în regia lui Urbán 
András,  
- colaborare ca partener cu echipa Radio Timișoara în desfășurarea primului 
eveniment de transmitere live. Spectacolul invitat din Sfântu Gheorghe, intitulat 
KAMPF, un spectacol de mișcare a Teatrului M Studio a fost înregistrat și 
transimis live pe site-ul radioului, pe data de 18 ianuarie 2016. 
- parteneriat cu Teatrul German de Stat și cu Arhiva Națională din Timișoara 
pentru desfășurarea și implementarea unui proiect european (Cercetarea 
istoriei teatrului timișorean). 
- spectacol de lectură în parteneriat cu Teatrul German de Stat, Teatrul 
Național și Asociația Echilibru prin Autogenitate. Spectacolul Psiho-fantezii a 
avut loc în sala Studio a Teatrului Maghiar și a avut ca țintă combaterea 
stereotipurilor, prejudecăților sociale. Spectacolul trilingv din 19 februarie a fost 
urmat de discuții cu publicul. 
- serbare de Ziua Internațională a Copiilor, pe 1 iunie în parteneriat cu 
Asociația Culturală ”Tarisznyas” din Timișoara și Liceul Teoretic Catolico 
”Gerhardinum”. 
- eveniment de închiderea stagiunii în parteneriat cu Asociația ProTESZT, pe 
data de 11 iunie. 
- pentru al treilea an consecutiv Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” este 
partenerul principal al Asociației Cultural ”Tarisznyas” în desfășurarea 
proiectului Teatru în aer liber. Proiectul se desfășoară în fiecare an din 2014 
între iulie și sfărșitul lunii august. 
- Teatrul a colaborat ca partener cu Asociația ”Varbastya” în organizarea și 
implementarea programului Zilele Maghiare din Timișoara. 
- În parteneriat cu Liceul Teoretic Bartok Bela din Timișoara, finanțat din fonduri 
câștigate de la CJT, în perioada 27-29 a fost organizat Festivalul Internațional 
de Teatru pentru Copii ”CICA”. 
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- 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 24 
noiembrie, spectacolul lectură ”Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, parte a 
proiectului ”Teatru la Bibliotecă”, coordonat de Daniela Șilindean. 
- Împreună cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara și Asociația ProTESZT am lansat proiectul ”Artă în artă”, care are în 
centrul atenției încurajarea tinerilor artiști respective promovarea reciprocă a 
valorilor artistice produse de cei trei parteneri. 
- în parteneriat cu Asociația Tango Timișoara și cu Casa Artelor - Direcția 
Județeană pentru Cultură Timiș în perioada 6-7 septembrie am găzduit 
evenimentul Tango Cultura 2016 (Avanpremiera filmului - "Ultimul nostru 
Tango" în regia lui German Kral, concert "The Tango Orchestra" (Cári Tibor 
project), expoziáie Andrei Medinski, Milonga la Teatru (serată dansantă). 
- în parteneriat cu Asociația Comunitară pentru Banat și Institutul Cultural 
”Balassi” din București s-a organizat pentru a treia oară Zilele Filmului Maghiar 
în sala Studio al Teatrului Maghiar ”Csiky Gergely” între 25-27 noiembrie. 
 

c. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei 
 
c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 
 

 

Nr. 
crt. 

Măsuri de aplicare Numărul 

1. Schimbări salariale (spor vechime)/ ca 
efect al schimbării legislaţiei 

26 

2. Numire şi delegare 27 
3. Activităţi ale instituţiei 18 
4. Dispoziţii de încetare a relaţiei de 

muncă/suspendare 
9 

5. Înfinţare proprire salarii 1 
6. sancţiuni 5 

 
 

c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada 
raportată, după caz 

 
S-a înaintat propunerea cu schimbarea structurii organizatorice a instituţiei în data 
de 17.05.2016, propunere ce are ca efect atât modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii. 
 
c.3. delegarea responsabilităţilor (numărul intrunirilor: activitatea consiliilor de 
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de 
competenţe, în cadrul conducerii pe perioada evaluată).  

 
La nivelul  conducerii instituţiei nu s-au înregistrat modificări în limitele de 
competenţe. 



Raport de activitate pe anul 2016 – Viceprimar Dan Diaconu 172 

 

În perioada raportată, Consiliul Administrativ s-a întrunit de două ori 
întrunind condiţiile statutare şi având următoarele teme: 

- Aprobarea acordării sporului pentru condiţii grele de muncă 
personaluluiangajat îndreptăţit pe categorii de salariaţi 

- Aprobarea execuţiei bugetare 
- Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului 

Maghiar de Stat Csiky Gergely, Organigramei şi Statului de Funcţii 
Coducerea teatrului s-a întrunit de cinci ori în cadrul ședințelor operative în 
cursul anului 2016. 

Consiliul Artistic s-a întrunit de 4 ori pentru vizionarea şi evaluarea artistică a 
spectacolelor înainte de prezentarea publică. 
 

c.4. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind 
cursuri de perfecţionare: 

 
În vederea respectării programului de instruire şi perfecţionare ale angajaţilor pe anul 
2016, salariaţii instituţiei noastre au participat la diferite cursuri de perfecţionare, 
specializare etc. astfel:  

- Workshop de mişcare scenică, Workshop muzicalitate în mişcare, Workshop 
perfecţionarea mobilităţii corporale 19 persoane – actori 

- Workshop Impresariat artistic – 2 persoane-referent vânzător bilete, impresar 
artistic 

- Curs de expert achiziţii publice – 1 persoană-referent achiziţii publice 
- Curs utilizare platforma FOREXEBURG- 3 persoane Contabil şef, şef financiar 

contabil, referent salarizare 
- Workshop lumini- 2 persoane- operator imagine 
- Demonstraţie de podea modulară- 4 persoane – muncitori din activitatea 

specifică instituţiilor de spectacole ţi concerte 
- Prezentări de tehnicăde scenă—3 persoane-regizor tehnic,operator sunet 
- Curs SSM – 1 persoană-referent 
- Curs de prim ajutor- 1 persoană-recuziter 
- Seminar de contabilitate publică, modificări legislative-2 persoane-şef birou 

financiar contabil, referent contabil 
În total 38 persoane au participat la cursuri de perfecţionare, specializare, calificare, 
recalificare şi instruire. 
Pe anul 2016 s-a acordat o promovare. 
Pe anul 2016 nu s-au acordat prime. 
Pe perioada raportată s-au dispus 4 sancţiuni în scris şi o sancţiune disciplinară de 
desfacere a contractului individual de muncă. 

 
 

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificări / auditări din partea autorităţii sau 
ale altor organisme de control, în perioada raportată. 

măsurile Corpului de control și antifraudă a Primăriei Timişoara 
 

1. Referitor la contractele de 
muncă încheiate la nivelul 

S-au dispus prin dispoziția nr.26/09.05.2015 
următoarele:  
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Teatrului Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely”pe perioadă 
determinată, respetiv 
Înființarea unui compartiment 
distinct de achiziții publice 

(1) Angajarea personalului din data de 
01.05.2016 se face pe perioadă nedeterminată 
excepţie fac ocuparea posturilor vacante de 
specialitate artistică şi tehnică şi înlocuirea unui 
post suspendat. 
(2) La încheierea contratului angajatul să 
menţioneze şi data la care semnează contractul. 
(3) Înfiinţarea unui compartiment distinct, direct 
subordonat conducătorului instituţiei, constituit din 
postul de referent achiziţii publice şi postul de 
referent aprovizionare. 
Responsabil: Referent Resurse Umane: Horvat 
Iuliana; Termen: de la data comunicarea 
dispoziției. 
 
Înființarea unui compartiment distinct de achiziții 
publice s-a făcut prin supunerea hotărârii 
Consiliului Local Mun. Timișoara Regulamentului 
de Organizare și Funcționare, Organigramei și 
statului de funcții prin adresa nr.SC2016-012079 
din 17.05.2016 

2. Referitor la comunicare prin 
avizier/e-mail al ordinului de 
lucru: identificarea formei prin 
care să se confirme că 
angajaţii au luat la cunoştinţă 

S-a dispus prin dispoziția nr.26/09.05.2015:  
Şefii ierarhici superiori să stipuleze în fişele 
posturilor angajaţilor  a căror program de lucru 
este stabilit prin Ordinul zilnic de lucru, obligaţia 
de a consulta zilnic Ordinul zilnic de lucru, 
online/avizier, şi obligaţia de confirmare a luării la 
cunoştinţă 
Responsabil: Șefii serviciilor;  Termen: de la 
comunicarea dispoziției 

3. Referitor la activitatea de 
achiziţii publice 

S-au dispus prin dispoziția nr.26/09.05.2015 
următoarele: 
(1)  Să se respecte întocmai procedurile 

operaţionale privind achiziţiile publice 
aprobate. 

(2) Să se achiziționeze un program omologat 
pentru a facilita accelerarea derulării 
procedurilor de achiziţii şi monitorizarea 
întregului proces (respectiv sistemului 
informatic de standardizare al achiziţiilor 
publice).  

Responsabil: Posdarie Carmen Petronela 
Termen: 27.05.2016. 

4. Referitor la situaţia imobilelor 
utilizate de instituţia noastră 

S-a dispus prin dispoziția nr.26/09.05.2015: 
Să se facă demersuri către Ordonatorul Principal 
de Credite în sensul de a înscrie în cartea 
funciară situaţia reală şi corectă a imobilelor 
deţinute de Teatrul Maghiar de Stat Csiky 
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Gergely, respectiv radierea contractului de 
concesiune reziliată cu nr. 5/07.05.1998.  
Responsabil Markovszky Katalin; Termen: 
27.05.2016 
S-a implementat prin adresa nr. CM2016-
000360/18.03.2016. 

5. Referitor la echipamente, 
programe învechite utilizate  
în domeniul resurselor umane 
respectiv achiziţii publice 

S-a dispus prin dispoziția nr.26/09.05.2015: 
Să se achiziţioneze laptop-urile, respectiv 
sistemul informatic de standardizare al achiziţiilor 
publice aprobate prin PAAP 2016. 
Responsabil: Posdarie Carmen Petronela 
Termen: 27.05.2016. 
 
S-a aprobat referatele de necesitate și 
oportunitate nr. 912709.05.2016, respectiv 
899/09.05.2016 pe baza cărora se fac achizițiile 
recomandate. 

 
Ca urmare a misiunilor de audit intern desfăşurate în cadrul instituţiei nu s-a impus 
necesitatea formulării unor măsuri pentru perioada raportată.  
Analiza implementării sistemului de control intern managerial la nivelul Teatrului 
Maghiar de Stat Csiky Gergely ca urmare a activităţii compartimentului de audit 
public intern s-a continuat implementarea Ordinului nr. 400/22.06.2015, 
continuându-se în acelaş timp revizuirea procedurilor operaţionale specifice 
compartimentelor. În cadrul misiunilor de audit s-a constatat şi o bună preocupare 
pentru procesul de management al riscurilor  dar şi pentru actualizarea 
permanentă a listei activităţilor procedurate. 

 
d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate 

 

Bugetul de Venituri si cheltuieli 
Anul 2016  

(Lei) 

Total venituri: 6122022 
alocatii bugetare: 5663712 
venituri proprii: 458310 
Cheltuieli totale: 5898236 
personal, din care: 3658136 
*contracte munca 2958096 
*contracte civile, drepturi autor, etc. 700040 
materiale: 2012505 
de capital: 227595 

 
d.2. Tabel comparativ de cheltuieli în perioada raportată - anul 2016: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului 
Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Din care 
surse 
atrase 

Sursele 
fondurilor 

atrase 
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1 SPECTATORUL – 12.02.2016 237315,00 251727,00   

2 
PACE IN ITHAKA – 
17.04.2016 122980,00 95748,00 

  

3 
FRATI DE CRUCE – 
08.06.2016 103368,00 96817,00 

  

4 
SCUFITA ROSIE – 
14.06.2016 51851,00 48416,00 

  

5 MAGYAR – 22.05.2016 96065,00 78823,00   
6 TESZT 2016 – 22-29.05.2016 630000,00 613760,00 CJT 40000,00 

7 
PERSOANE – MAI SPUN 
ATAT SI PLEC – 07.10.2016 46752,00 35580,00 

  

8 AVALANSA – 04.11.2016 116480,00 109897,00   

9 
ULTIMA MUTARE – 
23.11.2016 61958,00 880000,00 

  

10 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
PT COPII 120000,00 10478,00 

CJT 1650,00 

 
d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a chelt. instituţiei 
(gradul de autofinantare):  
 
- venituri proprii realizate din vânzare de bilete şi pliante:    271759,00 
LEI       
- venituri proprii realizate din alte activităţi ale institutiei:    72852,00 LEI        
- venituri realizate din prestări de servicii culturale in cadrul 
parteneriatelor 
 cu alte autoritati publice locale (donaţii, sponsorizări):   42000,00 LEI                    
- venituri din anii precedenţi: 21398,00 LEI                                                         
 
d.4. Gradul de crestere a veniturilor proprii in totalul veniturilor:    7,5%      
 
d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:      63%             
 
din care cheltuieli salariale:      51%                  

 
e.) Stategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului 

 
e.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. 
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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. 

 
 
e.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: 
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‐ „Pace în Itaca” (premieră) – de Márai Sándor, regia: Boris Liješević, 
premiera: 17 aprilie 2016 

‐ „Opera cerşetorilor” (reluare) – după textul omonim al lui John Gay, 
regia: Kokan Mladenović, premiera: 4 aprilie 2015 

 
 
 Programul LYRA, destinat montărilor muzicale: 
 

‐ “Húzd rá!” – „Zi-i!” (reluare), un amalgam de piese din repertoriul 
maghiar şi nu numai în regia lui regia: Molnos András Csaba, 
conducător muzical: Borsos Pál, data premierei: 20 decembrie 2015 

‐ „Hair” (reluare) – după textul: Gerome Ragni – James Rado şi 
muzica: Galt MacDermot, regia: Puskás Zoltán, data premierei: 29 
noiembrie 2015 
 

 Programul DRAMA, destinat autorilor contemporani: 
 

‐ ”Detalii naive, total lipsite de profunzime din viaţa şi moartea unor 
spectatori” (premieră) – autor: Radu Afrim, regia: Radu Afrim, 
premiera: 25 ianuarie 2016 

‐ ”Maghiar” (premieră), Coproducţie cu Teatrul Kosztolányi Dezső din 
Subotica, regia: Urbán András, premiera: 22 mai 2016 

‐ ”Frați de cruce” (premieră) – autor: Liviu Lucaci, regia: Liviu lucaci, 
premiera: 8 iunie 2016 

‐ ”Avalanșa” (premieră) – autor: Tuncer Cücenoğlu, regia: Kedves 
Emőke, premiera: 4 noiembrie 2016 

‐ „Gardenia” (reluare) – autor: Elżbieta Chowaniec, regia: Koltai M. 
Gábor, premiera: 7 decembrie 2012., premiera de gală: 18 
decembrie 2012. 

‐ „Incendii” (reluare) 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” (reluare) – Coproducţie cu Teatrul German de Stat 
Timişoara, regia: Silviu Purcărete, data premierei: 8 noiembrie 2014. 

‐ „Testosteron” (reluare) – Andrzej Saramonowicz, coordonator artistic: 
Kedves Emőke, consultant: Katarzyna Raduszýnska, premiera: 9 
ianuarie 2015. 

‐ “Oameni şi şoareci” (reluare) – John Steinbeck, regia: László Sándor, 
premiera: 21 mai 2015. 

‐ „Manipulări” (reluare) – coproducţie Via Negativa – Teatrul Maghiar 
de Stat Csiky Gergely – TESZT – Asociația MASZK – THEALTER – 
Teatrul Kosztolányi Dezső – DESIRÉ – Infant (SLO, RO, HU, SRB), 
data premierei: 23 mai 2015. 

 
 Programul TALENTUM a oferit prilej de remarcare celor din interiorul 
trupei: 
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‐ ”Mai spun atât și plec...” (premieră) – un spectacol conceput de 
actrițele Magyari Etelka și Levko Esztella, premiera: 9 octombrie 
2016 

‐ ”Ultima mutare” (premieră) – un spectacol cu o distribuție formată 
preponderent din actorii mai în vârstă ai trupei, regia: Kocsárdi 
Levente, premiera: 23 noiembrie 2016. 

‐ „7 / 7” (reluare) – 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. 

‐ „Nişte fete, sau cinci-în-unu” (reluare) – Neil LaBute – regia: B. Fülöp 
Erzsébet, premiera în 25 ianuarie 2015. 
 

 Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate: 
 

‐ 18 ianuarie 2016 – „Kampf”, spectacol de mişcare nonverbal al trupei 
M Studio din Sfântu Gheorghe 

‐ 18 februarie 2016 – ”Despre importanța spălării pe mâini”, spectacol 
pentru tineret fără traducere în limba română, jucat la Liceul Teoretic 
Bartók Béla 

‐ 19 februarie 2016 – „Psiho-fantezii” - spectacol-lectură în limbile 
maghiară, română și germană 

‐ 10 martie 2016 – „Să ne jucăm de-a... mărul?” - spectacol fără 
traducere al Teatrului Thália din Kosice - Teatrul Jelenlét - Teatrul 
Szkéné 

‐ 17 martie 2016 – ”Lungul drum către Santa Cruz” - spectacol pentru 
copii fără traducere al Trupei Lilliput al Teatrului Szigligeti (3 
reprezentații) 

‐ 18 martie 2016 – ”Auto-psy de petits crimes innocents”- spectacol în 
limba franceză, fără traducere, al trupei Amifran din Arad 

‐ 11 aprilie 2016 – ”Bú jócska, avagy egy csésze kávé” - spectacol fără 
traducere al Teatrului din Satu Mare. 

‐ 17 iunie 2016 – ”Pledez pentru tine” – spectacol fără traducere al 
trupei K.V. din Budapesta 

‐ 26 octombrie 2016 - Földes László Hobó: Mori și vei deveni renumit 
‐ 15 noiembrie 2016 - Igor Stravinsky: Sărbătoarea Primăverii – 

spectacol nonverbal de mișcare al trupei M Studio din Sfântu 
Gheorghe 

‐ 29 noiembrie 2016 - Tóth Evelin Triom: Maya - Miracolul Repetabil, 
concert 

 
 Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi: 
 

‐ ”Scufița roșie” (premieră) – spectacol nonverbal de păpuși, regia: 
Bereczki Csilla, premiera: 14 iunie 2016. 

‐ „Noroc cu laptele” (reluare) – după Neil Gaiman, regia:Ioan Brancu, 
premiera: 21 aprilie 2015. 
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 Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a 
artiştilor din teatru: 

‐ Între 29 august și 3 septembrie 2016 s-a desfăşurat Workshop-ul de 
mişcare scenică pentru actori ţinut de Florin Fieroiu, vestit coregraf 
din România. 

 Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură: 
 

‐ TESZT – festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, perioada: 22-
29 mai 2016, 19 spectacole, 23 programe, 2524 spectatori 

‐ Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ”CICA”, perioada 24-
27 octombrie, 5 spectacole de la 4 teatre din 3 țări, discuții cu copiii 
după fiecare spectacol 

 
                             Fig.  3. Programul festivalului TESZT 2016. 
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 Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport: 
 

‐ 4 septembrie 2016 – a fost ziua dedicată sportului, cu meciuri de 
ping-pong, baschet şi tradiționalul meci de fotbal între prietenii și 
actorii teatrului, pe terenul Liceului Teoretic “Bartók Béla” din 
Timişoara.: 

 

e.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) 

Programul THALIA, destinat montărilor autorilor clasici în viziune modernă 

„Pace în 
Itaca” 

Regia: Boris 
Lijesevic 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
17 aprilie 

2017 

95748,00  

Programul LYRA, destinat montărilor muzicale 

Programul DRAMA, destinat autorilor contemporani 

“…Spectatori” Regia: Radu 
Afrim 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
12 

februarie 
2016 

251727,00  

“Maghiar” Regia: Urbán Spectatori 
tineri pe plan 

Premiera: 
22 mai 

78823,00  
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András local, naţional 
şi 
internaţional 

2016 

“Frați de 
cruce” 

Regia: Liviu 
Lucaci 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
8 iunie 
2016 

96817,00  

“Avalanșa” Regia: Kedves 
Emőke 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
4 

noiembrie 
2016 

109897,00  

TALENTUM: Încurajarea iniţiativelor tinerilor actori şi un plus pentru posibilitate de 
afirmare 

„Mai spun 
atât și plec...” 

Un spectacol 
de Levko 
Esztella și 
Magyari 
Etelka 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
9 

octombrie 
2016 

35580,00  

„Ultima 
mutare” 

Regia: 
Kocsárdi 
Levente 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată pe 
plan local, 
naţional şi 

internaţional 

Premiera: 
23 

noiembrie 
2016 

88000,00  

Programul ATHENE, destinat spectacolelor invitate 

„Kampf” Spectacol al 
trupei M 

Studio din 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 

Data spect: 
18 ianuarie 

1000,00  
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Sfântu 
Gheorghe 

înaintată de 
pe plan local 

2016 

„Despre 
importanța 
spălării pe 
mâini” 

Spectacol al 
trupei Arta 

Spectatorului 
SRL 

Elevi de liceu 
vorbitori de 
limba 
maghiară din 
Timișoara 

Data spect: 
18 
februarie 
2016 

 

1500,00  

„Psiho-
fantezii” 

Spectacol-
lectură trilingv 
al Asociației 
Echilibru prin 
Autogenitate 

(AEpA) 

Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local 

Data spect: 
19 
februarie 
2016 

-  

„Să ne jucăm 
de-a... 
mărul?” 

spectacol al 
Teatrului 
Thália din 
Kosice - 
Teatrul 
Jelenlét - 
Teatrul 
Szkéné 

Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local, 
vorbitori de 
limba 
maghiară 

Data spect: 
10 martie 
2016 

4500,00  

„Lungul drum 
către Santa 
Cruz” 

spectacol 
pentru copii al 
Trupei Lilliput 
al Teatrului 
Szigligeti 

Copii vorbitori 
de limba 
maghiară 

Data spect: 
17 martie 
2016 

-  

„Auto-psy de 
petits crimes 
innocents” 

spectacol al 
trupei Amifran 
din Arad 

Spectatori 
tineri vorbitori 
de limba 
franceză 

Data spect: 
18 martie 
2016 

-  

„Bú jócska, 
avagy egy 
csésze kávé” 

spectacol al 
Teatrului din 
Satu Mare 

Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local, 
vorbitori de 
limba 

Data spect: 
11 aprilie 
2016 

5010,00  
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maghiară 

„Pledez 
pentru tine” 

spectacol al 
trupei K.V. din 
Budapesta 

Spectatori 
tineri / elevi 
de liceu de pe 
plan local, 
vorbitori de 
limba 
maghiară 

Data spect: 
17 iunie 
2016 

525,00  

Földes László 
„Hobó: Mori 
și vei deveni 
renumit” 

Spectacol-
recital 

Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local, 
vorbitori de 
limba 
maghiară 

Data spect: 
26 
octombrie 
2016 

2250,00  

Igor 
Stravinsky: 
„Sărbătoarea 
Primăverii” 

spectacol 
nonverbal de 
mișcare al 
trupei M 
Studio din 
Sfântu 
Gheorghe 

Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local 

Data spect: 
15 
noiembrie 
2016 

3000,00  

Tóth Evelin 
Triom: „Maya 
- Miracolul 
Repetabil” 

concert Spectatori 
tineri şi până 
la vârstă 
înaintată de 
pe plan local, 
vorbitori de 
limba 
maghiară 

Data spect: 
29 
noiembrie 
2016 

2700,00  

Programul THESPIS dă cadru secţiei de păpuşi 

„Scufița roșie” Spectacol de 
copii non-
verbal, regia: 
Bereczki Csilla

Copii și tineri 
de toate 

vârstele pe 
plan local, 
național și 

Premiera: 
14 iunie 
2016 

48416,00  
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internațional, 
fără bariere 
lingvistive 

Programul EPIDAUROS vizează educarea şi menţinerea în formă a artiştilor din teatru 

Workshop 
Florin Fieroiu 

Workshop-ul 
de mişcare 

scenică pentru 
actori ţinut de 
Florin Fieroiu, 
vestit coregraf 
din România 

Actori și 
coregraf din 

trupă, studenți 
la artă 

teatrală sau 
coregrafie 

29 august 
– 3 
septembrie 
2016 

5985,00  

Programul EUROPA este destinat proiectelor de anvergură 

Festivalul 
”Cica” 

Îmbogăţirea 
ofertei 

culturale cu 
spectacole de 

copii din 
euroregiune 

Copii și elevi 
din școala 
primară pe 
plan local 

24-27 
octombrie 
2016 

10478,00 si 
1650,00 - 

CJT 

 

TESZT Îmbogăţirea 
ofertei 

culturale cu 
spectacole 
teatrale din 
euroregiune 

Spectatori 
tineri şi până 

la vârstă 
înaintată de 

pe plan local, 
național și 

internațional, 
vorbitori de 

limba 
maghiară 

22-29 mai 
2016 

613760,00 si 
40000,00 - 

CJT 

 

Programul OLYMPIA înseamnă relaxare, sport 

Ziua sportivă Meciuri de 
ping-pong și 

baschet, 
respectiv 

tradiționalul 
meci de fotbal 
între actori și 

Actorii, 
angajații şi 

prietenii 
teatrului, 
studenți 

participanți la 
workshopul 

4 
septembrie 

2016 

-  
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prietenii 
teatrului, pe 

terenul 
Liceului 
Teoretic 

“Bartók Béla” 
din Timişoara 

de mișcare 
scenică 

 
e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului 

 
Comparativ 

cu date 
precedente 

Numărul de 
spectacole 

în total 

Numărul de 
spectacole 

în afara 
sediului 

Numărul de 
beneficiari 

în afara 
sediului 

2016 155 53 4970 
2015 132 52 6767 
2014 159 47 4413 
2013 117 25 3819 

 
e. 6. servicii culturale oferite de instituţiile în cadrul programelor proprii, 
rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, 
după caz: 
 
Un program proaspăt lansat și important în cea ce privește promovarea și 
îmbunătățirea imaginii Teatrului a fost lansarea unui program de babysitting în 
timpul spectacolelor. Acest program este organizat în fiecare lună, iar idea s-a 
născut din nevoile și cerințele publicului, mai exact publicului de păriți care nu au 
cu cine să-și lase copiii dacă vor să vină la teatru. Cu ajutorul unui pedagog și a 
membrilor de la creație artistică și secția de păpuși a teatrului, instituția oferă 
posibilitatea de a oferi supraveghere pentru copii, astfel ca în timp ce părinții se 
uită la un spectacol în Sala Mare, cei mici se distrează în sala Studio. Aceste 
ocazii lunare oferă o varietate de programe dedicate copiilor, exerciții pentru 
dezvoltarea imaginației și creativității, exerciții și jocuri prin care copiii pot face 
cunoștință între ei, indiferent de limbă sau naționalitate, în timp ce sunt și pregătiți 
pentru a deveni peste câțiva ani public și spectatori ai teatrului. 
 
e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz 

 
În cadrul Festivalului Euroregional de Teatru Timişoara – TESZT 2016, am 

mai realizat: 
- Drumuri transfrontaliere - Lansare de carte TESZT; 

 
 
În repertoriul teatrului pe anul 2017 sunt incluse următoarele manifestări culturale: 
  

-          Producția HORTHY, regia: Schilling Árpád (perioada de producție: 
ianuarie-mai 2017). Coproducție cu Teatrul Național din Sombor, Serbia și 
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Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” din Arad. Surse de finanțare: bugete locale și 
județene, surse externe nerambursabile. 
-          Producția NAIV MANIFESZTUM, regia: Hajdu Szabolcs (perioada de 
producție iunie 2016 – aprilie 2017). Coproducție cu Teatrul ”Szkéné” din 
Budapesta și Festivalul Eurokaz din Zagreb, Croația. 
-          TESZT - Festival Euroregional de Teatru Timișoara – ediția a X-a (luna 
mai 2017). Evenimentul este internaţional şi are ca scop promovarea 
multiculturalităţii şi familiarizarea publicului spectator cu cele mai noi 
evenimente teatrale din euroregiunea DKMT (Dunărea, Criş, Mureş, Tisa) şi nu 
numai. Festivalul este, astfel, o platformă de schimburi culturale, dar şi o 
invitaţie la dialog cu artişti şi oameni de teatru. Sursa finanțării: Buget local, 
CJT, surse externe nerambursabile. 
-          Worshop de mişcare scenică – curs de perfecţionare profesională 
pentru creşterea nivelului de performanţă scenică, care îşi propune antrenarea 
actorilor, dezvoltarea disponibilităţilor şi expresivităţii corporale ale acestora, cu 
participarea unor maeştri renumiţi din domeniu, din ţară şi U.E. (luna august-
septembrie 2017). Sursa finanțării: buget local, CJT. 

  
 

 

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA 

Raport activitate 2016 

1. Structura şi numele şefului de birou / serviciu, 2. Componenţa biroului 
/serviciului, 3. Obiectul de activitate ale biroului şi serviciului din cadrul 
Teatrului German de Stat Timişoara 

Nr.  
crt. 

Structura Teatrului 
German de Stat 
Timişoara 

 

Nume, prenume şi 
funcţie 

Componenţă birou/ 
serviciu ( nr. angajati ) 

 

Obiectul de activitate                 
Teatrul German de Stat 
Timişoara este o instituţie 
publică de cultură 
subvenţionată de Consiliul 
Local al Municipiului 
Timişoara, care realizează 
spectacole în limba germană. 

1.  

Conducerea 

 

 

Vărşăndan Lucian 
Manuel – director 

 

 

1 

 

Organizează, conduce şi 
gestionează activitatea şi 
patrimoniul Teatrului German 
de Stat Timişoara. 

Director adjunct artistic 1 Coordonează şi controlează 
activitatea artistica a 
institutiei. 
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1. Boldurean Ioan – dir. 
adj. administrative. 

 

 

1 

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.  

3. Serviciul Secretariat 

Artistic, Marketing, 

Organizare Spectacole  

 

 

 

 

8 

Asigură alegerea repertoriului, 
conţinutul caietelor program, 
al afişelor, asigură activitatea 
de vânzare a spectacolelor, de  
publicitate, colaborează cu 
alte instituţii culturale, 
regizori, efectuează traduceri. 

Coordonează proiectele 
artistice, relaţionează cu 
mediile jurnalistice şi artistice. 

4.  

Serviciul Tehnic scenă 
- culise  

 

Rippel Laurence – şef 
serviciu 

 

 

19 

Asigură montarea, demontarea 
decorului pe scenă, instalaţia 
de sonorizare şi lumini prin 
activitatea desfăşurată de 
către: muncitori din activitatea 
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specifică instituţiilor de 
spectacole - mânuitor decor, 
recuzită, costumier precum si 
de maeştri lumini, operatori 
imagine.      

5.  

 

Serviciul Producţie şi 
deservire  

 

 

Ciupe Stefan– şef 
serviciu 

 

 

 

18 

Activitatea de producţie se 
realizează prin intermediul 
atelierelor de producţie a căror 
activitate constă în realizarea - 
confecţionarea de: decor, 
costume, pantofi de către 
personal specializat: tâmplari, 
lăcătuş, croitori, tapiţer, 
pictor, cizmar. 

La această activitate se mai 
adaugă: transportul rutier 
asigurat de şoferi, plasarea şi 
supravegherea spectatorilor în 
timpul spectacolelor de către 
plasatori şi supraveghetori de 
sală.    

6.  

 

Biroul contabilitate -
financiar  

 

 

Muntean Lolica Lia – 
contabil şef 

 

 

 

6 

 

Activitatea biroului 
contabilitate financiar constă 
în: ţinerea evidenţei sintetice 
şi analitice a veniturilor şi 
cheltuielilor, a materialelor, a 
obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe. Întocmeşte 
balanţa de verificare analitică 
şi sintetică, situaţiile 
economico financiare, calculul 
salariilor şi depunerea 
declaraţiilor lunare, operaţii de 
încasări şi plăţi în numerar şi 
prin ordin de plată şi 
raportează trimestrial şi anual 
indicatorii economico-
financiari ai instituţiei. 
Asigură aprovizionarea 
instituţiei cu materii prime şi 
materiale. 

7.    Activitatea biroului resurse 
umane-administrativ constă 
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4. Sinteza activităţii Teatrului German de Stat Timişoara (TGST) pe anul 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biroul resurse umane- 
administrativ 

  

Giurgean Mitra – şef 
birou 

6 

 

în: recrutează forţa de muncă 
necesară instituţiei, întocmeşte 
contracte individuale de 
muncă, redactează deciziile de 
încetare a contractelor, 
operează datele personale şi 
veniturile salariale ale 
angajaţilor în Revisal, ţine 
evidenţa dosarelor instituţiei 
în arhivă, întocmeşte statistica 
necesară locurilor existente în 
statul de funcţii - posturi 
ocupate şi vacante, întocmeşte 
contractele de colaborare 
artistică şi de prestări servicii. 
Asigură curieratul instituţiei. 
Coordonează activitatea de 
desfăşurare a procedurilor de 
achiziţii publice şi 
supraveghează întreţinerea 
ordinii şi curăţeniei în diverse 
spaţii ale administraţiei.    
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a) la nivel artistic- Principalele proiecte artistice desfăşurate: 

- 31 ianuarie 2016 - a avut loc premiera spectacolului „Micul Prinţ“, în regia lui Peter Kerek 

 

 

- 9 martie 2016 - Forumul Democrat al Germanilor din Banat, în colaborare cu Teatrul German de Stat 
Timișoara, a organizat o lectură având la bază cartea „Lagerlyrik” („Poezii din lagăr”) la sediul 
Forumului Democrat al Germanilor, Casa Adam Müller-Guttenbrunn din Timișoara. Cartea „Poezii 
din lagăr” este editată de Günter Czernetzky, Renate Weber-Schlenther, Luzian Geier, Hans-Werner 
Schuster și Erwin-Josef Țigla. Poeziile au fost scrise de către germanii bănățeni atât în perioada 
deportărilor, cât și în anii ce au urmat, fiind axate pe teme legate de experiența deportării. 

- 17-20 martie 2016 - trupa de teatru NiL a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a 
participat la Festivalul de Teatru de Tineret de la Varaždin, în Croația şi a susținut două reprezentații: 
monodrama „Always ultra” de Clemens Schäfer, în interpretarea Marei Bugarin, elevă în clasa a VIII-
a, și scheciul „În Piața Varaždin”, jucat de Niko Becker și Robert Schein-Bogdanov, ambii elevi în 
clasa a XI-a. 
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- 24 martie 2016- Scenele germane din Sibiu și Timișoara au reluat  în acest an o îndelungată tradiție 
constând în schimbul de spectacole între singurele colective de teatru dramatic de expresie germană 
din România: Secția germană a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și Teatrul German de 
Stat Timișoara. 
Primul spectacol din cadrul acestui schimb a fost susținut la Timișoara de către colectivul sibian. 
Astfel, spectacolul „Panică. Bărbaţi în pragul disperării” de Mika Myllyaho, o producție a Secției 
germane a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu şi purtând semnătura regizorală a lui Daniel Plier, a 
fost prezentat în sala Teatrului German. 

- 3 aprilie 2016 – a avut loc premiera comediei „Scandal în culise” de Michael Frayn, în regia lui  
Wolf E. Rahlfs, scenografia fiind realizată de Franziska Smolarek. 

- 19 aprilie 2016 - schimbul de spectacole între cele două scene de expresie germană din România a 
continuat, după ce Secția germană a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) a susținut la 
Timișoara în luna martie 2016 spectacolul „Panică. Bărbaţi în pragul disperării” de Mika Myllyaho, a 
venit rândul Teatrului German de Stat Timișoara să prezinte la Sibiu spectacolul „Neînțelegerea” de 
Albert Camus, în regia lui Bocsárdi László, în sala Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. 

-21 – 26 aprilie 2016 - s-a desfăşurat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de 
Teatru de Tineret de Expresie Germană, la Teatrul German de Stat Timișoara și la Liceul 

Teoretic „Nikolaus Lenau” 
din Timișoara. 

- 12 mai 2016 - spectacolul 
„De fapt e frumos” de Volker 
Schmidt a fost  prezentat în 
cadrul celei de-a patra ediții a 
Festivalului Internațional de 
Teatru Nou este organizată de 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
din Arad în perioada 7–15 mai 
2016. 
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- 12 mai 2016- trupele de teatru NiL ale Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” au sărbătorit anul 
acesta 20 de ani de existență, prin organizarea Zilei lungi a teatrului școlar și de tineret NiL, 
pe scena TGST. 

-21 mai 2016- Teatrul German de Stat Timișoara  a susținut un concert de muzică populară 
germană pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor Timișoara. 
Concertul, intitulat Maiblumen (Flori de mai),şi a avut loc cu participarea soliștilor vocali 
Dana Borteanu și Harold Schlmeltz și a orchestrei Teatrului German de Stat Timișoara, sub 
conducerea lui Ioan Opra. Concertul a avut loc în cadrul programului Ziua Pensionarilor, 

orga
nizat 
de 
Prim
ăria 
Mun
icipi
ului 
Timi
șoar

a. 

-24 mai 2016- spectacolul „Fuchsiada” a fost invitat la Festivalul Comediei Românești a fost 
susținut în Sala Majestic a Teatrului Odeon București. 

- 29 mai 2016 - spectacolul „Fuchsiada”, o producție a Teatrului German de Stat Timișoara, a 
câștigat două premii în cadrul Festivalului Comediei Românești - festCO: premiul pentru cea 
mai bună scenografie și premiul pentru cel mai bun eveniment teatral. Distincțiile au fost 
acordate la Gala Comediei Românești.  

- 27 mai 2016 - spectacolul „derdiedans” a participat la cea de-a 12-a ediție a Festivalului 
Internațional al Artelor Scenice BITEI (Bienala Teatrului „Eugène Ionesco”) care a avut loc 
în perioada 27 mai – 5 iunie 2016, în Chișinău, Republica Moldova, în sala Teatrului 
Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”.  
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- 9 și 10 iunie 2016 - Platforma de cercetare Elfriede Jelinek și Centrul de cercetare 
Elfriede Jelinek a organizat la Teatrul German de Stat din Timișoara un simpozion 
interdisciplinar cu titlul „SCHREIBEN ALS WIDERSTAND. Elfriede Jelinek & Herta 
Müller“ („SCRISUL CA REZISTENȚĂ. Elfriede Jelinek & Herta Müller“). 

-28 iunie 2016-  a avut loc avanpremiera piesei „Biedermann și incendiatorii” de Max 
Frisch, în regia lui Gábor Tompa. 

-20 – 31 august 2016 - cea de-a cincea ediție a Școlii de vară de la Gărâna un 
program de formare și dezvoltare artistică ce constă în organizarea de ateliere cu 
actori ai TGST și studenți ai secției de actorie în limba germană de la Universitatea 
de Vest din Timișoara. 

- 16 septembrie 2016 - a avut loc premiera spectacolului „Biedermann și 
incendiatorii“ de Max Frisch, în regia lui Gábor Tompa. 

- 29 septembrie 2016 - spectacolul „De fapt e frumos” de Volker Schmidt, a fost 
prezentat în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului de Teatru Scurt de la 
Oradea, la cea de-a IV-a ediție care s-a desfășurat în perioada 25 septembrie – 2 
octombrie 2016, la Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea. 

- 30 septembrie 2016 - Ioana Iacob a fost nominalizată la categoria cea mai bună 
actriță, pentru rolul său „Magda” din spectacolul „De fapt e frumos” de Volker 
Schmidt, în cadrul Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea. Volker Schmidt a fost 
nominalizat la categoria cel mai bun regizor, în cadrul aceluiași festival. 

- 7 – 14 octombrie 2016 - a avut loc a VI-a ediție a Festivalului European de Teatru 
„Eurothalia” 
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- 17 octombrie 2016 - Spectacolul de teatru-dans „Hotel PM”, s-a jucat în în sala Teatrului Odeon 
București, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard.  

 

 

 

 

 

 

 

- Teatrul German de Stat Timișoara a participat la cea de-a 26-a ediție a Festivalului 
Național de Teatru care a avut loc între 21 și 30 octombrie 2016 la Bucureşti, cu 
două spectacole: „Fuchsiada”, după Urmuz, o instalație teatrală imaginată de Helmut 
Stürmer, asistat de Silviu Purcărete  care s-a jucat  în 26 octombrie 2016 şi în 27 
octombrie 2016 în sala Teatrului Odeon, iar spectacolul „Micul prinț”, după Antoine 
de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek a fost prezentat în 28 octombrie 2016 în 
sala Teatrului Odeon. 
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- 12 noiembrie 2016 - a  avut loc premiera Spectacolului „Deșteptarea primăverii” de Frank 
Wedekind, în regia lui Charles Muller. 

 

-15 noiembrie 2016 - spectacolul „De fapt e frumos” de Volker Schmidt a fost invitat să participe la 
cea de-a XXVIII-a ediţie a Festivalului de Teatru PLEDEZ PENTRU TINE(RI) de la Piatra Neamţ, 
care s-a desfășoarat în perioada 4-17 noiembrie 2016. 

-15 noiembrie 2016 – Konstantin Keidel a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru rolul 
„Eike” din spectacolul „De fapt e frumos” de Volker Schmidt, în cadrul Festivalului de Teatru Pledez 
pentru TINE(RI) de la Piatra Neamț. Spectacolul „De fapt e frumos” a fost nominalizat la categoria cel 
mai bun spectacol în cadrul aceluiași festival. 

- 16 noiembrie 2016- în cadrul primei ediții a Zilelor Culturii Austriece, pe scena Teatrului 
German de Stat Timișoara  a avut loc spectacolul „Curie_Meitner_Lamarr indivizibil” de 
Sandra Schüddekopf și Anita Zieher, în regia Sandrei Schüddekopf în sala Studio a Teatrului 
Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara. 
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„Curie_Meitner_Lamarr indivizibil”                                                             „Fuchsiada” 
  

 

         

- 29 noiembrie 2016- Teatrul German de Stat Timișoara  a participat la a cincea ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru „Interferențe” organizat de Teatrul Maghiar de Stat Cluj, în perioada 24 
noiembrie – 4 decembrie 2016, cu spectacolul „Fuchsiada” după Urmuz, o instalație teatrală imaginată 
de Helmut Stürmer, asistat de Silviu Purcărete,în sala Mare a Teatrului Național Cluj-Napoca. 

 

 - 6 decembrie 2016 - Silvia Török, actriță a Teatrului German de Stat Timișoara  a fost  distinsă cu 
Premiul „Pro Cultura Timisiensis”,cea mai importantă serie de distincţii culturale ale judeţului Timiş 

- 15 decembrie 2016- Actorii Rareș Hontzu și Ida Jarcsek-Gaza și teatrologul Andreea Andrei au fost 
premiați în cadrul Galei Premiilor pentru Excelență, un eveniment anual dedicat timişorenilor care au 
obţinut rezultate deosebite în domeniile lor de activitate. 

- 21 decembrie 2016- a avut loc premiera spectacolului „Şi cu bebe suntem şapte” în regia lui Iris 
Spiridon. 
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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 În 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 spațiu suplimentar de creație în 
folosința 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. 

 

 

 

4. 

 

   

   

   

Worksh
opuri/ 
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 compartimentelor funcţionale ale teatrului etc.  

Totodată, se vor adapta statul de funcţii al teatrului şi organigrama necesităţilor 
funcţionale ale instituţiei. 

 

5. 

Promov
are în 
grade şi 
trepte 
profesio
nale 

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 exceptii ‘bine” ca urmare se urmăreşte la promovarea în 
grade şi trepte profesionale a personalului contractual din cadrul teatrului.  

6.   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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Nr 
crt 

Lucrări realizate 

1 Racordarea şi punerea în funcţiune a exhausterului de praf şi particole în atelierul de tâmplărie 

2 
Punerea în funcţiune şi utilizarea maşinilor de găurit la atelierul de tâmplărie şi lăcătuşerie în 
vederea eficientizării activităţii. Maşinile sunt dotate cu acumulatori. 

3 
Utilizarea instalaţiei de spălat şi curăţat podele atât la scenă, cât şi în spaţiile adiacente (foaier, 
cabine actori, etc).  

4 
Curăţirea şi eliminarea apei menajere în exces, ori de câte ori a fost cazul, la grupurile sanitare şi 
cabinele actorilor. 

5 Verificarea, repararea şi întreţinerea instalaţiei de încălzit . 

6 
Repararea acoperişului clădirii (Palatul Culturii), respectiv a suprafeţei ce afectează spaţiul 
T.G.S.T., în vederea eliminării scurgerilor de apă. 

7 
Îmbunătăţirea activităţii la atelierul de tapiţerie, prin confecţionarea unei mese suport, la atelierul de 
tâmplărie al teatrului. 

 

 

c) la nivel tehnic: 

 

Lista de achiziţii a dotărilor (investiţii) realizate pe anul 2016 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs, 
serviciu, lucrare 

Justificarea necesităţii de produse, servicii sau lucrări 

 

1 
Instalaţie tiristori –
modulari cu accesorii 
-2 module 

Este necesară achiziţionarea acestui echipament care permite aprinderea 
reflectoarelor la o intensitate variabilă de la 0 la 100 %, lucru necesar pentru 
sistemul de iluminare scenă în timpul repetiţiilor şi spectacolelor la sediu şi în 
deplasare. Sistemul conţine şi cablurile electrice specifice. 

3 Licenţe software –  
Sunt necesare pentru editare muzică şi realizare coloane sonore, editări 
imagini, afişe, caiete program pentru o bună promovare a producţiilor TGST, 
cât şi programe utilitare(antivirus, contabilitate, prelucrare documente, 
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prelucrare imagini) 

4 
Moving head - 
lumini inteligente - 4 
bucati 

Aparatele sunt cu o tehnologie pe LED şi sunt necesare îmbunătăţirii calităţii 
imaginii spectacolelor, ele urmând a fi instalate în cutia scenei şi în spaţiul 
multifuncţional. Crearea efectelor luminoase în spectacolele instituţiei conform 
cerinţelor artistice şi scenografice.  

5 
Maşină de curăţat 
podele – 1 buc. 

Necesară pentru curăţirea podeleor cu suprafaţă mare (scenă, sală spectacole, 
foyer etc) 

6 
Sistem wireless de 
comandă cu DMX 
512 - 1 sistem 

Este necesară o instalaţie de comandă a tuturor echipamentelor de iluminat 
scenic pentru coordonare, optimizare şi modernizarea instalaţiei de iluminat 
scenic 

7 
Sistem de 
intercomunicare  

Este necesar pentru comunicarea tehnicienilor de scenă în timpul repetiţilor şi 
spectacolelor la sediu, cât şi în deplasare. Sistemul permite creearea unei reţele 
wireless cu mai mulţi utilizatori ce pot comunica între ei simultan fără delay, 
ideal pentru aplicaţile atunci când echipa are nevoie să aibă mâinile libere. 
Utilizatorii se pot împărţi şi în grupuri, dar de asemenea se poate intra cu toţi 
utilizatorii în modul de conferinţă. 

8 
Cutii transport (fly 
case) - 10 buc 

Este vorba despre cutii specifice transportului echipamentelor fragile de 
scenotehnică (lumini, sunet, echipamente video, costume, recuzita), prevenind 
avarierea acestora. 

9 

Laptop profesional 
cu acceseorii 

 - 2 buc 

Necesare compartimentelor de lumini, sonorizare şi videoproiecţie pentru 
deservirea spectacolelor la sediu şi în deplasare, subtitrări, coloane sonore şi 
proiecţii video. 

12 

Reflectoare cu 
accesorii 24 buc cu 
cutii de transport de 
tip flycase 

Aparatele sunt necesare îmbunătăţirii calităţii imaginii spectacolelor, ele 
urmând a fi folosite în cutia scenei, la sediu şi în deplasare - turnee. 

13 Pianina electrica 
Necesar pentru asigurarea calităţii sunetului orchestrei TGST în afara sediului, 
instrumentele existente fiind uzate fizic şi moral. 

14 
Remorcă auto 

 - 1 buc 

Remorcă auto 2 axe cu un gabarit aprox. 4,5 x 2 x2, sarcină utilă 2000kg. 
Această remorcă este necesară pentru transportarea de materiale pentru 
achiziţii, precum şi in turnee. 

15 
Autoturism 6+1 
locuri – 1buc 

Necesar pentru transport persoane şi achiziţii de materiale uşoare. 
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16 Site-portal Web 

Pagina web a TGST necesită un process de optimizare întrucat a fost realizată 
în anul 2009,iar în ultimii ani tehnicile de web-design s-au diversificat şi s-au 
îmbunătăţit. Pagina web este interfaţa instituţiei, fiind cea mai eficientă metodă 
de promovare online, asigurându-i acesteia o înaltă vizibilitate şi expunere în 
mediul virtual. Noua aplicaţie web va funcţiona şi pe device-uri portabile, tot 
mai des folosite în societate. Optimizarea site-ului ar fi aşadar o investiţie pe 
termen lung, contribuind la consolidarea imaginii Teatrului German. 

17 
Videoproiector cu 
accesorii - 2 buc 

TGST prestează activităţile artistice în limba germană şi din acest motiv este 
necesară traducerea spectacolelor prin supratitrare pentru atragerea publicului 
nevorbitor de limba germană, precum şi realizarea de efecte vizuale tot mai 
prezente în scenografii. 

19 

TV / monitor 130-
140cm + sistem 
video 8 camere de 
luat vederi 

Acest sistem de supraveghere video şi monitor este necesar pentru punere în 
opera a unor efecte vizuale scenice şi imaginistică. 

 

5. Obiective majore pe anul 2017 

 

a) la nivel tehnic: 

Lista de investiţii şi Programul anual de achiziţii a dotărilor şi echipamentelor pe anul 2017 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs, 
serviciu, lucrare 

Justificarea necesităţii de produse, servicii sau lucrări 

1 
Mixer video cu 
accesorii 

TGST prestează activităţile artistice în limba germană şi din acest motiv este 
necesară traducerea spectacolelor prin supratitrare pentru atragerea publicului 
nevorbitor de limba germană, precum şi realizarea de efecte vizuale tot mai 
prezente în scenografii. 

2 

Sistem de 
schimbătoare de 
culoare pentru 
iluminatul scenic - 1 
sistem  

Sistem pentru schimbătoare de culoare (filtre celuloid) prin comandă DMX 
512 necesar pentru îmbunătăţirea calităţii imaginii spectacolelor, ele urmând a 
fi instalate pe reflectoarele din cutia scenei şi sala de spectacole pentru 
optimizarea sistemului de iluminat scenic şi ridicarea calităţii în iluminatul 
scenic. Sistemul e compus din:  

- 10 buc color changer cu filter  
- 4 alimentatoare dedicate DMX512 
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3 Licenţe software –  

Sunt necesare pentru editare muzică şi realizare coloane sonore, editări 
imagini, afişe, caiete program pentru o bună promovare a producţiilor TGST, 
cât şi programe utilitare(antivirus, contabilitate, prelucrare documente, 
prelucrare imagini) 

4 
Moving head - lumini 
inteligente - 6 bucăţi 

Aparatele sunt cu o tehnologie pe LED şi sunt necesare îmbunătăţirii calităţii 
imaginii spectacolelor, ele urmând a fi instalate în cutia scenei şi în spaţiul 
multifuncţional. Crearea efectelor luminoase  în spectacolele instituţiei 
conform cerinţelor artistice şi scenografice.  

5 
Staţie editare foto-
video 

Pentru compartimentul video pentru editarea şi crearea materialelor foto-video 
necesare promovării şi deservirii spectacolelor la sediu şi în deplasare 

6 
Reflectoare PC2kW - 
10 buc 

Aparatele sunt necesare îmbunătăţirii calităţii imaginii spectacolelor, ele 
urmând a fi folosite în cutia scenei, la sediu şi în deplasare - turnee. 

7 
Sistem de 
intercomunicare  

Este necesară dezvoltarea sistemului pentru comunicarea tehnicienilor de 
scena în timpul repetiilor şi spectacolelor la sediu, cât şi în deplasare. Sistemul 
permite creearea unei reţele wireless cu mai mulţi utilizatori ce pot comunica 
între ei simultan fără delay, ideal pentru aplicaţile atunci când echipa are 
nevoie să aibă mâinile libere. Utilizatorii se pot împărţi şi în grupuri, dar de 
asemenea se poate intra cu toţi utilizatorii în modul de conferinţă. 

8 
Biblioteca-Arhiva - 
mobilier specializat în 
biblioteconimie 

Având în vedere atât lipsa de spaţiu cât şi starea improprie a mobilierului 
(uzat fizic si moral) din care se compune biblioteca pentru cărţi şi parţial a 
arhivei pentru mapele de spectacol ale TGST propunem înlocuirea 
mobilierului actual cu o varianta optimizată din punct de vedere al spaţiului şi 
al condiţiilor de arhivare si de lucru, astfel încât să se evite deteriorarea 
materialelor (cărţi, reviste, mape de spectacole etc) prin expunerea acestora la 
praf. 

9 
Cutii transport (fly 
case) - 5 buc 

Este vorba despre cutii specfice transportului echipamentelor fragile de 
scenotehnică (lumini, sunet, echipamente video, costume, recuzită), prevenind 
avarierea acestora. 

10 

Reparaţie capitală -
modernizare - 
instalaţie de stingere 
incendii - splinkere 
cu apă 

Instalaţia de stingere incendii necesită reparaţii capitale şi moderinizare 
fiindcă este uzată fizic şi moral, nu mai corespunde normativelor în vigoare 
privind situaţiile de urgenţă, deasemenea trebuie implementat sistemul de 
automatizare (detecţia fumului şi gestionarea stingerii în mod automat) 

11 
Maşină de fum greu 
scenic - 1 buc 

Este necesară pentru a crea efecte speciale vizuale, tot mai prezente în 
montările spectacoleor de teatru. 

12 
Maşină de ceaţă 
scenică - 1 buc 

Este necesară pentru a crea efecte speciale vizuale, tot mai prezente în 
montările spectacoleor de teatru. 

13 Maşină de fum mediu Este necesară pentru a crea efecte speciale vizuale, tot mai prezente în 
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scenic - 2 buc montările spectacoleor de teatru. 

14 
Videoproiector laser 
cu accesorii - 1 buc 

TGST prestează activităţile artistice în limba germană şi din acest motiv este 
necesară traducerea spectacolelor prin supratitrare pentru atragerea publicului 
nevorbitor de limba germană, precum şi realizarea de efecte vizuale tot mai 
prezente în scenografii. 

15 
Mixer audio cu 2 
boxe 

Acest echipament este necesar pentru egalizarea semnalului audio la 
spectacolele TGST, la sediu şi în deplasare 

16 Boxe JBL - 2 bucăţi 
Echipamente necesare pentru activitatea de turneu şi deplasare, fără a mai fi 
necesar a se transporta boxele existente la sediu, care sunt montate la înălţime 
şi utilizate în comun de teatrele German şi Maghiar. 

17 
Placă sonorizare - 
digitală 

WSG Y16 este o placă pentru a îmbunătăţi conexiunea fara latenta dintre 
MacBookPro şi efectele integrate în programele Waves achiziţionate cu 
consola Yamaha QL5.  

 

 

b) la nivel artistic: 

 

1 martie 2017 
premiera spectacolului  “Cartea junglei”, în regia şi coregrafia lui Răzvan 
Mazilu şi scenografia lui Dragoş Buhagiar 

2 aprilie 2017 
premiera spectacolului “Antigona”, în regia lui Bernhard M. Eusterschulte 
(Germania) 

3 aprilie 2017 Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret în Limba Germană 

4 iunie 2017 
premiera unui spectacol bazat pe un text din dramaturgia contemporană, în 
regia lui Andrei Măjeri şi scenografia Iuliei Chirilă. 

5 iulie 2017 

avanpremiera unui spectacol bazat pe un text din dramaturgia universală, în 
regia lui Yuri Kordonsky (SUA) şi scenografia lui Helmut Stürmer 
(Germania), proiect realizat în colaborare cu Teatrul Municipal din Esch-sur-
Alzette, Luxemburg. 

6 august-septembrie 
ediţia a 6-a a Şcolii de vară de la Gărâna a Teatrului German de Stat 
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2017 Timişoara. 

7 octombrie 2017 - Ediţia a 7-a a Festivalului European de Teatru "Eurothalia". 

8 octombrie 2017 
premiera unui spectacol bazat pe un text din dramaturgia universală, în regia 
lui Clemens Bechtel (Germania). 

 

 

FILARMONICA BANATUL TIMIȘOARA 
 
Filarmonica „Banatul” Timişoara este o instituţie publică de cultură cu personalitate 
juridică, înfiinţată prin Legea nr. 131/17.04.1947, pentru înfiinţarea Orchestrelor 
Filarmonice „Banatul” din Timişoara şi „Oltenia” din Craiova. Instituţia dispune de 
patrimoniu propriu iar activitatea sa este finanţată din alocaţii de la bugetul local, 
capitolul cultură şi din venituri extrabugetare.  

 Filarmonica este deservită de un număr de 191 de salariaţi,condusă de 
Director General Garboni Ioan Coriolan, organigrama personalului fiind structurată 
astfel:  

- Funcţii de conducere: director general, director adjunct, contabil şef 

- Funcţii de execuţie: - Serviciul Financiar –Contabil (7 persoane) 

- Compartimentul Resurse Umane, Secretariat (3 persoane) 

- Compartimentul Juridic Contencios (1 persoană) 

- Compartimentul Audit intern (1 persoană) 

- Compartimentul Organizare – Marketing (3 persoane) 

- Serviciul Auxiliar Scenă (12 persoane) 

- Serviciul Funcţii Artistice (10 persoane) 

- Orchestră (92 persoane) 

- Cor (59 persoane). 
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Menţionăm că in cadrul institiţiei nu există sefi de birouri sau servicii. 

Obiectul de activitate al instituţiei este realizarea şi prezentarea de evenimente 
artistice şi culturale, în speţă concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, recitaluri 
camerale, instrumentale şi vocal-instrumentale, concerte aniversare, concerte 
eveniment, concerte de divertisment precum şi concerte educative, pentru elevi şi 
tineri. Repertoriul acestor concerte trebuie să fie cât mai atractiv, incluzând 
capodoperele genului din diferite perioade istorice şi stilistice, din creaţia românească 
dar şi din tezaurul muzical universal, iar ipostazele dirijorale şi interpretative trebuie 
să fie dintre cele mai diverse, aducând în faţa publicului spectator personalităţi 
muzicale marcante, din viaţa artistică românească şi internaţională. 

Filarmonica Banatul din Timişoara promovează prin activitatea sa valorile muzicale 
ale patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și interpretarea profesionistă.  

Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală a Timişoarei, se impun a fi 
menţionate câteva evenimente muzicale ale anului 2016: 

I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul 
este Festivalul Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XLI-a, 1 
aprilie - 13 mai 2016.  

II. Anul 2016 a adus cu sine și o nouă ediție a Zilelor Muzicale Enescu- Bartok, 
dedicate celor doi importanți muzicieni, desfășurate între  16-23 
septembrie.  

III. În anul 2008, Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de 
muzică veche, care în 2016, a ajuns la cea de a XI -a ediţie. Ideea 
organizării acestui festival le aparține muzicienilor Codrin și Diana Emandi, 
angajați ai Filarmonicii și a venit ca urmare a succesului deosebit de care 
s-au bucurat cele câteva concerte de muzică veche, din perioada 
Renaşterii şi Barocului muzical, prezentate de-a lungul timpului la 
Timișoara, de către Filarmoncia Banatul. Venind în întâmpinarea 
satisfacerii dorinţei publicului de acest gen de muzică, această ediţie a 
Festivalului de muzică veche a programat o serie de concerte și recitaluri 
la care au fost invitate personalităţi marcante din viaţa muzicală 
românească şi internaţională, în perioada 12 Septembrie – 7 Octombrie 
2016. 

 

IV. În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat 
un nou festival:  
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Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA. În 2016 s-a desfășurat cea de a 
III –a Ediție a Festivalului, între 28 octombrie – 04 noiembrie 2016,  având tema: DIN 
și SPRE  VIAȚĂ.  

V.  Festivalul Timorgelfest, ajuns la Ediția a XVI –a, s-a desfășurat în perioada 1 -
19 octombrie 2016, pe trei orgi timișorene, instrumente muzicale de 
valoare, de structură diferită astfel încât să poată fi acoperită zona stilisticii 
muzicale de la Baroc la muzica modernă contemporană. Cele trei  orgi se 
află în Domul Romano-catolic din Piața Unirii, din Timișoara, pentru 
repertoriul romantic și postromantic în Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea din Str. Independenței nr. 19 Timișoara,  pentru repertoriul de 
factură Barocă și în Aula Magna de la Universitatea de Vest din Timișoara, 
(o orgă digitală de factură clasică cu trei manuale, pedalier, 80 de registre) 
pentru repertoriul modern și contemporan. 

 Printre invitații din străinătate s-au aflat: Su One Park (Coreea de Sud), 
Giannluca Libertuci (Vatican), Francisco Javier Jiménez,  (Spania),  Carolyn Shuster 
Fournier (Franța), Augusto Bellau (Spania), Horia Șurianu (Franța), Jean Paul Imbert 
(Franța). Punctul culminant al Festivalului a avut loc pe 7 octombrie, 2016, ora 19, 
când la Sala Capitol s-a desfășurat concertul simfonic cu orchestra Filarmonicii 
Banatul Timișoara, corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul Timișoara, soliști și 
orgă. În primă audiție absolută a fost prezentat Oratoriul Ieșirea din Babilon de Horia 
Șurianu. Dirijor, Tiberiu Popovici, (Paris);  soliști: Măriuca Ghircoiașiu (soprană, Cluj 
Napoca, Daniel Zah (tenor, Timișoara),  Lucian Oniță (bas, Timișoara), la orgă Struța 
Cristina (Timișoara), la pian Horia Șurianu (Paris).  

VI. GALA DE BLUES JAZZ KAMO, Ediţia a XXVI-a, desfățurată în 19-20 
noiembrie 2016, 

GALA DE BLUES JAZZ KAMO care, în acest an, a ajuns la ediţia a XXVI-a, este cel 
mai longeviv festival de jazz şi blues din Timişoara. 

După ce, timp de nouăsprezece ediţii, Gala de Blues Jazz a fost condusă de Béla 
Kamocsa „Kamo”, după dispariţia dintre noi a acestui mare artist, Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara, sarcina de director artistic al Galei i-a revenit lui 
Johnny Bota, partener, timp de aproape 30 de ani, a lui Béla Kamocsa, în formaţia 
Bega Blues Band. 

În semn de preţuire a lui Kamo, forurile judeţului şi municipiului au hotărât să 
denumească evenimentul, începând cu ediţia a XX-a, Gala de Blues Jazz Kamo. 
Acest eveniment s-a dorit, de la început, o manifestare culturală euro-regională, 
aducând pe scenă artişti valoroşi de jazz şi blues din Ungaria, Serbia, Muntenegru, 
Croaţia, Slovacia, Slovenia, dar şi din Austria, Germania, Olanda, S.U.A., Canada, 
Polonia şi Franţa. De fiecare dată, inclusive în acest an, sălile au fost pline, 
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demonstrând apetenţa publicului timişorean pentru genurile muzicale de jazz şi 
blues, atât de iubite, pe plan mondial. 

VIII. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, Dedicate memoriei martirilor 
din decembrie 1989, ediția a XXIII-a, desfășurate între 12 - 14 decembrie 2016,  au 
fost programate şi organizate 3 seri de concerte corale, a capella şi cu 
acompaniament de pian. Evenimentul cultural a fost organizat cu prijinul Consiliului  
Local al Municipiului Timişoara şi al Consiliului Judeţean Timiş. 

Manifestările din cadrul acestui eveniment cultural încetăţenit în viaţa muzicală a 
municipiului Timişoara, organizat în fiecare an în prima jumătate a lunii decembrie, în 
perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă, au beneficiat de participarea unor 
ansambluri şi grupuri corale binecunoscute în zona noastră şi s-au desfăşurat la Sala 
Capitol.  

IX. Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit 
Concertul extraordinar de Anul Nou, derulat în data de 31 decembrie 2016, când 
publicului i s-au oferit „Bijuterii muzicale” (valsuri, marşuri, polci, galopuri şi arii) din 
creaţia compozitorilor din familia Strauss dar şi compozitori contemporani de muzică 
de filme, în interpretări de excepţie, sub conducerea muzicală a dirijorului Romeo 
Rîmbu, creând, şi în acest fel, starea de spirit specifică întâmpinării Noului An. 

 Pe parcursul concertului s-a derulat şi o foarte atractivă Tombolă a 
Revelionului, constând în premii în obiecte electronice performante.  

X. Celelalte concerte ale stagiunii 2015-2016, derulate în anul 2016 au avut loc între  
8 ianuarie 2016 și 29 iunie, respectiv între 30 septembrie 2016 și 23 decembrie 2016. 

 În anul 2016 s-au realizat 134 spectacole, dintre care 40 – concerte simfonice 
şi 10 concerte vocal – simfonice, 3 concerte corale, 69 de recitaluri instrumentale, 
camerale şi vocal - instrumentale, 11 concerte de muzică veche, 3 seri de concerte 
corale de muzică sacră şi 2 concerte - gale de jazz. 

În 2016 Filarmonica “Banatul” a organizat peste 20 de evenimente dedicate copiilor şi 
tinerilor: recitaluri educative (stabilind parteneriate pentru educaţie muzicală cu 
numeroase unităţi şcolare), concerte pentru tineret, concerte educativ-umanitare (în 
beneficiul unor tineri talentaţi ori al  unor organizaţii umanitare - în parteneriat cu 
TGP). Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timişoara, Arad, Reşiţa, Caransebeş, 
Lugoj, Jimbolia, Făget, Bocşa, Recaş, Simeria, Orăştie, Craiova,  Giroc şi s-au 
bucurat de prezenţa a aproximativ 3000 de spectatori - copii şi tineri. 
             În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica „Banatul” a mai susţinut 
concerte şi la Deva, Craiova, Oradea, Caransebeș și Moldova Nouă. De asemenea, 
au avut loc 4 (patru) turnee. Primele două au fost în Franţa: 6 ian – 1o febr 2016 şi  
7-21 martie 2016. Al treilea turneu s-a desfăşurat în Olanda, în mari oraşe precum 
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Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Haga, Anvers, Mastricht etc, în perioada 11 – 22 
noiembrie 2016. 

 În toate turneele, colectivele Filarmonicii „Banatul” au înregistrat mari  
succese, bucurându-se de aprecierea unanimă a publicului şi a specialiştilor. Din 
această cauză, invitaţiile de a continua aceste colaborări au fost înnoite şi pentru 
anul 2017.   

 De menţionat că, pe perioada turneelor în străinătate, activitatea de 
spectacole de la sediu nu a fost întreruptă, concertele simfonice şi recitalurile 
camerale şi instrumentale rulând cu consecvenţă, în fiecare săptămână.  

 În cadrul acestor 134 spectacole, s-au prezentat publicului 13 prime audiţii, din 
care 9 prime audiţii  absolute din creaţia românească şi internaţională.  

 În anul 2016, la pupitrul orchestrei simfonice au fost invitaţi 31 de dirijori, dintre 
care 15 din străinătate şi 16 din România.  Întreaga activitate s-a desfăşurat cu 
bugetul aprobat.  

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2017 

 Filarmonica Banatul din Timişoara promovează prin activitatea sa valorile muzicale 
ale patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și interpretarea profesionistă.  

Dintre obiectivele anului 2017 amintim în continuare câteva: 

a. artistice: 

I. Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul 
este Festivalul Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XLII-a, 13 
aprilie - 19 mai 2017.  

 

II. Anul 2017 va marca o nouă prezență a Filarmonicii Banatul în cel mai 
prestigios festival românesc – Festivalul internațional George Enescu: în 
21 septembrie va avea loc concertul de la Timișoara, iar în 23, la 
București, cu următorul program de concert: 
  

JOI, 21.09 19:00 SALA CAPITOL/ FILARMONCIA BANATUL 

ORCHESTRA FILARMONICII BANATUL DIN TIMIȘOARA 
Dirijor: RUMON GAMBA 

Program: 
Rolf Martinsson – Open Mind op. 71 

Valentin Gheorghiu – Concertul pentru pian şi orchestră 
Solistă: LUIZA BORAC (Laureată a Concursului Internațional George 

Enescu, 1991) 
Sven Helbig – “Pocket Symphonies” 
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ORCHESTRA FILARMONICII BANATUL DIN TIMIȘOARA 
Muzica secolului XXI 

SÂMBĂTĂ 23.09  13:00  SALA RADIO 

ORCHESTRA FILARMONICII BANATUL DIN TIMIȘOARA 
Dirijor: RUMON GAMBA 

Program: 
Rolf Martinsson – Open Mind op. 71 

Valentin Gheorghiu – Concertul pentru pian şi orchestră 
Solistă: LUIZA BORAC – pian (Laureată a Concursului Internațional George Enescu, 

ediția 1991) 
Sven Helbig – “Pocket Symphonies” 

III. Între 6-10 martie se va desfășura a II-a edițiea a Festivalului Internațional de Chitară, 
care va aduce nume prestigioase precum: Dale Kavanagh(Canada), Thomas 
Kirchhoff (Germania), Uros Dojcinovic (Serbia), Gabriel Bianco (Italia) și alții.  

 

IV. În anul 2008 Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică 
veche, care în 2017, ajunge la cea de a XII -a ediţie. Ideea organizării acestui 
festival le aparține muzicienilor Codrin și Diana Emandi, angajați ai Filarmonicii și 
a venit ca urmare a succesului deosebit de care s-au bucurat cele câteva 
concerte de muzică veche, din perioada Renaşterii şi Barocului muzical, 
prezentate de-a lungul timpului la Timișoara, de către Filarmoncia Banatul. 
Venind în întâmpinarea satisfacerii dorinţei publicului de acest gen de muzică, 
această ediţie a Festivalului de muzică veche a programat o serie de concerte și 
recitaluri la care au fost invitate personalităţi marcante din viaţa muzicală 
românească şi internaţională, în perioada  septembrie – octombrie 2017. 

 
V. În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat  

Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA. În 2017 se va desfășura cea de a IV –a 
ediție.  

 
VI. GALA DE BLUES JAZZ KAMO, ajunge în 2017 la Ediţia a XXVII-a. În semn de 

preţuire a lui Kamocsa Bela, inițiatorul Galei, forurile judeţului şi municipiului au 
hotărât să denumească evenimentul, începând cu ediţia a XX-a, Gala de Blues 
Jazz Kamo. Acest eveniment s-a dorit, de la început, o manifestare culturală 
euro-regională, aducând pe scenă artişti valoroşi de jazz şi blues din Ungaria, 
Serbia, Muntenegru, Croaţia, Slovacia, Slovenia, dar şi din Austria, Germania, 
Olanda, S.U.A., Canada, Polonia şi Franţa.  

 

VII. În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, dedicate memoriei martirilor din 
decembrie 1989, ediția a XXIV-a, se va desfășura între 11-13 decembrie și se va bucura de 
participarea unor ansambluri şi grupuri corale binecunoscute în zona noastră.  
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În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica „Banatul” va susţine concerte în 
diferite orașe din țară și va efectua turnee: Franţa 7.01 – 1o.02 2017, 16.03-11.04  
2017, iulie 2017, Olanda/ noiembrie etc.  

Finanțarea proiectelor de mai sus se va face din bugetul Consiliului Local Timișoara, 
venituri proprii, și se vor solicita finanțări la Ministerul Culturii, respectiv la Consiliul 
Județean Timiș. 
 

b.Investiții majore: 
 

-Alocaţii buget local- 

 
Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare (mii lei) Realizare 

1. Reflector mobil inteligent de 190W led  

(formă rotundă, moving head, 19x10W 

RGW, 4in1) 

buc 4 21,50 Trim.II 2017

2. Reflector mobil inteligent de 230W led 

 (formă rotundă, moving head, 14 culori, 

17 forme, 16 canale) 

buc 4 15,50 Trim.II 2017

3. Reflector mobil inteligent de 340W led  

(formă pătrată, moving head, 25x12W  

RGW, 4in1, blinder beam light) 

buc 2 10,00 Trim.II 2017

4. Microfon headset cu radio frecvență,  

format din emițător, receptor și  

microfonul propriu-zis 

set 2 10,00 Trim.II 2017

5. Microfon condenser pentru atașat pe 
instrumentele muzicale, format din 4 
microfoane cu prinderile aferente 

set 1 10,00 Trim.II 2017

6. Microfon pentru percuție, format din 6 
microfoane cu prinderile aferente 

set 1 3,00 Trim.II 2017

 Total   70,00  
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-Venituri proprii- 

 

Nr.crt. Denumire produse UM Cantitate Valoare (mii lei) Realizare 

1. Licenta soft antivirus pt.retea de  

calculatoare PS 

buc 1 3,00 Trim.II 2017

2. Violoncel 4/4 profesional buc 3 123,00 Trim.II 2017

3. Mașina de confecționat ancii pentru oboi

și corn englez 

buc 1 7,00 Trim.III 2017

4. Cutia din carbon pentru violoncel buc 1 7,00 Trim.III 2017

5. Copiator formaA3/A4  buc 1 15,00 Trim.III 2017

6. Reparații capitale instrumente muzicale   25,00 Trim.III 2017

7. Arcușe pentru instrumente cu corzi  

(vioară, violă, violoncel și contrabas) 

buc 10 20,00 Trim.IV 2017

 Total   200,00  

 

 

 

 


