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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

DAN DIACONU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 

Raportul de activitate al structurilor din subordine, pe anul 2017: 

 

I. Biroul Sport-Cultură 2017 

II.  Direcţia de Mediu 

III. Serviciul Şcoli Spitale 

IV. Serviciul Public Creșe 

V. Directia Comunicare-Relationare  

VI. Filarmonica „Banatul” Timişoara   

VII. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 

VIII. Teatrul German de Stat Timişoara  

IX. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş 

X. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara  

XI. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara   

XII. Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’   
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I. Biroul Sport-Cultură 

 

Biroul Sport-Cultură a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.467/30.10.2015, 
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate 
al Primarului Municipiului Timişoara. În anul 2017, prin  Hotărârea Consiliului Local 
nr.165/08.05.2017, a fost modificată structura biroului, în următoarea formă:  

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

▪ Compartimentul Sport :     7 posturi funcționari publici, din care 4 posturi ocupate;        

                                                   13 posturi personal contractual – ocupate; 

▪ Compartimentul Cultură:  2 posturi funcționari publici- ocupat 1 post. 

 

I. Activitatea de administrare a patrimoniului infrastructurii sportive 

 1.Compartimentul Sport - secțiunea Baze Sportive și-a îndeplinit  atribuțiile conform 
obiectului de activitate  care constă în administrarea bazelor sportive pentru sportul de performanța 
aflate în proprietatea Municipiului Timişoara: Sala Polivalentă ,,Olimpia’’(,,Constantin Jude’’), 
Complexul Sportiv ,,Bega’’(sala de gimnastică şi bazinul de înot semiolimpic de 25m), Baza 
sportivă ,,Adrian Stoicov”( teren de fotbal cu suprafata de joc gazon sintetic, 3 terenuri de fotbal cu 
suprafața de joc gazon de iarbă naturală, teren de minifotbal sintetic),  respectiv terenurile de sport 
multifuncționale amenajate de municipiu pe domeniul public (Parcul Poporului, Parc Uzina de Apa, 
Parc zona Plopi, Complex Studențesc). 

2. Principalele acţiuni / activităţi desfăşurate pentru îndeplinirea atribuțiilor: 

- s-au realizat acțiunile cuprinse în procedura operațională privind administrarea bazelor sportive, 
gestionandu-se administrativ și din punct de vedere financiar activităţile desfăşurate în bazele 
sportive; 

- s-au întocmit săptămânal, orarele de utilizare zilnica a bazelor sportive, în baza programelor de 
pregătire și competiţionale şi a solicitărilor depuse de structuri sportive, organizații, instituţii pentru 
activităti sportive, culturale, având prioritate absolută programele sportive de performanţă; 

- s-au gestionat programele sportive pentru practicarea înotului recreativ şi de întreţinere , prin care 
cetăţenii de toate categoriile de vârstă au acces gratuit la bazinul de înot din cadrul Complexului  
Sportiv Bega, în cadrul programelor” Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie şi  
’’Veteranii Masters’’ - înot pentru persoane vârstnice; 

- s-a asigurat cu personalul propriu buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor bazelor 
sportive, reuşindu-se asigurarea fără sincope, a condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţilor 
sportive de performanţă şi recreative, respectiv a evenimentelor culturale şi educative; 

- s-a asigurat logistica, asistența tehnică şi curăţenia la obiectivele Sala Polivalentă „Olimpia” si 
Complexul Sportiv „Bega” (sala de gimnastică şi bazin de înot), pentru desfăşurarea  optimă a 
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activităţilor de pregătire sportivă şi competiţii; suportul logistic si tehnic s-a asigurat cu angajaţii 
proprii, iar serviciul de curăţenie este externalizat la Societatea Drumuri Municipale Timişoara; 

- s-a realizat zilnic procedura de tratare și filtrare  a apei din bazinul de înot de la Complexul sportiv 
Bega, asigurându-se parametrii privind calitatea apei, și astfel, continuitatea activității de natație; 

- s-au efectuat toate demersurile administrative necesare pentru execuția la bazele sportive a 
lucrărilor de deratizare și dezinsecţie, respectiv pentru verificările ISCIR la echipamentele din 
dotare; 

- s-a gestionat execuția financiară a contractelor de închiriere a bazelor sportive încheiate cu 
utilizatori, pentru activități sportive, organizarea de evenimente culturale și educative; 

3. Activități sportive desfășurate în bazele sportive administrate 

1. La Sala Polivalentă „ Constantin Jude”(,,Olimpia’’): 

▪ S-au desfăşurat prioritar activităţile de pregătire sportivă şi  meciurile oficiale la jocuri 
sportive pentru 6 echipe divizionare de seniori din primele ligi si 9 echipe de tineret-juniori., 
reprezentand următoarele structuri sportive : Sport Club Municipal Timisoara (echipele de prima 
ligă: baschet seniori masculin și feminin, handbal masculin seniori; echipele de ligă 
secundă:baschet masculin, handbal feminin); Baschet Club Timba (echipa de baschet masculin 
seniori-prima ligă și tineret - liga secundă); C.S. Agroland (echipa de volei feminin senioare - prima 
ligă). C.S. Informatica (echipa de futsal seniori-prima ligă și tineret); C. S. Universitar Politehnica 
Timişoara (echipa de  handbal masculin seniori-liga secunda); C. S. Universitar U.Vest Timişoara 
(echipa handbal feminin senioare-liga secunda); L. P. S. Banatul (handbal juniori- masculin şi 
feminin); AS HC Giroc(handbal masculin seniori-liga secundă). 

▪ Privind pregătirea sportivă, în perioadele competiționale la Sala Polivalentă Olimpia au 
fost programate săptămânal, antrenamente şi meciuri oficiale, în intervalul  de luni până vineri, 
însumând un număr  de 62-68 de ore, respectiv o medie de 8-9 antrenamente/zi. Având în vedere 
programul de funcționare al sălii, în intervalul  de luni până vineri, cu un total de 70 de ore ( 
intervalul orar 8.00 – 22.00). În zilele de sâmbătă şi duminică, media orelor de un grad antrenament 
şi jocuri oficiale efectuate este cuprinsă în intervalul 12- 16 ore. 

Numărul total mediu de ore efectuate pe săptamână este cuprins în intervalul 74-84 ore, 
rezultând un grad maxim de utilizare, care a crescut față de anul precedent.       

     ▪ Statistic, în competiţiile sportive oficiale din calendarele divizionare, s-au desfăşurat: 60 
meciuri de baschet, 50 meciuri de handbal, 28 jocuri de futsal, 2 meciuri de volei feminin. 

 ▪ Alte competiţii oficiale  şi amicale de jocuri sportive: 14 competiţii, din care 3 turnee 
finale în parteneriat cu federații sportive nationale; 3 competiții internaționale: 

 -Turneu internațional „Cupa Timişoara” la baschet masculin ; 

 -Turneu Final de Promovare în prima ligă de volei(CS Agroland); 

 -Turneu Final pentru Promovare în Liga Naţională de Baschet” la baschet feminin(SC Municipal); 
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  -Turneu Final pentru Promovare în Liga Naţională de Baschet” la baschet masculin(CS Timba); 

  - Turneu internațional „70 de ani de handbal Politehnica-handbal timișorean” 

  - Turneu Internaţional de volei feminin 

  - Campionatul Judeţean de Baby Baschet şi Mini Baschet ; 

  - Memorialul ” Gheorghe Ola”; 

  - Cupa ”Iepuraşul U14” la baschet masculin; 

  - „Cupa Coca-Cola” – competiţie sportivă de minifotbal; 

  -„Cupa de Vest a deţinuţilor” – competiţie sportivă de fotbal; 

  - Turneu Centrul de Excelenţă – handbal masculin juniori 

  - Cupa şi Supercupa Memorialul Revoluţiei la minifotbal ; 

  - Campionatul de Futsal „ Cupa Tăcerea Surzilor” 

 

▪  Competitii oficiale  şi amicale la discipline sportive individuale: 8 competiţii, din care 5 
campionate  în parteneriat cu federații sportive naționale; 6 competiții internaționale: 

- „Internaţionalele de Badminton ale României” ; 

- „Cupa Mondială de Floretă Feminin juniori” ediţia a III-a-competiţie sportivă internaţională; 

- Campionatul Naţional Individual U23 lupte libere masculin şi feminin; 

- Campionatul Naţional de Judo U12 şi U13; 

- Gala de Box Profesionist ; 

 - „Golden Fighter” – competiţie sportivă internaţională de kick boxing, 

  -„WDSF Romanian International Dance Cup 2017”-competiţie sportivă internaţională de dans 
sportiv ; 

- „Cupa Revoluţiei” – competiţie sportivă internaţională de box; 

▪  Competitii pentru sportivi cu dizabilitati: 1 competiţie; 

- „Ştiu că pot” – competiţie sportivă multidisciplinară destinată copiilor cu dizabilităţi din centre 
de ocrotire şi comunitate; 

▪  Evenimente culturale/ spectacole- 6 evenimente: 

- „10 Zurli” spectacol susţinut artiştii Gaşca Zurli; 
- Spectacol Richard Clayderman ; 
- Eveniment cultural-muzical „Deschide-ţi inima” 
- Spectacol de circ „Limits” susţinut de Cirkus Cirkor; 
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- „Hai la masă” spectacol susţinut de artiştii Gaşca Zurli; 
- Spectacole de teatru si opereta susţinute de către Opera Naţională Maghiară din Budapesta.. 

2. La Complexul Sportiv ,,Bega”: 

▪ S-au desfăşurat prioritar  activităţile de înot și gimnastică de performanță, programe de 
selecție, ore didactice pentru studenți pentru următoarele structuri sportive și instituții de 
invățământ:  

-natație: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Universitatea de Vest Timişoara; Clubul 
Sportiv Municipal Timişoara ; CS Aquasport Timişoara; Fundaţia de Abilitare Speranţa; Clubul de 
înot MASTERS Timişoara;  

-gimnastică: Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara; Palatul Copiilor Timisoara; 
Universitatea de Vest Timişoara, Centrul național de pregătire pentru junioare ”Mica gimnastă”. 

▪ Privind pregatirea sportivă de performanta și sport recreativ, complexul sportiv a fost 
accesat săptămânal de un numar de  cca 2900 persoane: sportivi, studenți și cetățeni practicanți. 

La bazinul de înot:  

- Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele de selecție, avansați, performanța și  
masters şi a studenţilor de la facultățile de profil sportiv și nesportiv care au efectuat orele didactice 
a fost de cca. 1530 persoane/săptămână, cifra monitorizată în perioada competiţională la sportivi şi 
în perioada anului universitar la studenți. 

- S-au derulat 2 programe sportive publice, destinate cu acces gratuit pentru practicanţii 
înotului recreativ  din rândul populaţiei, copii și adulți de diferite categorii de 
vârsta:’’Mişcare pentru Sănătate’’ - înot recreativ pentru populaţie și  ’’Veteranii Masters’’ 
- înot pentru persoane vârstnice, care au avut alocate un număr de 18 ore săptămânal, cu o 
medie zilnică de participare de peste 180 persoane. Au fost emise 326 de legitimatii noi, pe 
lângă cele 760 legitimații existente și prelungite, rezultând un număr de cca 1100 
practicanți activi, în creștere cu peste 25 procente față de anul 2016. 

- În conformitate cu solicitările beneficiarilor, în perioada de activitate competiţională,  
media zilnică de ocupare a fost de 13-14 ore (luni-vineri), iar pe săptămână s-au cumulat 76-78 ore, 
rezultând  un grad maxim de ocupare al bazinului. 

La Sala de gimnastică: 

- Sala de gimnastică a funcţionat continuu şi s-au desfăşurat activităţi de pregătire sportivă şi 
competiţii, însumând un total de  peste 2200 ore.  Numărul sportivilor care s-au antrenat în grupele 
de selecție, avansați, performanță a cumulat o cifra de peste 600 persoane. 

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

▪ Competiții sportive desfășurate: 

- natație: 3 competiţii sportive de nivel naţional; 5 competiţii sportive de nivel internațional; 

-gimnastica: 2 competiţii sportive de nivel naţional si 2 competiţii sportive de nivel internațional 
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II. Activitatea privind parteneriatele sportive. Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local 
a proiectelor de activitate sportivă 

 

1. Compartimentul Sport a avut ca obiect principal 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 din Agenda proprie organizate de Biroul Sport-
Cultură 

       2. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea contractelor de finanţare nerambursabilă  

Biroul Sport-Cultură și-a îndeplinit atribuţiile privind finanţarea proiectelor de sport:  

- Bugetul alocat pentru proiectele de activitate sportivă a fost în suma de 2.000.000 lei. 
Compartimentul Sport a organizat o sesiune de selecţie pentru proiecte de activitate sportivă, în 
urma căreia s-au încheiat 35 de contracte de finanţare nerambursabilă cu structuri sportive, asociaţii 
sau fundaţii fără scop patrimonial (Programele naționale de utilitate publică  

’’Promovarea sportului de performanța’’și ” Sportul pentru toți’’), în sumă totală de 1.167.100 lei;  

- În cadrul Agendei sportive proprii a fost alocată suma de 460.000 lei și s-au derulat proiectele 
”Gala Sportului Timișorean”și ”Ziua Timișoarei cu acţiuni sportive organizate cu parteneri locali 
(turneu internațional de fotbal ”Cupa Orașelor Infrățite” și Crosul Nocturn Timișoara). 

- Au fost finanțate în baza Legii nr.69 a educației fizice și sportului proiecte sportive de anvergura 
internațională, fiind alocată suma de 105.000 lei pentru următoarele: - „Internaţionalele de 
Badminton ale României”; Turneu internațional de fotbal ” Cupa Timișoara-Centre de juniori”; 
”Horia Colibasanu-ascensiune românesca pe Everest”. 

III. Proiecte având ca obiect reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sportive 
a Municipiului Timișoara 

- S-a derulat colaborarea cu Universitatea Politehnică Timișoara în baza contractului de 
asociere pentru realizarea obiectivului de investiţii’’Sala Polivalentă 2500 locuri-Universitatea 
Politehnica’’(conform HCLMT nr.134/2013, HCLMT nr.344/2015); Biroul a avut  reprezentant 
legal desemnat în comisia de preluare a investiției fizic realizate.; 

- Biroul a fost implicat în generarea și elaborarea temelor de proiectare pentru obiectivele de 
investiţii: Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin în aer liber, teren de tenis, 
teren multifuncțional,alte amenajări exterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei; a fost încheiat 
contract de servicii pentru faza SF+PT; Zona sportivă și de agrement Calea Buziașului (bazin de 
înot acoperit , bazin în aer liber, teren de rugby/fotbal cu tribune, alte amenajari exterioare),  str. 
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N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei; Zona sportivă și de agrement Calea Șagului (bazin de 
înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee 
Dedeman; 

-Au fost efectuate activitățile necesare execuției contractului de lucrări cu Compania locală 
de termoficare Colterm SA privind execuția de lucrări de reparații și intervenții de urgență la 
obiectivele sportive și culturale:  

La Sala Polivalentă „ Constantin Jude”(,,Olimpia’’): 

- reparații, vopsire  suprafată teren de joc; 

-reparații la acoperis -terase hidroizolații; 

-reparații de punere în siguranță a fațadei principale;   

 

La Complexul Sportiv ,,Bega”: 

- reparații la acoperiș - hidroizolații; 

-reparații la instalația de tratare și filtrare a apei la bazinul de înot; 

 

La Baza sportivă ”Adrian Stoicov”: reparații de avarie la stâlpi susținere plase amortizare și 
stâlpi instalație nocturnă; reparații porți; 

La Baza sportivă de rugby Ronaț: reparații de avarie la acoperiș anexe vestiare; 

- Au fost realizate dotări cu echipamente sportive necesare sportului de performanță la  
 Sala Polivalentă „ Constantin Jude” și Complex Bega: suprafața sintetică de joc și porți 
(agrementate  IHF) pentru handbal; plase de protectie-amortizare; ceas digital bazin inot; 
blockstartere bazin; 2 aparate multifuncționale pentru pregătire fizică. 

 

      IV. Activitatea privind colaborarea cu instituțiile culturale. Parteneriatele locale pentru 
finanţarea unitătilor de cult aparţinând cultelor religioase 

1.  Compartimentul Instituţii Culturale si-a îndeplinit atribuţiile conform obiectului  de  
activitate care constă in : - acordarea de suport instituțiilor partenere, pentru 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; 
- realizarea acţiunilor cuprinse în procedura operaţională privind regimul finanţărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru proiecte  comunitare 
din domeniul cultelor, religiei.  

       

- gestionarea eficientă a protocolurilor încheiate, privind execuția contribuțiilor financiare acordate 
de la bugetul local, pentru proiecte de activitate culturală, culte, religie. 
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2. Realizarea parteneriatelor. Gestionarea protocolurilor de finanţare cu unităţile centrale de cult 

 - În anul 2017 s-a alocat din bugetul local pentru capitolul bugetar 67.02.06 ”Servicii religioase” 
suma de  2.234,500 mii lei; 

-  Au fost încheiate  9 protocoluri de finanţare cu unităţile centrale de cult, respectiv: 

 Cultul ortodox roman: 1.550.000 lei, 
 Cultul orthodox ucrainean: 50.000 lei; 
 Cultul greco-catolic: 150.000 lei 
 Cultul Romano-Catolic: 300.000 lei 
 Biserica Adventistă de Ziua a 7a BETANIA: 30.000 lei 
 Biserica Penticostală ELIM: 90.000 lei; 
 Biserica Baptistă BETEL: 30.000 lei; 
 Biserica Baptistă MARANATA: 25.000 lei 
 Biserica Evanghelică Lutherană: 50.000 lei. 
2. Proiecte pentru refuncționalizarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale a 

Municipiului Timișoara 
- Pentru obiectivul ”Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în 

clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural”: s-a finalizat documentația DALI+PT și autorizația de 
construire; 

- S-au generat și elaborat documentațiile necesare avizării lucrărilor de execuție  pentru 
obiectivul ” Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului  Culturii – fațada principala; a fost 
obținut Avizul - faza DTAC de la Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural; 

- Pentru proiectul: Reabilitare termică și reamenajare parțială nivel parter corpuri A1,A2 si 
B ale Palatului Culturii: s-a finalizat faza DALI; 

- Pentru obiectivul ” Refuncționalizarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C. 
Brătianu, cu spații de creație pentru Teatrul German, str. Cuvin nr.2”: s-a finalizat documentația de 
urbanism și topo-cadastrală necesară înscrierii în CF a imobilului, conform Certificatului de  
Existență Construcții. 

- Biroul a fost implicat în generarea și elaborarea temei de proiectare pentru consultanță / 
DALI+PT- Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural ”Turnul de apa” Iosefin, str. 
Gh.Barițiu; 

- Pentru imobilele cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul 
Timisoara s-a asumat prin HCLMT nr.559/20.12.2017 Protocolul de predare-primire cu RADEF 
România Film; 

- Au fost efectuate activitățile necesare execuției contractului de lucrări cu Compania locala 
de termoficare Colterm SA privind execuția de lucrări de reparații și intervenții de urgența la  
imobilele Sala Lira și Filarmonica Banatul- intervenții de avarie la acoperișuri. 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018 

1. Privind activitatea sportivă: 
a) Finanţarea nerambursabila a proiectelor de activitate sportiva 

- Îmbunătăţirea modului de gestionare a Agendei sportive pe anul 2018, privind acordarea finanţării 
de la bugetul local, pentru proiecte de activitate sportivă pentru structuri sportive, asociaţii sau 
fundaţii fără scop patrimonial, pe programele naţionale de utilitate publică 

” Promovarea sportului de performanţă” si ”Sportul pentru Toţi”. 

b) Dezvoltarea infrastructurii sportive a Municipiului: 

▪ Lucrări in continuare: 

- Continuarea cofinanțării în baza contractului de asociere cu Universitatea Politehnica Timisoara, 
pentru continuarea execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’Sala Polivalenta 2500 locuri - 
Universitatea Politehnica’’, după finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor,  care va fi inițiată 
după aprobarea prin Hotarâre de Guvern a reavizării indicatorilor tehnico-economici; termen: anii  
2018-2019; 

▪ Lucrări noi/ studii, proiecte: 

- Construire terenuri de sport multifuncţionale”: faza 1- Realizare documentaţie tehnică şi 
economică pentru 5 obiective; lucrări de execuție la 2 obiective; 

- Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren 
multifuncțional,alte amenajari exterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei: finalizare  faza SF+PT, 
achizitia lucrarilor de executie; 

- Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,teren de 
rugby/fotbal cu tribune, alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. 
Recoltei: finalizare faza SF+PT,  achiziția lucrărilor de execuție; 

-  Zona sportivă și de agrement Calea Șagului (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de 
tenis,alte amenajări exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman: finalizare faza SF+PT; 
achiziția lucrărilor de execuție; 

- Reabilitare Complex Sportiv Bega ( reabilitare centrală termică și stație de filtrare și tratare a apei 
la bazinul de înot; extindere corp cladire imobil cu anexă vestiare), str. Intrarea Zânelor nr.2: 
finalizare faza DALI/ SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție pentru instalația de filtrare și tratare; 

- Refuncționalizare Baza sportivă -str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a: finalizare fază 

DALI+PT; achiziția lucrărilor de execuție pentru teren sport multifuncțional; 
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-Reabilitare ”Baza sportivă Adrian Stoicov” ( teren sintetic, instalații nocturnă ,anexe) faza DALI/ 
SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 

-Reabilitare Baza sportivă rugby - str.Pictor Aman nr.11 (terenuri gazon natural, tribună, anexe): 
faza DALI/ SF+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 

- Construire Aquapark, str. Ovidiu Balea: faza  SF+PT. 

- Construire ” Sală Polivalentă cu capacitate de 16000 locuri, Timişoara”: faza SF+PT.  

 

2. Privind activitatea din domeniul culturii, cultelor 

a) Activităţi cu instituţiile de cultură si de sprijinire a unitaţilor de cult: 
- Realizarea unei interfeţe active cu unităţile de cult pentru îmbunătăţirea modului de finanţare de la 
bugetul local și gestionarea eficientă a parteneriatelor cu unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase; 

- Finalizarea recepțiilor imobilelor, activelor, înscrierea în CF a imobilelor cinematografe, preluate 
de la RADEF Romania Film, inclusiv a imobilului Cinema Studio; 

      b) Privind dezvoltarea infrastructurii culturale a Municipiului: 

 Lucrări în continuare: 

- Finalizare obiectiv” Reabilitare construcţii şi instalaţii la Galeria Helios, P-ţa Victoriei nr.6”;  

- Execuție lucrări la obiectiv’’ Refuncţionalizare clădire din funcţiunea  de spital de dermatologie în 
clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural’’; Termen finalizare obiectiv : anul 2019; 

- Obiectivul ” Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului  Culturii- fațada principală”: 
finalizarea PT; reavizare Ministerul Culturii pentru PT&DE; execuție lucrări; 

- Obiectivul ” Reabilitare termică și reamenajare parțiala nivel parter corpuri A1,A2 și B ale 
Palatului Culturii”: finalizarea PT; achiziția lucrărilor de execuție; 

- Obiectivul ” Refuncționalizarea fostelor ateliere școală ale Colegiului Tehnic I.C. Bratianu, ca 
spații de creație pentru Teatrul German, str. Cuvin nr.2”: finalizare PT; achiziția lucrărilor de 
execuție; 

             Lucrări noi: 

- Obiectivul ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural-Turnul de Apa Iosefin”, str. 
Gh.Barițiu; finalizare DALI+PT; achiziția lucrărilor de execuție; 

- Refuncționalizare imobile cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din 
Municipiul Timișoara în spații culturale: finalizare DALI/Expertize tehnice; documentații tehnico-
economice PT/DE pentru cinema Timiș, Arta, Studio, Dacia; 

-Reabilitare Scenă de spectacole din Parcul Rozelor ( structura metalică,  prelată PVC, turnuri 
laterale, podea scenă, anexe cabine, alte amenăjari în perimetrul scenei) 
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-Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul  str. CD Loga nr.2, Timișoara 
(consolidări structură rezistență, acoperiș, construcții-instalații exterioare-interioare): documentația 
tehnico-economică; execuție lucrări, termen- anul 2019. 

 

 

II. Direcţia de Mediu 
  

 
Direcţia de Mediu este o structură organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU, aflat în subordinea directă a Domnului 
Viceprimar Dan – Aurel DIACONU.  

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

Direcţia de Mediu a avut în cursul anului 2017 prevăzută în structura sa un număr de 50 de 
posturi, din care 46 posturi ocupate: 27 funcţionari publici (3 funcţii publice de conducere şi 25 de 
execuţie) şi un număr de 20 angajaţi personal contractual.  

DIRECŢIA DE MEDIU ARE URMĂTOAREA STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ: 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU,  
II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ,   
III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ,  
 
I. SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE 

MEDIU 
COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și 

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

Şef Serviciu Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu: Domnul Cristian - 
Gabriel CĂRĂBAȘ. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE, 
MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU: 

A.  Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări 
edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană 
şi supraterană; 

B.  Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu 
urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului 
Local nr.155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. 
nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată; 

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

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

E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările 
de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale.  



 

F.  Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a de
intervenții, refaceri și construcții edilitar
rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
deșeurilor periculoase generate din activit
curățarea receptorilor pluviali. 

G.  Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara 
pădurilor proprietate a Municipiului Timi

H.  Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017:
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 c

În perioada Ianuarie – Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 
505 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 
39, racorduri canal – 96, extinderi reţele canalizare 
reţele termice – 4, extinderi reţea apă 
34, reabilitări reţele apă – canal - 19, extindere reţ
16. 

 
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 

obţinerii permiselor de spargere de la 370 la 505.
 

Evoluția permiselor de spargere în perioada 2014 
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Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucr
și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 

țarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
șeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto 

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

ții aerului, zgomotului și apei 
TEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 

Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 
gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 

verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 

505 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă 
96, extinderi reţele canalizare – 2, branşamente gaze naturale 

4, extinderi reţea apă – 19, extinderi reţea gaz – 28, alimentări cu energie electrică 
19, extindere reţele subterane pentru servicii de telecomunicaţii 

a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 
obţinerii permiselor de spargere de la 370 la 505. 

ția permiselor de spargere în perioada 2014 – 2017 
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șeurilor  de la lucrările de 
ști, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 

țarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
or de la spălătoriile auto și din 

Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a 

Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 
gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 

u deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; 
Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 

505 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 
2, branşamente gaze naturale – 293, reabilitări 

28, alimentări cu energie electrică – 
ele subterane pentru servicii de telecomunicaţii – 

 

a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea 
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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 Lo
completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;

Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 1.191 au fost verificate pe 
teren. Au fost avizate următoarele  documentaţii: construire locui
energie electrică –48, amenajare locuri parcare 
şi/modernizare străzi – 13,  branşament gaze naturale 
balcon – 15,  demolări construcţii – 
3, legalizare construcţii existente – 
termice – 17, schimbare destinaţie spaţii  

 

 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar

principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 35.778,68 lei. 
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de a

de la 1.198 la 1.445. 

Evoluția avizelor de principiu în perioada 2014 

C.  Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu 
materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, 
taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
anul 2017. 

389
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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; 

Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 1.191 au fost verificate pe 
teren. Au fost avizate următoarele  documentaţii: construire locuinţe – 389, alimentare/branşament 

48, amenajare locuri parcare – 12, demolare construcţii existente 
13,  branşament gaze naturale – 402, branşamente apă –

 17, extindere reţea apă/canal – 9, extindere reţea gaze naturale 
 28, P.U.D. – 8, P.U.Z.- 48, racord canal – 267, reabilitare reţele 

17, schimbare destinaţie spaţii  – 10, modernizare parc – 1, construire hale producţie 

Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de 
a ridicat la valoarea de 35.778,68 lei.  

a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban 

 
ția avizelor de principiu în perioada 2014 – 2017 

 
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. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
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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 

cal nr.300/2012 modificată şi 

Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 1.191 au fost verificate pe 
389, alimentare/branşament 

12, demolare construcţii existente – 19, amenajare 
– 173, construcţii 

9, extindere reţea gaze naturale – 
267, reabilitare reţele 

nstruire hale producţie - 12. 

 

gospodăreşti în cazul avizelor de 

vize de principiu mediu urban 

Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu 
măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea 

taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 
175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru 
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În anul 2017 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 293 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara 
161.956,25 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului 

 

Grafic de încasare lunară a taxei 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 
serviciului, întocmirea Proceselor 
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 
domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verz
gospodăria subterană, etc. 

S-au întocmit un număr de 271 procese 
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
la sediul instituţiei. 

E. Activitatea de avizare a planurilor de eli
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 2017 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.243 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 40 de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu 
2016 și care au declarat la Primăria Municipiului Timi

Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune de
1.167 la 1.243 

Reprezentarea grafică pe întregul an 2017
este reflectată după cum urmează: 
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În anul 2017 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 293 amplasamente 
aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 
161.956,25 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public. 

Grafic de încasare lunară a taxei 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 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
ctă 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 

au întocmit un număr de 271 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru 
diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 

i, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice 

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;

lui 2017 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.243 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 
de 40 de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu și ridicat în cursul anului 

ăria Municipiului Timișoara începerea lucrărilor. 
a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune de

Reprezentarea grafică pe întregul an 2017, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri 
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În anul 2017 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 293 amplasamente 
a încasat suma de 

 
Grafic de încasare lunară a taxei pentru ocupare temporară a domeniului public - 2017 

D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
acestora conform competenţelor 

verbale de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul 

Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul 
ctă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la 

ocuparea temporară a 
i în urma unor lucrări la 

verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru 
diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea 

i, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul 
se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice 

minare 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; 

lui 2017 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.243 avize. De asemenea, a 
fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr 

i ridicat în cursul anului 

a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune deșeuri  de la 

, privitor la emiterea Avizelor de gestiune deşeuri 

13024,50

7214,00



 

 
  F.  Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a de

intervenții, refaceri și construcții edilitar
rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
deșeurilor periculoase generate din activit
curățarea receptorilor pluviali. 

În cursul anului 2017, au fost depuse un număr de 795 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 activit
curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii 
auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în 
termen către beneficiari. 

De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
Protecție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 
rezultate din activitatea medicală la un numă
gestionate deșeurile din producție și de
edilitar – gospodăreşti la un număr de 20 agen

 
G.  Gestionarea perdelelor forestier

pădurilor proprietate a Municipiului Timi
În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a 

plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Ca
Balea, 3.000 puieţi din speciile stejar roşu, paltin şi salcâm.
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Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucr
ții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale 

țarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a 
șeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto 

În cursul anului 2017, au fost depuse un număr de 795 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 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în 

De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, 
ție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase 

rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unități sanitare, precum și modul în care sunt 
șeurile din producție și deşeurile rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii 

gospodăreşti la un număr de 20 agenți economici. 

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

În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a 
plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Calea Aradului şi Str. Ovidiu 
Balea, 3.000 puieţi din speciile stejar roşu, paltin şi salcâm. 
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În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana, 
care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara conform 
contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv nr.9905/28.11.2008, s-au efectuat 
diverse activități de administrare, verificare și proceduri de licitație, după cum urmează:  

 Activităţi 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; 
Acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu 
reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş, Poliţiei Române; 
 Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar, în 

vederea depistării dăunătorilor;  
Verificări ale integrității gardului care delimitează părţile componente ale corpurilor de 

pădure, pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, moloz, etc.;  
Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract, împreună cu Ocolul Silvic 

Ana Lugojana. 
 
H.  Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei 
Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

prevede pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr maxim de 35 de depăşiri/an 
calendaristic la fiecare dintre cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic – TM1 
din Cale 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 
21 decembrie 2017 s-au înregistrat un număr de 26 depăşiri la staţia TM1 şi 33 depăşiri la staţia 
TM5, ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător. 

Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la staţiile de 
monitorizare a calităţii aerului TM1 şi TM5, în perioada 2010-1017 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 
2017 26 33 
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 În cursul anului 2017 s-au verificat şi controlat, în baza programelor de control tematice, un 
număr de 40 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. Totodată, în cadrul întâlnirilor organizate de 
către Consiliul Județean Timiș, au fost transmise propuneri și sugestii pentru întocmirea Planului de 
Menținere a Calității Aerului. 

În ceea ce privește zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian 
precum şi de activităţile industriale acesta 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. În cursul anului 2017, a fost întocmită documentația 
pentru revizuirea hărților strategice de zgomot în municipiul Timișoara. 

Pe parcursul anului 2017, a fost început procesul de monitorizare, reinventariere şi aducerea 
la zi a bazei de date a luciurilor de apă de pe zona teritorial administrativă a  municipiului 
Timişoara. 
 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, 
DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE  a funcționat în cadrul Direcției de Mediu de la data de 01.01.2017 
până  la data de 01.06.2017, după această dată a trecut în cadrul Biroului Gestiune Populație 
Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 
Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 

Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie a fost un  
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi a avut prevăzut în structura sa 3 
funcţionari publici de execuţie.  

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 domeniul public al Municipiului 
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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. 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; 

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

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 până la data de 01.06.2017: 
A. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie. 
În perioada 01.01-30.05.2017 s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului 

S.C. „Danyflor” S.R.L, a contractului de concesiune privind  „Delegarea  gestiunii serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”, contractul cu 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 2017, au fost în 
număr de 60  şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L. 

Activitatea în anul 2017 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului 
S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează: 
 –  în  perioada 01.01-30.05.2017  au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări 
depuse, în valoare totală de 868.805,67  lei cu TVA inclusă,  

Activitatea în perioada 01.01-30.05.2017 din cadrul adăpostului de animale aparţinând 
concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează:  

 369 câini ridicaţi de pe domeniul public,  
 192 câini adoptaţi,  
 6 câini revendicaţi,  
 162 de câini decedați în cadrul adăpostului,  

La data de 30.05.2017 se aflau în adopostul concesionarului un număr  de  539 câini. 
B.  Urmărirea şi coordonarea contractului  privind colectarea cadavrelor de pe domeniul 

public şi din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara.  
În perioada 01.01-30.05.2017, 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”. 
 În perioada 01.01-30.05.2017, 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 perioadei 01.01-30.05.2017 au fost ridicat de pe domeniul public un număr de 211 
cadavre şi au fost recepţionate situaţiile de lucrări în valoare totală de  26.898,52 lei cu TVA 
inclusă.  

C.   Lucrările de deratizare, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu s-au 
efectuat în cursul perioadei 01.01-30.05.2017, 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. 

În perioada 01.01-30.05.2017 au fost înregistrate și soluționate 25 de sesizări privind 
lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie.  
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Începând cu data de 13.07.2017, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate  al 
primarului  are delegate atribuțiile privind urmărirea contractelor de delegare de gestiune a 
serviciilor la S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara: 

1. Contractul nr.7 din 03.05.1999 aprobat prin H.C.L. nr.38/02.03.1998, cu modificări și 
completări ulterioare;  

2. Contractul nr.66/07.08.2006 pentru concesionarea Piaţei de Gros, aprobat prin H.C.L. 
nr.323/25.07.2006, cu modificări și completări ulterioare;  

3. Contractul nr.3/17.12.2012 pentru concesionarea Piaţei Iosefin, aprobat prin H.C.L. nr. 
266/04.12.2012. 

Piețele administrate de S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara sunt: Piaţa Doina, Piaţa Badea Cârţan,  
Piaţa Bălcescu, Piaţa  700, Piaţa Giroc, Piaţa Dacia, Piaţa Soarelui, Piaţa Lipovei, Piaţa  Iosefin, 
Piaţa Gros, Piaţa Grigore Alexandrescu -  teren. 

Activitatea desfășurată de S.C. „Piețe” S.A. Timișoara este monitorizată și urmărită de către 
urmăritorul de contract, prin raportările transmise de către S.C. „Piețe” S.A. la solicitarea acestuia, 
raportări care sunt transmise săptămânal, în format electronic. De asemnea, săptămânal sunt 
organizate sedințe de lucru în cadrul Direcției de Mediu la care participă Directorul Direcției de 
Mediu, un reprezentant legal al S.C. „PIEȚE” S.A., consilierul Primarului Municipiului Timișoara 
cu atribuții în domeniu, precum  și alte persoane invitate.  

 
OBIECTIVE MAJORE 2017 LA NIVELUL SERVICIUL REGLEMENTARE 

MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU: 
1. Îmbunătăţirea calităţii mediului urban prin îmbunătăţirea cadrului reglementativ şi a 

politicilor de protecţie a mediului urban; 
2. Intensificarea activităţii de verificare şi control a respectării reglementărilor în domeniul 

protecţiei mediului urban natural şi construit 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;   

5. Revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru prevenirea și 
reducerea zgomotului ambiant 
 

 II. SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 
 COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este un 
compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa un şef 
serviciu şi 10  funcţionari publici de execuţie şi 7 inspectori de specialitate - personal contractual. 

Şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă – Diana – Mihaela NICA. 
În cursul anului 2017, în directa subordine a şefului de serviciu, această structură a fost 

ocupată de 10 funcţionari publici şi 7 inspectori de specialitate. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE 

JOACĂ: 
A. Urmărirea derulării contractelor privind serviciile prestate în spaţiile verzi şi locuri de 

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

B. Urmărirea respectăţii normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi şi 
locurilor de joacă de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului şi constatarea şi 
sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în 
domeniul spaţiilor 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; 
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C. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
spaţii verzi şi locuri de joacă, analizând situaţiile în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform 
competenţelor care îi revin; 

D. Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor, împreună cu diverse 
organizaţii, asociaţii, instituţii; 

E. Realizarea de studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; 
F. Realizarea de studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice. 
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 
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 lucrărilor pentru anul 2017 fiind de 
25.118.196,96 lei. 

S-au plantat pe zonele verzi şi s-au repartizat la asociaţiile de proprietari/locatari 5.650 
buc. arbori în următoarele parcuri, scuaruri şi străzi: Bulevardul Take Ionescu, Piaţa Consiliul 
Europei, Parcul Copiilor Ion Creangă, Splaiul Tudor Vladimirescu, Calea Aradului, Parcul Mocioni, 
Parcul Poporului, str. Zurobara, Pasajul Jiul, str. Paciurea, Colegiul Naţional „C.D. Loga”, Parcul 
Catedralei, Calea Circumvalaţiunii, str. Remus, str. Filaret Barbu, str. Virgil Madgearu, Parcul 
Rozelor, str. Academician Alexandru Borza, groapă Grădina Bănăţeană, str. 3 August 1919, Splaiul 
Nistrului, str. Simion Bărnuţiu, str. Mihai Eminescu, str. Miron Cristea, str. Buftea, str. Cicio Pop, 
Bulevardul Revoluţiei, str. Pestalozzi, Calea Lugojului, Colegiul Naţional „Jean Louis Calderon”, 
BRD, 3F, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, str. Corneliu Coposu, str. Cluj, Piaţa Victoriei, Piaţa 
Libertăţii, str. Tapia, str. Aida, Scuar Universitatea de Medicină şi Farmacie, Bulevardul Sudului, 
str. Panselelor, str. I. Miloia, str. Cercului, str. Chimiştilor, str. Traian Vuia, str. Progresul, str. Anul 
1848, str. 1 Decembrie 1918, str. I. Pavlov, str. W. Shakespeare, str. I. Ciordaş, str. Muncitorilor, 
str. C. Brâncoveanu, str. Rusu Şirianu, Zona Stadion, str. Surorile Martir Caceu, Bulevardul Liviu 
Rebreanu, str. Bucegi, str. Salcâmilor, str. Feldioara, str. Panselelor, str. Crişul, str. Orion, str. 
Stejarul, str. Roentgen, str. Carpaţi, str. Podeanu, str. Al. Macedonski, str. Arieş, Zona Stadion, 
Parcul Karlsrhue, str. Someş, str. Bradul etc.; 

S-au plantat în parcuri, scuaruri şi străzi şi s-au repartizat la asociaţiile de 
proprietari/locatari un număr de 33.520 buc. arbuşti şi subarbuşti (arbuşti foioşi şi răşinoşi, gard viu, 
trandafiri şi plante perene) pe: str. Calea Circumvalaţiunii, Parcul Copiilor „Ion Creangă”, Ceas 
Floral, Bulevardul Take Ionescu, str.  Corneliu Coposu, str. Cluj, Str. I. C. Brătianu, Piaţa Mărăşti, 
Colegiul Naţional „C.D. Loga”, str. D. Paciurea, Piaţa Mocioni, Scuarul Piaţa Plevnei, str. Remus, 
Parcul Poporului, Bulevardul C.D. Loga, str. Eugeniu de Savoya, str. Vasile Alecsandri, Intrarea 
Doinei, Pasajul Jiul, Dr. Russel, Parcul Rozelor, str. Vasile Lucaci, str. Tapia, str. Titan, str. 
Gheorghe Lazăr, str. I. Perlea, Bulevardul Revoluţiei, Colegiul Naţional Jean Louis Calderon, Aleea 
F.C. Ripensia, str. Daliei, Ceas Floral, Electromotor, Scuar Botanic, str. Simion Bărnuţiu, Scuar 
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Colegiul Economic „F. S. Nitti”, str. Humuleşti, str. 
Luceafărul, Intrarea Râului, str. Matei Milo, Intrarea Castanilor, Calea Buziaşului, str. Alexandru 
Odobescu, str. Nicolae Ilieşu, str. Martir Marius Nemţoc, str. Ulpia Traiana, str. Hărniciei, str. 
Musicescu, str. Bucegi, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, str. Electronicii, str. Diaconu 
Coressi, Bulevardul Liviu Rebreanu, str. Cerna, str. Sirius, Bulevardul Mareşal Constantin Prezan, 
str. Drubeta, str. Bucegi, str. Iris, str. Luceafărul, Calea Şagului, Intrarea Iederei, Calea Buziaşului, 
str. G. Musicescu, str. Uranus, Intrarea Sabinei, str. Martir Octavian Ţintaru, str. Meziad, Intrarea 
Basmului, Aleea Inului, Grădiniţa PP nr. 11, str. Petre Râmneanţu, str. Aştrilor, str. Atomului, str. 
Evlia Celebi, Parcul Carmen Sylva, Parcul Karlsrhue, Scuarul Piaţa Eforie, intersecţie Victor Hugo 
cu Bulevardul Chişodei, str. Arieş etc. 

S-au plantat 308.521 bucăţi flori anuale şi 25.900 bulbi lalele în spaţii verzi şi jardiniere în: 
Parcul Central Anton von Scudier, Piaţa Victoriei, Scuar Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. 
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Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Bulevardul Michelangelo, str. Mihai Eminescu, 
Parcul Copiilor Ion Creangă, str. Simion Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul 
Vasile Pârvan, Piaţa Leonardo DaVinci, Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia 
Timişoara, Bulevardul I.C. Brătianu, Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. 
Loga”, str. Mocioni, Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Scuar Lupoaică, 
Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul Alpinet, 
Parcul V.Pârvan, Parcul Rozelor, Scuarul P-ţa Crucii, Scuarul P-ţa Bălcescu, Şcoala Generală nr.30; 

S-au plantat 225.329 bucăţi flori bienale în spaţii verzi şi jardiniere în: Piaţa Victoriei, 
Scuar Capitol, Primărie, Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul Gheorghe, 
Bulevardul Michelangelo, Str. Mihai Eminescu, Platou Parcul Copiilor „Ion Creangă”, str. Simion 
Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul Vasile Pârvan, Piaţa Leonardo DaVinci, 
Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia de la Timişoara, Bulevardul I.C. Brătianu, 
Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. Loga”, str. Mocioni, Cinema Studio, 
Scuar Electromotor, Int. Continental, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul 
Poporului, Piaţa Traian, Parcul Vasile Pârvan, Parcul Rozelor, Sala Olimpia, Scuarul Piaţa 
Bălcescu, Şcoala Generală nr. 30, str. Martir Vasile Balus etc.  

S-au plantat 4.556 bucăţi muşcate (Pelargonium sp.) în jardiniere şi pe suporţii metalici din 
Piaţa Victoriei, Capitol, Primărie Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti, Piaţa Unirii, Piaţa Sfântul 
Gheorghe, Bulevardul Michelangelo, Str. Mihai Eminescu, Platou Parcul Copiilor „Ion Creangă”, 
str. Simion Bărnuţiu, Aleea Studenţilor, Parcul Studenţesc, Bulevardul Vasile Pârvan, Piaţa 
Leonardo DaVinci, Grădina Botanică, Bastion, Ceas Floral, str. Proclamaţia de la Timişoara, 
Bulevardul I.C. Brătianu, Podul Florilor, Consiliul Judeţean, Colegiul Naţional „C.D. Log”a, 
Cinema Studio, Scuar Electromotor, Int. Continental, Scuar Piaţa Victoriei, Cimitirul Eroilor, 
Cimitirul Săracilor, Dr. Russel, Parcul Poporului, Piaţa Traian, Parcul Vasile Pârvan, Parcul 
Rozelor, Intersecţie Arieş cu Memorandului, intersecţie Arieş cu Surorile Martir Caceu, intersecţie 
Arieş cu calea Martirilor etc. 

 

 
Situaţia comparativă a plantărilor – anii 2016 – 2017 

S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 417,65 ari în: Pasajul Jiul, Bulevardul 
Take Ionescu etc.; 

S-au efectuat lucrări de cosit manual şi mecanic, suprafaţa totală (însumată) cosită fiind de 
aproximativ 306.305,84 ari în parcuri, scuaruri şi pe aliniamentele stradale; 

S-au efectuat lucrări de tăieri corecţie la 11.943 arbori, 
S-au defrişat 888 buc. arbori cu diametrul 10-30 cm, 857 buc. arbori cu diametrul 31-60 

cm şi 277 buc. arbori cu diametrul peste 60 cm., aceştia fiind arbori bolnavi, uscaţi, periculoşi sau 
răsăriţi spontan şi s-au extras 810 cioate; 
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S-au efectuat lucrări de întreţinere curăţenie, golit coşuri din parcuri, scuaruri şi zone verzi 
de pe o suprafaţă însumată de 16.500,08 ha; 

S-au măturat alei în parcuri şi scuaruri pe o suprafaţă însumată de 450.117,90 ari; 
S-a împrăştiat material antiderapant pe o suprafaţă însumată de 1.216,90 ari; 
S-a curăţat o suprafaţă însumată de 1.883,61 ari de zăpadă; 
S-au udat arbori rezultând un număr însumat de 608.280 arbori, arbuşti şi conifere şi 

10.448 ml. gard viu, 2.690,94 ari cu plante floricole şi 6.112,99 ari cu suprafeţe gazonate; 
S-au confecţionat şi amplasat 152 bănci şi 88 coşuri pe str. Brânduşei, Scuarul Piaţa Dacia, 

str. Dornei, Scuarul Plavoşin, str. I. Slavici bl 22, Scuarul Aron Cotruş, str. Cerna, str. Cerna bl 4, 
Colegiul Economic F.S. Nitti, Şcoala Aj. Iris, str. Dumitru Jugănaru nr. 1, Aleea F. C. Ripensia nr. 
7, Parcul Carmen Sylva, Piaţa Doina, Parcul Adolescenţilor, Parcul Karlsrhue, str. Martir Andrei 
Istvan nr. 11 bl 66-67, Parcul 3 August 1919, str. Mureş nr. 121-123, Grădiniţa PP nr. 38, Scuarul 
Piaţa Bălcescu, str Orion nr. 2, str. Retezat, str. Sirius nr. 4, Zona Stadion Dan Păltinişan, str. 
Steaua, Parcul Soarelui, Scuar Negoiu, Grădiniţa PP nr. 11, Şcoala generală nr. 16, Aeroport, str. 
Dobrogea, str. Iepurelui, str. Ismail nr. 3-4, str. Martir Motohon Silviu nr. 53, str. Micu Ioan 
Inocenţiu intersecţie cu str. Căprioarei, str. Silistra B bl A90, Parcul Justiţiei, Colegiul Naţional 
„C.D. Loga”, Colegiul Naţional Bănăţean, Dr. Russel etc.; 

S-au amplasat 8 foişoare în str. Martir Andrei Istvan nr. 11 bl 66-67, str. Sirius nr. 4, str. 
Iepurelui, str. Micu Ioan Inocenţiu intersecţie cu str. Căprioarei, str. Silistra B bl A90, Parcul 
Soarelui; 

S-au amplasat 40 jardiniere în: Scuarul Piaţa Bălcescu, str. Marăşeşti, Piaţa Libertăţii, 
Pasajul Jiul. 

În vederea întreţinerii şi amenajării zonelor verzi s-au desfundat şi nivelat 1.264,54 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 cum urmează: 
S-a efectuat reparaţia capitală a locurilor de joacă care nu mai corespundeau cerinţelor 

esenţiale de securitate, la 7 locuri de joacă situate pe spaţii verzi şi la grădiniţe – str. Brânduşei, str. 
Plavoşin, str. Dornei, dr. Russel, str. Sirius, str. Rachetei, Str. Iepurelui, respectiv str. Silistra; 

S-au executat lucrări de reparaţii, planificate şi neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, 
furturilor sau sesizărilor cetăţenilor rezultând 306 (pe 4 zone) intervenţii la locurile de joacă. 

Modernizare Parcul Alpinet – în cursul anului 2017 au fost efectuate lucrări în valoare de 
663.004,64 lei (TVA inclus), valoarea totală a lucrărilor fiind de 1.335.212,01 lei (TVA inclusă).  

Modernizare Parcul Scudier (Central) – în cursul anului 2017 au fost efectuate lucrări în 
valoare de 1.737.173,49 lei (TVA inclusă), valoarea totală a lucrărilor fiind de 7.735.000,00 lei 
(TVA inclus).  

Pe parcursul anului 2017 s-au realizat verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile 
de spaţii verzi şi locuri de joacă în vederea intervenţiei prin măsuri concrete în soluţionarea 
eficientă a acestora prin operatorii de servicii.  

Personalul contractual a asigurat permanenţa în parcul Copiilor „Ion Creangă” pe durata 
programului de funcţionare a acestuia şi în special a echipamentelor de joacă mobile (trenuleţ, 
carusel) şi supravegherea unei bune desfăşurări a tuturor activităţilor în Parcul Copiilor „Ion 
Creangă”. 

În cursul anului 2017 au fost organizate mai multe activităţi educative în diferite puncte ale 
parcului prilejuite de anumite evenimente cum ar fi: “Ziua Păsărilor şi a Arborilor (10 Mai), „Ziua 
Internaţională a Biodiversităţii” (22 Mai), „Ziua Europeană a Parcurilor” (24 mai), „Ziua 
Internaţională a Copilului” (1 Iunie), „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător” (5 Iunie),  
evenimente la care au participat grupuri organizate de copii provenite de la diferite şcoli şi 
grădiniţe. 
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S-au întocmit răspunsuri la sesizările venite din partea cetăţenilor şi s-au formulat adrese în 
vederea îmbunătăţirii activităţii către diverse instituţii sau societăţi comerciale. 

De asemenea, personalul contractual 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 2 grupuri sanitare din dotarea parcului.  

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

Personalul contractual  a 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., igienizarea grupurilor sanitare de către Societatea Drumuri Municipale, 
lucrările de mentenanţă a caruselului de către S.C. „Sneberger Lunapark” S.R.L., lucrările de 
mentenanţă a încărcătorului universal pe bază de energie solară şi staţie Wi-Fi de către S.C. „Black 
Light” S.R.L. iar paza obiectivului şi ordinea publică au fost asigurate de către Poliţia Locală. 

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 
1.998 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 
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zonelor verzi, de identificarea terenurilor în vederea amenajării spaţiilor verzi, montare mobilier 
urban şi alte probleme specifice serviciului. 

 
OBIECTIVE MAJORE 2018 LA NIVELUL SERVICIULUI SPAŢII VERZI ŞI LOCURI 

DE JOACĂ: 
1. Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi şi a locurilor de joacă din municipiul Timişoara; 
2. Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulaţie, scuaruri, parcuri şi cvartale de 

locuinţe; 
3. Plantarea de material dendrologic şi asistenţă tehnică persoanelor fizice şi juridice pentru 

amenajarea spaţiilor verzi pe domeniul public; 
4. Identificarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru 

mărirea suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor; 
5. Repararea/schimbarea băncilor deteriorate, coşurilor de gunoi, mobilierului urban şi 

echipamentelor de joacă de pe spaţiile verzi şi din locurile de joacă, amplasarea de jardiniere în 
vederea plantării cu material dendro – floricol etc.; 

6. Utilizarea unor tehnologii noi în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 
(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, noi specii de arbori şi arbuşti, sisteme 
moderne cu programare electronică pentru irigaţii); 

7. Întocmirea de DALI+PT pentru: „Modernizarea Scuarului Piaţa Crucii” şi „Modernizarea 
Parcului Copiilor Ion Creangă”. 

8. Finalizarea lucrărilor pentru obiectivele: Modernizarea Parcului Anton von Scudier 
(Central) şi Modernizarea Parcului Alpinet.  

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

10. Achiziţia contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului Modernizarea Parcului 
Cetăţii (Centrul Civic) şi execuţia lucrărilor. 

 
III. COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea Grădinii Zoologice din Timişoara este asigurată printr-un număr de 13 angajaţi 

personal contractual, după cum urmează: 4 inspectori de specialitate, un referent şi 8 îngrijitori. 
Responsabilul Compartimentului Grădina Zoologică – Claudiu – Martin CHIRA. 
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 2017: 
A. Au fost întocmite documentele pentru achiziţia de servicii și bunuri necesare funcționării 

grădinii și s-a urmărit derularea contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică, 
după cum urmează: 

Hrană pentru animalele din colecţia Grădinii Zoologice Timişoara – Contracte subsecvente 
de furnizare nr.1 și 2/27.01.2017, nr.46 și 47/04.05.2017, nr.122 și 123/07.08.2017 și  nr.172 și 
173/13.11.2017, încheiate  cu S.C. „CIA METAL” S.R.L., fiind urmărite, recepționate și plătite 
bunuri  în valoare totală de 331.017,96 lei; 

Servicii de neutralizare a deşeurilor medicale şi biologice – Contract de prestare servicii nr. 
49/10.05.2017, încheiat  cu S.C. „PRO AIR CLEAN” S.R.L., fiind urmărite și plătite servicii în 
valoare totală de 816,34 lei; 

Servicii veterinare – Contract de prestare servicii nr.72/06.06.2017, încheiat  cu S.C. 
„HAPPY PET” S.R.L., fiind urmărite  și plătite servicii veterinare în valoare totală de 4.641 lei; 
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Produse farmaceutice, medicamente, vaccinuri şi consumabile medicale – Contract de 
furnizare nr. 118/25.07.2017, încheiat  cu S.C. „KENVET” S.R.L., fiind urmărite, recepționate și 
plătite bunuri în valoare totală de 10.134,27  lei; 

5 Containere metalice cu rol de bucătărie, atelier și magazie – Contract de furnizare 
nr.128/24.08.2017, încheiat  cu S.C. „PALMEX CM” S.R.L., fiind recepționate  și plătite 
containerele în valoare totală de 65.033,50 lei; 

Pușcă de tranchilizare și seringă telescopică – Contract de furnizare nr. 189/20.12.2017, 
încheiat  cu S.C. „AROW INTERNAȚIONAL” S.R.L., urmând ca în anul 2018 să fie plătită suma 
de 16.643,56  lei; 

De asemenea, cheltuielile pentru funcționarea Grădinii Zoologice au mai presupus: 
–Servicii de telefonie și internet  Contract de furnizare nr.95690001366/23.09.2011, 

încheiat  cu S.C. „RCS & RDS” S.R.L., fiind  plătite servicii în valoare totală de 5.307,98 lei; 
–Abonament pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apă subterană  Contract de 

furnizare nr.399/01.01.2017, încheiat  cu S.C. „Administrația Bazinală a Apelor Banat”, fiind  
plătită suma de 1.402,33 lei; 

Combustibil pentru autoutilitară, buldo-excavator şi uneltele mecanizate care funcţionează 
cu combustibil lichid – Contract de furnizare nr.129/20.12.2016, încheiat  cu S.C. „LUK OIL” 
S.R.L., fiind plătită contravaloarea combustibilului comandat, de 2.788,27 lei; 

 Cotizație anuală 2017 la Asociația „Species 360” (fost ISIS) – 2.235,36 lei; 
B. Administrarea colecţiei de animale: 
La data de 31.12.2016 colecţia cuprindea un număr de 55 de specii şi peste 310 de indivizi, 

iar la data de 31.12.2017 colecţia cuprinde un număr de 55 de specii şi peste 311 de indivizi.    
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: 

a) În cadrul programului „Școala altfel” s-au desfășurat mai multe acțiuni cu participarea 
publicului.  

b) În data de 01.06.2017 Grădina Zoologică Timişoara a sărbătorit 10 ani de la deschidere, 
iar reprezentanții Grădinii Zoologice i-au primit pe vizitatorii într-o atmosferă de sărbătoare, cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.                     

c) În data de 09.08.2017. 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. 

În data de 17.09.2017 Grădina Zoologică a fost lovită de o furtună devastatoare care a cauzat 
atât pagube materiale cât și pierderi de vieți omenești. În urma acestui nefericit eveniment, s-a 
organizat o acțiune de voluntariat pentru a remedia pagubele produse. 
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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. 
E. 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.  
    Există o bună colaborare cu Grădinile Zoologice din Oradea, Brașov, Galați şi Reşiţa în 
urma acesteia au fost realizate schimburi de animale. 

F. Centrul de Salvare, Reabilitare şi Îngrijire a Păsărilor Sălbatice Rănite din cadrul Grădinii 
Zoologice Timişoara a primit un număr de 15 păsări rănite din diferite specii sălbatice. După ce au 
fost îngrijite şi tratate s-a reuşit eliberarea a 12 păsari ȋnapoi ȋn natură. 

ÎNCASĂRI  La sfȃrşitul anului 2016 au fost 85.016 vizitatori plătitori şi s-au ȋncasat 
169.196 lei, iar la sfârșitul anului 2017 au fost aproximativ 50.000 de vizitatori plătitori și s-au 
incasat 123.491 lei. Numărul de vizitatori plătitori a scăzut datorită introducerii gratuităților 
acordate copiilor sub 14 ani, începând cu prima jumătate a anului 2017.  

Numărul de persoane care au vizitat gratuit Grădina Zoologică Timişoara în anul 2017, cu 
ocazia zilelor cu acces gratuit, a evenimentelor, schimburilor de experienţă, activităţii de cercetare 
şi educaţie și a introducerii gratuităților pentru copii a fost de aproximativ 40.000 de vizitatori. 
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OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018: 
1. Îmbogăţirea colecţiei de animale cu cel puţin 2 noi specii de animale; 
2. Realizarea unui Program educaţional în vederea promovării protecţiei şi conservării 

biodiversităţii şi necesităţii conservării speciilor periclitate sau pe cale de dispariţie; 
3. Popularea habitatelor libere; 
4. Achiziţie materiale de întreţinere, reparaţii şi modernizare a habitatelor pentru animale. 
5. Demararea procedurilor pentru construirea unui adăpost pentru feline mari; 

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, 
Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI 

III. Serviciului Şcoli Spitale 

 

Serviciul Şcoli Spitale a fost reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 şi 
are următoarea structură: 

- 1 post şef serviciu; 
- 7 posturi de execuţie, din care 2 posturi vacante. 

 

Până la data de 31.05.2017 activitatea a fost desfăşurată pe structura Birou Şcoli Spitale formată 
din două compartimente, respectiv Compartiment Şcoli şi Compartiment Spitale, iar în perioada 
01.06 – 31.12.2017 ca Serviciu Şcoli Spitale.  

Menţionăm faptul că atribuţiile de serviciu au fost păstrate şi ulterior reorganizării, iar 
modificările au fost evidenţiate prin prelucrarea/refacerea procedurilor operaţionale specifice: 

- PO 116, referitoare la exercitarea atribuţiilor administraţiei publice locale privind asigurarea 
şi întreţinerea bazei materiale constând în imobile – clădiri şi terenuri – în vederea 
desfăşurării activităţilor de învăţământ şi medicale; 

- PO 61, referitoare la urmărirea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a imobilelor din domeniul 
public şi privat ale Municipiului Timişoara. 

Activitatea Serviciului Şcoli Spitale s-a desfăşurat în conformitate cu procedurile prezentate 
anterior şi a avut ca scop îndeplinirea eficientă a prevederilor acestora. 

Principala ţintă a Serviciului Şcoli Spitale este de a asigurara condiţii optime pentru 
desfăşurarea procesului de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi privat şi a 
activităţilor medicale, în ceea ce priveşte imobilele în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

În acest scop obiectivele, activităţile şi acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2017 sunt: 

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

Pentru asigurarea unui sistem de învăţământ preuniversitar de stat şi privat corespunzător, prin 
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare, au fost promovate 2 proiecte de hotărâre care au fost  
adoptate  de Consiliul Local: 

- HCLMT nr. 463/21.11.2017, privind propunerea aprobării organizării şi funcţionării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru 
anul şcolar 2017-2018; 
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- HCLMT nr. 462/21.11.2017, privind propunerea  de  divizare totală  a Colegiului Tehnic 
"Ion Mincu" Timişoara  cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi professional; 

- HCLMT nr. 316/03.08.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în 
unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2017-
2018. 
 

2. Gestionarea acţiunii de desemnare a membrilor în Consiliile de Administraţie ale  unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi privat, din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara şi din partea Primarului  Municipiului Timişoara. 
 

Această acţiune a fost materializată prin hotărârea de consiliu local HCLMT nr. 383 /17.10.2017, 
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea 
Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat  şi  ale unităţilor de  învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul 
şcolar 2017 -2018 

 

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. 
 

Pentru realizarea acestui deziderat, s-a avut în vedere organizarea spaţiilor aferente procesului de 
învăţământ astfel încât desfăşurarea cursurilor să se realizeze într-un singur schimb, de dimineaţă. 
În acest sens au fost promovate proiecte de hotărâre care au fost adoptate de Consiliul Local,  prin 
următoarele hotărâri:  

- HCLMT nr. 463/28.07.2017, privind alocarea  unui număr de 3 încăperi  cu  suprafaţa de 61 
mp situate  la parterul Căminului nr. 2 din str. Lorena, nr. 35 aferent Colegiului Tehnic 
”Regele Ferdinand I” către Şcoala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu”; 

- HCLMT nr.274/28.07.2017, privind alocarea pe o perioadă de 5 ani a  unui  număr de 7 săli  
de clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr. 2, aferentă  Colegiului Tehnic 
„Ion Mincu” către Şcoala Gimnazială nr. 24; 

- HCLMT nr. 462/21.11.2017 privind propunerea  de  divizare totală  a Colegiului Tehnic 
"Ion Mincu" Timişoara  cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi professional. 

În urma divizării totale a Colegiului Tehnic Ion Mincu, în imobilele situate pe str. Gheorghe 
Lazăr nr.20,  rămase disponibile după divizare se vor extinde activităţile pe aceleaşi niveluri de 
învăţământ ale  Liceului Teoretic „Nicolaus Lenau” şi se renunţă la spaţiul situat în Intrarea Doinei 
nr.2, închiriat de la Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu o chirie de 3062,40 euro/lună, fără 
TVA, care se asigură de la  bugetul local, şi la spaţiul din căminul internat situat în str. Iosif 
Nemoianu nr.5. 

 

4. Dezvoltarea patrimoniului şcolar al Municipiului Timişoara, aferent reţelei de învăţământ 
preuniversitar, prin asimilareare/funcţionalizare/construirea unor spaţii 
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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 terenul în suprafaţă de 427 
mp din incinta Şcolii Gimnaziale nr.27, Aleea Gorniştilor, prin înaintarea către Comisia de 
negociere cu terţii a documentaţiilor şi documentelor  necesare  negocierii. Totodată, au fost 
promovate şi adoptate de către Consiliul Local, următoarele hotărâri: 

- HCLMT nr. 54/21.02.2017, privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului, în suprafaţă 
de 428 mp, ap. nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, Bv. Regele Carol nr. 15, către Liceul 
Teoretic „Bartok Bela” în vederea desfăşurări activităţii de învăţământ; 

- HCLMT nr . 539 /20.12.2017, privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor spaţii din 
imobilul situat în Timişoara, str. Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic ”Regele 
Ferdinand I” pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru 
desfăşurarea  activităţilor de învăţământ. 

 

5. Optimizarea utilizării resurselor de la bugetul local şi reducerea cheltuielilor necesare 
întreţinerii imobilelor în care se desfăşoară activităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 
cele sanitare. 
 

În cadrul serviciului a fost demarată şi finalizată procedura de achiziţie pentru lucrările de reparaţii 
şi întreţinere. Astfel, prin HCLMT nr. 188/12.05.2017 a fost atribuit de către Consiliul Local 
contractul pentru activitatea de “Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în 
administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor 
rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, 
manipulare, transport şi depozitare ” atrtibuit către COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE 
COLTERM S.A., 

Contract nr. SC2017 – 14663/15.06.2017. 

 

6. Crearea şi gestionarea unei baze de date pentru îmbunătăţirea evidenţei cu reţeaua de imobile 
în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile sanitare aflate în 
proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara 
 

Pentru îmbunătăţirea evidenţei imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat s-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează şcoli/grădiniţe 
(caracteristicile tehnice ale imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe teren 
aferent, etc.) şi unităţile sanitare, au fost realizate următoarele: 

a) Evidenţa imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat:  

 - S-a creat baza de date cu imobilele în care funcţionează licee/şcoli/grădiniţe (caracteristicile 
tehnice ale imobilelor, regim de înălţime, suprafeţe construcţii, suprafeţe teren aferent, etc.);   
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- întocmirea unor dosare cu documente tehnice şi carte funciară, pe fiecare obiectiv urmând să fie 
completată pe parcurs cu modificările corespunzătoare care vor rezulta din documentaţiile 
topocadastrale  aflate în derulare. 

b) Intabulări de clădiri şi terenuri  cu  documentaţii topocadastrale, demarate sau finalizate: 

- Gradiniţa Bela Bartok - lucrare  finalizată;  
- Grădiniţa  PP nr. 28 - lucrare finalizată; 
- Grădiniţa  CFR - lucrare în curs; 
- Gradiniţa  PP nr. 24  - lucrare în curs; 
- Şcoala Gimnazială  nr. 2 din  str. Izlaz  44-46 - lucrare în curs; 
- Şcoala Gimnazială nr. 28 (structura Liceului Teoretic J.L. Calderon) – lucrare finalizată; 
- Colegiul Tehnic “Henri Coandă”- a fost finalizată şi intabulată documentaţia de unificare a 

parcelelor de teren şi se află în curs lucrarea pentru emiterea certificatului de existenţă a 
construcţiilor; 

- Colegiul Tehnic “ Ion Mincu”- lucrare în curs de finalizare; 
- Liceul Teoretic Grigore Moisil  - imobil din P-ţa Bălcescu nr. 1  - lucrare finalizată; 
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară – lucrare finalizată ; 
- Colegiul Tehnic Azur – lucrare în curs. 

 c) Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Timişoara asupra 
construcţiilor şi terenului în care se desfăşoară activitatea unităţii de învăţământ, schimbarea 
destinaţiei din case în clădire pentru învăţământ şi radierea din CF a unor notări cu privire la 
revendicare:     

- intabularea domeniului public asupa  celor 7 parcele de teren,  care constituie încinta 
Colegiului Tehnic Henri Coandă; 

- intabularea domeniului public asupa celor 24 parcele de teren, care constituie încinta 
Colegiului Tehnic Ion Mincu; 

- intabularea domeniului public asupra imobilului în care funcţionează Şcoala Gimnazială nr. 
27; 

- intabularea domeniului public asupra imobilului în care funcţionează  Grădiniţa PP nr. 24; 
- intabularea domeniului public şi radiera notărilor cu privire la revendicările din Cartea 

funciară aferente imobilelor în care funcţionează  Colegiul Economic „F.S. Nitti”. 
d) În colaborare cu Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Louis Ţurcanu” a fost intabulată  
actualizarea datelor referitoare la construcţii, conform situaţiei existente din teren pentru: 

     - Clinica de Neuropsihiatrie infantilă din str. Corbului nr. 9; 

     - Clinica de  Pediatrie din P-ţa Regina Maria nr.2.  

 

7. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor 
sanitare, activitate  care se desfăşoară  în imobile retrocedate 
 

În vederea realizării acestui obiectiv au fost promovate patru proiecte de hotărâri, care au fost 
adoptate  de Consiliul Local, şi anume: 

      - HCLMT nr. 416/31.10.2017, privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timişoara, P-ţa 
Unirii nr. 7, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” 
clasele I-IV; 
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- HCLMT nr. 46/21.02.2017, privind închirierea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 
Grădiniţa PP 19 şi Creşa nr.6;      

- HCLMT 234/26.06.2017,  privind închirierea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 
Grădiniţa  PP 14.  

- HCLMT nr. 429/21.11.2017, privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 
684/07.11.2016 pentru imobilul situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12, în care funcţionează 
Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
Contractual a fost prelungit, în aceleaşi condiţii, printr-un act adiţional începând cu data de 
01.12.2017 până la data 30.11.2018. 

 

8. Realizarea de venituri suplimentare rezultate din închirierea spaţiilor temporar disponibile şi 
atribuirea unor spaţii disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
unităţilor sanitare. 

 

Referitor la acest obiectiv au fos întreprinse următoarele acţiuni: 

a) au fost încheiate 4 acte adiţionale la contracte de închiriere anterioare, pentru spaţii temporar 
disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

b) întocmirea documentelor specifice procedurii de închiriere a spaţiilor temporar disponibile 
situate în imobilele instituţiilor şcolare, în urma solicitărilor unităţilor de învăţământ: 

- obţinere aviz de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş; 

- obţinere aviz de la unităţile de învăţămant; 

- elaborare şi promovare HCL cu propunere schimbare destinaţie; 

- obţinere aviz conform de la Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- elaborare şi promovare HCL pentru schimbare destinatie, aprobare închiriere; 

- demararea procedurii legale de licitaţie: întocmire caiet de sarcini,  derularea procedurii de 
licitatţie, încheierea contractului ( solicitariile privind buticurile în şcolii); 

Cele precizate mai sus fac referire la schimbările de destinaţie a spaţiilor temporar disponibile 
pentru activitatea de comercializare a unor produse alimentare în incinta unităţilor de învăţământ. 

c) întocmirea documentelor specifice în vederea atriburii de spaţii disponibile situate în imobilele 
unităţilor de învăţământ, prin încheierea de contracte de comodat, respectiv: 

- elaborare şi promovare HCL cu propunerea de schimbare destinaţie; 
- obţinerea avizului de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş;  
- obtinerea avizului conform de la Ministerul Educaţiei Naţionale; 

      -    elaborare şi promovare HCL  pentru aprobarea atribuirii spaţiilor. 
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Pentru această procedură au fost luate în considerare solicitările instituţiilor de interes public, 
respectiv: 

- Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională în cladirea 
corp şcoală/internat a Colegiului Tehnic E.Ungureanu Timişoara; 

- Secţia 1 Poliţie - Căminul nr. 2 cu P+3E al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I,  
situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 24/A 

- Secţia 2 Poliţie - Căminul nr. 1 cu P+3E  al Colegiului Tehnic Azur,  situat în Timişoara, str. 
Calea Martirilor nr. 64; 

- Secţia 5 Poliţie - Căminul nr. 1 cu P+3E aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru 
Botiş”, situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56; 

- Palatul Copiilor Timişoara solicită continuarea activităţii în spaţiul din Căminul nr. 1 cu 
P+3E  al Colegiului Tehnic Azur; 

- Asociatia New Millenium solicită prelungirea contractului de închiriere în spaţiul din cămin 
2  internat  al Colegiul Tehnic Henri Coandă; 

- Centrul de Resurse si Asistenta Educationala SPERANŢA solicită prelungirea contractului 
de închiriere  în spaţiul din cămin 2 internat  al Colegiul Tehnic Henri Coandă. 

d) S-a promovat  proiectul de  hotărâre şi s-a adoptat HCL nr. 466/21.11.2017, privind  aprobarea 
atribuirii în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” 
Timişoara, în calitate de administrator, a Sălii de operaţie nr. 2 din blocul operator al Clinicii de 
Chirurgie Pediatrică, situată în imobilul din str. Iosif  Nemoianu  nr.2, către Universitatea de  
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, în vederea implementării proiectului de cercetare 
„Impelmentaţion of Robotic Surgery for Pediatric Patients”. 

9. Stabilirea raporturilor dintre proprietar şi administrator privind utilizarea imobilelor cu destinaţie 
medicală şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a fluxurilor medicale specifice la standarde 
ridicate: 
 

Aceste raporturi au fost stabilite prin contractele de administrare şi protocoalele specifice, 
încheiate cu fiecare unitate sanitară în parte. În cadrul serviciului se are în vedere respectarea 
prevederilor acestor documente în ceea ce priveşte activitatea de întreţinere, reparare, 
modernizare, extindere a imobilelor. 

10. Asigurarea continuităţii activităţii unităţilor sanitare  care se desfăşoară  în imobile 
retrocedate 
 

  Spitalele  care fac  obiectul de activitate  al Serviciului Şcoli Spitale, 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; 
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   Din punct de vedere managerial, activitatea este mai complexă şi se referă la exercitarea 
unui ansamblu  de atribuţii  şi competenţe  care au fost exercitate  de Ministerul Sănătăţii şi care au 
fost transferate  autorităţilor administraţiei publice locale în  baza OUG nr. 162/2008; 

11. Elaborarea şi promovarea unor hotărâri şi adoptarea acestora de către Consiliului Local, 
elaborarea de Dispoziţii ale Primarului, care concură la exercitarea atribuţiilor specifice 
serviciului, după cum urmează:  
 

- HOTĂRÂREA NR. 16/25.01.2017, pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 228/28.11.2016  privind  transmiterea dreptului de  administrare  
asupra  unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea 
Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se 
desfăşura  în fosta clădire a Comenduirii  Garnizoanei Timişoara situată în  P-ţa Libertăţii; 

- HOTĂRÂREA NR. 114/31.03.2017, privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită 
asupra spaţiului situate în clădirea Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu din  Timişoara, P-
ta Huniade nr. 3, atribuit către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 135/24.04.2007 modificată 
cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 259/31.07.2007; 

- HOTĂRÂREA NR. 161/08.05.2017, privind respingerea propunerii de schimbare a 
destinaţiei  imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” în vederea 
trecerii acestuia  din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Domeniul Public al Statului şi în 
administrarea  Ministerului  Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice pentru Universitatea 
de Vest Timişoara; 

- HOTĂRÂREA NR. 235/27.06.2017, privind schimbarea destinaţiei imobilului spălătorie şi 
atelier în regim parter şi teren construit şi neconstruit în cotă de 629,00mp/ 28.189,00 mp,  
situat în incinta imobilului în care a funcţionat Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” din 
Calea Aradului 56, în spaţiu pentru desfăşurarea activităţii de interes public şi atribuirea  
către Serviciul de Ambulanţă Timiş; 

- HOTĂRÂREA NR. 250/27.06.2017, privind modificarea componenţei Comisiei de analiză 
a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în imobile proprietatea 
Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 386/01.08.2014, Hotărârea 
Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 şi 
Hotararea Consiliului Local nr.21/07.07.2016; 

- HOTĂRÂREA NR. 281/28.07.2017, privind retragerea dreptului de administrare  al 
Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, fost Grup Şcolar „ Henri Coandă”, asupra imobilelor 
înscrise în CF nr. 409456, CF nr. 409476, CF nr. 409462, CF nr. 409472 şi CF nr. 409479 
precum şi înscrierea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  asupra acestor imobile şi asupra imobilului înscris în CF nr. 414910; 

- HOTĂRÂREA NR. 309/28.07.2017, pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză 
a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în 
proprietatea Municipiului Timişoara; 

- DISPOZIŢIA NR. 560 din data: 03.05.2017, privind constituirea comisiei de negociere a 
preţurilor, în vederea atribuirii contractului pentru activitatea de “ Reparaţii şi întreţinere a 
imobilelor deţinute sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara, a infrastructurii din 
incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte 
construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, 
către COLTERM SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 
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- DISPOZIŢIA NR. 1235 din data: 20.07.2017, privind constituirea Comisiei de recepţie la 
terminarea lucrărilor aferente Contractului de lucrări nr. SC2017 – 14663/15.06.2017, 
încheiat cu COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 

- DISPOZIŢIA NR. 1328 din data: 09.08.2017, privind constituirea  Comisiei de   predare  a 
imobilului - clădire şcoală S+P+2E şi teren în suprafaţă de 4314 mp,  situat  în Timişoara  
Calea Aradului nr.56  înscris în CF nr. 444738 Timişoara, către  Ministerul Educaţiei  
Naţionale prin Ispectoratul Şcolar Judeţea Timis 

- DISPOZIŢIA NR. 1364 din data: 17.08.2017, privind constituirea comisiei de licitaţie 
pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat prin licitaţie publică cu strigare. 

 

12. Demararea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de reparaţii 
 

La nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, sunt în proprietate imobilele unde se 
desfăşoară activităţile de învăţământ preşcolar, secundar inferior şi superior şi unităţile sanitare, 
respectiv Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis 
Ţurcanu” şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş.  

În atribuţiile Serviciului Şcoli Spitale intră execuţia lucrărilor de reparaţii, întreţinere, 
intervenţii, la clădiri şi instalaţiile aferente acestora, astfel încât să fie asigurată buna funcţionare a 
acestor unităţi. 

Toate aceste lucrări se execută în conformitate cu Contractul nr. SC2017 – 
14663/15.06.2017 pentru activitatea de “Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în 
administrarea Municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor 
rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, 
manipulare, transport şi depozitare”, contract atribuit prin H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către  
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 

 
Pe parcursul anului 2017 au fost executate următoarele categorii de lucrări: 
 

- Lucrări de reparaţii curente complexe: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire lucrare/categorii de lucrări 

1. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 37 - reparaţii pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, 
placări cu faianţă şi gresie, reparaţii/înlocuiri la instalaţii termice, electrice, sanitare 

2. 
Grădiniţa cu program normal nr. 7 - reparaţii pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, 
placări cu faianţă şi gresie, reparaţii/înlocuiri la uşi, ferestre, instalaţii termice, electrice, 
sanitare 

3. 
 Grădiniţa cu program normal nr. 16 - instalare sistem de încălzire racordat la reţeaua de 
încălzire a municipiului 

4. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 27 - reparaţii pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, 
placări cu faianţă şi gresie, reparaţii/înlocuiri la uşi, ferestre, instalaţii termice, electrice, 
sanitare 

5. 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 – reparaţii pereţi, zugrăveli, reparaţii la instalaţia 
termică 

6. Grădiniţa cu program prelungit nr. 9-reparaţii acoperiş,interioare şi igienizări  
7. Grădiniţa cu program prelungit nr. 30-reparaţii acoperiş tip terasă, scări şi igienizări 

8. 
Grădiniţa cu program prelungit PP 13, zona aeroport -reparaţii acoperiş tip terasă 
,reparatii interioare 

9. Şcoala Gimnazială nr. 26 - Reparaţii pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, placări cu 
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faianţă şi gresie, reparaţii/înlocuiri la uşi, ferestre, instalaţii termice, electrice, sanitare 

10. 
Şcoala Gimnazială nr. 30 - reparaţii din categoria construcţii: tencuieli, zugrăveli, 
placări cu panouri din gips carton; reparaţii instalaţii electrice, termice şi sanitare 

11. 
Liceul Teoretic Grigore Moisil – reparaţii mobilier teren de sport (console beschet, 
poarta handbal, stâlpi fileu volei, gard protecţie) şi poarta acces. 

12. 
Liceul (fost) Tudor Tănăsescu - pentru relocarea Liceului de Arte Plastrice – reparaţii 
etajele I şi II pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, placări cu faianţă şi gresie, 
reparaţii/înlocuiri la instalaţii termice, electrice, sanitare 

13. 
Liceul Teoretic Bela Bartok – reparaţii: pereţi, zugrăveli săli clasă şi grupuri sanitare, 
instalaţie electrică, termică şi sanitară 

14. 

Liceul Teoretic Nicolaus Lenau (internat şi cantină)  
- reparaţii pereţi, vopsitorii / zugrăveli: holuri parter şi etaj 1, săli de clasă parter, sala de 
sport, cantină 
- reparaţii grupuri sanitare etaj I: placări cu gresie şi faianţă, zugrăveli, înlocuire corpuri 

15. Spitalul Victor Babeş – alimentare cu energie electrică a computerului tomograf 

16. 
Spitalul Victor Babeş – reparaţii la etajele I şi II pereţi, zugrăveli, reparaţii pardoseli, 
placări cu faianţă şi gresie, tavan fals, reparaţii/înlocuiri la instalaţii termice, electrice, 
sanitare 

 
 

- Lucrări în regim de avarie: 
 

În perioada iunie – decembrie 2017 au fost transmise peste 100 solicitări pentru intervenţie 
în regim de avarie (urgenţe) din partea directorilor de grădiniţe, şcoli gimnaziale, colegii/licee, 
spitale, pentru defecţiunile apărute cu preponderenţă la instalaţiile de apă, încălzire şi canalizare. 
 
 

Totodată, subliniem faptul că în urma furtunii din data de 17.09.2017 au fost avariate şi/sau 
distruse învelitorile mai multor corpuri de clădire în care îşi desfăşoară activitatea unităţi de 
învăţământ şi sanitare.  

Având în vedere această stare de fapt, începând cu primele ore ale zilei de 18.09.2017, 
personalul responsabil din cadrul Serviciului Şcoli Spitale, împreună cu reprezentanţii companiei 
Colterm, companie cu care este încheiat contractul pentru lucrări de reparaţii, s-au deplasat în teren 
pentru constatări, măsurători şi, în acceaşi zi, au fost demarate lucrările de reparaţii în regim de 
urgenţă.  

În urma constatărilor din teren, au fost demarate lucrările de reparaţii în regim de urgenţă 
necesare pentru remedierea daunelor produse de fenomenul meteorologic extrem, la unităţile cele 
mai afectate, după cum urmează:  

 
 

 
Nr. crt. Denumire unitate de învăţământ/sănătate 

1 Grădiniţa PP48 
2 Şcoala Gimnazială nr. 2 
3 Şcoala Gimnazială nr. 26 
4 Şcoala Gimnazială nr. 27 
5 Şcoala Gimnazială nr. 28  
6 Colegiul Naţional C.D. Loga 
7 Liciceul Pedagogic Carmen Sylva 
8 Liceul Teoretic Grigore Moisil 
9 Liceul de Arte Plastice 
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10 Colegiul Economic F.S. Nitti 
11 Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu 
12 Colegiul Tehnic de Vest 
13 Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I  
14 Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu 
15 Colegiul Tehnic Henri Coandă 
16 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş 
17 Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă – Clinica de Ginecologie 

 
 

Pentru aceste lucrări au fost alcătuite mai multe echipe care au totalizat un număr de peste 
200 de muncitori. 

 
 

13. Demararea şi urmărirea obiectivelor de investiţii 
 

Realizarea obiectivelor de investiţii, aferente unităţilor şcolare şi sanitare aflate în 
proprietatea Municipiului Timişoara, au fost parte a atribuţiilor actualului serviciu în perioada 01.10 
– 31.05.2017, iar după reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului acestea au fost preluate 
de către Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană prin Biroul Construcţii Instalaţii.  

În acest sens, în perioada precizată anterior, au fost realizate următoarele: 

Denumire obiectiv  Stadiu de realizare 

Învăţământ preşcolar 

Audit energetic+Expertiza locală corp 
vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere 
Gradiniţa PP33 

Au fost elaborate şi promovate documentele aferente 
proiectului de hotărâre care a fost adoptat către de 
Consiliul Local – HCL nr. 299/28.07.2017, privind 
Aprobarea documentaţiei „Audit energetic + expertiza 
locală corp vechi + DALI + SF, şi realizarea obiectivului 
de investitii “Audit energetic + expertiza locală corp vechi 
+ DALI + SF + PT + AC Grădiniţa P.P. NR. 33, 
Timişoara, jud. Timiş” 

Actualizare D.A.L.I. + P.T. – Creşterea 
eficienţei energetice prin reabilitare 
termică construcţii şi instalaţii 
Gradiniţa P.P. 27, str. Brânduşei, nr. 15  

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 
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Actualizare D.A.L.I. + P.T. – Creşterea 
eficienţei energetice prin reabilitare 
termică construcţii şi instalaţii 
Gradiniţa P.P. 11, str. Versului, nr. 2 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

Învăţământ secundar inferior 

 Reabilitare faţadă la Şcoala Generală 
nr. 12 din Timişoara, Bv. Tinereţii 
(actual Regele Carol I), nr. 17 HCL 
111/03.03.15 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
şi a serviciilor privind dirigenţia de şantier (referate, caiete 
de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- obiectiv finalizat 

Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală 
nr.7  HCL 217/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- obiectiv finalizat 

Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala 
Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 
HCL13/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
şi a serviciilor privind dirigenţia de şantier (referate, caiete 
de sarcini, etc.) 

- elaborarea documentelor privind includerea obiectivului 
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 
obiectivul fiind inclus în acest program. 

Realizare mansardă la corpurile 
existente în regim P+1E şi P+2E - etapa 
I Şc. Gen. 25, Timişoara, str. 
Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 
402/2015 

- elaborarea documentelor privind includerea obiectivului 
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 
obiectivul fiind inclus în acest program. 

Reabilitare Sala Sport Şc. Gen. 18 HCL 
12/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 
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- obiectiv în curs de execuţie 

Achiziţie containere modulare cu 
destinaţia de spaţii de învăţământ 
pentru 10 săli de clasă la Şcoala 
Gimnazială nr.30, str.Aştrilor, nr.13, 
Timişoara" 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie (referate, caiete de sarcini, 
etc.) 

- a fost finalizată procedura de achiziţie şi a fost încheiat 
contractual de furnizare 

Actualizare D.A.L.I. + P.T. – Creşterea 
eficienţei energetice prin reabilitare 
termică construcţii şi instalaţii Şcoala 
generală nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

Actualizare D.A.L.I. + P.T. – Creşterea 
eficienţei energetice prin reabilitare 
termică construcţii şi instalaţii Şcoala 
generală nr. 24, str. Brînduşei, nr. 7 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

Actualizare D.A.L.I. + P.T. – Creşterea 
eficienţei energetice prin reabilitare 
termică construcţii şi instalaţii Şcoala 
generală nr. 2, str. Mureş, nr. 8 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.); 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

Învăţământ secundar superior  

Reabilitare acoperiş internat Colegiul 
Silvic HCL 216/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- obiectiv finalizat 
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Reabilitare construcţii şi instalaţii la 
corp clădire atelier Colegiul Tehnic 
Regele Ferdinand str.Renaşterii nr.24/A 
HCL 301/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- obiectiv în curs de execuţie 

Reabilitare corp B Lic. W. Shakespeare 
– instalaţii, corp Piaţa Romanilor nr. 
13, HCL 300/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- obiectiv finalizat 

Mansardare şcoala P+1E pentru 
amenajarea 4 săli de clasă, rezultând 
P+1E+M la Liceul Vlad Tepeş din 
Timişoara, str. Surorile Martir Caceu 
(fosta Negoiu), nr. 47                                                                               
HCL 400/2015 

- elaborarea documentelor privind includerea obiectivului 
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 
obiectivul fiind inclus în acest program. 

Racord şi spor de putere la Liceul 
Teoretic "Nikolaus Lenau" Timişoara 

Obiectiv finalizat 

DALI Creşterea eficienţei energetice 
prin reabilitare termică construcţii şi 
instalaţii  Colegiul Tehnic 
"ELECTROTIMIȘ"str. M. Millo nr.2/A 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.); 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

DALI Creşterea eficienţei energetice 
prin reabilitare termică construcţii şi 
instalaţii    la Colegiul Tehnic "HENRI 
COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

 DALI Creşterea eficienţei energetice 
prin reabilitare termică construcţii şi 
instalaţii    Liceul Tehnologic de 

- Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
MEN privind oportunitatea investiţiei 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
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Industrie Alimentară      procedurilor legale de achiziţie a serviciilor de proiectare 
(referate, tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

Spitale  

Modernizare şi extindere Unitate de 
Primire Urgenţe la Spitalul Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara, str. 
Gh. Dima nr. 5, HCL 591/2013 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- lucrare finalizată  

Construire şi montare lift persoane 
imobil Clinica de Oncologie, Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenţă , str. V. 
Babeş nr.22 Timişoara HCL 
451/30.10.2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- lucrare finalizată  

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, 
la Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă, B-dul Revoluţiei nr.6 
Timişoara  
HCL 452/30.10.2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- lucrare în curs de execuţie 

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

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
(referate, caiete de sarcini, etc.) 

- lucrare în curs de execuţie 

Staţie şi instalaţii abur la Spitalul 
V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13                                                      
HCL 302/2015 

- Elaborarea documentelor necesare demarării 
procedurilor legale de achiziţie a lucrărilor de construcţii 
şi a serviciilor privind dirigenţia de şantier (referate, caiete 
de sarcini, etc.) 

- urmărirea execuţiei lucrărilor; 

- lucrare finalizată 

Proiect complex de investiţii +PT 
Extindere şi modernizare ansamblu 
construit existent la Spitalul de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr. V. 
Babeş Timişoara, etapa I - Extindere 
centru de recuperare medicală 
respiratorie  

- elaborarea documentelor necesare demarării procedurilor 
legale de achiziţie a serviciilor de proiectare (referate, 
tema de proiectare, notă conceptuală, etc.) 

- elaborarea documentelor privind includerea obiectivului 
în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL),  
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D.A.L.I. şi AT pentru «Creşterea 
eficienţei energetice a clădirilor 
Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri 
Administrativ, Laboratoare, Spital 
TBC, Spital Ifecţioase I, Spital 
Ifecţioase II şi Spălătorie, Farmacie, 
Atelier, Centrala Termică” din 
Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 

- elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului 
Ministerului Sănătăţii privind oportunitatea investiţiei 

- elaborarea documentelor necesare demarării procedurilor 
legale de achiziţie a serviciilor de proiectare (referate, 
tema de proiectare, notă conceptuală, etc.); 

- Obiectiv propus a fi realizat din fonduri europene – Axa 
3 

 

14. Propuneri pentru anul 2018 – obiective majore: 
 

 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 evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Optimizarea/gestionarea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, prin  închiriere a spaţiilor sau refunctionalizarea acestora; 

 Atragerea de resurse la bugetul local al Municipiului Timişoara, prin închirierea spaţiilor 
disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Reducerea cheltuielilor de la bugetul local al Municipiului Timişoara prin optimizarea 
utilizarii spaţiilor din imobile;  

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

 Reactualizarea datelor din cărţile funciare aferente imobilelor (unităţilor de învăţământ şi 
sanitare) prin promovarea unor proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor 
parcelare, a înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren); 

 Colaborarea cu Biroul Construcţii Instalaţii în ceea ce priveşte evoluţia privind realizarea 
obiectivelor de investiţii aferente unităţilor de învăţământ şi sanitare, care au fost demarate 
anii anteriori (investiţii în continuare); 

 Propunerea de obiective noi de investiţii aferente unităţilor de învăţământ şi sanitare: 
 Expertiza tehnică în vederea reabilitării acoperişului şi faţadei imobilului aferent Liceului de 

Arte Plastice şi a Colegiului Tehnic de Vest; 
 Expertiza tehnică în vederea reabilitării corpului vechi de clădire al grădiniţei cu program 

prelungit nr. 9; 
 Expertiza tehnică şi reconstituire carte tehnică pentru Şcoala Gimnazială nr. 24; 
 Expertiza tehnică în vederea reabilitării acoperişului şi faţadei imobilului aferent căminului 

2 al Colegiului Tehnic Henri Coandă; 
 Renovare şi refuncţionalizate a fostei Grădiniţe PP 14 (Colegiul Bănăţean); 
 Reabilitare acoperiş/mansardă la Şcoala Gimnazială nr. 19, inclusiv reabilitarea corpului din 

Piaţa Avram Iancu; 
 Extindere corp clădire la: 
- Grădiniţa cu Program Prelunit 33; 
- Şcoala Gimnazială nr. 7; 
- Şcoala Gimnazială nr. 13; 
- Şcoala Gimnazială nr. 30; 
- Şcoala Gimnazială nr. 16; 
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- Şcoala Gimnazială nr. 25 (mansardare); 
- Liceul Vlad Tepeş (mansardare); 
- Liceul Teoretic Grigore Moisil. 
 Reabilitare acoperiş la Şcoala Gimnazială nr. 28 (din structura Liceului Teoretic J.L. 

Calderon); 
 Reabilitare termică (obiective propuse a fi realizate din fonduri europene – Axa 3) pentru: 
- Colegiul Tehnic Henri Coandă; 
- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. 
- Liceul Teoretic Grigore Moisil 
      Reabilitare construcţii şi instalaţii la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu; 

            Reabilitare faţadă şi învelitoare Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu; 

- Achiziţie construcții modulare pentru săli de clasă la Liceul Teoretic Grigore Moisil,Școala 
Generală 19; 

 PT extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă; 
 Proiectare şi execuţie buncăr pentru accelerator la  Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă; 
 Proiectare şi execuţie maternitate Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă; 
 Extindere corp B secţiile chirurgie, prematuri şi laborator pneumoftiziologie şi reabilitare 

clădire existentă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu; 
 Refuncţionalizare, reabilitare şi realizare pasarelă legătură extindere corp B – spaţii corp 

vechi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu; 
 Lucrări de reparaţii construcţii şi instalaţii – clinica de infecţioase a Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş; 
 Realizare complex de investiţii şi PT pentru extindere şi modernizare ansamblu construit 

existent la Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş; 
 Reabilitare termică construcţii la Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 

Victor Babeş. 
 

 Lista de reparaţii pentru 2018 urmează să fie finalizată în cursul lunii ianuarie, în urma 
vizitelor la fiecare unitate de învăţământ în parte. Totodată, după constatările din teren, se 
vor stabili priorităţile privind execuţia lucrărilor pentru unităţile de învăţământ şi sanitare, cu 
încadrarea în resursele bugetare alocate şi stabilite prin contractul nr. SC2017 – 
14663/15.06.2017 pentru activitatea de “Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau 
aflate în administrarea Municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi 
eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote 
şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, contract atribuit prin 
H.C.L. nr. 188/12.05.2017, către  COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM 
S.A. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

 STRUCTURA SERVICIULUI PUBLIC CRE

Serviciul Public Creșe func
Timișoara. Activitatea acestui serviciu este coordonat
funcţia de conducere fiind  exercitat

 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI  
 

Serviciul Public Creșe este compus din 132 angaja

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
 

Activitatea Serviciului Public Cre
de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârst

Serviciul Public Creșe Timi
Timișoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1  

 Creşa „Fat Frumos” , cu o capacitate de 90 de locuri 
 Creşa „Cosânzeana” cu o capacitate de 145 de locuri 

str. Brândusși nr. 15 și str. Stegarilor nr. 2;
 Creşa „Harap Alb” cu o capacitate de 55
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 SERVICIUL PUBLIC CREȘE 

 

STRUCTURA SERVICIULUI PUBLIC CREȘE 

șe funcţionează, în prezent, în subordinea directă a Consiliului Local 
șoara. Activitatea acestui serviciu este coordonată de doamna director Patricia Chelbu

funcţia de conducere fiind  exercitată cu caracter temporar. 

NENŢA SERVICIULUI  PUBLIC CREȘE 

șe este compus din 132 angajaţi, având următoarea structură :

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI  

Activitatea Serviciului Public Creșe constă în oferirea, pe timpul zilei a serviciilor integrate 
și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.  

Timișoara funcţionează în Municipiul Timisoara, având sediul în 
șoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1  şi are în structura sa: 

capacitate de 90 de locuri – str. Mureș nr. 6 și str. Muzicescu nr. 9;
Creşa „Cosânzeana” cu o capacitate de 145 de locuri – str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13a, 

și nr. 15 și str. Stegarilor nr. 2; 
Creşa „Harap Alb” cu o capacitate de 55 de locuri – str. Narciselor nr.5 și str. Semenic nr.8;
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ţionează, în prezent, în subordinea directă a Consiliului Local 
ă de doamna director Patricia Chelbu-Goje, 

structură : 

ă în oferirea, pe timpul zilei a serviciilor integrate 

ţionează în Municipiul Timisoara, având sediul în 

ș nr. 6 și str. Muzicescu nr. 9; 
str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13a, 

și str. Semenic nr.8; 
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 Creşa „Sânzaiana” cu o capacitate de 80 de locuri- str. V Lupu nr. 29a și str. Leonard nr. 13; 
 Creşa  „Zâna Zorilor” cu o capacitate de 100 de locuri- zona Stadion și str. Versului nr. 2; 
 Creşa „Lucefărul “ cu o capacitate de 90 de locuri – str. Dragasani nr.1; 
 Creșa „Prâslea Cel Voinic” cu o capacitate de 30 de locuri  - str. Independenței nr. 18; 
 Creșa „Dumbrava Minunată” cu o capacitate de 90 de locuri – str. Calea Aradului nr.38; 
 Creșa „Palatul De Cleștar” cu o capacitate de 120 de locuri – str. Calea Martirilor nr. 64. 

 Serviciul Public Creșe urmăreşte fundamentarea bugetului propriu din bugetul local, 
realizarea cererilor pentru deschiderile de credite bugetare, precum şi respectarea procedurilor 
privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, respectiv evidenţa contabilă sintetică şi analitică a 
cheltuielilor bugetului local aferente următoarelor capitole componente ale bugetului local:  

Cap. 68 „Asigurări şi asistenţă socială”. 

Activitatea Serviciului Public Creșe constă în gestionarea resurselor din bugetul local, 
efectuarea şi urmărirea plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget. 

 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 
 

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele aspecte: 

    a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, 
socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de 
potenţialul său evaluat; 

    b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, 
organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; 

    c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a 
demersurilor educaţionale la vârstele timpurii; 

    d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei; 

    e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. 

 

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile noastre sunt: 

    a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea 
fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor 
dificultăţi/deficienţe de dezvoltare; 

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

    c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; 

    d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie 
parentală, de informare. 
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 Aceste tipuri de activități sunt asigurate de biroul administrativ din cadrul Serviciului Public 
Creșe. Personalul administrativ urmărește realizarea obiectivelor și asigură condițiile necesare 
pentru desfășurarea acestora. 

 În acest sens, activitățile Serviciului Public Creșe sunt structurate astfel:  

 Resurse umane: 
 

- organizarea concursurilor pentru angajare ( publicarea anunțurilor, stabilirea comisiei, preluarea 
dosarelor, selectarea dosarelor, organizarea probei scrise, elaborarea subiectelor, corectarea 
lucrărilor, afișarea rezultatelor, clarificarea contestațiilor, susținerea interviului/proba practică, 
afișarea rezultatelor,  clarificarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale); 

- efectuarea programărilor la Medicina Muncii; 
- întocmirea Referatelor și Dispozițiilor de încadrare; 
- întocmirea contractelor de muncă a personalului nou angajat ( calcularea vechimii în muncă, 

stabilirea salariului și a zilelor de concediu); 
- întocmirea fișelor de post; 
- întocmirea actelor adiționale (după caz); 
- întocmirea Referatelor și Dispozițiilor de suspendare/încetare; 
- întocmirea Notei de lichidare; 
- întocmirea pontajului, statului de plată, situației recapitulative, borderourilor de viramente; 
- depunerea declarațiilor aferente contribuțiilor datorate; 
- eliberarea adeverințelor, fluturașilor de salariu; 
- întocmirea programatorului de concedii; 
- întocmirea dosarului pentru recuperarea sumelor plătite pentru concediile medicale de la CJAS 

Timiș.    
 

 Protecția Muncii și Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă: 
 

- instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică a angajaților; 
- completarea fișelor de instruire; 
- întocmirea tematicilor anuale; 
- întocmirea instrucțiunilor proprii pe fiecare funcție de încadrare; 
- întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor pentru noii angajați; 
- supravegherea angajaților și conducătorilor locurilor de muncă în vederea respectării legii 

securității si sănătății în muncă; 
- programarea angajaților noi la medicina muncii, precum și controlul periodic pentru angajații 

existenți; 
- aducerea la cunoștință a angajaților noile modificări ale legii; 
- evaluarea prin test a cunoștințelor noilor angajați; 
- evaluarea periodică orală a cunoștințelor angajaților existenți; 
- întocmirea comitetului de securitate și sănătate în muncă; 
- comunicarea în permanență cu angajații și conducătorii locurilor de muncă în vederea asigurării 

depline a securității și sănătății în muncă. 
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 Contabilitate: 
 

-  evidenţa analitică a sumelor aprobate din Bugetului Local pentru Cap. 68.02.11 Creșe; 

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

- întocmirea ordinelor de plată; 

- înregistrarea documentelor contabile ; 

- acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara 
localităţii, justificarea şi evidenţierea acestora; 

- evidenţa sintetică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar precum şi a materialelor; 

- evidenţa salariilor personalului unităţii; 

- realizarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi virament, efectuarea operaţiunilor în numerar prin 
casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată pe capitole bugetare conform 
specimenelor de semnături prin Trezoreria Timişoara; 

- întocmirea Dării de seamă contabile proprii, a  anexelor pentru bilanţul propriu (situaţia fluxurilor 
de trezorerie în lei şi în valută; situaţia activelor şi datoriilor proprii; plăţi restante; situaţia activelor 
fixe neamortizabile; situaţia activelor fixe amortizabile, etc), raportul explicativ lunar/anual. 

 Achiziții publice: 
 

- centralizarea notelor de fundamentare privind bunurile si serviciile necesare desfășurării activității 
primite de la personalul din cadrul unităților Serviciului Public Creșe; 

- constatarea necesitaților reale și stabilirea priorităților; 
- întocmirea referatului de necesitate și oportunitate; 
- întocmirea caietului de sarcini/fișei tehnice de date; 
- stabilirea valorii achiziției și a sursei de finanțare;  
- stabilirea procedurii de achiziție și justificarea criteriului de atribuire; 
- publicarea anunțului sau inițierea achiziției directe; 
- analizarea ofertelor; 
- atribuirea contractului sau achiziției; 
- urmărirea contractelor și efectuarea comenzilor; 
- întocmirea documentelor pentru efectuarea plăților. 

 

 Administrarea locurilor pentru copii: 
 

- stabilirea criteriilor privind acceptarea copiilor în creșă; 
- stabilirea perioadei de înscriere a copiilor în creșe; 
- preluarea dosarelor de înscriere a copiilor în creșe; 
- analizarea dosarelor depuse și stabilirea punctajului; 
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- întocmirea listelor cu rezultatele obținute; 
- soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale; 
- repartizarea copiilor în unitățile serviciului; 
- urmărirea parcursului copiilor în creșă; 
- scoaterea din evidență (în caz de neprezentare pentru o perioadă mai mare sau egală cu 4 

săptămâni consecutive, fără documente medicale justificative); 
- colaborarea cu părinții sau cu reprezentanții legali ai copiilor. (organizarea ședințelor, anunțarea în 

caz de situații neprevăzute). 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2018: 
 

- renovarea creșelor existente; 

- inaugurarea creșelor Palatul de Cleștar și Dumbrava Minunată; 

- implementarea sistemelor de supraveghere video și antiincendiu în cadrul unităților Serviciului 
Public Creșe; 

- îmbunătățirea procesului de îngrijire a copiilor; 

- ocuparea posturilor vacante aprobate, în vederea desfășurării activității în parametrii optimi; 

- sporirea eficacităţii şi eficienţei activităţii, desfăşurate in cadrul Serviciului Public Creșe. 

 

V. Directia Comunicare-Relationare 
 

STRUCTURA  DIRECŢIEI COMUNICARE – RELATIONARE 

 Direcţia Comunicare-Relationare funcţionează în subordinea domnului Viceprimar Dan 
Diaconu conform H.C.L nr. 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 
Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara având 
următoarea structură: 

- Biroul Comunicare 

 Compartimentul Comunicare electronică  

 Compartimentul Monitorul Primăriei 

 Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice 

 Compartimentul Centrul de Informare Turistică 

- Biroul Relaţii Internaţionale 

Biroul Comunicare 
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Conform Hotărârii Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea 
Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara,  a fost înfiinţat Biroul Comunicare cu următoarele elemente structurale:  
Compartimentul   e-Comunicare   şi-a   schimbat   denumirea   în Compartimentul   Comunicare 
Electronică (2 posturi), a fost înfiinţat Compartimentul  Monitorul  Primăriei (2  posturi), 
Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informații Publice(3 posturi) a fost obţinut prin  
reorganizarea  Compartimentului  Presă și  preluarea  persoanei  desemnate  să  asigure  liberul  
acces  la  informațiile  publice  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, Compartimentul  Centrul  de  Informare  Turistică (2  posturi  
contractuale). Biroul Comunicare are  în componenţă  1 şef de birou şi 9 posturi. 

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice  

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice are în componenţă 3 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI 
INFORMAŢII PUBLICE 

Compartimentul  are ca  obiect  de  activitate  asigurarea  unei permanente comunicări a primăriei, 
ca instituţie publică,  cu cetăţenii şi comunitatea locală,  colaborarea  cu  jurnaliştii,  redactarea  şi 
transmiterea de comunicate, organizarea conferinţelor de presă, editarea de materiale informative, 
comunicarea cu cetăţenii.  Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Timişoara asigură, 
conform legislaţiei, reprezentarea publică a instituţiei, în calitate de interfaţă comunicaţională între 
primărie şi opinia publică prin intermediul mass-media. Astfel, purtătorul de cuvânt gestionează 
procesele de comunicare prin care: opinia publică este informată din oficiu sau din proprie iniţiativă 
cu privire la activitatea instituţiei. Totodată, împreună cu persoana desemnată pentru aplicarea Legii 
544/2001, furnizează jurnaliştilor, la cerere, informaţii despre activitatea curentă a instituţiei; 
urmăreşte  îmbunătăţirea  continuă a imaginii publice a instituţiei şi informarea promptă şi corectă. 
Compartimentul purtător de cuvânt şi informaţii publice gestionează şi problemele legate de 
aplicarea legislaţiei privind transparenţa şi are ca atribuţii gestionarea  solicitărilor  în  baza  Legii  
544/2001  a  liberului  acces  la  informaţiile  publice  venite  din partea cetăţenilor, instituţiilor şi a 
mass-media. 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017   

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice s-a  implicat  în  cursul  anului 2017  în  
organizarea  mai  multor  evenimente de informare şi promovare cu un impact deosebit în rândul 
timişorenilor.  Promovarea  transparenţei  decizionale  şi  a  democraţiei  participative,  realizarea  
unei  corecte  informări  a  cetăţenilor  sunt  obiective  ale  activităţii  municipalităţii  în  relaţia  cu  
mass-media,  iar  această relaţie este menţinută prin intermediul conferinţelor de presă, al 
comunicatelor de presăşi 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, dar ele se  organizeazăşi  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 avem în  anul  2017  un  număr  de  65  de  conferinţe  de  presă organizate,  
având  diferite  teme,  la  care  au  luat  parte  jurnaliştii  din  presa  locală şi  centrală,  accesul  fiind  
liber.  Compartimentul  Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice a  pregătit  documentaţia  aferentă:  
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comunicate  de  presă,  prezentări  de  proiecte,  informări  publice.  Comunicatele  de  presă sunt  
redactate  periodic  şi  sunt  menite  să informeze  mass-media,  precum  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 2017 
au fost postate pe site-ul www.primariatm.ro un număr de 716 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  6 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 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 solicitarea de informaţii sau diferite   alte   
subiecte.    

În  ceea  ce  priveşte  raportul  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public  la  nivelul  
Primăriei  Municipiului  Timişoara  în  anul  2017, Compartimentul  Purtător de Cuvânt şi 
Informaţii Publice a  preluat  de  la  instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un 
număr de 553 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) –273;  

-modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -  62;  

- acte normative, reglementări – -  29;  

- activitatea liderilor instituţiei –-  7;  

-informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 -   4 

-  altele  (informaţii  privind  autorizaţii  de  construire,  PUG, PUZ,  acorduri  exerciţii  comerciale,  
detalii  privind  situaţiile  juridice,  terenuri,  locuinţe,  liste,  detalii  privind  procesele  Primăriei 
Municipiului Timişoara) -  178.  

Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil a fost de  526, alte -  27 solicitări făcând parte 
din  categoria  informaţiilor  exceptate  de  la liberul  acces  al  cetăţenilor,  conform  Legii  
544/2001,  art.12 lit. d.   
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Primarului  Municipiului  Timişoara  i-au  fost  adresate,  în cursul  anului  2017,  un  număr  de  79  
de  reclamaţii administrative, de către petenţii nemultumiţi de răspusurile primite la solicitările 
făcute în baza Legii 544/2001. Dintre aceste reclamaţii  0 au fost rezolvate favorabil reclamantului, 
restul de 79 fiind respinse ca neîntemeiate.   

 

Compartimentul  Monitorul  Primăriei 

Compartimentul  Monitorul  Primăriei are în componenţă 2 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI  

Compartimentul Monitorul Primăriei se ocupă  de  redactarea  ziarului  Monitorul  Primăriei  
Municipiului  Timişoara,  publicaţie care  apare  lunar şi care a devenit tot mai consistentă în timp, 
precum şi de redactarea de materiale informative şi de promovare.  Acţiunea  de  tipărire  a  
Monitorului  Primăriei Municipiului  Timişoara,  ziarul  Primăriei,  a  fost  demarată  în 2002 în  
ideea  unei  mai  bune  informări  a  cetăţenilor  municipiului  cu privire  la  activităţile  Primăriei şi  
Consiliului  Local  Timişoara,  dar  şi pentru  a  încuraja  iniţiativele  societăţii  civile,  a  promova  
istoria  şi  trecutul  oraşului,  a  face cunoscuţi oameni care fac cinste oraşului.  

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017   

Monitorul Primăriei Timişoara este o publicaţie editată lunar şi este distribuit  în  mod  gratuit  în  
casele  timişorenilor. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, de la an la an, a sporit numărul de 
pagini şi volumul de informaţii. Astfel,formatul publicaţiei în anul 2017 a fost: A3, alb –negru, 
hârtie  de  ziar,  16  pagini,  apariţie  lunară,  distribuţie  gratuită  la  cetăţeni,  în  cutia  poştală.  
Tirajul  actual este de 125.000 de exemplare. În anul 2017 au fost editate 12 numere, pentru care s-a 
realizat redactarea materialelor, selectarea imaginilor, punerea în pagină, transmiterea către 
tipografie, verificarea editării, preluarea tirajului tipărit şi predarea către distribuitor, monitorizarea 
distribuţiei. Monitorul Primăriei este editat în conformitate cu legislaţia actuală, care impune 
publicarea hotărârilor de consiliu local şi altor anunţuri publice.  În plus, publicaţia asigură legătura 
direct cu cetăţenii prin intermediul taloanelor care revin cu întrebări şi solicitări ale acestora şi 
cărora li se răspunde în paginile ziarului sau telephonic, ori prin e-mail. Astfel,  în anul 2017 s-au 
primit 218 sesizări sau solicitări de la cetăţeni, gradul de răspuns fiind de sută la sută. În acest 
context, pentru o mai bună informare a cetăţenilor, dar mai ales pentru a oferi un instrument de 
lucru pentru cei interesaţi, care aplică hotărârile consiliului local, în anul 2017 a fost editată şi o 
broşură informativă, ca o colecţie privitoare la legislaţia locală, care conţine hotărârile consiliului 
local. Astfel, au fost editate 4 numere ale acestei broşuri, câte unul pe trimestru, fiecare volum 
având aproximativ 300 de pagini. Compartimentul Monitorul Primăriei a redactat publicaţia, a 
realizat paginarea, trimiterea către tipografie, monitorizarea tipăririi şi preluarea tirajului. De 
asemenea, au fost lansate procedurile pentru achiziţia serviciilor de editare pentru anul 2018 pentru 
ziarul Monitorul primăriei şi pentru broşura cu caracter informativ.   

Compartimentul   Comunicare Electronică  

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronicăare în componenţă 2 posturi de execuţie, ambele ocupate. 
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronică are ca obiect de activitate informarea publicului larg 
privind activitatea Primăriei Municipiului Timişoara prin mijloace electronice cu cetăţenii. Acest 
lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului www.primariatm.ro, 
precum și actualizare şi gestionare sistem de comunicare si informare facila a cetătenilor – panouri 
informative și alte mijloace electronice; achiziţii publice. 

 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 

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 31 în topul audienţei pe anul 2017. 

În anul 2017, 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 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 
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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.   

 

Compartimentul  Centrul  de  Informare  Turistică  

1. Compartimentul Centrul de Informare Turistică, în cadrul Direcţiei Comunicare-Relaţionare, 
având ca director executiv pe d-nul Ciprian Nyari  

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

3. 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 şi pentru promovarea serviciilor turistice şi a 
evenimentelor culturale. 

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 expoziţii de pictură, grafică, fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2017: 

4.1 Oferirea de informaţii turistice în cadrul Centrului de Informare Turistică 

- În anul 2017 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de 21.042 turişti, 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 2016, an în care centrul a fost vizitat de 18.912 

persoane, numărul turiştilor a fost cu 11,3% mai mare.  

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

4.2 Întreţinerea web-site-ului www.timisoara-info.ro 
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Pe website-ul www.timisoara-info.ro Centrul de Informare turistică introduce permanent date 
referitoare la evenimentele culturale din Timişoara şi actualizează diverse informaţii referitoare la 
obiectivele turistice, servicii turistice, spectacole, festivaluri şi alte evenimente culturale, informaţii 
utile, fotografii, etc. 

4.3 Participări la târguri de turism  

Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare Turistică, a participat în anul 2017 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 2017 
- Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume – martie 2017 

- Târgul de pe Pod, în cadrul zilelor oraşului Szeged, în baza colaborării dintre Timişoara şi oraşul 
înfrăţit, Szeged – mai 2017 

- Târgul de Turism al României de la Bucureşti – noiembrie 2017 
 

În cadrul târgurilor a fost prezentată Timişoara ca şi destinaţie turistică, a fost promovat turismul 
local, regional şi principalele evenimente culturale din anul 2017. Au fost purtate discuţii cu 
operatori de  turism şi s-au oferit informaţii turistice vizitatorilor, care au pus întrebări despre 
Timişoara şi  împrejurimi. 

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

Participarea la Târgul de la Bucureşti s-a făcut cu un stand Top de 20 mp, în care au fost distribuite 
materiale de promovare turistică, au fost prezentate videoclipuri cu principalele evenimente 
culturale din Timişoara, de pe parcursul anului. În standul Timişoarei a fost prezent şi Polul de 
Creştere Timişoara, care a prezentat obiective turistice din zona polului de creştere. Acţiunile de 
promovare au fost completate de lucrări artistice de pictură ale artistei plastice Livia Mateiaş, de 
prezenţa în stand a Cramelor Recaş, cu degustări de vinuri din regiune şi de un program al 
magicianului Lorenzo Cristian, intitulat Timişoara Magic Show.  

4.4 Realizarea şi distribuirea de materiale de informare şi promovare turistică 

În vederea participării la târguri şi evenimente, precum şi pentru distribuirea de materiale de 
informare şi promovare turistică pentru vizitatorii oraşului, în anul 2017 au fost realizate 
următoarele tipărituri: 

-  25.000 de hărţi oficiale ale, ce cuprind harta oraşului şi indexul stradal. În acest sens au fost 
făcute corecturi, completări şi actualizări. 

- 25.000 buc. hărţi format A3 cu centrul Timişoarei, care conţin harta centrului, 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 tipărite:  
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- 11.000 pliante „Timişoara  -Harta şi atracţiile turistice” (română, engleză, germană) 

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

- 6.000 broşuri „Timişoara” (în limbile română, germană, engleză) 

Materialele de promovare se distribuie gratuit în cadrul târgurilor de turism, cât şi în cadrul 
Centrului de Informare Turistică, către turiştii care vizitează centrul, cât şi către diverse instituţii şi 
organizaţii, care organizează conferinţe, workshop-uri şi alte evenimente în Timişoara, cu 
participanţi din ţară şi străinătate şi care adresează cereri primăriei, în acest sens. 

4.5 Conferinţe, seminarii şi alte acţiuni cu caracter turistic: 

Prin HCL 119/31.03.2017 s-a constituit Consiliului Consultativ în domeniul Turismului,  structură 
consultativă fără personalitate juridică, pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, care funcţionează 
pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor 
publice în domeniul turismului. Consiliul Consultativ în domeniul Turismului poartă un dialog 
constant cu operatorii de turism și sectorul asociativ din domeniul turismului, la nivelul 
municipiului Timișoara şi propune măsuri necesare pe termen scurt, mediu și lung pentru 
încurajarea activităților turistice în Timișoara.  

În datele de 8.05, 22.05, 11.07 şi 16.10 au avut loc şedinţe de lucru ale Consiliului Consultativ în 
domeniul Turismului, în care au fost dezbătute diverse probleme în domeniul turismului din 
Timişoara. Centrul de Informare Turistică, a participat la aceste şedinţe. 

Pe lângă acestea, în anul 2017, Centrul a participat şi la alte conferinţe, workshopuri şi acţiuni de  
profil turistic, din care amintim: 

-  Conferinţa „Oportunităţi de dezvoltare, valorificare şi promovare a potenţialului turistic şi cultural 
al Oraşului Ciacova”, organizată de Polul de Creştere Timişoara în 23.02.2017; 

- Sesiune de dezbateri „Timişoara- Destinaţie Turistică 2021”, organizată de ClusTurBanat în 
3.03.2017; 

- Conferinţa Naţională de Turism, cu tema „Turism în Timiş – Turism în Banat: imagine şi mesaj”, 
organizată de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş în 10.03.2017; 

- Alte sesiuni interactive, organizate de ClusTurBanat, pentru valorificarea turismului local; 

- Dezbateri pe tema „Rolul și importanța transportatorilor în dezvoltarea turismului”, organizat de 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș și ClusTur Banat, 
împreună cu Asociația Timișoara – Capitală Culturală Europeană, în data de 16.05.2017; 

- Participare cu un stand de promovare turistică a Timişoarei şi a Banatului la expoziția BANAT 
AGRALIM, organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
“Regele Mihai I al României” din Timișoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, Primăriei Municipiului Timișoara în 
perioada 26-28.05.2017; 
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- Festivalul Bega Bulevard, septembrie 2017, unde Centrul de Informare Turistică, a participat  şi a 
distribuit pliante de informare turistică; 

- Workshop de prezentare a proiectului myTRIP Romania, organizat de echipa 100 Tracks, în 
colaborare cu Ministerul Turismului, la invitaţia Centrului Multifuncţional Bastion, în data de 
17.10.2017; 

- „Conferinţa managementului destinaţiilor culturale, - Sanctuarul de la Parţa”, organizată de 
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş în 31.10.2017. 

4.6 Organizarea de expoziţii, în cadrul Centrului de Informare Turistică 

În colaborare cu diverşi artişti plastici, fotografi, asociaţii culturale, Centrul a organizat în anul 2017 
următoarele expoziţii: 

- Timişoara poartă artă – Asociaţia Culturală Kratima – expoziţie de grafică (10.01-31.03); 

- Timişoara de ieri şi de azi (I)– Amariei Dani Ciprian – expoziţie foto, efecte artistice (1.04-31.05); 

- Discovery Timişoara – Emil Banciu – expoziţie de postere, diverse tematici (24.06-1.07); 

- Oraşul nevăzut – Daliana Iacobescu - expoziţie foto (1.07 – 31.07); 

- Clipe timişorene – Sanda Lăzărescu – expoziţie pictură ( 1.08 – 15.09); 

- Timişoara de ieri şi de azi (II)– Amariei Dani – expoziţie foto, efecte artistice (16.09-15.11); 

- Lemnul de dincolo de cer – ArhiepiMitropolia Banatului – (28.11 – 31.12); 

4.7 Diverse 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţiile 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 de Informare Turistică a întocmit mai multe situaţii statistice, situaţia turiştilor în 
Timişoara, în baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistică (INSSE); 

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

- Conform datelor furnizate de INSSE numărul de turişti sosiţi in Timişoara în 2017, (fără luna 
decembrie) a fost de 311.728 persoane, mai mare cu 9 % faţă de acelaşi interval din anul 2016, când 
au fost 285.639 sosiri. Numărul de înnoptări (fără luna decembrie), a fost de 633.111, mai mare cu 
3,6 % faţă de acelaşi interval din anul 2016, când s-au înregistrat 611.308 înnoptări. 

5. Obiective majore pe anul 2018 

- Continuarea activităţii de informare turistică;  
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- Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional şi îmbunătăţirea vizibilităţii Timişoarei, prin 
participarea la mai multe târguri naţionale şi internaţionale de turism; 

- Editarea şi tipărirea de noi materiale informative şi de promovare turistică a oraşului în diverse 
limbi străine; 

- Iniţierea de acţiuni, colaborări şi proiecte pe tema turismului, pentru a duce la îndeplinire unele 
măsuri, în baza strategiilor culturale ale Timişoarei. 

Prin activitatea sa, Biroul  Comunicare,  din  cadrul  Direcţiei  Comunicare-Relaţionare  contribuie  
la  asigurarea  unei  administraţii  eficiente, în  condiţii de legalitate şi  transparenţă, în  raport  
direct cu creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor 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 Internaţionale 

1. OBIECTIV GENERAL:  

Biroul Relaţii Internaţionale are ca obiectiv general iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare internaţională ale Municipiului Timişoara. 

2.   STRUCTURA BIROULUI 

În cursul anului 2017 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei Comunicare-
Relaţionare. 

3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 

Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, funcţionar 
public şi 6 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2017:   

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

Şef Birou: Diana Donawell 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 

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

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

c) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu asociaţii şi reţele de 
oraşe şi diverse instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale; 
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d) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu reprezentanţe străine 
în România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 

e) propune Primarului iniţierea de Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 

5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 

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 2017 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, cultural, mediu; 

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

• Faenza (Italia) ) – în domeniile: administrativ, social, cultural, sportiv, proiecte europene; 

• Karlsruhe (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural, sportiv, tineret; 

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

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

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

• Treviso (Italia) – în domeniul administrativ; 

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

• Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 

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

• Trujillo (Peru) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Da Nang (Vietnam) – în domeniile: administrativ, economic, turism; 

• Lublin (Polonia) – în domeniile: administrativ, cultural, şcolar, economic, servicii publice, 
proiecte europene. 

Oraşe partenere: 

• Munchen (Germania) – în domeniul serviciilor publice; 
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• Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina) – în domeniile: administrativ, serviciilor publice, 
cultural, sportiv; 

• Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 

• Pancevo (Serbia) – în domeniul administrativ; 

• Zrenjanin (Serbia) – în domeniile: administrativ şi proiecte europene. 

În 2017 s-au împlinit 25 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi 
oraşul Karlsruhe din Germania, ocazie cu care au fost organizate evenimente aniversare atât la 
Timişoara cât şi la Karlsruhe.  

5.1.2 COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 
INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2017, 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,  Art Nouveau European 
Route - Ruta Europeană a Modernismului, dintre care menţionăm:  

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

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelelor; 

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

- demersuri pentru participarea la diverse proiecte şi iniţiative europene; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 

- participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru tematice. 

 

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

COOPERAREA CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE ALTE CONTINENTE 

În cursul anului 2017, Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare cu oraşele Barcelona din Spania, Debrecen şi Mako din Ungaria, Kikinda şi 
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Vârşeţ din Serbia, Fez din Maroc şi Rijeka din Croaţia şi au fost iniţiate relaţii de cooperare cu 
oraşele Valencia din Spania, Trento din Italia şi Galway din Irlanda, după cum urmează: 

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

• Debrecen (Ungaria) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Mako (Ungaria) – în domeniul proiectelor europene; 

• Kikinda (Serbia) – în domeniile: administriv, cultural; 

• Vârşeţ (Serbia) – în domeniul administrativ; 

• Fez (Maroc) – în domeniul administrativ; 

• Rijeka (Croaţia) – în domeniul cultural; 

• Valencia (Spania) – în domeniile: administrativ, cultural, economic, dezvoltare locală; 

• Trento (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Galway (Irlanda) – în domeniul cultural. 

 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE STRĂINE DIN ROMÂNIA ŞI 
TIMIŞOARA ŞI CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE ALE ROMÂNEI ÎN STRĂINĂTATE 

În cursul anului 2017, Primăria Municipiului Timişoara a avut relaţii de cooperare cu:  

- ambasadele în România ale Republicii Austria, Republicii Federale Germania, Republicii 
Franceze, Republicii Italiene, Republicii Serbia, Republicii Coreea, Regatului Ţărilor de Jos, 
Republicii Peru, Statelor Unite ale Americii, Regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatului 
Spaniei, Federaţiei Ruse, Republicii Polone, Canadei, Republicii Belarus, Irlandei, Israelului, 
Republicii Populare Chineze, Republicii Argentina, Republicii Slovenia, Republicii Bulgare, 
Ungariei, şi Consulatul Ungariei la Cluj-Napoca; 

- ambasadele României în Franţa, Serbia, Danemarca, Ungaria şi Italia şi consulatele 
României la Marsilia şi Strasbourg; 

- consulatele din Timişoara ale Republicii Federale Germania, Republicii Serbia, Republicii 
Austria, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Tunisiene, 
Regatului Suediei, Republicii Cehe, Republicii Peru, Republicii Moldova, Ungariei, Republicii 
Bulgaria, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Coreea, Statelor Unite Mexicane şi 
Republicii Macedonia. 

5.4 DELEGAŢII STRĂINE PRIMITE 

În cursul anului 2017, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 64 de delegaţii 
străine, care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 34 delegaţii 
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diplomatice - reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor; 13 delegaţii din oraşe înfrăţite şi 
partenere şi 17 diverse delegaţii. 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2017, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 31 delegaţii, 
după cum urmează: 9 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri 
în cadrul reţelelor de oraşe, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 
13 deplasări – participări la conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc. 

5.6 PARTICIPARE LA ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

În cursul anului 2017, Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 5 evenimente: a 3-a 
ediţie a Festivalului Timfloralis (28-30 aprilie 2017), a 5-a ediţie a festivalului JAZZTM (30.06-
02.07.2017), „Ziua Timişoarei 2017” (2-5 august 2017), Conferinţa „Zilele Diasporei - RePatriot” 
(03.08.2017), „Zilele Culturii Sârbe la Timişoara” (vernisajul expoziţiilor din 3 şi 5 noiembrie 
2017). 

5.7 PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2017, Biroul Relaţii Internaţionale a fost implicat în implementarea a 4 proiecte 
europene şi 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+;  

- Proiectul „European Lublin – Cooperation for Culture” (Lublin oraş european – Cooperare 
pentru cultură); 

- proiectul „URBinclusion”, proiect în domeniul social finanţat în cadrul Programului de 
cooperare URBACT III al Comisiei Europene al cărui lider de proiect este oraşul Barcelona. 

De asemenea, Biroul Relaţii Internaţionale a făcut demersuri pentru participarea la mai multe 
proiecte iniţiate de reţeaua Eurocities. 

5.8 PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE 
PRIMARULUI  

În anul 2017 a fost promovat un număr de 3 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 

5.9 COOPERAREA CU AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ŞI CENTRALE 

În cursul anului 2017 a fost întocmit un număr de 11 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia Prefectului-
Judeţul Timiş, Ministerul Afacerilor Externe etc. 
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5.10 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei în limbi străine a primarului şi viceprimarilor; 

- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, 
acorduri, contracte, diverse documentaţii);   

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

5.11 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 

- 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 2017 

Indicatori aferenţi procesului de cooperare internaţională: 

• Număr acţiuni de cooperare internaţională realizate: 133 acţiuni  

(47 acţiuni cu oraşele înfrăţite şi partenere, 10 acţiuni cu reţelele de oraşe, 36 acţiuni cu ambasadele 
şi consulatele, 40 acţiuni diverse) 

• Număr oraşe cu care au fost iniţiate şi dezvoltate noi relaţii de cooperare: 10 oraşe (9 – 
Europa, 1-Africa) 

• Număr vizite delegaţii străine organizate: 64 delegaţii  

(34 delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor, 13 delegaţii din oraşele 
înfrăţite şi partenere şi 17 diverse delegaţii) 

• Număr deplasări externe organizate:  31 deplasări 

 (9 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor 
de oraşe, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 13 deplasări – 
participări la conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc.) 

 

Democraţie participativă / implicare civică 

Democrația participativă susține participarea activă a cetățenilor la viața democratică, dezvoltă 
dialogul între autoritățile publice și cetățeni, facilitează înțelegerea procesului legislativ în rândul 
cetățenilor, indiferent de vârstă, etnie, sex etc., promovează concepte și tehnici inovative de 
implicare și participare, creează structuri și strategii în domeniul politicilor, promovează cetățenia 
europeană activă și conștientizarea de către cetățeni a rolului lor major în conturarea viitorului 
Europei. 
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Un obicei devenit deja tradiție este reprezentat de implicarea constantă a cetățenilor Timișoarei în 
identificarea și rezolvarea problemelor de interes local. 

Deja de mai mulţi ani, la Timişoara funcţionează următoarele structuri cu rol consultativ: 

 20 Consilii Consultative de Cartier 

 1 Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret 

 1 Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale 

 1 Consiliu Consultativ în domeniul Turismului  

CARTIERE 

Cele 20 de structuri consultative timişorene cunoscute sub numele generic de Consilii Consultative 
de Cartier (CCC), au realizat şi în anul 2017 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. CCC-urile derulează o activitate 
neîntreruptă, începând din anul 2003. 

Similar anilor precedenți, pe parcursul anului au avut loc întâlniri ale reprezentanţilor administraţiei 
locale cu cetăţenii din cartierele Timişoarei. 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. În măsura în care acest lucru a fost posibil, 
solicitările au primit răspuns inclusiv în cursul şedinţelor. 

Atât investiţiile şi lucrările majore din cartiere, aflate în derulare, cât şi lucrările noi au fost 
prezentate în cadrul întâlnirilor.  

Evenimentele culturale realizate în cartiere au beneficiat în mod constant inclusiv 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 2017 – 
cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara şi administraţiei locale timişorene – seria de 
evenimente intitulate „Zilele Cartierului”. 

În total au avut loc 10 (zece) evenimente de acest gen. 

TINERI 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  (CCPT) este o structură consultativă fără 
personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, fiind formată 
din reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret.  

Structura este organizată în conformitate cu HCL nr. 243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 
326/26.06.2014, CCPT funcţionănd pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 
monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

Conform regulamentului, lunar 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.  

Și în anul 2017, în contextul punerii în practică a prevederilor Strategiei pentru Tineret, 
administraţia locală timişoreană a acordat o serie de finanţări, principalul grup de beneficiari fiind 
tinerii. 
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Pe parcursul întregului an, a fost continuată derularea proiectului strategic domeniul tineretului, nr. 
2016-1-RO01-KA205-024305, intitulat „Creating a framework and developing contents for 
tomorrow's youth centres”. Proiectul a fost aprobat prin intermediul HCL nr. 133/18.10.2016.  

Finanțat prin intermediul programului ERASMUS+, ca proiect strategic în domeniul tineretului/ 
Key Action 2 - Strategic partnership in  the field of: Youth, scopul proiectului este reprezentat de 
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. 

Municipiul Timişoara deține rolul de partener, coordonator fiind Fundaţia Judeţeană pentru Tineret 
Timiş. 

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. 

Proiectul vizează următoarele obiective: 

 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 

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

Urmare a implicării tinerilor în viaţa civică, Timişoara a devenit prima capitală a tineretului din 
România.  

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.  

Intenția tinerilor timișoreni pentru a-și găsi identitatea și a stabili legătura necesară cu comunitatea 
și cu orașul lor, constă în conectarea acestora la spaţiul urban, precum şi crearea unui sentiment de 
apartenență la comunitatea locală, realizate prin interacţiune şi implicare. 

Obiective specifice au fost următoarele: 

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 naional 

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 interveniilor de durată ale tinerilor în spațiul urban 

6. includerea spațiilor nevizitate, uitate, periferice în proiecte de revitalizare urbană 
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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. 

MINORITĂȚI NAȚIONALE 

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. 

Principalele probleme cu care se confruntă minorităţile naţionale au fost analizate în cadrul 
întâlnirilor lunare ale CCMN. 

La începutul lunii octombrie 2017, Primăria Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a 
Municipiului, cu participarea Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale, au organizat 
Festivalul Minorităţilor Etnice din Timişoara şi Festivalul Gastronomic, ambele aflate la cea 
de-a patra ediţie. 

Intenția municipalităţii a fost 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 intermediul acestui eveniment, municipalitatea îşi propune să păstreze şi să promoveze 
autenticitatea  tradiţiilor minorităţilor etnice din Timişoara, conferind totodată un imbold 
organizării de noi activități cu caracter etnic. 

Timişoara a avut dintotdeauna un renume în România datorită caracterului său multicultural, 
precum şi bunei înţelegeri dintre comunităţile şi etniile care o compun: români, germani, maghiari, 
sârbi, italieni, cehi, evrei precum şi alte naţionalităţi. 

Amestecul etnic al comunităţilor, caracterul multicultural şi toleranţa au făcut ca Timişoara să fie 
singurul oraș din România în care funcţionează trei teatre de stat în trei limbi naţionale: Teatrul 
Naţional Timişoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. Tot în 
oraşul de pe Bega se regăsește cel mai mare Corp Consular din România, există învăţământ 
preuniversitar în mai multe limbi străine: germană, maghiară, sârbă, engleză, franceză, italiană, 
există centre culturale ale Franţei şi Germaniei, gest al deschiderii către Europa. 

TURISM 

Creşterea constantă a numărului de turişti în Timişoara, în ultimii ani, prognozele optimiste cu 
privire la acest domeniu, generate de obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană în anul 
2021, dar şi de investiţiile în spaţiul public şi accesibilitate din ultima perioadă, generează noi 
provocări.   

În cursul lunii martie a.c., în organizarea Clusterului CLUSTUR Banat, a avut loc la Timișoara, în 
cadrul târgului de Turism „Vacanța” 2017, dezbaterea „Timișoara, destinație turistică 2021”. Pe 
lângă prezentările generate de subiectul dezbaterii, evenimentul a permis o lungă sesiune de discuții 
libere ale autorității locale, reprezentate de dl. viceprimar Dan Diaconu, cu operatorii de turism, 
ghizi și persoane interesate de acest domeniu. Concluziile acestor discuții s-au transformat într-un 
set de măsuri necesare pe termen scurt, mediu și lung pentru încurajarea activităților turistice în 
Timișoara.  
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A reieșit ca fiind necesară constituirea unui Consiliu Consultativ în domeniul Turismului pe lângă 
Primăria Municipiului Timișoara. 

În același timp, o strategie de turism la nivelul municipiului Timișoara, dezvoltată într-un mediu 
participativ, devine obligatorie, ca document de sine stătător, în plus față de capitolele dedicate din 
cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.  

Urmare a celor prezentate anterior, în data de 08.05.2017 (luni), cu începere de la orele 13.00, în 
Sala de Consiliu a administraţiei locale timişorene (bd. C.D. Loga nr. 1, et. 1), a avut loc ședinţa de 
constituire a Consiliului Consultativ în domeniul Turismului, sala devenind de această dată 
neîncăpătoare. 

Ședința a fost prezidată de dl. viceprimar Dan Diaconu şi moderată de dl. consilier local Radu 
Dimeca, secretar al „Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi 
taxe”. 

La noul consiliu consultativ au aderat într-o primă etapă peste 15 entităţi juridice cu activitate în 
domeniu, lista rămânând în continuare deschisă. 

Mai precizăm faptul că înscrierea în noua structură de consultare civică se realizează în 
conformitate cu prevederile anexei HCL nr. 119/31.03.2017 privind constituirea Consiliului 
Consultativ în domeniul Turismului şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu 
respectarea art. 5, 6. 

Pe parcursul întregului an, cu o frecvență de două luni au avut loc ședințe de plen CCT, precum și 
numeroase întâlniri în cadrul restrâns, în cadrul comisiilor de lucru ale structurii consultative nou 
înființate. 

Organism fără personalitate juridică, Consiliul Consultativ în domeniul Turismului reprezintă forul 
consultativ - pe lângă Primăria Municipiului Timişoara - în ceea ce priveşte politicile publice în 
domeniul turismului, la nivel local. 

Strategia de turism la nivelul municipiului Timişoara, dezvoltată într-un mediu participativ, devine 
obligatorie, ca document de sine stătător, în plus faţă de capitolele dedicate din cadrul Strategiei 
Integrate de Dezvoltarea Urbană. A fost remarcată implicarea deosebită în domeniul turismului din 
partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Polul de creştere Timişoara”. 

Necesitatea dialogului constant cu operatorii de turism și sectorul asociativ din acest domeniu la 
nivelul municipiului Timișoara este evidentă. Structura Consiliului Consultativ pe domeniu 
sectorial s-a dovedit a fi una viabilă în acest context.  

Toate acţiunile ar urma să fie corelate cu strategiile locale deja aprobate, urmând să se continue apoi 
pe termen lung (2030, 2040 etc.). 

Odată constituit, Consiliul Consultativ în domeniul Turismului a stimulat dialogul în domeniu. Se 
impune un efort susţinut pentru dezvoltarea turismului în Timişoara, punct nodal al întregii zone de 
vest a României. 

Turismul local reprezintă un adevărat motor al dezvoltării, orice discuţie, fie aceasta pro sau contra 
derulată în cadrul nou înfiinţatului Consiliu Consultativ în domeniul Turismului contribuind la 
dezvoltarea oraşului în care toţi cei prezenţi trăim. 

BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE (ianuarie – mai) 
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Biroul Organizare Evenimente a avut în componenţă un post şef birou şi 7 posturi de execuţie, până 
la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Timisoara, votate prin HCL nr.165/08.05.2017.   

Astfel, conform HCL nr.165/08.05.2017, s-a înfiinţat Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte 
Angajate ca şi Capitală Europeană a Culturii, care are în componenţă un post şef serviciu şi 8 
posturi de execuţie, obținute prin preluarea activităţii şi a unor posturi de la Biroul Organizare 
Evenimente şi de la Serviciul Relații Locale, Regionale şi Naționale.  
Biroul Organizare Evenimente a trecut în subordinea Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, 
conform HCL nr. 334/15.09.2017 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii la Casa de 
Culturã a Municipiului Timişoara, cu majoritatea atribuţiilor specifice, o parte dintre ele fiind 
preluate de Serviciul UIP – Capitală EU. 
 
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, precum şi al Consiliului pe Probleme de Tineret. 

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, 
Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Târgul de Crăciun, Târgul de Paşte, decernarea 
titlurilor de Cetăţean de Onoare etc);  

- 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; 

- 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;  
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- 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 2017  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2017 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 municipiului Timişoara 
ca viitoare Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, au avut succes.  

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!’). 

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. 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.  
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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.  
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; 

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; 
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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 2017 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. 157/2017. 
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 evenimente noi, Primăria Municipiului Timişoara prin Casa de Cultură a Municipiului, a 
organizat: Ziua Tinerilor, Ziua Majoraţilor, Ziua Studenţilor, Ziua Pensionarilor, concertul aniversar 
Phoenix &Friends, concursul „Top cele mai frumoase 100 de fotografii cu Timişoara” şi „Top cele 
mai frumoase 10 clipuri video cu Timişoara”, a finanţat Festivalul Filmului Central European, 
proiectul Timişoara Capitală Naţională de Tineret, Timişoara Art Encounters, festivalul Plai, 
Revolution Festival, precum şi alte manifestări de mai mare sau mai mică anvergură.  
În cele ce urmează, vom trece în revistă câteva din cele mai importante festivaluri organizate de 
Primăria Municipiului Timişoara anul acesta. 
 
Ziua Tinerilor Timișoarei a fost organizată în data de 22 aprilie 2017, în Piaţa Libertăţii, Piaţa 
Unirii, Piaţa Sf. Gheorghe şi Parcul Justiţiei. Ziua Tinerilor Timișoarei îşi propune celebrarea 
tinerilor și creșterea gradului de implicare a acestora în viața culturală a orașului. Programul Zilei 
Tinerilor Timișoarei a conţinut mai multe activităţi: lecturi în aer liber, teatru, demonstraţii de dans 
şi concerte cu: Vanotek & Minelli, Irina Rimes, Adda. 

În data de 13 mai 2017, de la ora 18.00, la Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, 
Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, a organizat Ziua 
Majoraților Timișoarei. Invitați speciali la acest eveniment au fost BRomania și Mircea Bravo, 
intrarea fiind liberă, în limita locurilor disponibile. Ziua Majoraților Timișoarei este o zi dedicată 
tinerilor care au împlinit sau vor împlini 18 ani anul acesta, și, are ca scop promovarea acestui 
segment aparte, tinerii din Timișoara. În cadrul evenimentului, tinerii care au împlinit sau vor 
împlini 18 ani, au avut ocazia să participe la tombole și concursuri, unde au câștigat premii precum: 
vouchere la școala de șoferi, căști de telefon și multe alte surprize.  

Ziua Studenților Timișoarei, a avut loc în data de 25 mai 2017, în Complexul Studențesc. 
Evenimentul a avut ca scop animarea campusului din Timișoara prin diverse activități inedite și 
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concerte. În Complexul Studențesc din Timișoara locuiesc aproximativ 15.000 studenți, de la toate 
universitățile din oraș. Programul acţiunilor a cuprins manifestări sportive, lecturi în aer liber, 
proiecţii de filme şi concerte cu El Nino şi Grasu XXL. 

Sâmbătă, 20 mai 2017, de la ora 17.00, în Parcul Rozelor din Timişoara au fost sărbătoriţi toţi 
pensionarii Timişoarei, printr-un program artistic dedicat lor, Ziua Pensionarilor. Evenimentul, 
organizat de Primăria Municipiului Timişoara, prin Casa de Cultură a Municipiului şi-a propus să 
ofere tuturor participanţilor momente speciale, de bucurie, iar pentru municipalitate este un bun 
prilej de a-şi exprima recunoştinţa, aprecierea şi, nu în ultimul rând, respectul faţă de cetăţenii 
oraşului ajunşi în acestă etapă a vieţii lor. Au avut loc concerte de muzică populară, dansuri şi 
recitaluri de poezie susţinute de: Cenaclul “Seniorii Timișoarei”, Corul ASMT “Tinerețe fără 
bătrânețe”, Formația de dans “Senioarele ASMT”, Ansamblul folcloric “Timișul” şi Ansamblul de 
cântece și dansuri populare “Pusta Banatului”.  

Cea de-a treia ediţie a festivalului Timfloralis a avut loc în perioada 28-30 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, organizatorii, Primăria Municipiului Timişoara prin Casa de Cultură a 
Municipiului, au adus împreună designeri, arhitecți, peisagisti, floriști internaționali, ecologişti, 
studenți, elevi, școli, universități, artiști, firme şi comercianți, al căror scop a fost acela de a 
evidenția frumusețea naturii în context urban, tematica aleasă fiind Timișoara Capitală Europeană 
a Culturii 2021. 

Proiectul a mai cuprins, în afară de expoziţii florale şi aranjamente, o serie de workshop-uri foarte 
interesante atât pentru publicul larg, cât și pentru floriști profesionisti, o paradă a modei cu accesorii 
florale, spectacole inedite de muzică și dans, evenimente cu și pentru copii. De asemenea, în piața 
împodobită festiv s-au regăsit standuri expoziţionale cu vânzare. 

Lucrările expuse au fost realizate de experții societății Horticultura SA, floristul Dennis Kneepkens 
din Olanda, alături de Bianca Negrea, Alina Nagy-Ghinea - floristul care a împodobit cu flori 
Fântâna cu Peşti, precum şi Diana Toma, cea care a realizat amenajarea Fântânii fără Nume. 

Asociația Floriştilor Români, sub coordonarea Andreei Stor, designer florist internaţional și 
preşendinte AFR, a realizat prezentarea și accesorizarea Zânei Timfloralis și multe alte surprize. De 
asemenea, floristul polonez Pioter Marzec şi designerul Eli Lăslean au pregătit un Fashion Show cu 
tematică florală. 

Pentru ediţia 2017, Librăria Cărturești a amenajat un spațiu de relaxare, în fața Operei, unde 
vizitatorii au putut răsfoi și cumpăra materiale și reviste de specialitate. 

Pasionaţii de flori au fost invitaţi la o mică plimbare, un tur al parcurilor, însoțiţi de un ghid, care le-
a prezentat diferite specii de flori din: Parcul Catedralei, Parcul Justiţiei, Parcul Copiilor şi de pe 
malul canalului Bega. 

Timişoara International Music Festival, ediţia a treia – Get EXITed! REVOLUTION Festival, a 
avut loc în perioada 1-3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Revolution Festival, unul dintre cele mai 
mari evenimente muzicale din Timișoara a avut ca line-up nume ca: Eluveitie, Dubioza Kolektiv, 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

GBH, Alternosfera, Repetitor, Brigada Artistica Urbana, Gojira + Planet H. 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. De asemenea, au avut loc 
workshop-uri, discuții, show-uri moderne, a fost amenajată o zonă           de joacă, afterparty-uri și, 
desigur, cele mai tari show-uri muzicale,care s-au desfăşurat pe şapte scene. 
Timişoara Rock Festival, aflat la cea de-a trei ediţie a fost organizat de Primăria Municipiului 
Timişoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, în perioada 16-17 iunie, 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 16 iunie 2017, în prima zi de festival au urcat pe scenă: Melting Dice, Crazy Town, The Toy 
Dolls şi în cea de-a 2-a zi au urcat pe scenă: Blight, Methadone Skies, şi The Darkness. 
Cea de-a patra ediţie a Festivalului Artelor Timişorene, organizată de Primăria Municipiului 
Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului, a avut loc în perioada 5-11 iunie 2017. 
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. 
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 5-11 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, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest 
Timişoara, Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis, Tourmaline Boutique, Creativity Studio, 
Cărtureşti, Asociaţia Noi Re-Creăm. 
 
Anul trecut, Primăria Municipiului Timişoara a organizat cea de-a cincea ediţie a festivalului 
JAZZ™, în Piaţa Victoriei, între 30 iunie - 02 iulie 2017. Timp de trei zile, Timişoara a fost un 
punct de referinţă pentru jazz-ul internaţional şi naţional, la acţiune participând, în premieră în 
România, artiști locali și regionali, au avut loc jam session-uri nocturne și un proiect special creat cu 
ocazia evenimentului. Acordurile complexe și variate ale muzicii jazz au răsunat în Piața Victoriei, 
Parcul Civic, Parcul Castelului, dar și din localuri îndrăgite din urbea timișoreană - Ambasada, 
Manufaktura, D`arc și Aethernativ.  

Nocturnal Jams a fost secțiunea specială a ediției 2017, o premieră pentru festival și a avut loc în 
serile de vineri și sâmbătă. Coordonate de artiști locali, aceste jam-sessions i-au invitat la dialog 
muzical pe toți participanţii festivalului. Desfășurate în localuri cu diferite concepte, dar cu aceeași 
atmosferă lejeră, care le-a făcut speciale pe fiecare în parte, jam session-urile nocturne au dus 
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festivalul mai departe de centrul orașului. Astfel, cafenelele boeme au găzduit timp de două zile 
frumusețea unică a acordurilor născute pe loc. 

Cea de-a cincea ediție a festivalului JAZZ™, a adus în piața Victoriei din Timișoara nume 
importante din jazzul mondial și artiști români de referință: Ana Cristina Leonte, Chick Corea 
Elektric Band, Paolo Profeti European Collective, Miles Mosley x West Coast Get Down, SUBJazz, 
Bill Laurance, Monty Alexander Harlem Kingston Express şi s-a desfăşurat şi în două parcuri 
timişorene: parcul Castelului şi parcul Civic. 
 

Programul a fost următorul: 

Piaţa Victoriei: 
 
30.06.17 | Ana Cristina Leonte | Chick Corea Elektric Band  
01.07. 17 | Paolo Profeti European Collective | Miles Mosley x West Coast Get Down  
02.07. 17 | SUBJazz | Bill Laurance | Monty Alexander Harlem Kingston Express 
 
Parcul Castelului (Muzeul Huniade): 
 
01.07.17 | Ana Dubyk Quartet | Toth Bagi Csaba Balkan Union | China Moses 
02.07.17 | Amalia Gaiță | A-C Leonte Reveries | Teo Milea  
 
Parcul Civic: 
 
01.07.17 | Armies Live!| The Best Bad Trip |The Egocentrics 
02.07.17 | Paperjam | BAB | Thomas de Pourquery & Supersonic  
 
Încă de la prima ediţie, festivalul s-a bucurat de un enorm succes, prin participarea unui public 
numeros din ţară şi din străinătate. La cele 5 ediții de până acum, JAZZ™ a adus la Timişoara nume 
precum: Richard Bona, Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz 
Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s 
NPG Hornz, The Ruff Pack, Marcus Miller, DeeDee Bridgewater, Dhafer Youssef, Imany, Jacob 
Collier, BadBadNotGood, o parte dintre aceştia în premieră în România. 

Anul acesta, în perioada 29 iunie - 01 iulie 2018, va avea loc cea de-a şasea ediţie JAZZ™. Această 
manifestare a devenit deja un reper, şi, totodată o constantă în peisajul cosmopolit al Timişoarei, un 
eveniment internaţional mult aşteptat care se integrează perfect 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 2017, a XXVIII-a, s-a desfăşurat în perioada 05 – 09 iulie, pe scena din 
Parcul Rozelor din Timişoara. 

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 
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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 joi, 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 98 de ani de la unirea Banatului cu România şi, totodată, de la instaurarea 
administraţiei româneşti în Timişoara. La ora 13.00 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: Vanotek, Antonia, The 
Motans şi Carla’s Dreams. 

Vineri, 4 august, au fost programate manifestări sportive dedicate zilei oraşului nostru. În Piaţa 
Victoriei, începând cu ora 20.00, iubitorii de blues şi jazz au fost invitaţi la Festivalul Blues pentru 
Timişoara.  

Sâmbătă, 5 august, de la ora 20.00, din nou în Piaţa Victoriei, au avut loc concerte cu: Phaser, The 
Weekend Band, un moment inedit Lorenzo Cristian Magic şi LOREDANA.  

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. 

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.  

De asemenea, Biroul Organizare Evenimente a analizat propunerile de aprobare a titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, a redactat materialele (referat şi proiect de hotărâre) 
şi le-a înaintat spre aprobare Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu 
privind acordarea acestui titlu, Biroul Organizare Evenimente s-a ocupat de realizarea diplomelor şi 
de organizarea Şedinţelor festive de decernare a lor.   

În anul 2017 a fost acordat titlul de Cetăţean de Onoare: dlui Barbu Ilie Adrian –HCL nr. 77 din 
14.03.2017, dnei Maria Pongracz Popescu - HCL nr. 76 din 14.03.2017, dlui. Nicolae Budişan – 
HCL nr. 98/31.03.2017, dlui. Paun Ioan Otiman - HCL nr. 193/12.05.2017, dlui. Georg Lecca – 
HCL nr. 164/08.05.2017, dlui Constantin Lupașcu – HCL nr. 162/08.05.2017, dlui. Tiberiu Dimitrie 
Babeu - HCL nr. 163/08.05.2017; Aurora Elena Heim post-mortem - HCL nr. 368/17.10.2017, dlui 
Alin Achim - HCL nr. 418/31.10.2017.  

 

VI. Filarmonica „Banatul” Timişoara 
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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 194 de salariaţi, organigrama instituției fiind structurată 
astfel: - Funcţii de conducere:  

 Director general: Director General Garboni Ioan Coriolan; 
 Director adjunct : Fonoș Ioan Marius; 
 Contabil şef : Stan Cristina; 
 Șef birou Resurse Umane,Comunicare : Hanghicel Firuca. 

- Funcţii de execuţie: -   Serviciul Financiar –Contabil (7 persoane) 

- Biroul Resurse Umane, Comunicare (5 persoane) 

- Compartimentul Juridic Contencios (1 persoană) 

- Compartimentul Audit intern (1 persoană) 

- Compartimentul Organizare – Marketing (3 persoane) 

- Serviciul Auxiliar Scenă (13 persoane) 

- Serviciul Funcţii Artistice (10 persoane) 

- Orchestră (91 persoane) 

- Cor (59 persoane). 

 

Activitatea Biroului resurse umane, Comunicare constă în: recrutearea forţei de muncă necesară 
instituţiei, întocmirea contracte individuale de muncă, redactează deciziile de suspendare și încetare a 
contractelor de muncă, operează datele personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, ţine 
evidenţa dosarelor instituţiei în arhivă, întocmeşte statistica necesară locurilor existente în statul de 
funcţii - posturi ocupate şi vacante, asigură legătura cu celealte compartimente și servicii ale instituției, cu 
presa și cu alte instituții. 

 Obiectul de activitate al instituţiei este realizarea şi prezentarea de evenimente artistice şi culturale, 
în speţă concerte simfonice, vocal-simfonice, corale, recitaluri camerale, instrumentale şi vocal-
instrumentale, concerte aniversare, concerte eveniment, concerte de divertisment precum şi concerte 
educative, pentru elevi şi tineri. Repertoriul acestor concerte trebuie să fie cât mai atractiv, incluzând 
capodoperele genului din diferite perioade istorice şi stilistice, din creaţia românească dar şi din tezaurul 
muzical universal, iar ipostazele dirijorale şi interpretative trebuie să fie dintre cele mai diverse, aducând 
în faţa publicului spectator personalităţi 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.  
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Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală a Timişoarei, se impun a fi menţionate 
câteva evenimente muzicale ale anului 2017: 

 Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonica Banatul a fost 
Festivalul Internațional TIMIȘOARA MUZICALĂ, Ediția a XLII-a, 13 aprilie - 19 mai 2017. 

 Anul 2017 a adus cu sine și o nouă participare a Filarmonicii Banatul la Festivalul 
Internațional George Enescu cu două concerte și un recital 

 În anul 2008, Filarmonica „Banatul” a demarat prima ediţie a Festivalului de muzică veche, 
care în 2017, a ajuns 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, și s-a desfășurat în perioada 22 Septembrie – 17 Octombrie 2017.  

 În 2014, la inițiativa pianistului Sorin Petrescu, Filarmonica Banatul a inaugurat un nou 
festival: Festivalul Internaţional de Muzică Nouă INTRADA. În 2017  s-a desfășurat cea de a 
IV –a ediție a Festivalului, cu tema Folclor – Autor – Ordinator – Viitor ..., între 13 – 17 
noiembrie 2017. 

 Festivalul Timorgelfest, ajuns la Ediția a XVII –a, s-a desfășurat în perioada 4-17.10.2017,  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.  

 GALA DE BLUES JAZZ KAMO, Ediţia a XXVII-a, desfățurată în 25-26 noiembrie 2017:  
GALA DE BLUES JAZZ KAMO care, în acest an, a ajuns la ediţia a XXVII-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, demonstrând 
apetenţa publicului timişorean pentru genurile muzicale de jazz şi blues, atât de iubite, pe plan mondial. 

 În cadrul evenimentului cultural Zilele muzicii sacre, Dedicate memoriei martirilor din 
decembrie 1989, ediția a XXIV-a, desfășurate între 11 - 13 decembrie 2017,  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 
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încetăţenit în viaţa muzicală a municipiului Timişoara, sunt organizate în fiecare an în prima 
jumătate a lunii decembrie, în perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă. 

 Concertul extraordinar de Anul Nou. După modelul Vienei, Timişoara a încetăţenit Concertul 
extraordinar de Anul Nou, derulat în data de 31 decembrie 2017, când publicului i s-au oferit 
„Bijuterii muzicale” (valsuri, marşuri, polci, galopuri și muzică din filme) din creaţia 
compozitorilor din familia Strauss dar şi compozitori contemporani de muzică de filme, în 
interpretări de excepţie, sub conducerea muzicală a dirijorului Alexandru Ilie, 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.  

 Celelalte concerte din anul 2017 au fost cele ale stagiunii 2016-2017, derulate între ianuarie și 
iunie 2017, apoi au fost cele din prima parte a stagiunii în curs,  2017-2018, între lunile 
octombrie-decembrie. 

 

Recitalurile Educative din 2017 au continuat tradiția anilor precedenți. Diferite formule muzicale, de 
cele mai multe ori camerale, au prezentat elevilor de diferite vârste programe extrem de attractive. 

În anul 2017 s-au realizat în stagiunea de concerte 111 spectacole, dintre care 45 – concerte simfonice 
şi 8 concerte vocal – simfonice, 3 concerte corale, 36 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal - 
instrumentale, 3 seri de concerte corale de muzică sacră şi 2 concerte - gale de jazz. 

În 2017 Filarmonica “Banatul” a organizat peste 18 evenimente dedicate copiilor şi tinerilor: 
recitaluri educative (stabilind parteneriate pentru educaţie muzicală cu numeroase unităţi şcolare), 
concerte pentru tineret, concerte educativ-umanitare (în beneficiul unor tineri talentaţi ori al  unor 
organizaţii umanitare - în parteneriat cu TGP). Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timişoara, Lugoj, 
Jimbolia, Făget, Bocşa, Oravița, Biled, Dudeștii Noi şi s-au bucurat de prezenţa a aproximativ 2500 de 
spectatori - copii şi tineri. 
  În afară de activitatea de la sediu, Filarmonica Banatul a mai susţinut concerte şi la București, 
Caransebeș și Moldova Nouă. De asemenea, au avut loc 4 (patru) turnee. Primele două au fost în Franţa: 
6 ian – 1o febr 2017 şi  22 martie – 12 aprilie 2017. La al treilea turneu, desfăşurat în Olanda, în mari 
oraşe precum Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Haga, Anvers, Mastricht etc, în perioada 11 – 22 
noiembrie 2017, a participat doar corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul. 

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 2018.   

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 111 spectacole, s-au prezentat publicului 10 prime audiţii, dintre care 9 prime audiţii  
absolute din creaţia românească şi internaţională, în cadrul Festivalului Intrada.  

În anul 2017, la pupitrul orchestrei simfonice, în afară de dirijorii titulari ai filarmonicii, Gheorghe 
Costin și Radu Popa, au fost invitaţi 21 de dirijori, dintre care 12 din străinătate şi 9 din România.   

Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat.  
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Obiective majore pe anul 2018-principalele proiecte pe care instituția publică le derulează anul 2018 
și sursa finanțării 

 

 -Alocaţii buget local- 

 
Nr.crt. Denumire produse UM Cant. Valoare(mii lei)Realizare 

1. Clavecin buc 1 150,00 Trim.III 2018 

2. Trompetă Bach Artisan, în Si bemol buc 1 20,00 Trim.IV 2018 

3. Trompetă Bach Artisan , în Do buc 1 18,00 Trim.IV 2018 

4. Trompetă Schilke, în Re și Mi bemol buc 1 18,00 Trim.IV 2018 

5. Trompetă Stonvi, în Re si Mi bemol,  

cu 4 pistoane 

buc 1 18,00 Trim.IV 2018 

6. Trompetă Schilke Piccolo, în Si bemol  
și La 

buc 1 18,00 Trim.IV 2018 

7. Trompetă Cornet Kanstul, în Si bemol buc 1 18,00 Trim.IV 2018 

 Total   260,00  

 

 

-Venituri proprii- 

 

Nr.crt. Denumire produse UM Cant. Valoare (mii lei)Realizare 

1. Licenta soft antivirus pt.retea de  

calculatoare PS 

buc 1 3,00 Trim.II 2018 

2. Cutie din carbon pentru vioară 
Bogaro&Clemente-Alexander Plus 

buc 1 4,00 Trim.II 2018 

3. Cutie din carbon pentru vioară Gewa buc 1 5,00 Trim.II 2018 

4. Cutie pentru tubă Yamaha, model  

YFB 822 

buc 1 4,00 Trim.II 2018 

5. Scaun pian buc 1 3,50 Trim.II 2018 
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6. Reflector cu cap mobil Eurolite  

LED TNH-X25 ZOOM 

buc 2 7,00 Trim.II 2018 

7. Laptopuri buc 4 20,00 Trim.II 2018 

8. Piculina Braun cu corp în Re buc 1 38,00 Trim.III 2018 

9. Tobă militară “Field-drum” buc 1 5,00 Trim.III 2018 

10. Reparații capitale instrumente muzicale   30,50 Trim.III 2018 

11. Arcușe pentru instrumente cu corzi  

(vioară, violă, violoncel și contrabas) 

buc 10 30,00 Trim.IV 2018 

 Total   150,00  

 

 

n CHIRA  

 

 

 

 

 

VII. CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, instituție  publică de cultură – gazdă de spectacole și 
concerte, ce prezintă proiecte artistice, așa cum sunt definite prin OG 21/2007, a funcționat fără 
personalitate juridică, sub autoritatea Primăriei Municipiului Timişoara și a Consiliului Local, fiind 
finanțată din venituri proprii şi din alocații de la bugetul local, capitolul Cultură, până în septembrie 
2017, fiind deservită de un număr de 25 de angajați, conform organigramei aprobate și a avut 
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 ) 
Prin HCL 334/15.09.2017 au fost modificate organigrama și statul de funcțiuni, instituția fiind 
organizată ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Primăriei Municipiului 
Timişoara și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu un număr de 35 de posturi, în 
următoarea componență 
 Personal de conducere ( 3 posturi, din care 1 vacant ):  
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 director – Pavel Dehelean  
  contabil șef  - Alina Iliescu 
 șef Birou Organizare Evenimente ( vacant ) 

 Personal contractual de execuție ( 32 de posturi, din care 4 vacante ) 
- Centrul Folcloric  cu două compartimente:  
                       - Compartiment Muzică Populară  ( 12 posturi ) 
                       - Compartiment Dansuri Populare  ( 2 posturi ) 
- Departamentul Cenacluri/Cercuri artistice/Cinematografie ( 3 posturi ) 
- Centrul de Proiecte Culturale ( 2 posturi ) 
- Biroul Organizare Evenimente ( 6 posturi ) 
- Compartiment Financiar – Contabilitate ( 4 posturi ) 
- Personal Deservire ( 3 posturi ) 
 
Casa de Cultură  a municipiului Timișoara îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 
OG 21/2007 privind insituțiile  și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea  nr. 353/2007, OUG nr.118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea 
nr.143/2007 și cele  ale regulamentului de organizare şi funcționare a instutuției, a OUG 189/2008, 
privind managementul instituțiilor de cultură. 
  
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, care, alături de personalul angajat, 
contribuie la organizarea și desfășurarea în condiții optime și la standarde ridicate a tuturor 
activităților și evenimentelor culturale pe care le derulează.  
 
Activitatea Casei de Cultură a Municipiului Timisoara, se desfășoară, în principal pe bază de 
programe și proiecte, elaborate de conducerea acesteia în colaborare cu Viceprimarul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara, în concordanță cu  strategiile 
culturale  și educativ formative stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timișoara și vizează, în 
principal, realizarea următoarelor  obiective: 
- oferirea de produse și servicii culturale comunității locale ( spectacole, concerte, festivaluri, 
târguri ) 
- 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,  
- educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor 
formale de educație 
- finanțarea de programe, proiecte și acțiuni cultural – sportive 
- desfășurarea unor activități de impresariat artistic 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este locul unde artiștii vin să se descopere și să găsescă 
diverse forme de exprimare și afirmare artistică. Formaţii precum Ansamblul folcloric “Timişul”, 
Ansamblul de cîntece și dansuri maghiare “Eszterlanz”, Corala feminină „Carmina Dacica", 
Orchestra de tineret a municipiului Timișoara, Orchestra „Timișoara Big Band”, Formaţia de dans 
sportiv ”Mini-Mini Reflex”, Cenaclul de satiră și umor „Ridendo", 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 2017 
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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  în 2017 în 
spectacole, concerte, festivaluri, târguri, 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 2017, 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 de Stat „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 Timișoara, Uniunea 
Artiştilor Plastici - filiala Timişoara, Uniunea Scriitorilor - filiala  Timişoara, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara, Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis, Clubul de Dans Sportiv Magnum 
Team, Asociaţia Culturală Noua Acropolă, Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc, 
Infocentrul Turistic Timișoara,  Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Asociația “Puppet 
Mania”, Teatrul pentru copii şi tineret Merlin, ISU Banat, etc. 
Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale 
oraşului, este votată anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.  
 
Prin HCL 157/24.04.2017, a fost aprobată agenda culturală pe anul 2017, care a cuprins 70 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 570 de 
manifestări şi evenimente culturale (spectacole, concerte, expoziţii, târguri, 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. Agenda 2017  a fost structurată pe următoarele capitole: 
 
TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ -  susținerea activităților în cadrul 
desfășurării proiectului “Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021”. Prin Ordinul 
3867/25.10.2016, Ministerul Culturii a nominalizat orașul Timișoara “Capitală Europeană a Culturii 
în anul 2021” în Romania, desemnarea oficială permițând orașului nostru să utilizeze titlul de 
Capitală Europeană a Culturii în 2021. În acest context, în decembrie 2016, Asociația Timișoara - 
Capitală Culturală Europeană a lansat Strategia de implementare a programului TM2021.  Etapa de 
început –Startup- cuprinde anii 2017 și 2018 iar Etapa de producție 2019 – 2021.  
Conform programului cultural priorotar pentru anul 2017, din cadrul acestui proiect au fost 
susținute activități, conform recomandărilor din raportul final al juriului  de selecție. 
 
TÂRGUL DE PAȘTE,  26 martie – 18 aprilie 2017. Cea de-a X-a ediție a târgului s-a deschis în 
acordurile Orchestrei Timișoara Big Band. Cele 50 de căsuţe amplasate în Piaţa Victoriei i-au 
îmbiat pe cei prezenți  cu produse de sezon precum ouă încondeiate, dulciuri, cozonaci, pască, flori, 
icoane, produse handmade şi diferite ornamente specifice. Nu au lipsit nici cuibul cu ouă colorate, 
nici 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.  
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FESTIVALUL INIMILOR,  5 – 9 iulie 2017, ediţia a XXVIII-a, sărbătoarea folclorului mondial, 
manifestare inclusă în calendarul CIOFF, sub patronaj UNESCO, a reunit pe scena Teatrului de 
Vară din Parcul Rozelor  renumite formaţii artistice din România și străinătate, după următorul 
program: 
Miercuri,  5 iulie ora 19:30 – Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: “Timișul” – tineret, „Zestrea Gugulanilor” – Caransebeș, 
“Armenișana”- Armeniș, “Banatul” – Timișoara, Grupo “Francisco de Goya” – Spania, “Timișul” – 
Timișoara, “Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico, Folk Dance Ensemble „University 2” – Georgia, 
“Doina Gorjului” – Tg.Jiu 
 
Joi, 6 iulie 
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: „Ghiocelul” – Giroc, 
“Edelweiss” – Deta, „Apăteana” și “Iorgovanul”– Arad, „Mladost” – Timișoara, „Lugojana” – 
Lugoj, „Bihorul”- Oradea, „Transilvania” – Baia Mare, Academia de Danzas y  Compañía 
Internacional  “Desde el Alma” – Argentina, “Ciprian Porumbescu” – Suceava, Ġzmir Hancı 
Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, „Cindrelul – Junii Sibiului” – Sibiu, 
Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, “Mureșul” – Tg.Mureș 
 
Vineri, 7 iulie, ora 19:30  –  Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Cununița”- Bănia, Folk Ensemble “ Balkan Youth”  – 
Bulgaria, „Doina Timișului” – Timișoara, Representative Silesian Song and Dance Ensemble  
“Wroclaw” –  Polonia, “Dor Transilvan” – Cluj Napoca, Folk Dance and Music Group “Belaya 
Rus”  – Republica Belarus, Itinerar folcloric cu Andreea Voica și Ansamblul “Timișul”. 
 
Sâmbătă, 8 iulie, ora 19:30  –  Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Timișul”- copii – Timișoara, „Cununița”- Bănia, „Eszterlanc” 
– Timișoara, Kud Majdanpek – Serbia, Ballet Folclorico de Casanare – Columbia, Folk Ensemble “ 
Balkan Youth”  – Bulgaria,  Grupo “Francisco de Goya” – Spania, Ġzmir Hancı Folklor ve Müzik 
Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, Academia de Danzas y  Compañía Internacional  “Desde 
el Alma” – Argentina, Representative Silesian Song and Dance Ensemble  “Wroclaw” – Polonia, 
Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Folk Dance Ensemble „University 2” – 
Georgia, “Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico, Folk Dance and Music Group “Belaya Rus”  – 
Republica Belarus, “Dor Transilvan” – Cluj Napoca 
 
Duminică, 9 iulie 
ora 11:30 – Muzeul Satului Bănăţean 
Spectacol susţinut de formaţiile participante la festival. 
ora 19:30 – Parcul Rozelor 
Spectacol susţinut de ansamblurile: „Kud Majdanpek”- Serbia, Ballet Folclorico de Casanare – 
Columbia, Folk Ensemble “ Balkan Youth”  – Bulgaria, Grupo “Francisco de Goya” – Spania, 
Ġzmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü ( AegeanFolk ) – Turcia, grup participanți la 
seminarul de folclor, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Representative Silesian 
Song and Dance Ensemble  “Wroclaw” – Polonia, Academia de Danzas y  Compañía Internacional  
“Desde el Alma” – Argentina, Folk Dance and Music Group “Belaya Rus”  – Republica Belarus, 
“Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico, Folk Dance Ensemble „University 2” – Georgia 
 
ZIUA TIMIȘOAREI, 3 – 5 august 2017, diferite locații din Timișoara. 
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3 August, devine ziua  oraşului nostru prin HCL nr. 217 din 1999,  hotărâre prin care se marchează 
momentul intrării trupelor româneşti în Timişoara şi instaurarea administraţiei româneşti la data de 
3 august 1919.  
 
3 august 2017 
Piaţa Petru Maior 
ora 09.00 Depunere de coroane la bustul colonelului Virgil Economu 
 
Piaţa Unirii 
ora 10.00 ceremonie publică organizată cu sprijinul Garnizoanei Timişoara, care va marca 
momentul intrării trupelor române în Timişoara în data de 3 august 1919 
 
Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara 
ora 13.00 Şedinţă Festivă –  A fost decernat Titlul de Cetăţean de Onoare : 
- doamnei Maria Pongracz Popescu - prozator, publicist, traducător şi istoric literar.  
- domnului prof. dr. ing. Nicolae Budişan, profesor emerit al Universităţii Politehnica din 
Timişoara.  
- domnului dr. ing Tiberiu Dimitrie Babeu, profesor universitar emerit al Universității Politehnica 
din Timișoara.  
- domnului Constantin Lupașcu, exemplu de dăruire și profesionalism, distins veteran de război, 
care a luptat în cel de-al doilea război mondial 
 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara – Galeria Pro Armia, Piaţa Libertăţii 
ora 18.00 – Vernisajul expoziției de pictură dedicată Zilei Timişoarei – Asociația Artiștilor Plastici 
“Romul Ladea”  
 
Piaţa Victoriei 
ora 20.00 Concerte susținute de “Vanotek”, “Antonia”, “The Motans” și “Carla’s Dreams” 
ora 24.00 Foc de artificii 
 
4 august 2017 
Au fost programate o serie de acţiuni sportive 
”Cupa oraşelor înfrăţite„ - turneu de minifotbal cu echipe de amatori 
Baza Sportivă Colterm 
09.00 – 17.00   Au participat echipe de amatori, care au reprezentat  Municipiul Timişoara şi echipe 
invitate din oraşele înfrăţite şi partenere cu Timișoara. 
Turneu de minifotbal pentru echipe de copii 
Baza Sportivă Colterm 
11.00 – 14.00 Au participat echipe de copii de la cluburi locale - categoria de vârsta 10 ani. 
 
Cros nocturn - “Timişoara, primul oraş electrificat, primul cros noaptea alergat!” 
ora 22.00 Crosul nocturn ajuns la cea de-a șasea ediţie  a fost organizat și s-a desfășurat  în sistem 
de participare open pe un traseu de cca 4 km iar limita minimă de vârstă a fost 18 ani. 
 
Piaţa Victoriei 
ora 20.00  - Festivalul Blues pentru Timişoara  a dus în fața spectatorilor  concerte cu trupele: 
Vali “Sir Blues” Răcilă , “Bega Blues Band” & Invitaţii , “The Gamblers” – Serbia 
5 august 2017 
Piaţa Victoriei 
ora 20.00  au avut loc concerte susținute de formațiile “Phaser”, “The Weekend Band”, Lorenzo 
Cristian Magic și “Loredana” 
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RUGA TIMIȘOAREI,  16 – 17.09.2017, Teatrul de Vară din Parcul Rozelor, eveniment cu tradiție, 
mult așteptat de timișorenii de toate vârstele, s-a desfășurat la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor 
după următorul program: 
Sâmbătă, 16 septembrie 2017 
orele 17,00 – 17,30 – Ansamblul „Timișul” copii și tineret, soliști vocali: Andreea Pascotă, Daniel 
Sabău, Alexandra Ciota 
orele 17,30 – 18 – Ansamblul “ Pusta Banatului”, soliști vocali: Dolores Dongea, Claudiu 
Tărnăuceanu, Adriana Coste 
orele 18,00 – 23,00 Ansamblul Timișul”, soliști vocali: Denis Bizău, Alexandra Iacob,  Camelia 
Miuțescu, Alina Radi, Cornel Brici, Tiberiu Ceia, Petrică Miulescu Irimică, Ancuța Fleșariu, Nicu 
Novac, Mariana Șușca, Petrică Moise și Virtuozii Banatului 
 
Duminică, 17 septembrie 2017 
orele 10,00 – 12,00   Slujba religioasă – Catedrala Mitropolitană din Timișoara 
ora 12,00   Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării 
orele 17,00 – 23,00  Jocul Rugii 
orele 17,00 – 18,30  Ansamblul „Timișul”, tineret, soliști: Anda Sabadoș și Vlad Văcaru 
Ansamblul „Timișul”, soliști: Andreea Aleușan, Ramona Ilieș-Drăgan, Maria Borțun Popescu, 
Carmen Popovici Dumbravă, Andreea Voica, Bogdan Firu,Camelia Florea, Ioan Surdu, Florin 
Boita, Adrian Stanca, Stana Stepanescu, Dumitru Stoicanescu, Nicoleta Voica 
 
FESTIVALUL NAȚIONAL DE ROMANȚE “ROZE PE BEGA”, ediția a IV-a, 7 - 8 septembie 
2017, Sala Filarmonicii de Stat “Banatul” 
 
Programul Festivalului 
7 septembrie 2017 - ora 18,00  
Deschiderea oficială a Festivalului, alocuțiuni, prezentarea concurenților 
1. Alexandru Demeter, din Ponorel-Alba,  
2. Octavian Cosmin Dinuț , din Băilești,  
3. Ion Ioniță, din București,  
4. Cecilia Novaconi, din Timișoara,  
5. Sava Regățeanu, din București 
6.Ioan Ungurușan, din Timișoara 
- Concursul de interpretare şi creaţie a romanţei - Medalion Mihai Eminescu – Veronica Micle 
- Recitaluri susținute de:  Doina Borda Eremia, din Timișoara și George Marcel Cojocărescu, din 
Buzău 
 
8 septembrie 2017 - ora 18,00 
Festivitate de premiere pentru concurenţii de la interpretare. 
Premiul I: Alexandru Demeter – Ponorel, Alba 
Premiul al II-lea: Octavian Cosmin Dinuţ – Băileşti, Dolj 
Premiul al III-lea: Ion Ioniţă – Bucureşti 
Menţiuni: Nelu Unguruşan – Timişoara; Sava Regăţeanu – Bucureşti; Cecilia Novaconi – Timişoara 
La secţiunea de creaţie a fost premiat Ion Ioniţa din Bucureşti pentru romanţa “Când amintirile”, pe 
versurile lui Mihai Eminescu. 
Câştigătorii au reluat apoi o piesă din concurs, la alegere. 
Recitaluri, susținute de Aurel Niamțu din Iași, Daniel Pop din București și Lia Lungu din 
Timișoara,  
 
SEMINARUL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR,  desfășurat în aprilie  și 
noiembrie 2017: 
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SEMINAR APRILIE, 6 – 8.04.2017, Complex Trio, au participat 36 de coregrafi si instructori-
coregrafi din Timișoara și județele Caraș-Severin, Arad, Bihor și Hunedoara.  
 
Joi , 6 aprilie 2017, 11,00 – 13,00 
- Folclor coregrafic romanesc  . Istorie și tradiții în dansul călușeresc, prof.Frențescu Toma – 
coregraf Ansamblul “Timisul”din Timișoara 
16,00  - 19,00 
 
-Călușarul bănățean – Obiceiuri, tradiții. Jocuri specific - prof.Vladu Mihai Dorin – coregraf  
Ansamblul “Timisul”- grupa de copii și tineret din Timișoara 
 
-Dansul călușeresc – Valea Bistrei – Ghiaur Ioan – coregraf   Ansamblul “Semenicul” din Reșița 
Exercitii practice 
 
Vineri, 7 aprilie 2017 
10.00 – 14,00 
Dansul călușeresc în zonele: 
Valea Timișului  -  Dumitru Dragomir – Coregraf  Ansamblul “Armenișana ”  din Armeniș 
Valea Sebeșului  -  Filaret Cristescu – Coregraf  Caransebeș 
Valea Almăjului  -  Nicolae Borozan – Coregraf  Ansamblul “Cununița ” din Bănia 
Zona Lugoj- Făget -  Munteanu Marinel Puiu – Coregraf  Ansamblul “Lugojana ” din Lugoj 
 
16,00 – 20,00  
Dansurile călușerești în zonele: 
Arad  - Vasile Peri – Coregraf  Ansamblul “ Zarandul ” din Arad 
Oradea  -  Ioan Silaghi – Coregraf  Ansamblul “ Bihorul ” din Oradea 
Hunedoara -   Elisabeta Ursu  – Coregraf  Ansamblul “Silvana” din Hunedoara 
Exerciții practice 
               
Sâmbătă , 8 aprilie, 10.00 – 13,00 
-  Concluzii generale – Evaluarea seminarului  
-  Exerciții practice ( recapitulare ) 
-  Tematică pentru lucrările de atestare 
 
SEMINAR NOIEMBRIE,  9 - 11 noiembrie 2017, Complex Trio, au participat 28 de coregrafi si 
instructori-coregrafi din Timișoara și județele Caraș-Severin. 
Joi, 9 noiembrie 2017 
10,00 – 13,00 Jocuri și obiceiuri de pe Valea Almăjului – Nicolae Borozan, coregraf Ansamblul 
folcloric “Cununița” din Bănia 
Exerciții practice 
 
16,00 – 19,00 Jocuri și obiceiuri de pe Valea Bistrei – Ion Ghiaur, coregraf   Ansamblul 
“Semenicul” din Reșița 
Exercitii practice 
 
Vineri, 10 noiembrie 2017 
10,00 – 13,00 Jocuri și obiceiuri de pe Valea Timișului – Cristescu Filaret, Coregraf  Caransebeș  
Exerciții practice 
 
16,00 – 18,00 Repertoriul muzical la obiceiurile din Caraș-Severin – Țunea Gheorghe, Președinte -
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin  
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Sâmbătă, 11 noiembrie 2017 
10,00 – 13,00 Jocuri și obiceiuri pădurenești – Puiu Munteanu, Coregraf  Ansamblul “Lugojana ” 
din Lugoj 
 
16,00 – 19,00 Stabilirea tematicii pentru atestare – Frențescu Toma,  coregraf Ansamblul folcloric 
“Timisul”din Timișoara 
 
SPECTACOL ANUAL ANSAMBLUL „TIMIȘUL” – 20.12.2017, ora 19,00- sala Capitaol a 
Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara.  Spectacolul programat inițial  a se desfășura în sala 
Operei Naționale Române, în data de 15 decembrie 2017,  a fost reprogramat pentru data de 20 
decembrie 2017, deoarece zilele de 14,15 și 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu 
național,  în memoria Majestății Sale Regale Mihai I al României. 
 
Programul prezentat de Ansamblul Timisul a cuprins suite coregrafice din Banat, Moldova, Oltenia 
și Transilvania, suite orchestrale și un spectacol de obiceiuri și colinde de Crăciun “Bună vremea, 
oameni buni”.  Au fost prezenți îndrăgiții solişti vocali: Andreea Voica, Petrică  Moise, Carmen 
Popovici Dumbravă, Petrică Miulescu Irimică, Stana Stepanescu, Dumitru Stoicănescu, Doriana 
Talpeș și corala “Epifania”. Spectacolul a fost transmis în direct pe TVR Timișoara și TVR 3. 

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ „SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ÎN LUMINĂ ȘI CULOARE”, 8 
aprilie 2017, vernisaj 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  
4 martie, ora 19,00 – Sala Filarmonicii de Stat “Banatul” din Timișoara - „Mărţişor muzical” oferit 
de Orchestra Timişoara Big Band. Din repertoriu lucrări de Winfried Jerxen, Rafael Hernandez, 
Claude Lute, John Lennon, Franz Watz și Franz Hoffner. 
 
8 martie, ora 20,00 - Sala Filarmonicii de Stat “Banatul” din Timișoara – spectacol oferit, tuturor 
domnelor și domnișoarelor, de Ansamblul folcloric “Timișul”, alături de îndrăgiții soliști vocali 
Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, Doriana Talpes, Petrică Miulescu 
Irimică, Dumitru Stoicanescu, Petrică Moise 
 
ȚARA MEA-I ... BANATUL MEU 
15 iunie 2017,  ora 19:00 - scena sălii Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul – Timișoara 
“Țara mea-i …. Banatul meu” i-a adus în fața publicului timișorean pe Petrică Moise şi invitaţii săi: 
Ica Ciurescu, Gheorghiuț Stoica, Prof. Ioan Lazar, Mariana Deac, Radu Ciordaș, Constantin 
Lătărețu, Daniela Văcărescu, Olguța Bebrec, Corala ,,Contrast”, Ansamblul  ,,Doina Timișului”, a 
Casei Studenților Timișoara și Fanfara Vidu-Band. 
 
ZILELE CARTIERELOR - aprilie -  noiembrie 2017 
CARTIER CETATE  -   12 – 14.05.2017 
Vineri 12 mai 2017 
ora 19.00,   Filarmonica Banatul Timişoara 
Concert  dedicat  Zilelor  Cartierului Cetate Timişoara 
 
Sâmbătă 13 mai 2017 
ora 10.00, Muzeul Național al Banatului, Bastionul Theresia, Salon Vega 
Concurs de istoria Timișoarei pentru elevi. 
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ora 11.00, Muzeul Național al Banatului, Bastionul Theresia, Salon Vega 
Călătorie în timp  – lecție interactivă de istorie, concert de muzică veche și show de reconstituire 
istorică (reenactment) cu artiștii și trainerii trupelor Peregrinii și Teatrul Portabil 
 
ora 12.00, Muzeul Național al Banatului, Bastionul Theresia, Salon Vega 
Istoria prezentată în documente –prof. Adrian Deheleanu, Muzeul Național al Banatului. Proiecție 
film  documentar istoric. 
 
ora 17. 00,  Piața Libertății 
FANTASIA – spectacol pentru copii cu Eva Labadi și trupa “Phantasia” 
 
ora 19.00, Amfiteatrul din Piața Sf. Gheorghe, Timişoara 
,,Canticum Bellator – Legendele Cetății ‘’ spectacol live de muzică istorică, dansuri vechi, teatru 
medieval cu menestrelii Timișoarei, Peregrinii și invitații lor de la Teatrul Portabil și Şcoala 
Barzilor.  
ora 20.30, Domul  Romano-Catolic din Piața Unirii 
Concert de orgă – Muzica vechii cetăți, cu prof.dr.Felician  Roşca 
 
Duminică, 14 mai  2017 
ora 19.00, Catedrala Mitropolitană Timişoara 
Concert de imnuri religioase în interpretarea Corului Catedralei 
          
ora 19.00,  Parcul Rozelor 
Artiștii Cetății, concert live al trupelor Peregrinii, Thea and the Skywalkers, Neon și Epoka  
       
ora 20.30, Parcul Rozelor – Spectacol oferit de Ansamblul Folcloric Timișul 
 
CARTIER MEHALA – CIRCUMVALAȚIUNII, 24 - 26.05.20167  
24 mai 2017 
ora 14,00 - turneu de fotbal și  concurs cultural „80 de ani de «rugă» în Mehala” – Școlile 
gimnaziale nr. 19 Avram Iancu și nr. 18 din cartier. 
 
ora 15,00  Școala nr. 19 Avram Iancu - a fost organizată o masă rotundă, la care au participat 
istorici, veterani de război, urmași ai acestora, dar și locuitori ai cartierelor Mehala și 
Circumvalațiunii.  
 
25 mai 2017 
ora 13,00 au fost depuse coroane la statuia lui Avram Iancu din curtea școlii nr. 19 
De la ora 17,00, în Piața Avram Iancu, atât 25 mai 2017, cât și în 26 mai 2017 programul artistic a 
fost susșinut de Ansamblul Timișul și soliștii vocali Petrică Moise, Nicoleta Voica, Carmen 
Popovici Dumbravă, Doriana Talpeș, Ancuța Fleșariu, Camelia Miuțescu, Miruna Lazea, Pera 
Todorovici, Adi Bihoi, Stana Stepanescu, Dumitru Stoicănescu, George Adam, Cornel Brici și  
Bogdan Firu. 
                 
CARTIER STEAUA – FRATELIA,  10-11.06.2017, Șc.Gimnazială, nr. 15 , Str. Herculane    
10.06.2017 
09:00  Teatru de păpuși  -  Școala Gimnazială nr. 15   
10:00  Campionatul  de fotbal al elevilor - Școala Gimnazială nr.15  
10:00  Desene pe asfalt, str. Herculane, în fața școlii  
16:00  Concert vocal instrumental la Biserica Catolică din cartier  
18:00  Parada portului popular pe străzile: Chișodei, Izlaz, Steaua, Arh.Victor Vlad, Bujorilor,  
            Fratelia, Herculane. Cu participarea Orchestrei Timișoara Big Band și a Ansamblului  
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            “Timișul” 
19:00  Program artistic susținut de Ansamblul „Timișul” - tineret 
21:00  Muzică ușoară cu formația „West”   
   
11.06.2017 
12:00  Muzică ambientală   
18:00  Spectacol folcloric susținut de ansamblurile : 
“Pusta Banatului ” soliști vocali: Claudiu Tărnăuceanu, Dolores Dongea, Coste Adriana 
„Timișul” cu participarea soliștilor vocali: Dumitru Stoicănescu, Ancuța Fleșariu, Maria Borțun 
Popescu, Camelia Miuțescu, Cornel Brici, Florin Boita 
                         
CARTIER CALEA MARTIRILOR, perioada 17 – 18.06.2017, perimetrul Stadionului “Dan 
Păltinișanu”  
 
17.06.2017 
09,00 - 12,00 Competiții sportive  
18,00 - 23,00 Program artistic susţinut de:  
Formaţia „Flores” 
Ansamblul folcloric „Hora Timişului”  
Ansamblul folcloric „Timişul”- tineret   
18.06.2016 
18,00 - 23,00  Program artistic susținut de: 
Ansamblul folcloric „Pusta Banatului”, soliști vocali: Claudiu Tărnăuceanu, Dolores Dongea, Coste 
Adriana 
Ansamblul folcloric „Timișul” cu participarea soliștilor: Carmen Popovici Dumbravă, Stana 
Stepanescu, Doriana Talpeș, Camelia Florea, Ancuța Fleșariu, Dumitru Stoicănescu, Cornel Brici, 
Florin Boita 
 
CARTIER SEVER - BOCU ( CALEA LIPOVEI), perioada 30.06 – 02.07.2017 – str. Holdelor 
30.06.2017 
ora 18:00   Program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale nr.7 “Sfânta Maria” 
ora 19:00   Ansamblul “Timișul” cu soliștii vocali: Carmen Popovici Dumbravă, Stana Stepanescu, 
Dumitru Stoicănescu, Maria Borțun Popescu,  Denis Bizău, Cornel Brici 
01.07.2017 
ora 18,00   Cântece și dansuri populare susținute de ansamblurile „Timișul” – tineret și „Pusta 
Banatului” cu soliștii Claudiu Tărnăuceanu, Dolores Dongea, Coste Adriana 
02.07.2017 
ora19,00   Program artistic susţinut de ansamblul folcloric  „Timișul” cu participarea soliştilor 
vocali:Petrică Moise, Ancuța Fleșariu, Camelia Miuțescu, Camelia Florea, Iasmina Roșca 
Invitați: Ansamblul „Gibaro de Puerto Rico” din Porto Rico și „Desde el Alma” din Argentina 
             
CARTIER PLOPI – KUNCZ,  24 – 25.06.2017, Șc. Gimnazială nr. 4, Str. Jules Verne nr.69 
24.06.2017  
10,00 – 12,00 Concurs de desene pe asfalt 
10,00 – 12,00 Concurs de biciclete, trotinete, patine cu rotile 
10,00 – 14,00 Competiții sportive - mini fotbal și handbal 
12,00 – 18,00 Muzică și divertisment 
18,00 – 23,00 Program artistic susținut de Ansamblul folcloric “Timișul” – tineret și Ansamblul 
folcloric “Pusta Banatului”, soliști vocali:  Claudiu Tărnăuceanu, Dolores Dongea, Coste Adriana 
25.06.2017 
10,00 – 14,00 Meci de fotbal “Căsătoriți - Necăsătoriți”  
10,00 – 14,00 Concurs de șah 
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12,00 – 18,00 Muzică și divertisment 
18,00  - 23,00 Cântece și dansuri populare cu Ansamblul folcloric„Timișul”,    șolişti vocali: 
Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Ioan Surdu, Ancuța Fleșariu,  Cornel Brici, 
Camelia Miuțescu, Maria Borțun Popescu 
 
CARTIER  FABRIC, perioada 21 – 23.07.2017 – Parcul “Frații Constantin”, Str. Garofiței 
21.07.2017 
10.00   Sala de sport a Școlii Generale nr.21 – Cupa Fabric la volei  
17.00-19.00   Parcul “Frații Constantin” 
Imaginarium - prezentat de Teatrul Portabil și trupa Peregrinii 
           atelier de duel scenic cu arme reale 
           atelier de muzică istorică 
           spectacole interactive, coregrafie, muzică live 
19.00-21.30  Concert cu  Formația  GMT - Giroc  și Crușcov – Jazz Band 
21.30-23.00  Concert live Peregrinii 
 
22.07.2017 
10.00 Sala de sport a Colegiului Tehnic Regele Ferdinand I - Cupa Fabric la baschet 
18.00 Arena sportivă Electrica  
           Meciul tradițional de fotbal - Căsătoriți & Necăsătoriți - 1936-2017 
18.30  Parcul “Frații Constantin”, 
           Spectacole interactive pentru copii 
19.30-21.00  Concert live cu tineri talentați – Black Tea  
21.00-23.00  Cântec, joc și voie bună - spectacol de muzică populară  
 
23.07.2017 
18.00-23.00  Parcul “Frații Constantin”, 
           Spectacol de muzică populară cu Ansamblurile folclorice “Timișul” și “Pusta  
           Banatului” 
În 22.07  și în 23.07, interval orar 15.00 - 20.00 au fost deschise pentru vizitatori porțile Uzinei de 
apă, intrarea fiind gratuită. 
 
CARTIER RONAȚ, 19 – 20.08.2017, ediția a X-a, strada Taborului 
După slujba de la biserică, s-a dat drumul  spectacolului artistic, atmosfera fiind întreținută de 
soliştii: Remus Grosu, Nicoleta Benzar, Zoran de la Timişoara, Daniel Barboni şi Cristi Baba, 
alături de formaţia condusă de Erik Muller. 
 
CARTIER FREIDORF,  2 – 4.09.2017 - Parcul Petofi Sandor 
2 septembrie 
orele 9,00-11,00 – Cupa Freidorf 2016 la Fotbal – Juniori (Teren FZB) 
orele 10,00-10.30 – Concurs biciclete (Parcul Sandor Petofi) 
orele 10,30 - 11,00 – Concurs desen pe asfalt (Liceul Auto)-Teren Baschet 
– Concurs desen graffiti şi picturi (Liceul Auto) – Sala Festivă 
orele 11,00 -14,00  – Cupa Freidorf 2016 la Fotbal (Teren Liceul Auto) 
orele 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) 
orele 19,30 – 20,00 – Deschiderea oficială (Parcul Sandor Petofi) 
orele 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) 
orele 22,00  - 23,00 – Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi) 
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3 septembrie 
orele 10,00 -11,00 – Concurs de şah şi table (Parcul Sandor Petofi) 
orele 17,00 -18,00 – Prâslea cel Voinic şi merele de aur (Parcul Sandor Petofi) 
orele 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) 
orele 21,30 – 23,00 – Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi) 
4 septembrie 
orele 18-21,30– 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) 
orele 21,30 – 23,00 – Dans în aer liber (Parcul Sandor Petofi 
 
CARTIER BLAȘCOVICI , 4 – 5.11.2017,ediția a IX-a, parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril 
4 noiembrie  
orele 11,00 – 23,00 – Sărbatoare Câmpenească în parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril; 
ora 12,00  concursuri: campionat de şah rapid, în incinta şcolii Gimnaziale nr. 19, cupa Cartierelor 
la fotbal, pe terenurile şcolilor aflate în vecinătatea cartierului 
ora 16,00   program artistic susţinut de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 19, partea I a concursului de 
karaoke, coordonat de preot Vasile Bădescu, expoziţia de pictură „Icoane pe sticlă”, urmată de 
premierea celor mai bune lucrări, cordonată de diacon George Giurgiu 
ora 18,00 – Program artistic de jocuri şi cântece susţinute de Ansamblul Folcloric “Timişul”, 
tineret, și Ansamblul Folcloric “Pusta Banatului”, cu Dolores Dongea 
ora 21,00 – partea a II-a a concursului de karaoke 
5 noiembrie 
orele 11,00 – 23,00 – Sărbatoare Câmpenească în parcul Arhanghelii Mihail şi Gavril 
ora 12,00  Cupa Blaşcovici, concurs coordonat de fotbalistul Ovidiu Petre, pe terenul Școlii 
Gimnaziale nr. 11  
ora 16,00   festivitatea de premiere a câştigătorilor concursurilor desfăşurate 
18,00 – Program artistic susţinut de: Ansamblul Folcloric “Timişul”, cu participarea soliştilor 
vocali: Petrică Moise şi Carmen Popovici, Camelia Minţescu, Maria Borţun Popescu, Ancuţa 
Fleşariu,Camelia Florea, Cornel Brici 
 
FESTIVALUL – CONCURS DE INTERPRETARE VOCALĂ și INSTRUMENTALĂ “IOSIF 
SIVU și COSMIN GOLBAN”,  ediția a XI-a, 23 - 25 august 2017.  
23 august 2017 
ora 11:00 – Preselecţia candidaţilor la Casa de Cultură Timișoara (Sala Lira – str. Miron Costin, nr. 
2) 
 
24 august 2017 
ora 18:00 – Concurs – pe scena Sălii Capitol a Filarmonicii de Stata Banatul Timișoara 
 
25 august 2017 
ora 18:00 – Gala laureaţilor și Spectacol susţinut de invitaţii organizatorilor – pe scena Salii Capitol 
a Filarmonicii de Stata Banatul Timișoara 
 
Laureați 
Marele premiu: Andreea Ghiţiu – Ţara Lăpuşului (Maramureş) 
 
Secţiunea solişti vocali: 
Premiul I: Roxana Rozovlean – jud.Timiş şi Denisa Ioana Bărbat – jud.Alba 
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Premiul al II-lea: Ionuţ Cocoş – jud.Ialomiţa şi Stelian Păun – jud.Giurgiu 
Pemiul al III-lea: Alexandru Pop – jud.Arad şi Tania Luiza Măriuca – jud.Mehedinţi 
Menţiuni: Vlad Ionuţ David – jud.Bihor, Crina Maria Pop – Sălaj şi Bogdan Octavian Hurban – 
jud.Sălaj 
 
Secţiunea solişti instrumentişti: 
Premiul I: Alexandru Teofil Chira – jud.Sălaj (clarinet şi fluier) 
Premiul al II-lea: Constantin Octavian Zidaru – jud.Mehedinţi (trompetă) 
Premiul al III-lea: Valentin Precup –jud.Argeş (caval şi fluier) şi Laurenţiu Mihai Chiorean 
(clarinet) 
Menţiuni: Cristina Ciortea – jud.Gorj (caval şi fluier) şi Iliuţ Cristian Străin – jud.Caraş-Severin 
(vioară) 
 
Premiul special al Asociaţiei „Iosif Sivu şi Cosmin Golban”: Claudiu Stoia – jud.Timiş (acordeon) 
 
MANIFESTĂRI DEDICATE REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE  1989  
15 – 23 decembrie 2017, diferite locații - 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, după următorul program: 
 
15 decembrie 2017, orele 10,00 – 14,00 CLT – Sala Revoluției, simpozion - “Cauze si efecte 
interne și internaționale ale Revoluției Române din decembrie 1989” – ALTAR 1989 
 
16 decembrie 2017, ora  11,00   Primăria Municipiului Timișoara - Sedința Consiliului Local 
Timișoara - comemorarea eroilor-martir din Timișoara 
 
16 decembrie 2017, ora 13,00 Opera Națională Română - Deschiderea expoziției de artă plastică cu 
tema “Revoluție- Libertate” -  ALTAR 1989: 
 
16 decembrie 2017, ora 20,00 Piața Victoriei - Marșul Libertății, pe traseul Operă – Catedrală – 
Operă, omagiu celor căzuți - ALTAR 1989 
 
16 decembrie 2017, ora 23,45  - Biserica Martirilor - Asociația “17 Decembrie a Răniților și 
Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ” 
 
17 decembrie 2017   
ora 07,30   primirea invitaților din țară - Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor    
Îndoliate din Revoluția 1989 ” 
ora 10,00  Catedrala Mitropolitană Timișoara - depunere de coronae, slujba de pomenire a eroilor-
martiri - Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ”, 
ALTAR 1989, Asociația “Forumul Revoluției din Decembrie 1989”, Asociația “ 16 decembrie 1989 
”, Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 
ora 12,00   Biserica Martirilor - depunere de coronae, slujba de pomenire a eroilor-martiri - 
Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ”, 
ALTAR 1989, Asociația “Forumul Revoluției din Decembrie 1989”, Asociația “ 16 decembrie 1989 
”, Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 
orele 13 – 14,00 Cimitirul Eroilor -  depunere de coronae, slujba de pomenire a eroilor-martiri – 
parastas, Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 1989 ”, 
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ALTAR 1989, Asociația “Forumul Revoluției din Decembrie 1989”, Asociația “ 16 decembrie 1989 
”, Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 
ora 19,00  Catedrala Mitropolitană Timișoara - moment de reculegere cu lumânări personalizate cu 
chipurile eroilor – martir - Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 
1989 ” 
 
1 - 17 decembrie 2017  Sala Olimpia – Cupa Memorialul Revoluției la minifotbal, ediția a X-a 
- Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 
 
18 – 24 decembrie 2017 Sala Olimpia – Super Cupa Memorialul Revoluției la minifotbal, ediția a 
VI-a - Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 
 
19 – 20 decembrie 2017, Asociația “17 Decembrie a Răniților și Familiilor Îndoliate din Revoluția 
1989 ” 

- deplasare Timișoara – Popești – Leordeni,  
- depuneri de coroane la troița crematoriului “Cenușa”(ora 10:00), parastas și slujba de 

pomenire la Popești-Leordeni-Monumentul Eroilor- Martir,  uciși la Timișoara (ora 12:00) 
  
20 decembrie 2017 - Asociația ‘’Memorialul Revoluției “ 

- București - Pe urmele Cenușii Eroilor- Martiri dispăruți în Revoluția din decembrie 1989- 
Bucurețti (Piata Universității, Piața Revoluției, Cimitirul Eroilor Revoluției, crematoriul 
Cenușa) 

- Popești-Leordeni, axa : Monument - Biserica Suspendată - Gura de Canal “Castaforum”, 
unde s-a aruncat cenușa; depuneri de coroane, slujbe de pomenire, parastase. 

 
20 decembrie 2017 - Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989, Asociația “Victoria “ 
Forumul Revoluției din Decembrie 1989” -  vizitarea locurilor istorice din Timișoara, în care au 
avut loc cele mai importante evenimente din 1989: 
ora 12,00  Podul Decebal 
ora 12,30   Consiliul Județean Timiș 
ora 13,30 Opera Națională Română 
ora 14,30 Catedrala Mitropolitană Timișoara 
ora 15,00 Piața Maria 
 
20 decembrie 2017, ora 12,00 - declanșarea sirenei  timp de 3 minute pentru marcarea dobândirii de 
către Timișoara a statutului de prim oraș liber de comunism  
 
20 decembrie 2017, ora 20,00   Slatina - pe urmele martirilor timișoreni, dispăruți în Decembrie 
1989- pelerinaj Slatina, parastas - Asociația ‘’Memorialul Revoluției” 
 
21 decembrie 2017, ora 17,00 - sala Arizona  
- adunare festivă dedicată Aniversării a 28 de ani de la Revoluție și a  27 de ani ai FNRD 1989 
Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 și Asociația “Victoria “ 
- editarea cărții : “Timișoara, Capitală Europeană a culturii, orașul  Revoluției din decembrie 1989” 
Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 
 
22 decembrie 2017 – depuneri de coroane - Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989, 
Asociația “Victoria “, astfel: 
- ora 12,00 Biserica Martirilor 
- ora 13,00 Cimitirul Eroilor 
- ora 14,00 Catedrala Mitropolitană 
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22 decembrie 2017, ora 18,00 Galeriile de Artă ale Primăriei Municipiului Timișoara - vernisaj 
expozitie : “ 1 decembrie 2017 - 1 decembrie 2018 , Anul Centenar al Marii Uniri din 1 
decemmbrie 1918 de la Alba Iulia ” - Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989 
 
22 decembrie 2017, ora 18,00 Biblioteca Academiei - “ 1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2017 , 99 
de ani de la Unirea Românilor  și  Revoluția din decembrie 1989 ” - Asociația “Victoria “ 
 
23 decembrie 2017  Sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul – Spectacol comemorativ – Altar 
1989 
 
CULTIVAREA TRECUTULUI MILITAR AL POPORULUI ROMÂN 
 Ziua Eroilor Neamului,  25.05.2017  
 Ziua Imnului, 29.07.2017 
 Ziua Drapelului, 26.06.2017 
 Ziua Armatei Române, 25.10.2017  
 Ziua Națională a României – 01.12.2017 
 
FESTIVALUL VINULUI,  27 - 29 octombrie 2017,  Parcarea Shopping City din Timişoara 
27 octombrie 2017 
18,00  Ansamblul “Timișul” și soliștii Mihaela Petrovici, Petrică Moise, Mariana Șușca, Maria 
Borțun, Camelia Florea și Larisa Cărăban 
20,00   Cover Up 
21,00   Adda 
22,00  DJ Westman 
 
28 octombrie 2017 
18,00   Ansamblul “Timișul” și soliștii Carmen Popovici Dumbravă, Adrian Stanca, Dumitru 
Stoicănescu, Alexandra Iacob, Camelia Miuțescu, Ramona Ilieși Drăgan 
20,00  Benson Joel & Band 
21,00  Nicole Cherry 
22 – DJ Westman 
 
29 octombrie 2017 
17,00  Grupele de copii ale Ansamblului “Timișul” 
18,00  Ansamblul “Timișul” și soliștii Nicu Novac, Stana Stepănescu, Ioan Surdu, Ancuța Fleșariu, 
Andreea Aleușan, Anca Panțîru 
20,00  Stage5 Band 
21,00  Spitalul de Urgență 
22,00  DJ Westman 
 
MANIFESTĂRI DECEMBRIE 
TÂRGUL DE CRĂCIUN, 1decembrie 2017 – 8 ianuarie 2018, ediția a XI-a, Piața Victoriei 
1 decembrie - ora 18.30  
Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun – spectacol  în cinstea Zilei Naţionale a României 
susținut de: 
Orchestra Timişoara Big Band 
Ansamblul folcloric “Timşul” cu soliştii: Mihaela Petrovici, Carmen Popovici Dumbravă, Adrian 
Stanca, Petrică Moise şi Petrică Miulescu Irimică 
Pragu de Sus 
Alina Eremia 
Inna 
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2 decembrie  - ora 17.30  
Ansamblul de Tineret “Timişul” 
Oana Vincu & Alfa Band 
 
3 decembrie - ora 17.30  
Ansamblul de Tineret “Timişul” 
A.B.Blues 
 
5 decembrie - ora 17.30  Piti Show şi Şcoala “Chromatik Voice“ 
 
6 decembrie - ora 17.30  Piti Show şi “Incubatorul de Artă” 
 
7 decembrie  ora 17.30  “Omul de zăpadă”- trupa de teatru IN POM a Asociaţiei Culturale 
Pentagon, Asociaţia pentru Promovarea Tradiţiilor 
 
8 decembrie – ora 17.30  Ansamblul “Pusta Banatului” 
 
9 decembrie – ora 17.30  
Ansamblul Hora Timişului şi grupul Flores – Palatul Copiilor Timişoara  
Tm Groove &Maria Hojda 
 
10 decembrie – ora 17.30  
Grupul de colindători “La Steaua’’ din Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa Ansamblul Ghiocelul 
din Giroc 
Peregrinii 
 
12 decembrie – ora 17.30  Piti Show şi tineri artiști de la Inspectoratul Şcolar Timiş 
 
13 decembrie – ora 17.30  Şcoala Pro Muzica 
14 decembrie – ora 17.00  Colindători din Maramureş şi alte zone ale României – anulat ( zi de 
doliu național) 
 
15 decembrie – ora 19.00 – “Bună vremea, oameni buni” spectacolul anual al Ansamblului Timişul 
– reprogramat în data de 20.12.2017 – Sala Capitol a Filarmonicii de Stat Banatul 
 
16 decembrie – ora 17.30  Spectacol de colinde dedicate Revoluţiei – sala Operei Române 
Naţionale Timişoara – Asociaţia ALTAR 1989 
 
18 decembrie – ora 17.30 
Şcoala Melopolis 
Corul P.I.P.P. 
Grupul de colindători din Carani 
 
19 decembrie - ora 17.30 Piti Show şi Palatul Copiilor 
 
20 decembrie – ora 17.30  
Lavinia Raducan Band  
Corala Contrast 
 
21 decembrie – ora 17.30  
Spectacol Teatrul Merlin, sosirea lui Moș Crăciun  
Recital Fanfara Vidu Band 
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22 decembrie – ora 17.30  
Spectacol “Timişoara în mişcare ! TVR Timişoara pe scenă! ”- coproductie TVR TM – CCMT – 
din tradiţiile etniilor, Ansamblul Timişul, solişti colaboratori 
Recital Irina Rimes. 
 
REVELIONUL SENIORILOR, 31 decembrie 2017, Cantina Studențească - Universitatea 
Politehnica Timişoara  - Aleea Studenților.  
 
Peste opt sute de pensionari din Timişoara au sărbătorit, la Cantina Universității Politehnica, 
trecerea în noul an, după următorul program: 
21,00  Colinde, obiceiuri, muzică şi dansuri populare cu  Ansamblul folcloric “Timişul” 
22,00  Recitaluri de muzică populară cu soliștii: 
           Petrică Moise, Ancuța Fleșariu, Maria Borțun Popescu și Cornel Brici 
           Instrumentiști: Puiu Stoia, Luca Gheorghe, Raul Cionca, Claudiu și Raul Stoia, Sandu  
           Bogdan, Marian Georgian și Ovidiu Lup 
          Program de muzică ușoară cu: George Adam, Liviu Râmneanțu și Mihai Nicola 
24,00  Urări de Anul Nou  
01,00 – 05,00 Program alternativ de muzică uşoară şi muzică  populară 
 
REVELION 2018 – 31 decembrie – Piața Victoriei 
20,00  Alexandra Mitroi 
21,00  Feli Donose 
22,00  Lou Bega 
23:00  Cargo 
24:00  Foc de artificii 
 
 
 
TINERI ÎN TIMIȘOARA 
TIMIȘOARA CAPITALĂ NAȚIONALĂ DE TINERET. Timişoara a deţinut, timp de un an, din 
2016 până în mai 2017, titlul de Capitală a Tineretului din România.  
În acest context au fost susţinute organizaţiile de tineret, de fapt, toate activităţile şi proiectele, gen 
concerte, proiecţii, activităţi în spaţiul urban, plimbări pe biciclete, activităţi care se întâmplă în 
mod normal în Timişoara și care au atras un număr foarte mare de tineri. 
22 aprilie 2017 
14:00 Piața Unirii, Check Out Festival  
Piața Libertății - Concerte 
19:00 Modulul de Musical UVT Team  
20:00 Vanotek  & Minelli  
21:00 Irina Rimes  
22:00 Adda 
 
ZIUA MAJORATILOR, 13.05.2017, ora 18.00, Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din 
Timişoara. Invitați speciali BRomania ( Matei Dima ) și Mircea Bravo. 
 
ZIUA TINERILOR TIMIȘOAREI, a doua ediţie,  22 aprilie 2017, în Piaţa Libertăţii, Piaţa Unirii, 
Piaţa Sf. Gheorghe şi Parcul Justiţiei și a cuprins mai multe activităţi: lecturi în aer liber, teatru, 
demonstraţii de dans şi concerte: 
12:00 Piața Libertății  - Treasure Hunt, descoperirea orașului pas cu pas, cu ajutorul indiciilor 
oferite la fiecare checkpoint. 
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14:00 Parcul Justiției - Lectură în aer liber 
17:00 Piața Libertății - Demonstrații de dans - dansatorii de la White Steps 
18:00 Piața Sf. Gheorghe  - Piesă de teatru, actorii de la Teatrul Portabil  

ZIUA STUDENȚILOR, 25 mai 2017, în Complexul Studențesc,  diverse activități inedite și 
concerte, care s-au desfășurat după următorul program: 
Activități: 
14:00–20:00 – Activități sportive în Parcul din Complexul Studențesc 
16:00-17:00– Lectură în hamace în Parcul din Complexul Studențesc 
17:00– Bătaie cu apă în fața căminului C22 
 
Concerte: 
21:00 – 22:00  – El Nino 
22:00 – 23:00– Grasu XXL 
23:00 – Foc de artificii 
23:00– Proiecție de film, în spațiul verde dintre căminele C3 și C4 
  
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 - sprijinirea vieții academice, științifice a municipiului Timișoara: 
- 11 octombrie 2017 - Aula Magna „Ioan Curea” a Universității de Vest din Timi-șoara 
Simpozionul - „Învățăturile lui Titu Maiorescu, Magister Artis, către urmașii săi din epoca 
Facebook”; 
- 15 – 20 mai 2017, FEEA – 50 de ani de activitate pe scena învățământului superior economic; 
- 15 mai – 30 noiembrie 2017,  IREA - Universitatea de Vest – evenimente educaționale pentru 
tineri și adulți din Timișoara, în vederea comemorării a 20 de ani de la înființarea Departamentului 
de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie; 
- 11 – 20 mai 2017, Student Fest – viziunea 2017, concerte, conferințe, piese de teatru, expoziții, 
spectacole de dans, ateliere de creație, proiecții de filme 
- 21.09.2017 Concert Incanto Quartteto 
- 15.12.2017 UAP - Bienala Internațională de Gravură Mică “Graphium”, ed. a IV-a - Expoziţie 
colectivă cu participare internatională 
- 08.11 – 15.12.2017, UAP - Dansul și muzica în artele vizuale 
- 06.06 – 15.12.2017, UAP - Expoziție tematică de peisaj urban 
 
TIMIȘOARA MUZICALĂ   
FESTIVALUL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ, ediția a XIII-a, 25 - 27 august şi 1 – 3 septembrie 2017, 
la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor Timişoara:  
25 august 2017, ora: 20.30 
“Scripcarul pe acoperiș” de Jerry Bock 
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26 august 2017, ora: 20.30 
“Rigoletto” de Giuseppe Verdi 
  
27 august 2017 
ora 11.00  “Hansel și Gretel” de Engelbert Humperdinck 
  
ora 20.30  “Contesa Maritza” de Emmerich Kálmán 
1 septembrie 2017, ora 20.30  “Voievodul Țiganilor” de Johann Strauss 
  
2 septembrie 2017, ora  20.30  “Tosca” de Giacomo Puccini 
  
3 septembrie 2017,  
ora 11.00 “Hansel și Gretel” de Engelbert Humperdinck 
ora 20.30  “Liliacul” de Johann Strauss 
 
FESTIVAL ROCK, ediția a III-a, 16 – 17 iunie 2017, Piața Victoriei, a adus concerte spectaculoare, 
pline de energie, interpretate de: 
 
16 iunie 2017 
19:00-19:45 Melting Dice 
20:00-21:15 Crazy Town 
21:30-23:00 The Toy Dolls 
 
17 iunie 2017 
19:00-19:45 Blight 
20:00-21:15 Methadone Skies 
21:30-23:00 The Darkness 
 
REVOLUTION FESTIVAL – Timișoara International Music Festival – ediția a III- a, 1 – 3 iunie 
2017,  7 scene amplasate în incinta Muzeului Satului Bănățean.  
Ediția din 2017 a Revolution Festival a venit cu un concept nou și o zi in plus in program,  sub 
sloganul Revolution Non-Stop!  
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 a show-urilor interesante: 
Rudimental Dj Set, Dubioza Kolektiv,  Delta Heavy, Eluveitie, Icicle , LTJ Bukem 
All Friends Band, Alternosfera,  Bab, Brigada Artistică Urbană, DJ K-LU, E-AN-NA, GBH, Gojira 
+ Planet  H, Macanache  si the Putreds, Maika,  Mighty Boogie,  Repetitor, Sharks, Snakes & 
Planes, Suie Paparude, The  Different Class 
 
Scena Electric Apex: 
Barac  B2B Gescu, Dubfire, Lee  Burridge 
ABC, Arapu, Dan Dragos, Elles, Luka  Vukovic B2B Ivan Radojevic, Mahony, Mihigh,  Milan  
Živanov B2B Dusan  Nikoolic,  Premiesku  Live,  Priku, VLF 
 
Scena Extreme Music, a fost creată pentru trupe din zona ritmurilor intense ( rock, hard, heavy 
metal și punk ):  
Bleed  Someone  Dry, Consecration, Godsleep, Infected  Rain, Last Hope, Dead Joker, Exploding 
Head Syndrome, Goath, Tenebres 
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Angerseed, Archeonic,  Awwa,  Different Class,  Dungaree,  Duodron, Fantazia, The Father of 
Serpents, First Flame, Guerrillas, Katara, Koneskin, Minimal Bogart, Monokrom, Nest of Plagues, 
Quasarborn, Void  Inn 
 
Una dintre cele mai apreciate scene ale festivalului a fost scena Zion Love, cu  ritmuri de hip hop, 
r’n’b și dancehall: 
Genmaica SoundSystem (Indjstione// Eujah// ChuTheJhu) 
Bush Mad Squad, Chaynelle, Pushta G , Reggae  Dance Crew 
 
Zona Gaia Trance: 
Alien Tree, Atma Live, B:Hex, Duka, Gaia DJ Team , Latam, Lygos, Manda, Mozza 
Psylev, Pura, Sarmati Live, Shuva, Stole, Sun Ra, Thal, Vlada, Xoa, Zarma, Zenesis 
 
Zona Lunatica  
Auăleu  prezintă Circus  Mundi  
Continental Drifts prezintă: Stereo  Swing, Dat Brass, Kepler not Kopernicus, Maika, DJ Chris 
Tofu, Count Bassy, Troy Savoy, World’s Tallest DJ ft Roswel 
World’s Tallest Bubbleologist, Miss Monroe, Gypsy Disco prezintă: Mike McCallum, Callum Frey, 
Lisa  EllipseL, Ruby Bird, Gypsy Disco Sound System 
 
VOX MUNDI - Festival internațional de muzică corală modernă și contemporană pentru copii și 
tineret, 25 – 28 mai 2017.   
Festivalul a adus la Timișoara corul de copii “Les Choristes” din Franţa, câștigător al Premiului 
César și nominalizat la Oscar. Alături de ei, în premieră absolută la Timișoara, Corul de Copii al 
Radiodifuziunii Române și Corul de fete „Pro Musica” (Ungaria), câștigător, în 2002, al Olimpiadei 
Mondiale Corale, Corul de fete al C.N.A. „Ion Vidu” și Corul de copii „Cantanti” și invitatul 
special  al Festivalului Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române. 
În program: 
25 mai 2017  
ora 18.00 C.N.A. „Ion Vidu”– Deschiderea oficială a festivalului - concerte  
Corul de fete „Lebedele” (C.N.A. „Ion Vidu”, Timișoara, România)   
Corul de fete „Cantemus” (Nyiregyhaza, Ungaria) 
 
26 mai 2017  
ora 9.00 – 11.00 B.C.U.T. „Eugen Todoran” - workshop de management coral Christie Anderson 
(Young Adelaide Voices, Australia) 
 
C.N.A. „Ion Vidu” 
ora 10.30 – 12.00 repetiție Corul de Copii Radio  
ora 12.00 – 14.00 workshop de dirijat coral Christie Anderson 
ora 16.30 – 18.00 repetiție Corul de Copii Radio 
ora 19.00 concertul Corului de Copii al Radiodifuziunii Române, București 
 
27 mai 2017 
ora 10.00 B.C.U.T. „Eugen Todoran” - Lucrările Asociației Naționale Corale (ANCOROM) 
ora 12.00 C.N.A. „Ion Vidu” - Concert corala bărbătească „Epifania” (dirijor : Nicolae Șincari) 
Concert corala Patriarhiei Române (dirijor: Pr. Stelian Ionașcu) 
ora 19.00  Teatrul Național Timișoara – Concert de gală, invitat de onoare: „Les Choristes”, Franța 
 
28 mai 2017 
ora 10.00  Catedrala Mitropoliană - Sfânta Liturghie, cu participarea Coralei Patriahiei Române, 
București 
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ora 12.00 Dom, Piața Unirii – Sfânta Liturghie și concert de final al festivalului cu „Les Choristes”, 
Franța. 
 
Ateliere și workshopuri 
26 mai 2017, ora 9.00, UVT - workshop de management coral – coord. Christie Anderson 
(Australia) și Marc Moreno (Fundația INTERKULTUR) 
 
ora 12.00, CNA „Ion Vidu” - masterclass coral – coord. Christie Anderson (Australia) 
 
27 mai 2017, aula BCUT „Eugen Todoran” – Adunarea Generală a Asociației Naționale Corale 
Române 
 
PHOENIX & FRIENDS , 2 iunie 2017, Piața libertății.   
Proiectul a marcat 2 evenimente majore în activitatea legendarei trupe timișorene „Phoenix” : 
-  70 de ani de viață, pe care liderul și fondatorul trupei Nicu Covaci i-a împlinit în data de 19 
aprilie   
-  55 de ani de ani de activitate pe scenă alături de „Phoenix”. 
Concertul a fost susținut de: A.L.L. Friends Band, Vest „Phoenix” Cover şi „Phoenix”. 
 
FESTIVALUL PLAI, ediția a XII -a, 8 – 10 septembrie 2017, Muzeul Satului Bănățean din  
Timişoara, cu concerte world music, jazz şi fusion, after-party-uri, ateliere interactive, evenimente 
sportive, spectacole de teatru, locuri de joacă pentru copii, zone special amenajate pentru relaxare și 
lectură, dar și  vizionare de filme bune, la  Casa Filmelor.  

Programul evenimentului: 

World Barn  
Vineri, 8 septembrie 
20:00 – 20:45 Dom La Nena   
21:45 – 23:15 Gentleman  
 
Sâmbătă, 9 septembrie 
19:30 – 20:00 Dom La Nena    
20:30 – 21:45 Mokoomba  
22:15 – 23:30 Tamikrest  
 
Duminică, 10 septembrie 
19:30 – 20:00 Dom La Nena    
20:30 – 21:45 Bombino  
22:15 – 23:30 Tony Allen  
 
After Party  
Vineri, 8 septembrie 
23:30 – 00:20 DJ Bibanu 
00:30 – 01:45 Benny Page 
02:00 – 03:00 Ed Rush 
 
Sâmbătă, 9 septembrie 
23:30 – 00:20 Dr. Dan 
00:30 – 01:45 Royksopp 
02:00 – 03:00 DJ Angel 
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Theatre and more 
Sâmbătă, 9 septembrie 
12:00 – 17:30 Octopus Tarot Labyrinth 
18:00 – 23:30 Octopus Tator Labyrinth 
 
Duminică, 10 septembrie 
14:00 – 19:30 Octopus Tarot Labyrinth 
 
Casa  Filmelor 
8 septembrie 2017 
23:30 – 00:30 Chassol 
 
9 septembrie 2017 
16:00 – 17:00 Scurtmetraje TRAF (2017) 
17:00 – 18:35 Felices 140 (2015) – dramă/comedia  
19:00 – 20:30 Martha & Niki (2016) – film documentar  
 
10 septembrie 2017 
16:00 – 17:20 Flickan som räddade mitt liv, The Girl Who Saved My Life (2016) – film 
documentar  
17:30 – 19:00 Die Farbe des Ozeans, The color of the ocean (2011) – dramă  
19:20 – 20.40 Le nouveau(2015) – comedie/dramă  
 

 

 

 

TIMIȘOARA ÎN CĂRȚI 
Revista „Anotimpuri literare” – apariție trimestrială 
 
CONCURS “TIMIȘOARA PESTE 100 DE ANI” – sesiunea Helion 
Principalele evenimente în 2017 ale Clubului Helion: 
- 5 – 7 mai 2017  Sesiunea Helion, a XXXI- a ediție 
- 5 – 6 mai 2017  Conferința Internațională Helion, ediția a III-a, cu tema Frontierele Posibilului: 
Granițe și Deschideri în Ficțiunea Speculativă.  
- Apariția a trei numere ale Revistei Helion: nr.1-2 ( 3 mai ), nr.3-4 ( 28 septembrie ), nr.5-6  ( 10 
noiembrie ) 
- Lansări  de carte, autori -  membri ai clubului Helion 
 
TIMIȘOARA JAZZ BLUES 
FESTIVALUL JAZZTM, ediția a V-a, 30 iunie – 2 iulie 2017  s-a desfășurat pe trei scene în aer 
liber astfel: 
Piața Victoriei 
30 iunie 2017 
20:00 – 20:45 A-C Leonte Reveries » 
21:00 – 22:30 The Chick Corea Elektric Band » 
 
1 iulie 2017 
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20:00 – 20:45 Paolo Profeti European Collective » 
21:00 – 22:15 Christian Scott aTunde Adjuah » 
22:30 – 00:00 Miles Mosley x West Coast Get Down » 
 
2 iulie 2017 
20:00 – 20:45 SUBJazz (un proiect Subcarpati X JazzyBIT) » 
21:00 – 22:15 Bill Laurance » 
22:30 – 00:00 Monty Alexander Harlem Kingston Express » 
 
Parcul Civic  
1 iulie 2017 
16:00 – 16:30 Armies Live! » 
17:00 – 18:00 The Best Bad Trip » 
18:30 – 19:45 The Egocentrics » 
 
2 iulie 2017 
16:00 – 16:30 Paperjam » 
17:00 – 18:00 BAB » 
18:30 – 19:45 Thomas de Pourquery & Supersonic 
 
Parcul Castelului  
1 iulie 2017 
16:00 – 16:30 Ana Dubyk Quartet » 
17:00 – 18:00 Toth Bagi Csaba Balkan Union » 
18:30 – 19:45 China Moses » 
 
2 iulie 2017 
16:00 – 16:30 Amalia Gaita » 
17:00 – 18:00 Alex Calancea Band » 
18:30 – 19:45 Teo Milea » 
 
Nocturnal Jams  
30 iunie 2017 
23:00 – 2:00 Aethernativ 
23:00 – 2:00 D’arc 
 
1 iulie 2017 
00:00 – 2:00 Manufaktura 
00:00 – 2:00 Ambasada 
 
FESTIVALUL “BLUES PENTRU TIMIȘOARA, 4 august 2017, Piața Victoriei, ora 20,00, în 
cadrul manifestărilor ocazionate de proiectul “Ziua Timişoarei”  și a adus timișorenilor, iubitori ai 
genului, concertele trupelor:  
Vali “Sir Blues” Răcilă 
Bega Blues Band & Invitații Bega Blues Band  
The Gamblers  
 
LIRA FESTIVAL, iunie – septembrie 2017, sala LIRA a Casei de Cultură a municipiului 
Timișoara, concerte, ateliere,  dezbateri și prezentare de carte cuprinse în trei evenimente: 
 

- 22 Iunie 2017 ora 20,00 
THE AMERICAN - ROMANIAN JAZZ QUARTET 
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Mircea Tiberian - pian 
Liviu Butoi - flaut,saxofon 
Chris Dahlgren - contrabas 
John Betsch - baterie 
 
Dezbateri și prezentare de carte din colecția Editurii Ariergarda: 
Viorel Marineasa, Ovidiu Forai, Ioan Gropsan și Daniel Vighi 
 

- 6 August ora 20,30  
SALA LIRA JAZZ Și ISTORIE ediția a ll-a 
Concert dedicat Zilei Timișoarei 
Mircea Tiberian - pian 
Liviu Butoi - flaut ,saxofon 
David Patrois - vibrafon 
Arnault Couisinier - contrabas 
Edward Perraud - baterie 
 
Atelier de istorie patrimonială a Timișoarei, susținut de Adriana Babeți și Smaranda Vultur 
Moderator: Daniel Vighi 
 

- 26 septembrie, ora 20,00  
CONCERT DE JAZZ - SILKE ROLLIG (Germania) 
 
Silke Rollig - voce 
Mircea Tiberian - pian  
Liviu Butoi - flaut, saxofon 
David Patrois - vibrafon 
Arnault Couisinier - contrabas 
 
Poezie Germană Timișoreană 
Aktionsgruppe Banat – au prezentat scriitorii Viorel Marineasa și Daniel Vighi 
 
TIMIȘOARA CITEȘTE 
Acest capitol conține evenimente, concursuri dedicate promovării publicaţiilor şi literaturii în şi din 
vestul tării. 
Duminică, 10 decembrie, ora 15:00, a avut loc Gala Concursului de Literatură Dialectală Bănățeană 
“Marius Munteanu” au participat  creatori de literatură dialectală bănăţeană (poezie, proză, teatru) 
din România şi din străinătate.  
 
TIMIȘOARA EUROEANĂ 
9 MAI – ZIUA EUROPEI 
Primăria Timișoara și Casa de Cultură a municipiului Timișoara, în colaborare cu mai multe 
instituții și asociații din oraș au organizat, la 10 ani de la intergrarea României în Uniunea 
Europeană, o serie de evenimente pentru a marca Ziua Europei, astfel: 
10,00   Ceremonial militar religios de depunere coroane, buchete și jerbe de flori organizat cu 
ocazia Zilei Independenţei de Stat a României, Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite şi Zilei 
Europei 
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 Alina Eremia, Feli Donose și Direcția 5 
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MARCAREA PRINCIPALELOR TEME EUROPENE a fost realizată prin acţiuni de informare, 
educatie, voluntariat şi prevenţie. 
ORA PĂMÂNTULUI 25.03.2017 
20,30 – 21,30 Piața Libertății, spectacolul “Basmul focului”, un show de foc, cu lumină și muzică 
live, prezentat de Amaris Agni, artiștii focului și trupa Peregrinii, menestrelii cetății. 
 
SĂPTĂMÂNA MOBILITĂȚII EUROPENE În perioada 16-22 septembrie 2017, au fost organizate 
mai multe activități, cu sprijinul RATT și a mai multor asociații și cluburi – conform programului 
de mai jos: 
16 septembrie 2017 
09:00-17:30 – Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei 
09:00 – Tura Botanic ( 3 km ) / Asociaţia Alergotura  
 
17 septembrie 2017 
10:00-16:30 – Smartfit – competiție sportivă – Piața Victoriei 
19:00 – Tura Dumbrăvița ( 5 km ) – Asociaţia Alergotura  
18 septembrie 2017 
13:30 – Circuit pe biciclete 
15:00 – 18:00 – Demonstrații de handbal cu SCM Politehnica Timișoara – Piața Libertății  
18:00 – 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara – grupele de juniori U16 
și Liga I, împreună cu grupele Academiei de Baschet pentru Timișoara – Piața Sf. Gheorghe 
19:00 – Tura Vaporul ( 8.5 km ) – Asociaţia Alergotura 
 
19 septembrie 2017 
14:00 – 16:00 – Liceul cu Program Sportiv ,,Banatul” Timișoara – activități specifice următoarelor 
ramuri sportive: atletism, box, handbal și fotbal – Piața Sf. Gheorghe 
15:00 – 18:00 – Demonstrații de handbal cu SCM Politehnica Timișoara – Piața Libertății  
18:00 – 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara – grupele de juniori U16 
și Liga I, împreună cu grupele Academiei de Baschet pentru Timișoara – Piața Sf. Gheorghe 
19:00-20:30 – Kangoo Jumps / Smartfit – Piața Libertății 
18:30 – Tura de alergare – Asociaţia Alergotura şi MEB Run ( 7 km, contratimp) 
  
20 septembrie 2017 
17:00 – 18:00 – Demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara – Piața Victoriei 
18:00 – 19:00 – Demonstrații de baschet cu Baschet Club SCM Timişoara – grupele de juniori U16 
și Liga I, împreună cu grupele Academiei de Baschet pentru Timișoara – Piața Sf. Gheorghe 
18:00-19:30 – Yoga / Smartfit – Parcul Botanic 
20:00 – Tura Nora ( 10.5 km ) – Asociaţia Alergotura  
20:30 – Tura Parcul Uzinei ( 3.7 km ) – Asociaţia Alergotura  
21 septembrie 2017 
13:00 – 13:30 – Meci demonstrativ de baschet între Baschet Club SCM Timişoara și Saracens 
Timișoara (seniori) – Piaţa Sf. Gheorghe 
17:00 – 18:00 – Demonstrații de rugby cu Saracens Timișoara (juniori) – Piața Victoriei  
17:30 – Tura de alergare ( 2 ore) – MEB Run 2h Challenge  
 
22 septembrie  2017 
18:30-20:30 – Maraton de Cycling / Smartfit – Piața Victoriei 
20:00 – Tura Vaporul ( 8.5 km ) – Asociaţia Alergotura  
 
În zilele de 18, 19, 20, 21 și 22 septembrie, în intervalul orar 16:00-22:00, au fost organizate curse 
cu Tram Tur (tramvaiul turistic) pe traseul liniei 6: Piața 700, Catedrala Mitropolitană, Piața Maria, 
Piața Bălcescu, Banatim, Piața Traian, Prefectură, Piața Libertății. 
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ZIUA SERVICIILOR PUBLICE,  07.10.2017, Piaţa Unirii, interval orar 10.00 – 14.00,  ediţia a IV-
a, au participat  peste 20 de instituţii din Timişoara. 
10.00 Orchestra Timișoara Big Band 
11.00 Discursuri oficialități, vizitarea standurilor de către delegația oficială 
12.00 Piesa de teatru “Doi Purceluși” – Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin 
13.00 Concert Alpha Band 
   
1 IUNIE ÎN ORAȘUL COPIILOR –1 iunie 2017, Parcul Copiilor “Ion Creangă” și  Parcul Rozelor 
- fost organizate  o serie de evenimente dedicate copiilor, având motto-ul   
“Zâmbeşte de ziua ta”!   
Amfiteatru - Parcul Copiilor 
 
10.30-11.00 “Vrăjitorul din Oz” – teatru de păpuşi cu Asociaţia Noua Acropolă 
11.00-12.00 “Noua poveste a Scufiţei Roşii” – spectacol cu actori la vedere Teatrul de copii şi 
tineret Merlin  
12.00-14.30 Demonstraţii de dans, cursuri şi concursuri de dans cu premii - Şcoala de dans 
Magnum Team 
14.30-15.00 Dans cu specific medieval - Clubul sportiv Mini-Mini Reflex 
15.00-15.40 Dansuri populare cu Ansamblul folcloric “Hora Timişului” - Palatul Copiilor 
15.40-16.00 Recital susţinut de elevii de la Asociația Cultural-Educațională MELOPOLIS 
16.00-16.30 Dans - Şcoala de dans şi gimnastică ritmică - Cristina Faur 
16.30-18.00 Program artistic susţinut de elevii Incubatorului de Arte 
18.00-19.00 Piti Show - Asociaţia Puppet Mania şi Radio Timişoara 
 
Între orele 10.00 – 19.00: 
- atelier de artă organizat de Club Sportiv Junior Adventure 
- atelier de educaţie muzicală - Asociația Cultural-Educațională MELOPOLIS 
- ateliere de construcţie păpuşi, desen şi pictură - Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” 
- atelier de pictură pe basorelief - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
- ateliere de creaţie, artă decorativă şi handmade - Asociaţia Kinderwelt  
 
Zona Elicopter 
11.00-15.00 Formaţiunea SALVO - activităţi interactive pentru copiii de toate vârstele, ateliere 
specifice situaţiilor de urgenţă 
10.00-14.00 IPJ Timiş - prezentare a tehnicii din dotare - autospeciale de poliţie, un exerciţiu de 
dresaj şi intervenţie 
 
Zona Patinoar 
10.00-17.00 Club Sportiv Junior Adventure – activităţi: 
10.00 - 14.00 - Tir cu arbaleta sau „Ținta cu ventuze” - 
12.00 - 16.00 - Jocul cu mingea sau „Mută oul în alt cuib” -  
12.00 - 16.00 - Obstacolele voinicilor  
12.00 - 16.00 - Pânza de păianjen  
 
10.00 - 19.00 - acţiuni pentru cei mici: face painting, modelaj cu baloane, surprize oferite de 
mascote, discotecă în aer liber şi multe alte surprize pregătite de Hazliţi 
 
Teatrul de Vară – Parcul Rozelor 
17.00 Muzică ușoară și dans modern cu formația “Reflex” 
18.00 Grupul „Flores” şi formaţiile de dans modern „Torent” și „Arabesque” ale Palatului Copiilor 
din Timișoara 
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19.00 Dansuri populare româneşti şi ale naţionalităţilor conlocuitoare. Participă ansamblurile de 
cântece şi dansuri “Pusta Banatului” şi “Hora Timişului” 
20.00 Ansamblul “Timișul” cu soliştii vocali: Andreea Voica, Stana Stepănescu, Doriana Talpeş şi 
Dumitru Stoicănescu 
 
Echipa Veselă Timişoara  - program special, pregătit pentru cei mici: face painting, modelaj cu 
baloane şi multe alte surprize  
 
La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului în zilele de  1 şi 2 iunie, s-
au desfășurat de asemenea o serie de evenimente,astfel: 
 
1 iunie 2017 
13.00-14.00 Orchestra Big Band Timişoara 
16.00-17.00 Peregrinii 
17.00-18.00 Big Time Band 
18.00-19.00 Grave for Sale 
19.00-20.00 New Quartet (Serbia) 
20.00-20.45 Cover Phoenix 
20.45-21.40 Spectacol de Foc şi Apă - Compania de Teatru Phantasia Timişoara, Ort-Iki 
Babszinhaz Debrecen, elevi actori voluntari C.N.A Ion Vidu, secţia Actorie, elevi voluntari Liceul 
J.L.Calderon, copii actori din trupa Piti Show Radio Timişoara.  
 
2 iunie 2017 
15.00-16.00 Funky Hats 
16.00-16.45 The Wizards 
16.45-17.15 Quartetul de coarde - C.N.A Ion Vidu 
17.15-18.30 Bacso Kristof Triad (Ungaria) 
18.30-19.45 The Case  
20.00-21.00 The Axis 
 
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 TIMIȘORENE, ed. a IV-a, 5-11 iunie 2017, diferite locații din  
Timișoara.  Artiştii Timişoarei: muzicieni de toate genurile, dansatori, actori şi alţi prestatori în 
teatru şi film, scriitori, pictori, sculptori, arhitecţi şi designeri, timp de o săptămână, au ieşit în 
stradă și în spaţii neconvenţionale, în faţa timişorenilor şi a vizitatorilor și i-au încântat cu talentul 
lor, după următorul program: 
05.06.2017   
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30 Ateliere 
- Calea florilor, atelier de ikebana şi atelier de caligrafie kanji - Asociația Culturală Noua  Acropolă 
-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier Foto - Raul Jichici  
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-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii  - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis  
-Ateliere creative –Creativity Studio  
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-Replika 0 – Specializarea Pictură, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017 – proiect de conştientizare a demersului conservării – restaurării 
patrimoniului cultural – Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi Design 
Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii   18.00 – 20.30 
-„Construcţie tranzitorie” – Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău”– Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00 “Be smART. Let your kids make ART!” - Teatrul Ţache 
19.00 – 20.00 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 Trupa Box Office Orchestra – All time hits 
 
06.06.2017,  
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30, Ateliere 
-Piatra de la Rosetta, atelier practic de realizare şi prelucrare a unui basorelief şi expoziţie de 
reproduceri arheologice - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis – Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
-Atelier Foto - Raul Jichici 
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Povestea firelor colorate”, atelier de creaţie din fire de tricotat  
 - Creativity Studio 
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017 – proiect de conştientizare a demersului conservării – restaurării 
patrimoniului cultural – Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi Design 
Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii, 18.00 – 20.30 
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-„Construcţie tranzitorie” – Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
 
18.30 Show – dans sportiv Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
19.30 System I Error – performance de dans contemporan, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
& Unfold Motion 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00 “Be smART. Let your kids make ART!” - Teatrul Ţache 
19.00 – 20.00 Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Piaţa Libertăţii 
20.00 Cvartetul de coarde Ion Vidu al Colegiului Naţional de Artă Ion Vidu 
21.00 Splash Percussion Ensemble 
22.00 Percutissimo 
 
07.06.2017 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30  Ateliere  
-Pictură pe basorelief - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier "Paint your Bag"-Tourmaline Boutique  
-Atelier Foto - Raul Jichici  
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Idei colorate”, tehnica gratajului - Creativity Studio 
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-Replika 0 – Specializarea Pictură, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017– Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii, 18.00 – 20.30  
-„Construcţie tranzitorie” – Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
18.30 Show – dans sportiv Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00  “Be smART. Let your kids make ART!” - Simona Vintilă - Teatrul Ţache 
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19.00 – 20.00  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Piaţa Libertăţii 
19.00 Premierea  concursului TOP 100 FOTO - TOP 10 VIDEO cu tema: "Timişoara " 
20.00 Amalia Gaiță & The Band 
21.00 Sebastian Spanache Trio 
 
08.06.2017 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30 Ateliere 
-Pictură egipteană pe placă de ipsos prin tehnica transferului de imagine şi expoziţie de reproduceri 
arheologice - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis – “Parfumul câmpiei în centrul oraşului” - Specializarea Arte textile de la 
Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
- Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
- Atelier Foto - Raul Jichici  
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Povestea firelor colorate”  - Creativity Studio 
- Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
- SOS CONSBOX – EGCY 2017– Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara 
- Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Str. Mărăşeşti 
18.30 Battle street dance - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
 
 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
- „Construcţie tranzitorie” –Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
- Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen- Liceul de Arte Plastice Timişoara 
- “Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
 
19.30 System I Error – performance de dans contemporan, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
& Unfold Motion 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00 Ghetto - Teatrul Ţache 
19.00 – 20.00  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Piaţa Libertăţii 
20.00 Dans contemporan cu Baczó Tünde şi Bogdan Iacob 
21.00 The Tango Orchestra 
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09.06.2017 
Str Alba Iulia 
18.00 – 20.30  Atelier ad-hoc de pictură contemporană – Asociaţia Noi Re–Creăm 
 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30, Ateliere  
-Pictură pe basorelief– 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 deschis – “Parfumul câmpiei în centrul oraşului”- Specializarea Arte textile de la Facultatea 
de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
-Atelier Foto - Raul Jichici  
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Idei colorate”, tehnica gratajului prezentată - Creativity Studio 
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-Replika 0– Specializarea Pictură, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017– Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30,  
-“Istoria ceaiului şi metode de preparare” – Cărtureşti 
-„Construcţie tranzitorie” –  Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi  Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
17.00 – 18.00  Ghetto - Teatrul Ţache 
 
Mărăşesti, Alecsandri, Piaţa Unirii, Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 Flashmob-uri tango argentinian, urmate de prezentare modă - Clubul de Dans Sportiv 
Magnum Team 
 
Piaţa Libertăţii 
20.00 “Cum vă place?” comedie de William Shakespeare - Facultatea de Muzică și Teatru, Secţia 
Actorie 
21.30 Parada modei – Specializarea Modă – Design Vestimentar de la Facultatea de Arte şi Design 
Timişoara 
 
10.06.2017 
Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Csiki Gergely Timişoara 
18.00 Piesa “HAIR” de James Rado, Gerome Ragni - Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely 
Timişoara 
 
Str Alba Iulia 
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18.00 – 20.30  Atelier ad-hoc de pictură contemporană - Asociaţia Noi Re–Creăm 
 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30, Ateliere  
-Pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii, basme şi povești populare  - 
Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis – “Parfumul câmpiei în centrul oraşului” - Specializarea Arte textile de la 
Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
-Atelier Foto - Raul Jichici. 
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Povestea firelor colorate”, atelier de creaţie din fire de tricotat şi tehnica 
gratajului - Creativity Studio 
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017 – Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
-"Ce mai faci, scriitorule?" ” – Cărtureşti 
-„Construcţie tranzitorie” – Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
 
19.00 Show de dans sportiv - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
 
19.30 System I Error – performance de dans contemporan, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
& Unfold Motion 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00 Audiţia/Das Vorsprechen - Teatrul Ţache 
19.00 – 20.00  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Piaţa Libertăţii 
20.00 Spectacol extraordinar Filarmonica “Banatul” Timişoara  
 
11.06.2017 
 
Piaţa Libertăţii 
18.00 – 20.30 Ateliere  
-Pictură pe basorelief, reproduceri arheologice din culturile lumii, expoziție de reproduceri 
arheologice - Asociaţia Culturală Noua Acropolă 
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-Workshopuri interactive de grafică şi 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 deschis - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-Atelier "Paint your Bag"- Tourmaline Boutique  
-Atelier Foto - Raul Jichici 
-Atelier de design ambiental şi grafic design cu tema Piaţa Unirii imaginară sau reală - Liceul de 
Arte Plastice Timişoara 
-Ateliere muzicale interactive pentru copii - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
-Ateliere creative – “Povestea firelor colorate”- Creativity Studio 
-Ateliere de design floral – Violette Boutique des Fleurs 
-Replika 0 – ateliere interactive de instalaţii, replici din mingi ale unor monumente timişorene – 
Specializarea Pictură, Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
-SOS CONSBOX – EGCY 2017– Specializarea Conservare – Restaurare, Facultatea de Arte şi 
Design Timişoara 
-Culoarea ne însoțește - Specializarea Arte textile de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara 
 
Piaţa Unirii 
18.00 – 20.30 
-"Ce mai faci, cititorule?" – Cărtureşti 
-„Construcţie tranzitorie” – Specializarea Pictură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design Timişoara 
şi Specializarea Arhitectură din cadrul UPT 
-Atelier interactiv de pictură, grafică şi desen, pe diferite suporturi: cărţi vechi pictate, pânză, lemn - 
Liceul de Arte Plastice Timişoara 
-“Ceasul cartierului tău” – stand creativ experimental – Departamentul Arte Vizuale, Facultatea de 
Arte şi Design Timişoara 
 
19.00 Show de dans fusion - Clubul de Dans Sportiv Magnum Team 
 
Piaţa Sf. Gheorghe 
18.00 – 19.00 Audiţia/Das Vorsprechen - Teatrul Ţache 
19.00 – 20.00  Lecţii de muzică - Asociaţia Cultural-Educaţională Melopolis 
 
Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat Csiki Gergely Timişoara 
19.30 Piesa “Nepal” de Urs Widmer - Teatrul German de Stat Timişoara 
 
Piaţa Libertăţii 
20.00 The Case  
21.00 Blazzaj  
  
PAȘAPORT CULTURAL, 27 octombrie - 30 noiembrie 2017- promovarea educației și excelenței 
culturale, promovarea prezenței susținute a culturii în educație.  
 
TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI PESTE HOTARE 
Colectivele Casei de Cultură a municipiului Timișoara au fost invitate să reprezinte instituția și  
orașul la diferite evenimente, atât în țară cât și în străinătate. 
Peste hotare: 
Ansamblul “Timișul” la Festivalurile Internaționale de Folclor: 
- International folklore festival See Folk, 7 – 13 aprilie 2017,  San Remo – Italia  
- 477th International Manisa Mesir Paste & FolkDannce Festival,  23.04-02.05.2017, Manisa -  
Turcia 
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-“The wreath of Vrsac”, 12 – 14.07.2017, Centrul de Cultură din Vârșeț – Serbia 
- Festivalul international de Folclor Crna Gora, 7 – 13.08.2017, Sutomore-Muntenegru 
- International Folklore Festival “Orfeo IV”- Majdanpek, 14 – 16.07.2016 
- “Il Encuentro Cultural Mestizzo”, 19.09 – 04.10.2017, Centro para las Artes del Mestizzo – San 
Jose, Costa Rica 
 
Ansamblul Timișul – copii la “ Folk Festival Montenegro " 17 – 23.07.2017, – Muntenegru 
Ansamblul Timișul – copii și tineret,  20 -24 august 2017,  IV International Music & Folk - Dance 
festival "MORSKI STRUNI" - Muntenegru 
Ansamblul Timișul – copii și tineret  la Festivalul de tradiții și  obiceiuri de Crăciun pentru copii și 
tineri ,,Crăciunul la români" – 23 – 27.12.2017, Marsilia, Franța 
 
Corala feminină “Carmina Dacica” la ''1st Corfu International Choral Festival 2017''  în perioada 24 
- 28.08.2017, Corfu – Grecia 
 
Ansamblul “Pusta Banatului” - Festivalul Balkan Folk Fest, 4 - 10 august 2017 , Varna - Bulgaria. 
 
În țară, Ansamblul “Timișul” a participat la: 
Spectacol folcloric Oradea, 10 – 12.03.2017 
Zilele Severinului – Tr.Severin, 22 – 23.04.2017 
Festivalul de Folclor pentru copii de la Arad – 11.05.2017 
Festivalul Internațional de Folclor “Ana Lugojna”, 14.08.2017 - Lugoj 
Festivalul de folclor „Jocul popular, tradiţie perenă pe Valea Timişului”- 11.08.2017 Armeniș, 
Festivalul Intena’ional de Folclor “Cântecele Munților”, 12-13.08.2017 - Sibiu 
Festivalul “Ioan Macrea”, 29 -30.11.2017 – Sibiu 
 
Ansamblul de cântece și dansuri maghiare “Eszterlanc”, luna iulie 2017 - Tabăra de la Rafnic, 
octombrie 2017  - Odorheiul Secuiesc - Aniversarea a 40 de ani a “Seratelor de Dans” iar in 
noiembrie la Oradea - “Conferința Etnografică” și la Festivalul de păstrare a tradițiilor. 
 
TIMIȘOARA ARTELOR 
REVOLUTIONARY -  prezentarea tuturor acţiunilor/evenimentelor importante din oraş, organizate 
de municipalitate, ONG –uri etc, în colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
SALONUL ANUAL DE ARTĂ PLASTICĂ ROMUL LADEA, 24 ianuarie 2017, ora 12,00, 
Galeria “Pro Armia”, expoziţia bilanţ a membrilor Asociaţiei Artiştilor Plastici “Romul Ladea”. 
Premiul pentru cea mai bună lucrare a anului 2016 a fost atribuit d-nei Neumann Hajnalka, premiul 
pentru cea mai bună activitate în anul 2016 d-nei Lucia Kolla Stoica. 
 
TABĂRA ANUALĂ DE CREAȚIE A ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR PLASTICI “ROMUL 
LADEA”. 
Excursia de documentare și creație a membrilor Asociției Artiștilor Plastici „Romul Ladea” a avut 
loc în luna iunie în Thassos, Grecia, rezultatul acestei tabere concretizându-se într-o expoziție și un 
catalog cu lucrările realizate în această perioadă. 
 
TIMIȘOARA ART ENCOUNTERS, editia a II-a, 30 septembrie – 5 noiembrie 2017.  
300 de lucrări create de 150 de artiști români și internaționali, expuse în 13 spații expoziționale au 
putut fi admirate din 30 septembrie până în 5 noiembrie 2017 . 
Art Encounters  a mai cuprins și o serie de manifestări colaterale: tururi ghidate, conferințe, 
proiecții de film, workshop-uri, programe pentru familii. 
Evenimentele au avut loc în mai multe spații din Timișoara și Arad: Muzeul de Artă Timișoara, 
Muzeul de artă Arad, Halele Timco, Casa Artelor, Cantina de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, 
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CALINA Spațiu de Artă Contemporană, Galeria Jecza, Muzeul de Transport Public „Corneliu 
Miklosi”, Uzina de apă Urseni, Fundația Triade, Fabrica de Țigări, Bastionul Maria Theresia, 
Galeria Calpe, AMBASADA, Librăria La Două Bufnițe, Cinema Arta Arad. 
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc sâmbătă, 30 septembrie, la ora 10.00, la RATT – 
Muzeul de Transport Public Corneliu Miklos 
 
TIMIȘOARA TEATRALĂ 
GALA PREMILOR UNITER, a XXV-a ediţie ( ediție aniversară ), 8 mai 2017, Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu” din Timişoara.  

Au fost acordate premiile pentru anul 2016: 
Premiul pentru debut: Iustinian Turcu pentru rolul Georg din spectacolul Martiri la Teatrul Naţional 
„Radu Stanca” Sibiu – Secţia Germană  
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic: “Biblia Neagră” a lui William Blake, 
scenariul şi regia artistică Ilinca Stihi, producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune 
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV:„Vandalul" de Hamish Linklater, regia şi 
adaptarea Andreea Vulpe, coproducţie a Societăţii Române de Televiziune (Casa de Producţie a 
TVR) – Teatrul UNTEATRU 
 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Gheorghe Visu pentru rolul Nozdrióv, moşier din 
spectacolul Suflete moarte la Teatrul de Comedie Bucureşti 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar: Ana Ciontea pentru rolul Koróbocika, Nastasía 
Petróvna, moşiereasă din spectacolul Suflete moarte la Teatrul de Comedie Bucureşti 
 
Premiul pentru critică de teatru: Doina Papp 
 
Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Andrei Huţuleac pentru rolul Wolfgang Amadeus 
Mozart, compozitor din spectacolul Amadeus la Teatrul Metropolis Bucureşti 
 
Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Ana Ularu pentru rolul A din spectacolul O 
intervenţie la Teatrul ACT Bucureşti 
 
Premiul pentru cea mai bună scenografie: Dragoş Buhagiar pentru scenografia spectacolului 
Cafeneaua la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi 
 
Premiul pentru cea mai bună regie: Yuri Kordonsky pentru regia spectacolului În adâncuri la 
Teatrul Maghiar de Stat Cluj  
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol: Amadeus, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză la Teatrul 
Metropolis Bucureşti  
 
În cadrul Galei au mai fost acordate: 
PREMIILE SENATULUI UNITER 
Premiu de Excelenţă: Victor  Ioan Frunză 
 
Premii pentru întreaga activitate:  
Actriţă: Mariana Mihuț  
Actor: Dionisie Vitcu  
Regizor: Silviu Purcărete  
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Scenograf: Luana Drăgoiescu  
Critică şi istorie teatrală: Mariana Voicu  
 
PREMII SPECIALE 
-Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara pentru realizarea Sălii 2 (Manej) 
-Scenografa Eugenia Tărășescu-Jianu  
-Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi  
-Actriţa Irene Flamann Catalina  pentru o viaţă dedicată Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din 
Timişoara 
 
Premiul Preşedintelui:  
-Doamna Simona Neumann, director executiv al Asociaţiei „Timişoara 2021, Capitală Europeană a 
Culturii” 
 
Premiul Mecena: domnul Mircea Stoian, conducătorul firmei Sc Gauss Srl 
 
Premiul special British Council (premiu găzduit): doamna Marina Constantinescu, directorul artistic 
al Festivalului Naţional de Teatru 
 
Premiul pentru cea mai bună piesă românească a anului 2016, concurs organizat de UNITER sub 
egida Casei Regale a României:  „Masa puterilor noastre” de Petre Barbu 
 
FESTIVALUL EUROPEAN AL SPECTACOLULUI TIMISOARA-FESTIVALUL  
DRAMATURGIEI ROMÂNEȘTI, 14 – 25 MAI 2017 
Ediția 2017 a FEST-FDR a fost plasată în contextul unui concept extrem de prezent în societatea 
contemporană: “Identitate”; este unicul festival din România care evidențiază spectacolul de teatru 
pe text românesc și pune accent  pe identitatea acestuia în fluxul dramaturgiei europene. S-a 
desfășurat în mai multe locații  Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely" din Timișoara, Sala  Mare 
și Sala 2 a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Piața Victoriei, Studio „Uțu 
Strugari”, Fabrica de Bere   
 
Programul FEST-FDR 2017: 
14 mai 2017, ora 18,00 Sala 2: Deschiderea Festivalului -  Stolpersteine Staastheater 
 
15 mai 2017, 
ora 19,00 Teatrul Maghiar: Frați de cruce 
ora 21,00 Sala 2  : Traks, coregrafia Brahim Bouchelaghem, Zahrbat Company, Franța  
ora 22,00 Piața Victoriei: Arca lui Lenin, scenariul și regia Mihai Mălaimare, Teatrul „Masca” 
București (Outdoor) 
 
16 mai 2017 
ora 19,00 Sala Mare: O mie de motive, după Duncan Macmillan, regia Horia Suru, o producție 
Point, București  
ora 21,00 Sala 2: Cealaltă țară, adaptare după trei romane de Herta Müller,  regia Alexandru Istudor, 
Teatrul Național Craiova  
ora 22,00 Piața Victoriei: Arca lui Lenin, scenariul și regia Mihai Mălaimare, Teatrul „Masca” 
București (Outdoor) 
 
17 mai 2017 ora 22,00 Piața Victoriei : The Blind, Teatr Kto, Polonia (Outdoor) 
 
18 mai 2017 
ora 21,00 Sala 2: Toys: A dark fairy tale de Saviana Stănescu, regia Tompa Gabor, J.U.S.T. Toys 
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Productions, S.U.A. (spectacol în limba engleză cu supratitrare în limba română) 
ora 22,00 Piața Victoriei: The Blind, Teatr Kto, Polonia (Outdoor) 
 
19 mai 2017 
ora 19,00 Studio „Uțu Strugari”: Pe jumătate cântec, textul și regia Crista Bilciu, Teatrul de Foc, 
București  
ora 21,00 Sala 2: Open de Ana Cucu Popescu, regia Leta Popescu, Asociația Reciproca în 
parteneriat cu Federația Fabrica de Pensule și Asociația GroundFloor Group, Cluj  
 
20 mai 2017, ora 21,00  Sala 2: Marți – spectacol choirtemporan de Csepei Zsolt & Echipa, regia 
Sipos Krisztina. Váróterem Projekt, Cluj  
 
21 mai 2017 
ora 17,00  Studio „Uțu Strugari”: Nina de Matei Vișniec, regia Alexandru Maftei, Teatrul de 
Comedie București  
ora 19,00  Sala 2: Obsesii de Claudiu Sfirschi–Lăudat, după texte de Margarita Karapanou, regia 
Yannis Paraskevopoulos, ARCUB  
ora 21,30, Parcul Civic-Sala 2  : Concert SUBCARPAȚI (Outdoor) 
 
22 mai 2017, ora 21,00  Sala 2: Artists talk, un spectacol de Gianina Cărbunariu, ARCUB și 
Asociația Piese Refractare, București  
 
23 mai 2017 
ora 18,00  Sala Mare: București 41 – Tur retur, scenariu de Andreea Chindriș, Alexa Băcanu și 
Alexandru Berceanu, regia Alexandru Berceanu, Teatrul Evreiesc de Stat, București (spectacol 
itinerant) 
ora 21,00   Sala 2: Însemnările unui nebun de N.V. Gogol, regia Viktor Bodó, Teatrul Katona József 
Budapesta / Casa de Producție Orlai / FÜGE / Asociația MASZK, Ungaria (spectacol în limba 
maghiară cu supratitrare în limba română) 
ora 22,00  Piața Victoriei: Groupe Urbain d’Intervention Dansée -  extraits du répertoire d’Angelin 
Prejlocaj, Compania Ballet Preljocaj, Franța/ (Outdoor) 
 
24 mai 2017 
ora 18,00  Sala Mare: Efecte colaterale de A.V. Popa, regia Vlad Zamfirescu, Teatrul Nottara, 
București  
ora 21,00  Sala 2: Aglaja, dramatizare de Alina Petrică după Aglaja Veteranyi, conceptul și 
coregrafia Ștefan Lupu, Compania Reactor  
ora 21,00  Piața Victoriei: Groupe Urbain d’Intervention Dansée  -  extraits du répertoire d’Angelin 
Prejlocaj, Compania Ballet Preljocaj, Franța/ (Outdoor) 
 
 
25 mai 2017 
ora 21,00  Sala 2   Închiderea Festivalului. (D)efectul Placebo, creație colectivă, conceptul și 
coregrafia Ștefan Lupu, Teatrul Național București (secțiunea FDR) 
 
În contextul temei acestei ediții a FEST-FDR, “Identitate”, Teatrul Național din Timișoara a mai 
prezentat în aceeași perioadă următoarele spectacole: 
 
14 mai, ora 21,00 Studio „Uțu Strugari”  - “M-am hotărât să devin prost”, după Martin Page, regia 
Antonella Cornici  
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15 mai 2017, ora 19,00  Fabrica de Bere  - “Boborul”, după I.L. Caragiale, regia Sabin Popescu 
17 mai 2017 
  - ora 19,00  Studio „Uțu Strugari”  - “Aniversarea” de Jeroen van den Berg, regia Traian Șoimu 
  - ora 21,00  Sala 2   - “Frați” de Dave Williams, regia Florin Piersic jr. 
 
18 mai 2017, ora 18,00  Sala Mare - “Iată femeia pe care o iubesc” de Camil Petrescu, regia 
Mihaela Lichiardopol 
 
20 mai 2017, ora 18,00  Sala Mare - “O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, regia Ada Lupu 
Hausvater 
 
22 mai 2017, ora 19,00 Studio „Uțu Strugari”  - “Oxigen” de Ivan Vîrîpaev, regia Alexandru 
Mihaescu  
25 mai 2017, ora 18,00  Sala Mare - “Hamlet”, după Shakespeare, regia Ada Lupu Hausvater 
 
FILM PENTRU TIMIȘOARA 

  Caravana TIFF la Timișoara, 28 august și 3 septembrie, 21.30,  Grădina de Vară Capitol: 
28 august 2017: „Povestea iubirii”, regia Radu Mihăileanu 
29 august 2017: „Dumnezeu să ne ierte”, regia Rodrigo Sorogoyen 
30 august 2017: „Nebune de fericire”, regia Paolo Virzi 
31 august 2017: „Vara s-a sfârșit”, regia Radu Potcoavă 
1 septembrie 2017: „(M)ucenicul”, regia Kirill Serebrennikov 
2 septembrie 2017: „Varză, cartofi și alți demoni”, regia Șerban Georgescu 
3 septembrie 2017: „Toate nopțile albe”, regia Michal Marczak 
 

  Les Films des Cannes a Timișoara, 20 – 22 octombrie 2017, Grădina de Vară Capitol: 
20 octombrie 2017,  ora 22:00 – The  Square, de Ruben Östlund - Palme d’Or, Cannes 2017 
 
21 octombrie 2017 
15:30 – Good Time, de Ben Safdie, Joshua Safdie   
18:00 – Jupiter’s Moon, de Kornél Mundruczó  
21:00 – 120 Battements par minute, de Robin Campillo, Grand Prix, Cannes 2017 
 
22 octombrie 2017 
14:00 – Paterson, de Jim Jarmusch. În competiție, Cannes 2016 
16:30 – Happy End, de Michael Haneke. În competiție, Cannes 2017 
19:00 – A gentle Creature, de Sergei Loznitsa. În competiție, Cannes 2017. 
 
 
TIMIȘOARA STREET ART 
FESTIVALUL BAROC, ediția a VI-a, 18 – 24 octombrie 2017, 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.  
Programul festivalului: 
18 octombrie 2017, ora 20,00, Domul Romano-Catolic – Concert in memoriam Maria Theresia 
Cnducerea muzicala Walter Kindl, soliști : Alina Todea (soprana), Maria Virginia Onita (alto), 
Daniel Zah (tenor), Lucian Onita (bariton).  
Participa: Corul de cameră al Filarmonicii “Banatul” și Capella Academica Timisiensis. La orgă: 
Silviana Ana Cirdu.  
În program: Sonata în C KV 278, Waisenhausmesse KV 139, Te Deum KV 141. 
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19 octombrie 2017, ora 20.00  Biserica Sfânta Ecaterina – Concert susținut de ansamblul Radio 
Antiqua – „A master unveiled: G.B. Platti & his contemporaries” 
 
20 octombrie 2017, ora 20.00  Domul Romano-Catolic – Concert susținut de ansamblul L`estro 
d`Orfeo – „Altri canti d`amor” 
 
21 octombrie  2017,  ora 19.00  Librăria La două Bufnițe – Concert susținut de elevii scolii 
Chromatik Voice – „Textures of Baroques music” 
 
22 octombrie 2017,  ora 20.00  Domul Romano-Catolic – Concert susținut de ansamblul Soqquadro 
Italiano – „Who`s afraid of baroque?” 
 
24 octombrie2017,  ora 20.00  Biserica Sfânta Ecaterina – Concert susținut de Duo Iancu – Lobont 
(archlute): Olivia Iancu&Claudiu Lobont – „Meraviglia: lucrări din Renaștere și Baroc” 
 
TIMIȘOARA MULTICULTURALĂ 
FESTIVALUL ETNIILOR și FESTIVALUL GASTRONOMIC, ediția a IV-a, 7 - 8 octombrie 
2017,  Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Au fost organizate  diferite ateliere meşteşugăreşti, 
prezentări de produse culinare şi spectacole susţinute de  formaţiile reprezentative ale minorităţilor 
etnice din Timişoara 
7 octombrie 2017, ora 15,00 
- Uniunea Bulgară din Banat - Ansamblul "Balgarce"  
- Societatea Makedon-Armână din Banat – Formația “Gramosteani” din Macedonia 
- Asociaţia Stato dell’Arte Officina Culturale: Studenţii Facultăţii de Muzică şi Teatru 
- Forumul Democrat al Germanilor din Banat: Formaţiile de dansuri germane: “Edelweiss”- Deta, 
“Billeder Heiderose”, “Warjascher Spatzen”, “Hatzfelder  şi  Pipatsche”, “Hänschenklein” şi 
Fanfara „Banater Musikanten“ din Timişoara 
- Uniunea Ucrainienilor din România – Filiala Timiş: Ansamblul  “Kazaciok” 
- Asociaţia Socio-Culturală  a Romilor din Banat : Formaţia de dans a copiilor din Măguri --- 
- Uniunea Sârbilor din România: Ansamblul “Kruna”, Orchestra de tamburaşi din Diniaş 
 
8 octombrie 2017, ora 15,00 
- Uniunea Ucrainienilor din România – Filiala Timiş: Ansamblul  “Kazaciok” 
- Asociaţia Stato dell’Arte Officina Culturale: Corul Asociatiei " Il Giocattolo" 
- Forumul Democrat al Germanilor din Banat: Formaţiile de dansuri germane: “Edelweiss” - Deta, 
“Billeder Heiderose”, “Warjascher Spatzen”,”Hatzfelder  şi  Pipatsche”, “Hänschenklein” şi 
Fanfara „Banater Musikanten“ din Timişoara 
- Uniunea Democrată Maghiară din România:  Ansamblurile:  “Eszterlanc”,  “Bokreta”, 
“LogaRitmus” 
- Comunitatea  Evreilor : Grupul  vocal “Shalom” 
- Asociaţia Socio-Culturală  a Romilor din Banat : Formaţia de romi din Pădureni 
- Uniunea Sârbilor din România:, Ansamblul “Mladost”, “Sveti Nikola” şi grupul vocal-instumental 
“Generaţia” din Timişoara. 
- Societatea Makedon-Armână din Banat – Formația Asociației Armâne din Albania 
- Uniunea Bulgara din Banat - Ansamblul "Slavjak" 
- Ansamblul “Timișul” al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara 
 
MEHALA MULTICULTURALĂ,  5 și 6 august 2017, Piața Avram Iancu,  muzică tradiţională, 
dansuri populare, bunătăţi şi formaţii artistice româneşti, sârbeşti, maghiare şi germane. Programul 
artistic al celor două zile a fost susținut, începând cu ora 18,00, de: 
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- Orchestra „Timișoara Big Band” 
- Formațiile „Pink” și „Szinkron” 
- Orchestra ansamblului de cântece și dansuri sârbești „Kruna”, condusă de Ilia și Miodrag 
Grubacichi, si soliști vocali: Nicoleta Vlasici, Kata erinaț Grubacichi și Milana Seia Vesici 
- Pera Todorovici și Iasmina Feniaț, împreună cu orchestra de tamburași „Virtuozii Banatului”, cu 
Petrică Moise, George Adam și Mariana Șușca  
- Ansamblul folcloric „Timișul”, cu soliștii vocali: Nicoleta Voica, Tiberiu Ceia, Doriana Talpeș și 
Ioan Surdu 
 
ZIUA PENSIONARILOR , 20 mai 2017,  ora 17.00, Parcul Rozelor  
17.00 – 17.10 Cenaclul “Seniorii Timișoarei”- recital de poezie 
17.10 – 17.20 Corul ASMT “Tinerețe fără bătrânețe” 
17.20 – 17.30 Formația de dans “Senioarele ASMT” 
17.30 – 18.30 Ansamblul folcloric “Timișul” – spectacol de cântece și dansuri populare românești 
18.30 – 20.00 Ansamblul de cântece și dansuri populare “Pusta Banatului” 
  
TIMIȘOARA EXPERIMENTEAZĂ 
FESTIVALUL TIMFLORALIS, ediția a III-a, 28 – 30 aprilie 2017, Piața Victoriei,  strada Alba 
Iulia și strada Mărășești  - expoziții, ateliere, concerte, spectacole, paradă a modei cu accesorii 
florale precum și tot felul de demonstrații. 
Programul festivalui: 
28 aprilie 2017 
19.30   Cina Florală realizată de AFR 
20.30   Concert al Filarmonicii Banatul Timișoara – Muzică din filme de mare popularitate. Corul 
Ion Romanu, Dirijor : Iosif Todea  
 
29 aprilie 2017 
10.00-20.00 Expoziția floriștilor/ târg de flori 
10.00-20.00 “Poiana cu Cărți”- Librăria Cărturești 
10.00-20.00 Facultatea de Horticultură și Silvicultură – stand de prezentare 
10.30 -12.00 Atelier floral pentru copii și părinți, la stand Alma Floral Design 
11.00-13.00 Panou din  flori de primavară alături de floristul polonez Piotr Merzec 
11.00 -12.00 Workshop “Sfatul Specialistului” alături de S.C. Horticultura S.A 
11.00-13.00 La pas prin parcurile orașului, plimbare cu ghid, punct de plecare Infocentru 
11.30 Workshop cu și despre cactuși, la standul de prezentare 
13.30 Floarea Surpriză – workshop pentru floriști începători, realizat de Dennis Kneepknes 
15.00 Atelier “Începuturi Bonsai” 
16.00-18.00 Workshop pentru copii realizat de Horticultura 
16.00 Show floral AFR cu Andreea Stor 
17.00 Demonstrație florală cu Piotr Marzec – master florist 
18.30-19.30 Fashion  Show cu Dennis Kneepknes și creatoarea de modă Eli Lăslean 
20.00 Filarmonica vă invită la dans! 
 
30 aprilie 2017 
10.00-20.00 Expoziția floriștilor/ târg de flori 
10.00-20.00 “Poiana cu Cărți”- Librăria Cărturești 
10.00-20.00 Facultatea de Horticultură și Silvicultură – stand de prezentare 
10.00-11.00 Atelier floral pentru copii și părinți, la stand Alma Floral Design 
11.00-13.00 Seminar de business pentru floriști împreună cu Andreea Stor 
13.30 Buchet construit – workshop pentru floriști avansați realizat de Dennis Kneepknes 
12.00-13.30 Spectacolul celor mici prezentat de Palatul Copiilor 
16.00-18.00 Workshop pentru copii alături de S.C. Horticultura S.A 
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16.30 Construcție florală a designerului olandez Denis Kneepknes 
17.00 Workshop cu și despre cactuși 
20.00 Pagini muzicale celebre, Cosmin Rafael Balean și Dorina Vasilashko 
 
BEGA BULEVARD, ediția a X-a,  2 – 3 septembrie 2017, între Podul 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. Premiul cel mare al tradiţionalei curse a răţuştelor de plastic, în valoare de 2.000 de euro, 
i-a revenit lui Adrian Nicula, un tânăr originar din Vața de Jos, în vârstă de 31 de ani, iar cu banii 
adunați în urma achiziționării tuturor rășuștelor va fi renovată și dotată Secția de Neonatologie de la 
Maternitatea Odobescu. 

2 septembrie 2017  
10:00 Lecții de muzica, recitaluri & jocuri muzicale – Melopolis Art School – zona amfiteatru 
11.00 Mini Disco pentru copii 4-10 ani, demonstrații și cursuri de dans – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team – zona Amfiteatru 
12.00 Curs de vals vienez pentru adulți – Clubul de dans sportiv Magnum Team – zona amfiteatru 

13.00 Vinilorama cu Bogdan Puris și Zoltan Varga 
17.30 Orchestra Timișoara Big Band 
18.00 Deschiderea festivalului Bega Bulevard 
18.30 Defilare ambarcațiuni pe Canalul Bega 
19.00 Orchestra de Tineret a Municipiului Timișoara 
20.00 Zoli Toth Project 
21.00 Zdob și Zdub 

10.00-20.00 Informare interactivă, expoziții, ateliere de creație, activități pentru copii, organizate 
de: Asociația Culturală Noua Acropolă, școala Babel, Atelierul Rozz, Ozz Vintage House, Asociația 
Bee Active, Infocentrul Turistic Timișoara, Tourmaline Boutique, Club Sportiv Nautic Banat, 
Asociația “Ceva de spus”, Smartfit Studio, Teatrul pentru copii și tineret Merlin, Agenția Națională 
Antidrog, ISU Banat, Viv Art, Centrul Cultural German Timișoara, Violette Boutique des Fleurs, 
Formațiunea de intervenție Salvo, Clubul de dans sportiv Magnum Team, Creativity Studio, 
Asociația Culturală Melopolis, Trendsetter, școala de Circ, Asociația Club Sportiv „Floreta” 
Timișoara, Asociația META Spațiu, Atos România, Rotaract Club Timișoara, Clubul Rotary 
Timișoara, Clubul Interact Timișoara, Atelier de pictură pe ceramică, Hazliții. 

3 septembrie 2017 

0.00 Mini Disco pentru copii 4-10 ani, demonstrații și cursuri de dans – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team – zona amfiteatru 
11.00 Demonstratii de dans cu -uri tematice, Clubul de dans sportiv Magnum Team – zona 
amfiteatru 
12.00 Spectacol „Noua poveste a Scufiței Roșii” – Teatrul pentru copii și tineret Merlin – zona 
amfiteatru 
13.00 Vinilorama cu Bogdan Puriș și Zoltan Varga 
15.00 Simularea unor acțiuni de salvare în situații de urgență – Formațiunea SALVO 
17.00 Cursa rățuștelor – Clubul Rotaract Timișoara, Clubul Rotary Timișoara și Clubul Interact 
Timișoara 
18.30 Clar Band 
19.30 Leo Iorga&Pacifica 
20.30 Cargo 
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10.00-20.00 Informare interactivă, expoziții, ateliere de creație, activități pentru copii. 

Program acțiuni pavilioane 

2 septembrie 2017 

10.00 Atelier de brățari tradiționale – Asociația Culturală Noua Acropolă 
10.00 “Povestea firelor colorate” – atelier de creație din fire de tricotat – Creativity Studio 
10.00 Face painting – Atelierul Rozz 
10.00 Ateliere de desen și de confecționat păpuși din carton – Teatrul pentru copii și tineret Merlin 
10.00 Activități informative – ISU Banat 
10.00 „Colorează-ți mobilierul” – atelier de pictură – Ozz Vintage House 
10.00 Ateliere de creativitate și dezvoltare pentru copii, ateliere de muzică, lecții de baschet – 
școala Babel 
10.00 Workshopuri și activități de conștientizare – Asociația “Ceva de spus” 
10.00 Sport și socializare – Smartfit Studio 
10.00 Ateliere interactive de educație muzicală pentru copii – Asociația Culturală Melopolis 
10.00 Competiție și atelier de săbii din spumă – Asociația Bee Active 
10.00 Acțiuni informative – Club Sportiv Nautic Banat 
10.00 „Bulevard Eco Bag” – atelier de pictură pe textile – Tourmaline Boutique 
10.00 Acțiuni informative – Agenția Națională Antidrog 
10.00 Workshopuri creative, jocuri didactice – Centrul Cultural German Timișoara 
10.00 Ateliere de pictură pe piatră, modelaj cu lut – Viv Art 
10.00 Acțiuni informative – Formațiunea de intervenție Salvo 
10.00 Workshopuri cu tematică nautică, ateliere de coliere, brățari, coronițe din flori – Violette 
Boutique des Fleurs 
10.00 Ateliere de dans – Clubul de dans sportiv Magnum Team 
10.00 Atelier de pictură pe ceramică – Ioan Brița 
10.00 Atelier de pictat tricouri -Trendsetter 
10.00 Atelier de olarit și modelaj – Asociația META Spațiu 
10.00 Susținerea unui stil de viață sănătos și a sportului – Atos România 
10.00 Acțiuni pentru copii – Hazliții 
11.00 Demonstrații de scrimă și cursuri gratuite de scrimă pentru copii și adulți – Asociația Club 
Sportiv „Floreta” Timișoara 
12.00 Ateliere de circ pentru copii și părinți, jonglerii, acrobații – școala de Circ 
14.00 Creează-ți propria păpușă (atelier de croitorie pentru copii) – Asociația Culturală Noua 
Acropolă 
15.00 Ateliere de tango argentinian, demonstrații și cursuri gratuite – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team 
16.00 Performance interactiv de dans, muzică și culoare – Asociația META Spațiu 
16.30 Demonstrații de dans și cursuri gratuite, tematice – Clubul de dans sportiv Magnum Team 
18.00 Emoție și culoare– Asociația Culturală Noua Acropolă 

3 septembrie 2017 

10.00 Face painting pentru copii – Asociația Culturală Noua Acropolă 
10.00 “Reciclare creativă” – atelier de creație obiecte decorative – Creativity Studio 
10.00 Ateliere de desen și de confecționat păpuși din carton – Teatrul pentru copii și tineret Merlin 
10.00 Workshopuri și activități de conștientizare – Asociația “Ceva de spus” 
10.00 „Bulevard Eco Bag” – atelier de pictură pe textile – Tourmaline Boutique 
10.00 Acțiuni informative – Agenția Națională Antidrog 
10.00 Ateliere de pictură pe piatră, modelaj cu lut – Viv Art 
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10.00 Workshopuri creative, jocuri didactice – Centrul Cultural German Timișoara 
10.00 Acțiuni informative – Formațiunea de intervenție Salvo 
10.00 Workshopuri cu tematică nautică, ateliere de coliere, brățari, coronițe din flori – Violette 
Boutique des Fleurs 
10.00 Activități informative – ISU Banat 
10.00 Ateliere de dans – Clubul de dans sportiv Magnum Team 
10.00 Face painting – Atelierul Rozz 
10.00 „Colorează-ți mobilierul” – atelier de pictură – Ozz Vintage House 
10.00 Competiție și atelier de săbii din spumă – Asociația Bee Active 
10.00 Creativitate cu baloane de săpun, ateliere de spus povești pentru copii, jocuri și lecții de 
baschet – școala Babel 
10.00 Ateliere interactive de educație muzicală pentru copii – Asociația Culturală Melopolis 
10.00 Atelier de olarit și modelaj – Asociația META Spațiu 
10.00 Sport și socializare – Smartfit Studio 
10.00 Acțiuni informative – Club Sportiv Nautic Banat 

10.00 Atelier de pictat tricouri – Trendsetter 
10.00 Ateliere de circ pentru copii și părinți, jonglerii, acrobații – școala de Circ 
10.00 Atelier de pictură pe ceramică – Ioan Briță 
10.00 Susținerea unui stil de viață sănătos și a sportului – Atos România 
10.00 Acțiuni pentru copii – Hazliții 
11.00 Demonstrații de scrimă și cursuri gratuite de scrimă pentru copii și adulți – Asociația Club 
Sportiv „Floreta” Timișoara 
14.00 Ateliere de tango argentinian, demonstratii si cursuri gratuite – Clubul de dans sportiv 
Magnum Team 
15.00 Pictură pe basorelief  – Asociația Culturală Noua Acropolă 

CONCURS “Top cele mai frumoase 100 de foografii din Timișoara” și  “Top cele mai frumoase 10 
clipuri video cu Timișoara” 
Secțiunea foto  
Locul I - Răzvan Viționescu 
Locul II - Raul Jichici 
Locul III - Marius Hoarcă 
 
Secțiunea video 
Locul I - Valentin Vâlcu  
Locul II - George Mihăieș 
Locul III - Sergiu Galiș 
 
ASYLUM – JULIAN ROSEFELDT, 7 iunie - 4 iulie 2017 
„Asylum”, instalație video copleșitoare, a artistului german Julian Rosefeldt, o premieră pentru 
România, a fost adusă în fața publicului timișorean, într-o expoziție de excepție, nouă ecrane video 
uriașe ce păreau să plutească, nouă filme ce s-au derulat în paralel, fiecare având durata de o oră. 

TIMIȘOARA EXCELENȚEI 
GALA EXCELENȚEI TIMIȘORENE   Primăria Municipiului Timișoara  a premiat performanţa 
din cele mai importante domenii ale vieţii sociale, în educaţie, cercetare, cultură şi artă, astfel: 

- 6 elevi cu nota 10 la bacalaureat  
- 1 scriitor categoria Opera  Omnia  
- 4 scriitori premianți 
- 1 scriitor debut 
- 20 de elevi olimpici   
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- 12 profesori coordonatori ai elevilor olimpici 
- 36 studenți eminenți 
- 4 cercetători eminenți  
- 31 artiști 

 
FESTIVAUL FILMULUI CENTRAL EUROPEAN,  3 – 9 septembrie 2017. 
Programul a cuprins: 
3 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
17:00-Sieranevada (România, 2016), r. Cristi Puiu, Competiție 
Piața Libertății 
21:00-Gala de Deschidere a CEFFTm, Final Fericit (Cehoslovacia, 1967), r. Oldřich Lipský) & 
Cine-concert EYOT 
Piața Dacia 
21:00-Cocoșul decapitat (România-Germania, 2008), r. Radu Gabrea, retrospectiva Radu Gabrea 
 
4 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
15:00-Viața e o trompetă (Muntenegru, 2015), r. .Antonio Nuić, Competiție 
17:00- Eu, Olga Olga Hepnarová (Cehia, 2016), r. Petr lui Kazda și Tomás Weinreb, Competiție 
20:30-Smac (Grecia, 2015), r. Elias Demetriou, Competiție 
Piața Libertății 
21:00 – American Honey (Anglia, 2016), r. Andrea Arnold, Panorama 
Piața Dacia 
21:00 – Toni Erdmann (Germania-România, 2016), r. Maren Ade, Panorama 
Casa Artelor 
20:30 – Piatra care plânge (Grecia, 200), r. Filippos Koutsaftis, Viitoare Capitale Culturale 
Europene 
Sinagoga din Cetate 
16:00 – Evrei de vânzare (România, 2012), r. Radu Gabrea, retrospectiva Radu Gabrea 
18:00 – Mao Zadong (Albania, 2007), r. Besnik Bisha, Filme dedicate diversității culturale și 
minorităților 
20:00 – GEI ONI-Valea Puterii (Israel, 2010), r. Dan Wolman, Filme dedicate diversității culturale 
și minorităților 
Evenimente conexe 
Librăria Cărturești 
18:00-Lansare de carte „J. Negulescu. Un Român la Holllywood ” de Manuela Cernat 
Muzeul de Artă 
11:30–Colocviu : Banatul Timișoarei, multi- și interculturalitate în contextele românesc și European 
 
5 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
17:00-O soție bună (Bosnia-Herțegovina, 2016), r.Mirjana Karanovic, Competiție 
20:30-Urma (Polonia, 2017), r. Agnieszka Holland, Competiție 
Piața Libertății 
21:00-Jurnalul mecanicului de locomotivă (Serbia, 2016), Milos Radovic, Panorama 
Casa Artelor 
20:30-Boema de Timișoara (România, 2001), Gheorghe Șfaițer, Viitoare Capitale Culturale 
Europene 
Sinagoga din Cetate 
16:00-Ultima primăvară pe Ada Kaleh și alte documentare vechi, Filme dedicate diversității 
culturale și minorităților 
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18:00-Fiul meu (SUA, 1939), r. Joseph Seiden, Filme idiș restaurate 
20:00-Soul Exodus (Ungaria, 2016), r. Csaba Bereczi 
 
6 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
15:00-Vă mulțumim că ne-ați bombardat (Austria, 2015), r. Barbara Eder, Competiție 
17:00-Fără Dumnezeu (Bulgaria, 2016), r. Ralitza Petrova, Competiție 
20:30-Dublu (România, 2016), r. Catrinel Dănăiață, proiecție specială 
Piața Libertății 
21:00-De azi înainte (Suedia-Polonia, 2015), r. Magnus von Horn, Panorama 
Casa Artelor 
20:30-Armânii, de la faimoșii Manakia la Nu sunt faimos (România, 2015), r. Toma Enache, Filme 
dedicate diversității culturale și minorităților 
Sinagoga din Cetate 
16:00-Mica mamă (Polonia, 1938), r. Joseph Green, Konrad Tom, Filme idiș restaurate 
18:00-Ierusalimul american:evreii și San Francisco (SUA 2013), r. Marc Shaffer, Filme dedicate 
diversității culturale și minorităților 
La Căpițe 
20:30-Selecție de filme studențești prezentate la UNATC&Șuetă muzicală cu D.J. Kalu 
 
7 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
15:00-Profesoara (Slovacia, 2016), r. Jan Hrebejk, Competiție 
17:00-Constituția (Croația, 2016), r. Rajko Grlic, Competiție 
20:30-Enclava (Serbia, 2015), r. Goran Radovanovic, Competiție 
Piața Libertății 
21:00-Dansatoarea (Franța, 2016), r. Stephanie di Giusto, Panorama 
Casa Artelor 
20:30-Altă linie (Serbia, 2016), r. Nenad Milosevici, Viitoare Capitale Culturale 
20:30-Novi Sad 275 (Iugoslavia, 1969), r.Nikola Majdak, Viitoare Capitale Culturale 
Sinagoga din Cetate 
12:00-Căutându-l pe Schwartz (România, 2008), r. Radu Gabrea, Retrospectiva Radu Gabrea 
16:00-Moștenirea lui Goldfaden (România, 2006), r. Radu Gabrea, Retrospectiva Radu Gabrea 
18:00-Călătoria lui Gruber (România-Ungaria, 2009), r. Radu Gabrea, Retrospectiva Radu Gabrea 
Sala 2 a Teatrului Național Timișoara 
18:00-O poveste de dragoste, Lindenfeld (România, 2013), r. Radu Gabrea, Retrospectiva Radu 
Gabrea 
20:00-Mănuși roșii (România, 2010), r. Radu Gabrea, Retrospectiva Radu Gabrea 
Evenimente conexe 
Casa Artelor 
15:00-Prezentare Europa Creativă cu Valentina Miu 
Sala 2 a Teatrului Național Timișoara 
17:00-Lansare de carte, „Biografia unei opere, Radu Gabrea” de Călin Stănculescu 
 
8 septembrie 2017 
Cinema Timiș 
17:00-1945 (Ungaria, 2016), r. Ferenc Török, Competiție 
20 :30-Cei cinci prieteni de aur (Macedonia, 2016), r. Goran Trenchovski, Competiție 
Piața Libertății 
21:00-Pe Calea Lactee (Serbia, 2016), r. Emir Kusturica, Panorama 
Casa Artelor 
20:30-Moartea lui J.P. Cuenca (Brazilia, 2015), r.Joao Paolo Cuenca, Panorama 
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Sinagoga din Cetate 
16:00-Faraoni de beton (Bulgaria, 2010), r. Jordan Todorov, Filme dedicate diversității culturale și 
minorităților 
18:00-Uvertura Gloriei (SUA, 1940), r. Max Nosseck, Filme idiș restaurate 
Terasa Iulius Mall 
21:00-Short Matters!, Selecție de scurtmetraje prezentate în parteneriat cu TIMISHORT 
 
Evenimente conexe 
Casa Artelor 
11:30-Despre scenariul de film-un dialog cu Răsvan Popescu și Alexandru Maftei 
Cărturești Mercy 
18:00-Lansare de carte, „Peștele cu aripi”, de Răsvan Popescu 
 
9 septembrie 2017 
Piața Libertății 
21:00-Gala de Închidere, Proiecția filmului câștigător al secțiunii competiționale 
Evenimente conexe 
Casa Artelor 
18:00-Lansare de carte, „Pseudokinematikos 3 : Între Viață și Filme”, de Marian Sorin Rădulescu și 
proiecție de scurtmetraj „Chers Amis” de Valeriu Andriuță 
 
OBIECTIVE PENTRU 2018 
- Redimensionarea întregii activități cultural-artistice și educative a instituției în conformitate cu 
cele cinci axe culturale din  Strategia culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024, pentru a veni 
în fața publicului timișorean și a atrage cât mai mulți turiști,  cu o ofertă culturală dinamică și 
diversificată, competitivă la nivel național și internațional. 
- Conceperea, organizarea și realizarea  tuturor proiectelor  propuse și cuprinse în  Agenda culturală 
a manifestărilor pe anul 2018, la un nivel artistic ridicat.  
- Continuarea și îmbunătățirea colaborărilor cu toate instituțiile de profil din oraș și nu numai, în 
vederea realizării proiectelor la parametri de calitate cât mai ridicați  
- Susținerea activității de pregătire și perfecționare a formațiilor artistice proprii: Ansamblul 
folcloric “Timișul”, Ansamblul folcloric de cântece și dansuri maghiare “Eszterlanc”, Orchestra de 
tineret a municipiului Timișoara, formatia de dans sportiv Mini-mini Reflex, Corala feminină 
“Carmina Dacica”, Orchestra “Timișoara Big Band”, includerea lor în evenimentele organizate și 
cuprinse în cadrul Agendei culturale 2018 și nu numai,  precum și sprijinirea participării  acestora la 
festivaluri, spectacole, concerte organizate  atât pe plan local, național dar și internațional. 
- Aniversarea a 50 de ani de activitate a Ansamblului folcloric “Timișul” 
- Permanentizarea activității Clubului de Jazz “Lira Jazz” 
- Sprijinirea activității cenaclurilor, asociațiilor, cluburilor cuprinse în structura de activități a 
institutiei,  susținerea participării lor la evenimente de profil din țară și străinătate precum și 
implicarea acestora în manifestările ocazionate de diferitele evenimente ce fac obiectul proiectelor 
cuprinse în cadrul Agendei 2018: 
- Asociația Artiștilor Plastici “Romul Ladea”  
- Cenaclul literar “Pavel Bellu” , cu revista trimestrială“Anotimpuri Literare”  
- Cenaclul de satiră și umor”Ridendo”   
- Clubul “Helion”. 
- Sprijinirea activității ONG-urilor implicate în activitatea culturală a Municipiului Timișoara pe 
bază de proiecte culturale selectate și finanțate de Primăria Municipiului Timișoara. 
- Intensificarea colaborării cu presa locală și culturală, pe bază de parteneriate, pentru o promovare 
adecvată a evenimentelor organizate și cuprinse în Agenda manifestărilor culturale din 2018. 
- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor culturale cu orașele înfrățite cu Timișoara    
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- Susținerea și cultivarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare cu instituții de profil din 
oraș, țară, străinătate 
- Creșterea performanței personalului salariat și a corpului de colaboratori, în desfășurarea 
activităților specifice pe domenii de activitate. 
- Promovarea în grade și trepte a personalului contractual care să ducă la îndeplinirea cu succes și la 
standarde optime a sarcinilor alocate fiecărui angajat.  
-  Realizarea de schimburi de experiență cu instituții și organizații de profil din țară și din străinătate 
pentru modernizarea permanentă a formelor de activitate, a metodologiei aplicate.  
-  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 
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VIII. Teatrului German de Stat Timişoara  

 

1-3   Structura şi numele şefului de birou / serviciu, 2. Componenţa biroului /serviciului, 3. Obiectul de activitate ale biroului şi serviciului din 
cadrul Teatrului German de Stat Timişoara 

 

 

Nr.        
crt. 

Structura Teatrului 
German de Stat 
Timişoara 

 

Nume, prenume şi 
funcţie 

Componenţă birou/ 
serviciu ( nr. angajati ) 

 

Obiectul de activitate                                                                                                       
Teatrul German de Stat Timişoara este o instituţie publică de cultură 
subvenţionată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care 
realizează spectacole în limba germană. 

1.  

Conducerea 

 

Vărşăndan Lucian 
Manuel – director 

Perioada 01.01.2017-
31.10.2017 

 

1 

Organizează, conduce şi gestionează activitatea şi patrimoniul Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

Director adjunct artistic 0 Coordonează şi controlează activitatea artistica a institutiei. 

1. Boldurean Ioan – 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 

 

Gaza Boris – şef 

 Activitatea serviciului personal artistic este evidenţiată prin punerea în 
scenă a premierelor, spectacolelor de către regizori şi scenografi prin 
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Artistic serviciu 25 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vărşăndan Lucian 
Manuel – director 

01.11.2017-31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Activitatea serviciului Serviciul Secretariat Artistic, Marketing, 

Organizare Spectacole este evidenţiată prin: 
–   face propuneri pentru structura și conținutul repertoriului 
– asigură, împreună cu serviciul tehnic, programarea spectacolelor 
– editează materiale documentare și de promovare (afișe, caiete-

program, înregistrări, spoturi de promovare, machete grafice etc.) 
– asigură dramaturgia de producție a spectacolelor, precum și 

consultanță artistică și metodologică la producerea acestora 
–  inițiază și coordonează proiecte și acțiuni culturale 
– întocmește cereri de finanțare a proiectelor culturale către 

autorități din țară și străinătate 
– ia măsuri pentru promovarea spectacolelor și pentru vânzarea 

biletelor 
–  desfășoară programe și proiecte de pedagogie teatrală 

     -     inițiază parteneriate media și culturale  
     -   asigură serviciul de protocol și relație la premiere, festivaluri ori 

alte evenimente 
– colaborează cu alte instituţii culturale, cu artiști din țară și 

străinătate 
–  răspunde de efectuarea traducerilor spectacolelor. 
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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 specifică instituţiilor de spectacole - mânuitor decor, recuzită, 
costumier precum si de maeştri lumini, operatori imagine, operatori 
video, operatori sunet.      

5.  

 

Serviciul Producţie şi 
deservire  

 

 

Ciupe Stefan– şef 
serviciu 

 

 

 

15 

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. 

 

 

 

  Biroul resurse 
umane- administrativ 

 

Giurgean Mitra – şef 
birou 

 

5 

 

Activitatea biroului resurse umane-administrativ constă în: recrutează 
forţa de muncă necesară instituţiei, întocmeşte contracte individuale de 
muncă, redactează deciziile de încetare a contractelor, operează datele 
personale şi veniturile salariale ale angajaţilor în Revisal, ţine evidenţa 
dosarelor instituţiei în arhivă, întocmeşte statistica necesară locurilor 
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  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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1.  Sinteza activității pe anul 2017 
 

 Producerea spectacolului „Cartea junglei”, după Rudyard Kipling, în versiunea 
scenică, regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu. Premiera: 11 martie 2017. Cu ocazia 
premierei, TGST a găzduit și lansarea cărții „Răzvan Mazilu. De la dans la musical” de 
Sanda Vișan, apărută la editura Nemira în 2017;  

 Organizarea proiectului de pedagogie teatrală „Week-end-ul de teatru de tineret NiL”, 
organizat de trupele de teatru NiL ale Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”, în 
colaborare cu Teatrul German de Stat Timișoara, în perioada 31 martie – 1 aprilie 
2017, pe scena Teatrului German; 

 Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, ediția a XVIII-a, 
organizat de către Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” în colaborare cu Teatrul German 
de Stat Timișoara, s-a desfășurat în perioada 26 aprilie – 1 mai 2017; 

 „Antigona” de Bertolt Brecht, în regia lui Bernhard M. Eusterschulte, coproducție 
internațională Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Național din Luxemburg, 
Teatrul Municipal din Heidelberg, Ruhrfestspiele Recklinghausen și TART Produktion 
Stuttgart. Premiera timișoreană: 27 aprilie 2017; 

 Participare la Festivalul Ruhrfestspiele de la Recklinghausen (Germania) cu 
spectacolul „Antigona” de Bertolt Brecht, regia Bernhard M. Eusterschulte, 17 și 18 
iunie 2017; 

 Participare la Festivalul Internațional Multicultural de Teatru TRANZIT FESzT Satu 
Mare cu spectacolul „Biedermann și incendiatorii” de Max Frisch, în regia lui Gábor 
Tompa – 17 septembrie 2017; 

 Producția spectacolului „Incredibila și trista poveste a candidei Eréndira și a bunicii 
sale fără suflet” de Gabriel García Márquez, versiunea scenică și regia Yuri 
Kordonsky, decorul Helmut Stürmer, costumele Ioana Popescu. Premiera: 30 
septembrie 2017; 

 Producerea Festivalului European de Teatru Eurothalia, ediția a VII-a, în perioada 6-13 
octombrie 2017; 

 Participare la Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard cu spectacolul 
„Micul prinț” după Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek – 16 octombrie 
2017, la Teatrul Nottara din București; 

 Participare la Colocviul Teatrelor Minorităților Naționale de la Gheorgheni cu 
spectacolul „Moliendo café”, în regia lui Silviu Purcărete, coproducție a Teatrului 
German de Stat Timișoara și a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara – 
18 octombrie 2017, la Teatrul Figura din Gheorgheni; 

 Participare la Festivalul Național de Teatru cu spectacolul „Deșteptarea primăverii” de 
Frank Wedekind, în regia lui Charles Muller, coproducție Teatrul German de Stat 
Timișoara și Teatrul Municipal din Esch (Luxemburg) – 26 și 27 octombrie 2017, 
Teatrul Național din București; 

 Găzduirea spectacolului „Detașat” de Alexandra Voivozeanu, în regia și scenografia 
lui Cristian Ban – producție a Asociației Reactor de creație și experiment din Cluj-
Napoca – 10 noiembrie 2017, în sala Teatrului German de Stat Timișoara; 

 Turneu cu spectacolul „Electra” după Euripide și Eschil, în regia lui Bocsárdi László la 
Sibiu – 9 noiembrie 2017, la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu; 
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 Găzduirea spectacolului „Martiri” de Marius von Mayenburg, în regia lui Radu-
Alexandru Nica, producție a secției germane a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu 
– 17 decembrie 2017, în sala Teatrului German de Stat Timișoara. 

 Nominalizarea actorului Radu Brănici la Premiul pentru Debut în cadrul Galei 
Premiilor Uniunii Teatrale din România (UNITER) pentru 2016, pentru interpretarea 
rolului Moritz în spectacolul „Deșteptarea primăverii“ de Frank Wedekind, în regia lui 
Charles Muller, coproducție Teatrul German de Stat Timișoara și Teatrul Municipal 
din Esch (Luxemburg). 

 Premiul „Stefan Jäger“ acordat actriței Isa Berger pentru merite deosebite în cultivarea 
limbii și culturii germanilor din Banat, în cadrul Zilelor Culturale ale Germanilor din 
Banat – sala Operei Naționale Române Timișoara, 10 iunie 2017; 

 Premiul Pro Cultura Timisiensis – Certitudini, acordat de Consiliul Județean Timiș 
actriței Isa Berger – Consiliul Județean Timiș, 12 decembrie 2017;  

 Premiul de Excelență acordat de Municipiul Timișoara actorului Radu Brănici – 
Primăria Municipiului Timișoara, 19 decembrie 2017. 

 

2.    Obiective majore pe anul 2018 
 „Week-end-ul de teatru de tineret NiL”, 30–31 martie 2018; 
 Festivalul Internațional de Teatru de Tineret de Expresie Germană, 2–6 aprilie 2018; 
 Producerea spectacolului „Uriașii munților” de Luigi Pirandello – coproducție a 

Teatrului Italian din Rjieka (Croația), Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul 
Maghiar din Subotica (Serbia), Teatrul Sloven din Trieste (Italia) și Teatrul Albanez 
din Skopjie (Macedonia), în cadrul proiectului (Re)Discovering Europe, proiect de 
cooperare în programul Europa creativă, între 1 mai 2017 și 20 august 2018. Regia: 
Paolo Magelli. Premiera la Timișoara: 15 aprilie 2018; 

 Turneu în Luxemburg cu spectacolul „Antigona“ de Bertolt Brecht, regia Bernhard M. 
Eusterschulte, Teatrul Național din Luxemburg, 8–18 ianuarie 2018;  

 Turneu la Heidelberg cu spectacolul „Antigona“ de Bertolt Brecht, regia Bernhard M. 
Eusterschulte, Teatrul Municipal din Heidelberg (Germania), 19 ianuarie – 4 februarie 
2018;  

 Turneu în Luxemburg cu spectacolul „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind, în 
regia lui Charles Muller, Teatrul Municipal din Esch (Luxemburg) – 12–18 martie 
2018; 

 Școala de vară de la Gărâna, august 2018; 
 Festivalul European de Teatru Eurothalia, octombrie 2018. 
 

              3.         Sinteza activității in domeniul tehnic 

Nu s-au înregistrat diferenţe faţă de anii anteriori, activitatea artistică fiind 
afectată în continuare de faptul că singura sală de spectacol este folosită în comun de 
două instituţii, aceasta fiind totodată şi singura pentru repetiţii la dimensiunea spaţiului 
de joc. Pentru echilibrarea acestui neajuns, la anumite proiecte s-a recurs la închirieri 
de spaţii, ceea ce a presupus un efort suplimentar din punct de vedere organizatoric şi 
financiar, care nu poate fi asumat în aceeaşi manieră pe termen lung.  
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Pe de altă parte, practica repetării într-un spaţiu de dimensiunile scenei, cu 
decorul original montat, a constituit o vizibilă metodă de îmbunătăţire a performanţelor 
artistice unde s-a recurs la această soluţie. 

În același context o parte din spectacolele invitate în Festivalul Internațional de 
teatru EUROTHALIA 2017, festival organizat de T.G.S.T., au avut loc într-o hală 
indistrială, hală ce a fost amenajată și dotată cu scenotehnică conform cerințelor 
participanților.  

În perioada raportată s-au achiziționat echipamente scenotehnice pentru 
îmbunătățirea calității spectacolelor și înlocuirea unor echipamente uzate fizic și moral: 
Mixer video cu accesorii, Sistem de schimbatoare de culoare pentru ilumnatul scenic - 
1 sistem compus din: 10 buc color changer cu filtre, Licente software, Moving head - 
lumini inteligente - 6 bucati, Statie editare foto-video, Reflectoare PC2kW - 10 buc, 
Sistem de intercomunicare, Cutii transport (fly case) - 5 buc, Maşină de fum greu 
scenic - 1 buc, Maşină de ceaţă scenică - 1 buc, Maşină de fum mediu scenic - 2 buc, 
Videoproiector laser cu accesorii - 1 buc, Mixer audio cu 2 boxe, Boxe JBL - 2 bucati, 
Placa sonorizare – digitala. 

Pentru anul 2018 TGST işi propune sa dezvolte în continuare logistica specifică 
instituţiilor de spectacole prin achiziţionarea următoarelor dotări: Aparat foto-video 
profe-sional, cu trepiezi, huse si accesorii - 3 buc, Lentilă videoproiector Panasonic - 1 
bucata, Licente software, Moving head - lumini inteligente - 6 bucati, Instalaţie tiristori 
– dimmeri modulari cu accesorii -24 canale, Reflectoare cu accesorii - 18 buc cu cutii 
de transport de tip flycase, Sistem de intercomunicare, Sistem wireless de comanda cu 
protocol DMX 512 - 1 sistem, Cutii transport (fly case) - 10 buc, Reparatie capitală şi 
modernizare Instalatie de stingere incendii - splinkere cu apă, Sistem video regie 
tehnica, Placa sonorizare – digitala, Videoproiector laser cu accesorii - 4 buc, 
Calculatoare(statii de lucru) 4 buc, Autocamion 10 tone  

 

Implementarea unui nou spaţiu de creaţie şi spectacole împreună cu Primăria 
Timişoara. Teatrul German de Stat Timișoara îşi desfăşoară activitatea în spaţii 
insuficiente raportat la nevoile activităţii de calitate în domeniul teatral la acest 
moment. Teatrul German de Stat este în acest moment singurul teatru din Timişoara 
care dispune de un singur spaţiu de joc, şi acela în folosinţă parţială, în condiţiile în 
care împărţirea scenei cu Teatrul Maghiar creează dificultăţi majore în programarea 
repetiţiilor şi a spectacolelor ambelor teatre. Unele neajunsuri tehnice ale sălii actuale 
ca unic spaţiu de joc (înălţimea podului de ştăngi, aflarea scenei la etaj, disproporţia 
dintre lungime şi lăţime, absenţa spaţiilor laterale scenei) determină adesea timpi 
prelungiţi de încărcare/descărcare/ montare/demontare decor şi lumini, sacrificându-se 
astfel timpul care ar putea fi utilizat pentru susţinerea de spectacole, ceea ce duce pe 
termen lung la scăderea numărului de spectacole.  
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 Pentru că teatrul nu dispune de un spaţiu de repetiţii de dimensiuni similare cu 
cele ale scenei, şi nici de un alt spaţiu de joc, pentru a îşi satisface nevoile actuale 
măcar parţial, este nevoit să desfăşoare regulat activităţi în spaţii improvizate sau prost 
încălzite, adesea neprielnice activităţii de spectacol (repetiţii în săli de sport, spaţii 
improprii etc.), în condiţii necorespunzătoare cu cele ale unui municipiu cu pretenţii de 
infrastructură culturală contemporană.  

 Deasemenea dacă sunt precipitații mai abundente prin acoperișul-tavanul sălii 
de spectacole au loc infiltrații de ape meteorice, precum și în unele birouri ale TGST și 
coridorul aferent birourilor. 

În acleaşi context, se impune, cât mai repede posibil reabilitarea spaţiilor 
administrative (birouri, săli de repetiţie, grupuri sanitare). Prin aceasta înţelegând 
instalaţia de încălzire din întregul corp de clădire deţinut de TGST, cât şi din punct de 
vedere estetic şi al gradului de confort.  

 

IX. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babeş Timişoara 

 
 
 I.  In prezent Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş 
Timişoara are urmatoarea structură organizatorică aprobată de Ministerul Sănătaţii: 
- Secţia clinică pneumologie I – 75 paturi, din care Compartiment Pneumologie –TBC 52 paturi 
- Secţia clinică pneumologie II- 75 paturi din care Compartiment Pneumologie –TBC 42 paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase I- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –8 paturi 
- Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii)- 60 paturi din care Compartiment HIV/SIDA –10  
paturi 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase- 5 paturi 
- Compartiment chirurgie toracică – 10 paturi 
- Compartiment ATI- 4 paturi 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie- 6 paturi                Total   295 paturi 
- Camera de garda; 
- Spitalizare de zi    30 paturi         

HIV/SIDA - 12 paturi 
 Boli infectioase - 12 paturi 
 Pneumologie - 6 paturi  
- Farmacie; 
- Bloc operator;  
- Laborator analize medicale; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală; 
- Laborator explorări funcţionale;  
- Laborator anatomie patologică; 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; 
- Compartiment de psihiatrie de legatură; 
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- Compartiment endoscopie bronsică; 
- Dispensar TBC; 
- Cabinet boli infecţioase –HIV/SIDA 
- Cabinet antirabic; 
- Sala de gimnastică; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialităţi: 
 - pneumologie; 
 - boli infecţioase; 
 - recuperare, medicină fizică şi balneologie. 
- Aparat funcţional 
Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat 
La nivelul spitalului funcţioneazǎ Centrul de consiliere pentru renunţare la fumat.  
- Unitate de transfuzie sanguină (UTS). 
         
   II. Numǎrul de angajaţi şi numele şefilor de secţii/compartimente: 
  
- Secţia clinică pneumologie I: -şef secţie: dr. Vancea Dorin; 
 -36 angajaţi;  
- Secţia clinică pneumologie II: -şef secţie: prof.dr. Tudorache Voicu Mircea; 

-34 angajaţi; 
- Secţia clinică boli infecţioase I: -sef secţie: prof.dr. Marincu Iosif; 
            -33 angajaţi; 
 - Secţia clinică boli infecţioase II ( adulţi şi copii ): -şef secţie: conf.dr. Crişan Alexandru; 

-41 angajaţi; 
- compartiment HIV/SIDA: coordonator dr. Moisil Teodora 
             -3 angajati; 
- Compartiment terapie intensivă boli infecţioase: -coordonator: s.l.dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 

-16 angajaţi; 
- Compartiment chirurgie toracică: -coordonator: dr. Al Jobory Hazm; 

-16 angajaţi; 
- Compartiment ATI, UTS: coordonator: dr. Poroșnicu Mirela Tamara; 

-12 angajaţi; 
- Compartiment recuperare medicală respiratorie:-coordonator: conf dr. Oancea Cristian Iulian; 

-9 angajaţi; 
- Camera de gardǎ; 
- Spitalizare de zi; 
- Farmacie: - coordonator farm. Bociort Flavia: 

-10 angajaţi;  
- Bloc operator: 

-2 angajaţi;  
- Laborator analize medicale: - şef laborator: dr. Niţa Camelia Teodora. 

-21 angajaţi; 
- Laborator radiologie şi imagistică medicală: -coordonator dr. Ungurean Ioana: 

-7 angajaţi; 
- Laborator explorări funcţionale: - coordonator conf.dr. Fira Mladinescu Ovidiu: 
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             -1 angajat; 
- Laborator anatomie patologică: - coordonator Dr. Cioroboreanu Ramona: 

-5 angajaţi. 
- Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale: coordonator s.l.dr. Laitin Sorina 
Maria Denisa: 

-2 angajaţi; 
- Compartiment de psihiatrie de legǎturǎ:         
- Compartiment endoscopie bronşicǎ; 
- Dispensar TBC: -coordonator: dr. Socaci Adriana: 

-26 angajaţi;  
- Cabinet boli infecţioase-HIV/SIDA: 

-4 angajaţi; 
- Cabinet antirabic; 
- Sala de gimnastica; 
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitǎţile: coordonator conf. dr. Oancea Cristian Iulian 

- pneumologie: -11 angajaţi; 
- boli infecţioase: -6 angajaţi. 

      - alergologie: coordonator  -1 angajat;  
- Aparat functional: 
 -Conducerea spitalului: 
  -Manager : dr. Lăzureanu Elena Voichiţa; 
  -Director medical: dr. Oancea Cristian Iulian; 
  -Director fianciar-contabil : ec. Anghel Loredana Virginia 

-Spalatorie:  
 -6 angajaţi; 

           -Statistica:  
 -1 angajaţ; 

           -Sterilizare: 
 -1 angajaţ; 

           -Bucatarie dietetica: 
 -1 angajaţ; 

  
-Muncitori:  

 -24 angajaţi;  
 -TESA: 

 -19 angajaţi; 
 -Compartiment RUNOS: 
  -3 angajaţi;  
 -Biroul Financiar Contabil:responsabil birou ec.Chira Costin; 
  -2 angajaţi; 
 -Aprovizionare.Transport: 
  -2 angajaţi;  
 -Achiziţii publice.Contractare: 
  -1 angajat; 
 -Compartiment Juridic: 
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  -1 angajat; 
 -Compartiment Administrativ: 
                        -3 angajati; 
            -Compartiment Tehnic: 
                        -1 angajat; 
           -Compartiment Securitatea muncii, PSI, Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă: 
  -1 angajaţi; 
            -Biroul de management al calităţii serviciilor medicale: 
  -3 angajati; 
            -Compartiment Informatică: 
  -1 angajat; 
 
-Personal clerical: 
                        -1 angajat; 

-Medici rezidenţi: -56 angajaţi. 
 
 Total angajaţi:407. 
 Menţionǎm cǎ numǎrul de angajaţi cuprinde atât titularii posturilor cât  şi înlocuitorii 
acestora pe perioadǎ determinatǎ. 
 

III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI 
PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Dr.V. Babeş Timişoara asigurǎ 
asistenţǎ medicalǎ complexǎ, preventivǎ, curativǎ şi de recuperare a pacienţilor din judeţul 
Timiş, judetele arondate: Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, dar si din orice alt judet deoarece 
pacientii se pot adresa oricărui medic, în specialitǎţile medicale: boli infecţioase şi 
HIV/SIDA, pneumologie si TBC, alergologie, chirurgie toracicǎ, recuperare medicala 
respiratorie, alergologie.  
Fiind spital clinic funcţionǎm şi ca bazǎ de învǎţǎmânt universitar şi postuniversitar, în 
parteneriat cu Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie si Colegiul Ana Aslan. 

 

IV. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE 
ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR.V.BABEŞ TIMIŞOARA 

Activitate administrativǎ: 

- S-a inființat Unitatea de transfuzie sanguină (UTS) . 
- In cursul anului s-au inregistrat petiții/sesizări/reclamații/contestații/litigii (din partea 

angajaților, aparținători, pacienților, colaboratorilor, diverse persoane fizice/juridice, etc), 
care au fost analizate de Conducerea spitalului (Manager, Comitet Director) sau Consiliul de 
etică, respectiv Comisiile funcționale din cadrul spitalului si soluționate de compartimentul 
juridic conform normelor legislative in vigoare, majoritatea dintre acestea  s-au soluționat 
intern.  
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-  Conducerea spitalului prin reprezentanții desemnați si Sindicatul prin reprezentantii săi au 
negociat Contractul Colectiv de munca la nivel de spital pentru anii 2018-2019. 

- S-au modificat si actualizat în conformitate cu legislația în vigoare atât Regulamentul de 
organizare si functionare a spitalului cat si Regulamentul intern. 

- In anul 2017 în cadrul Biroului de Management al Calității s-au gestionat trei sisteme de 
management administrativ , respectiv: Control Intern Manangerial/ Managementul Calității 
si tot în anul în curs Spitalul a aderat la Strategia Națională Anticorupție. S-au elaborat , 
implementat si monitorizat documente specifice desfășurării și dezvoltării celor trei sisteme 
de management administrativ și s-au numit responsabili pentru aceste activiți. S-a colaborat 
cu secretariatele tehnice și comisiile de monitorizare ale primăriei , spitalulul fiind entitate 
subordonată , s-au făcut raportările necesare monitorizării sistemelor de management și s-a 
raspuns punctual și in termene la solicitarile Primăriei Municipiul Timișoara. 

- Consiliile și Comisiile din cadrul Spitalului sunt funcționale și iși desfașoară activitatea 
conform legislației în vigoare și politicii interne a instituției ( s-au stabilit atribuții, 
responsabilități și regulamente de funcționare ale acestora). 

- S-au indentificat activitățile desfășurate în cadrul spitalului și s-au procedurat, s-au stabilit 
obiective specifice și obiectivele generale ale Unității spitalicești (aplicarea şi îmbunătăţirea 
permanentă a ghidurilor şi protocoalelor medicale aplicate în diagnosticarea şi tratamentul 
pacienţilor, aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor 
nosocomiale folosind cele mai eficace substanţe dezinfectante, teste de sanitaţie precum şi 
metode de antibioprofilaxie şi tratament antibiotic eficient, perfecţionarea continuă a 
personalului sanitar mediu şi de specialitate pentru aplicarea unor tehnici moderne şi de 
ultimă generaţie). 

 

Activitate financiara: 

- La sfarsitul anului 2017 spitalul avea: 2128558,64 lei plati restante, din care arierate 
1213069,21 lei. 

Facturi emise catre CJASTM si neonorate de catre CJASTM dupa cum urmeaza: anul 2015= 
3761143,96 lei, anul 2016= 1.091.131,21 lei, anul 2017=894454,53, în total 5746729,70 lei (proces 
in curs).  

Aceste facturi reprezinta contravaloarea serviciilor medicale efectuate, validate si nedecontate 
de CJASTM. 

In cursul anului 2017 s-au primit sume ca sponsorizari in total de 298.872,46 lei (reparații 
clădire boli infecțioase și pneumologie). 

- Situatia lucrarilor de investitii  ale Primariei Municipiului Timisoara cuprinse in programul de 
dezvoltare 2017: 

 1. Extindere centru de recuperare medicală respiratorie: 

- faza de proiectare începută si finalizată   în anul 2017 

- demararea fazei de execuție in anul 2018 
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2.  Reabilitare stație de epurare, canalizare spital și parcări de incintă: 

- lucrare in execuție – in anul 2017 si finalizată în  anul 2018 

3.  Reabilitare clădire pneumologie : 

- executia parter începută în iunie 2017 

- continuarea execuției în anul 2018 

4. Reabilitare clădire veche boli infecțioase, reabilitare clădire nouă boli infecțioase, reabilitare 
clădire administrativ – lucrări nefinalizate 

5. Extindere clădire pneumologie – lucrare nefinalizată    

6. Reabilitare clădire pneumologie  

7. Reabilitare, amenajare Laborator radiologie si imagistică medicală 

8. Reabilitare Centrală Termică – Cazan abur 

9.Reabilitare, înlocuire lifturi, Clădire Boli Infecțioase, Pneumologie 

10.Sistem antiincendiu 

11.Reparatii, zugraveli si inlocuiri geamuri la scara de incendiu - cladirea noua Boli Infectioase. 

- Situatia dotarilor cu aparatura medicala in anul 2017: 

 
1. Frigider medical pentru farmacie 
2. Statie ESP  
3. Rampe fluide medicale 
4. Ascensor 800kg.  
5. Ascensor 630kg.  
6. Ascensor 1875 Kg.  
7. Containere pentru arhiva si birou medici 6 bucati 
8. Negatoscop de perete 2 bucati 
9. Aparat de ventilatie neonatologie 
10. Instalatie pentru tratarea aerului 
11. Densitometru 
12. Centrifuga 2 bucati 
13. Termostat 
14. Microscop  
15. Pat ATI 5 bucati 
16. Pat ATI 33 bucati 
17. Sistem alarmare si detectie 
18. Dispozitiv incalzit sange si dezghetare plasma 
19. Centrifuga cu refrigerare 
20. Centrifuga clasica 
21. Videobronhoscop  
22. Videobronhoscop portabil 
23. Aparat dezinfectie accesorii flexibile bronhoscopie 
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24. Electrocauter cu sigilare vasculara 
25. CT 32 slice  
26. Echipament radiologie grafie si scopie digital 
27. Pat sectie 20 bucati 

 

 

Activitate medicalǎ: 

În cadrul spitalului se acordǎ asistenţǎ medicalǎ în ambulatoriu (boli infecțioase, pneumologie, 
alergologie) şi spitalizare (boli infecțioase, pneumoftiziologie, recuperare medicală respiratorie, 
chirurgie toracică): în spitalizare de zi sau spitalizare continuǎ – regim acuţi şi cronici. 

În ambulatoriu s-au efectuat un numǎr de 95658 consulturi, dupǎ cum urmeazǎ: 

CABINETE AMBULATORIU NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2017 

NUMĂR 
CONSULTAŢII 
MEDICALE / 2016 

CABINETE PNEUMOLOGIE 13076 13084 
CABINET RECOLTARI 5641 6037 
CABINET BRONHOLOGIE 629 565 
CABINET AEROSOLI 15534 10641 
CABINET EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 12719 13655 
CABINET ALERGOLOGIE 722 1351 
CABINETE BOLI INFECŢIOASE 21094 19656 
CABINET FIBROSCAN 1088 935 
CABINET ECOGRAFIE 3158 2522 
CABINET PSIHOLOGIE 3709 3295 
CABINET ASISTENŢĂ SOCIALĂ 814 855 
CABINET ANTIRABIC 881 1433 
CABINETE DISPENSAR TBC 16593 17723 
TOTAL 95658 91762 
 

În regim de spitalizare de zi s-au internat un numǎr de 10093 pacienţi , dupǎ cum urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT 
 

NUMĂR  
SPITALIZĂRI ZI/2017 
 

NUMĂR  
SPITALIZĂRI 
ZI/2016 
 

BOLI INFECŢIOASE 1 2994 2100 
BOLI INFECŢIOASE 2 3517 3569 
PNEUMOLOGIE 1 1019 646 
PNEUMOLOGIE 2 2547 1800 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE  

16 7 

TOTAL 10093 8122 
 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

În regim de spitalizare continuǎ acuţi au fost internaţi un număr de 6122 pacienţi, dupǎ cum 
urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2017 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE ACUŢI/2016 
 

BOLI INFECŢIOASE 1 1614 1536 
BOLI INFECŢIOASE 2 1890 1948 
PNEUMOLOGIE 1 1176 1140 
PNEUMOLOGIE 2 1304 1333 
CHIRURGIE TORACICĂ  138 181 
TOTAL 6122 6138 
 

În regim de spitalizare continuă cronici au fost internaţi un numǎr de 711 pacienţi, dupǎ cum 
urmeazǎ: 

SECŢIE/COMPARTIMENT NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2017 
 

NUMĂR SPITALIZĂRI 
CONTINUE 
CRONICI/2016 
 

TBC 1 304 396 
TBC 2 176 214 
RECUPERARE  MEDICALĂ 
RESPIRATORIE 

231 200 

TOTAL 711 810 
  

De asemenea spitalul nostru este un spital clinic, având ca îndatorire pregǎtirea studenţilor din 
cadrul UMF Timişoara şi a rezidenţilor MS.  

În stagii de pregǎtire avem studenţi dupǎ cum urmeazǎ: 

6. Medicinǎ generalǎ anii V, VI 
7. Stomatologie anul IV 
8. Asistente medicale : anul III 
9. Moase: anul III 
10. Fiziokinetoterapie: anii III,IV 

În stagii de pregǎtire de rezidenţi avem rezidenţi care prin curricula de rezidenţiat au abligaţia 
de a efectua stagii de boli infecţioase. Aceşti rezidenţi au diverse specialitǎţi: boli infecţioase, 
pneumologie, chirurgie toracicǎ, farmacie, medicinǎ de familie, laborator, epidemiologie, 
dermatologie, pediatrie, neo-natologie.  

V. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2018 

 INVESTIȚII SI REPARAȚII CLĂDIRI 2018: 
 
PROIECT EUROPEAN REABILITARE TERMICA SPITAL 
FINALIZARE STATIE DE EPURARE SI CANAL  
FINALIZARE REABILITARE PNEUMOLOGIE  
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EXTINDERE CLADIRE CENTRU DE RECUPERARE MEDCIALA RESPIRATORIE 

REABILITARE CLADIRE PNEUMOLOGIE  

REABILITARE CLADIRE VECHE BOLI INFECTIOASE 
REABILITARE CLADIRE  BOLI INFECTIOASE 
REABILITARE CLADIRE ADMINISTRATIV SI SUBSOL TEHNIC 
AMENAJARE, INSTALARE LIFTURI EXTERIOARE PANORAMICE LA CLADIRILE:                    
PNEUMOLOGIE, DISPENSAR TBC 
REABILITARE ( IGIENIZARE, COMPARTIMENTARE) CLADIRE DISPENSAR TBC  
 

X. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS 
TURCANU” TIMISOARA  

 

Manager – Dr.Adam Ovidiu 

Director Medical – Dr.Andrei Ghe. Zeno 

Director Financiar - Contabil – Ec.Martin Cristian Alexandru 

Director Ingrijiri – Daniela Nicolau 

 

Structura spitalului are un total de 578 paturi. (din care 501 paturi spitalizare continua, 65 
paturi insotitori si 12 paturi spitalizare de zi), distribuite astfel : 

 

Sectia Clinica I Pediatrie – 48 paturi 

- Compartiment nefrologie – 15 paturi 

- Compartiment gastroenterologie – 15 paturi 

- Compartiment pediatrie diverse – 18 paturi 

Sectia Clinica II Pediatrie – 53 paturi 

- Compartiment alergologie-imunologie – 5 paturi 

- Compartiment hematologie-oncologie pediatrica – 33 paturi 

- Compartiment genetica medicala – 5 paturi 

- Compartiment ingrijiri paleative – 5 paturi 

- Compartiment pediatrie diverse – 5 paturi 

Sectia Clinica III Pediatrie – 48 paturi 

- Compartiment endocrinologie – 12 paturi 
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- Compartiment diabet zaharat, nutritive si boli metabolice –  5 paturi 

- Compartiment reumatologie – 9 paturi 

- Compartiment pediatrie diverse –  22 paturi 

Sectia Clinica IV Pediatrie – 47 paturi 

- Compartiment cardiologie – 15 paturi 

- Compartiment HV/SIDA – 10 paturi 

- Compartiment toxicologie – 5 paturi 

- Compartiment dializa peritoneala – 2 paturi 

- Compartiment pediatrie diverse - 15  paturi 

Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri – 59 paturi 

- Compartiment neonatologie patologica – 14 paturi 

- Compartiment neonatologie-prematuri – 35 paturi 

- Compartiment TI – neonatologie – 10 paturi 

Sectia Clinica Chiurgie  Pediatrica – 48 paturi 

- Compartiment oftalmologie – 3 paturi 

- Compart. chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva si arsi – 5 paturi 

- Compartiment ORL – 5 paturi 

- Compartiment chirurgie pediatrica – 35 paturi 

Sectia Clinica Ortopedie  Pediatrica – 25 paturi 

Sectie Clinica ATI – 35 paturi 

- Compartiment ATI – 10 paturi 

- Compartiment TI – 25 paturi 

Sectia Clinica  de Neurologie Copii si Adolescenti – 30 paturi 

- Compartiment  neurologie copii si adolescent – 25 paturi 

- Compartiment patologie neuromusculara – 5 paturi 

Sectia Clinica de Psihiatrie Copii si Adolescenti – 25 paturi 

Sectia Recuperare Pediatrica – 50 paturi 

Sectia Clinica Pneumologie – 25 paturi 
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- Compartiment TBC – 13 paturi 

- Compartiment pneumologie – 12 paturi 

Compartiment Transplant Medular Adulti si Copii – 8 paturi     
  

TOTAL  PATURI : 501 PATURI 

 

STATIE DE HEMODIALIZA 2 APARATE 

UNITATE DE PRIMIRI URGENTE 

PATURI INSOTITORI    65 paturi 

SPITALIZARE DE ZI PEDIATRIE 8 paturi 

SPITALIZARE DE ZI HIV/SIDA  4 paturi 

FARMACIE 

BLOC OPERATOR 

UNITATE DE TRANSFUZII SANGUINE 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE CU PUNCTE DE LUCRU 

LABORATOR RADIOLLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA CU PUNCTE DE LUCRU 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA 

- Comaprtiment citologie 

- Comaprtiment histopatologie 

- Compartiment prosectura 

COMPARTIMENT PSIHIATRIE DE LEGATURA 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE 

COMPARTIMENT DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA 

CENTRUL DE SANATATE MINTALA CSM  50locuri 

COMPARTIMENT EXPLORARI FUNCTIONALE 

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE (BAZA DE 
TRATAMENT) 

COMPARTIMENT DE IMUNOLOGIE CELULARA 

COMPARTIMENT DE BIOLOGIE MOLECULARA 
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COMPARTIMENT DE CITOGENETICA 

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE-COPII 

CABINET HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE 

AMBULATOR INTEGRAT CU CABINETE DE SPECIALITATE 

- Neuropsihiatrie infantila  

- Chirurgie si ortopedie infantila 

- Recuperare, medicina fizica si balneologie 

- Pediatrie 

- Cardiologie 

- Endocrinologie 

- Nefrologie 

- Gastroenterologie 

- Genetica  

- ginecologie infantila 

- ORL 

- Oftalmologie 

- Alergologie si imunologie 

- Dermatovenerologie 

- Reumatologie 

- Pneumologie 

- Recuperare, medicina fizica si balneologie 

- Compartiment de cabinete psihologie 

- Evaluare si statistica medicala 

- Fisier 

Centrul Regional Antitoxic  

 

Centrul de Enocrinologie si Diabetologie  
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Centrul Regional de Genetica Medicala 

 

Spitalul constituie baza de invatamant, cercetare stiintifica medicala si educatie medicala 
continua care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si 
deontologiei medicaleSpitalul constituie in acelasi timp baza de invatamant, cercetare stiintifica 
medicala si educatie medicala continua care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale. 

 

Structura de personal este distribuita pe un numar de 1.231,00 posturi (sectiunea 
ASIGURARI  926,50 si sectiunea TRANSFERURI  304,50) 

 

Obiectivele conducerii spitalului pentru anul 2018 sunt : 

1. Imbunatatirea infrastructurii si organizarii spitalului in contextul mentinerii acreditarii si a 
reacreditarii. 

2. Scaderea costurilor fixe si implicit scaderea costurilor serviciilor medicale furnizate. 

3. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor medicale in sistemul ambulator si adaptarea lor la 
nevoile pacientilor. 

4. Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului prin reorganizarea sectiilor cu paturi si a 
ambulatorului integrat al spitalului. 

5. Atragerea de medici specialisti in specialitatile deficitare. 

6. Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si a actului medical, oferirea de servicii noi prin 
dotarea cu aparatura performanta. 

7. Implementarea de ghiduri si protocoale terapeutice pentru toate sectiile spitalului si 
revizuirea procedurilor acolo unde se impune. 

8. Reabilitarea spatiilor destinate actului medical si pentru activitatea administrativa. 

9. Organizarea evaluarii si a masurilor necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de 
functionare a spitalului – anual (fara plan de conformare) si reacreditarea ANMCS. 

10. Intretinerea corespunzatoare a cladirilor si echipamentelor. 

11. Obtinerea independentei energetice a spitalului, prin achizitionarea si instalarea de 
tehnologie moderna de generare a energiei verzi si cogenerare. 

12. Constructie spital nou – CORP B – EXTINDERE SPITAL CLINIC DE URGENTA 
PENTRU COPII  „LOUIS TURCANU” TIMISOARA. 

13. Imbunatatirea abilitatilor de comunicare a personalului spitalului cu schimbarea consecutiva 
a inter-relationarii si a atitudinii fata de pacient. 
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SECTIA CLINICA PEDIATRIE I 

In cadrul Sectiei Clinice  Pediatrie I (48 paturi; numarul de paturi functionale fiind 32) si pe 
parcursul anului 2017 activitatea  s-a desfasurat in cele trei compartimente: Gastroenterologie, 
Nefrologie si Pediatrie I.  

Activitatea medicala a sectiei a fost asigurata de cinci medici: Prof. Dr. Simedrea Ioan, Dr. 
Marcovici Tamara, Dr. Belei Oana, Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  si Dr. Laura Olariu (revenire in 
Octombrie 2017 din concediul de ingrijire a copilului).  

In decembrie 2017 structura personalului mediu si auxiliar al sectiei este urmatoarea: 27 
asistente, 10 infirmiere, 6 ingrijitoare de curatenie, un  registrator medical, un brancardier si un 
statistician. 

Colectivul  de medici a desfasurat o activitate sustinuta, de calitate, alaturi de cadrele medii 
si auxiliare. In compartimentul Gastroenterologie I au fost internati  764 pacienti, in compartimentul 
Nefrologie 341 copii, respectiv 403 cazuri in compartimentul Pediatrie I. 

De la 01.01.2017 la nivelul sectiei si-au desfasurat activitatea si medici rezidenti de 
Pediatrie, anul I coordonator de rezidentiat fiind S.L.Dr.Marcovici Tamara. Instruirea, coordonarea 
si indrumarea activitatii medicilor rezidenti de pediatrie a reprezentat o preocupare permanenta.  

In cadrul sectiei s-a desfasurat si o sustinuta activitate de cercetare, medicii si asistentele 
fiind implicate in 3 (trei) studii clinice pe parcursul anului 2017: 

 BMS Al 463189 - A Comparative Study of the antiviral Efficacy and Safety of Entecavir versus 
Placebo in Pediatric Subjects with Chronic Hepatitis B Virus Infection who are HBeAg 
Positive. 

 Clinical trial Novartis CLDT600A2306 “A randomized, double-blind, 104-weeks treatment 
study to evaluate the efficacy, safety, tolerability and pharmacokinetics of Telbivudine oral 
solution and tablets in children and adolescents with compensated HBeAg positive and negative 
chronic hepatitis B virus infection” . 

 AbbVie: A long-term non-interventional registry to assess safety and effectiveness of Humira® 
(Adalimumab) in pediatric patients with moderately to severely active Crohn's Disease (CD) – 
CAPE. 

 

Toti medicii si intregul colectiv de cadre medii si personalul auxiliar au participat la Cursul 
de Comunicare organizat de catre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu (ianuarie 
si februarie 2017: asistentele medicale; februarie-aprilie: medicii; aprilie si mai 2017 toate 
infirmierele si restul personalului auxiliar).  

Activitatea  medicala a colectivului de medici si cadre medii din cadrul Sectiei clinice 
Pediatrie I a fost fructificata prin comunicari orale, respectiv postere prezentate la manifestari 
stiintifice de prestigiu la nivel national si international. 

Dr. Marcovici Tamara a participat la manifestari stiintifice nationale (Simpozionul “Apneea 
in somn la copii“ Timisoara, 23.02.2017; Conferinta Nationala ded Pediatrie, Bucuresti, 5-8 aprilie 
2017; Simpozionul “Un pas inainte in terapia orala cu fier“ Timisoara 26 mai 2017; Conferinta 
Nationala de Boli infectioase Timisoara 7-9 iunie 2017; Conferinta “Actualitati in practica 
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pediatrica“, 12-13 octombrie 2017) si cu participare internationala (Prima Conferință Naţională de 
Oftalmogenetică , Timisoara 22 aprilie 2017; A patra editie a Conferintei Nationale de Somnologie 
pediatrica, Bucuresti, 30 iunie-1 iulie 2017; A VII a Conferinta Nationala de Somnologie. A II-a 
Conferinta Nationala de Ventilatie non-invaziva, Sinaia, 8-11 noiembrie 2017). A absolvit 
programul de formare “Managementul serviciilor de sanatate“ desfasurat in perioada 14.10.2016-
09.04.2017. A participat la primul modul (M1 Somnologie poligrafie) din cadrul programului de 
studii complementare in vederea obtinerii atestatului in Managementul general, clinic si terapeutic 
al tulburarilor respiratorii din timpul somnului desfasurat la Institutul “Marius Nasta“ Bucuresti. 

Dr. Marcovici Tamara a efectuat explorari functionale respiratorii (spirometrie, determinarea 
oxidului nitric expirat) precum si poligrafii de somn la pacientii internati, asigurand astfel un 
management adecvat al cazurilor.  

Prof. Dr. Simedrea Ioan a participat la manifestari stiintifice locale si nationale precum si la 
ESPGHAN 50th Annual Meeting, Prague, Czech Republic 10 -13 Mai 2017.  

Dr. Belei Oana a desfasurat o activitate sustinuta la patul bolnavului, efectuand si numeroase 
ecografii abdominale, gastroscopii si colonoscopii diagnostice si terapeutice. A participat la 
numeroase manifestari stiintifice nationale (Conferinta Nationala de Pediatrie, Bucuresti, 5-8 
Aprilie 2017; Al IX-lea Simpozion National de Boli Inflamatorii Intestinale, 28-30 Sept 2017, 
Bucuresti; Al IX-lea Congres National Al Societatii Romane de Chirurgie Pediatrica cu participare 
internationala, 2-4 noiembrie 2017, Timisoara;) si internationale (NNI European Meeting “Growth 
and Immunity – Early Nutrition Influence”, Lausanne, Switzerland, 14-15 Sept 2017; 25nd United 
European Gastroenterology  Week, Barcelona 28 Oct-01 Nov 2017; Forum Regional Vedra 
International, 15-16 Decembrie 2017, Vrsac, Serbia).  

A participat la programul de pregatire ESGE Endoscopy Fellowship Grant, al doilea modul: 
3rd April – 30 June 2017, Gastroenterology and Endoscopy Unit, Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház, Gyor, Hungary finantat de catre European Society of Gastrointestinal Endoscopy. 

 

Dr. Olariu Laura, pe langa continuarea rezidentiatului in a doua specialitate 
(Gastroenterologie), a participat si la manifestari stiintifice nationale (16 Ianuarie 2017, Sunshine 
Local Meeting for Protocol 2819-CL-0202, Bucuresti; 7-9 Iunie 2017, Conferinta Nationaal de Boli 
Infectioase, Timisoara;24-27 Septembrie 2017, Digestive Endoscopy Cluj Workshop, Cluj-Napoca)  
si internationale (10-13 Mai 2017, ESPGHAN 50th Annual Meeting, Prague, Czech Republic; 28 
Oct-01.Noiembrie 2017, UEGW, 25nd  United European Gastroenterology Week, Barcelona, 
Spania).  

 

Dr. Jurca-Simina Florin Ioan  a participat la urmatoarele manifestari stiintifice: Congres 
pluridisciplinar UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, 6-8 octombrie 2017; Congresul National de 
Nefrologie, editia a X-a, Bucuresti 19-21 octombrie 2017; Personalised genomics in Pediatric 
Nephrology: from the lab bench to the bedside. Bucuresti, 17-18 Noiembrie 2017. 
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Asistent medical Dumitra Livia, asistenta sefa a Sectiei Pediatrie I, a participat la 
urmatoarele manifestari stiintifice: Congresul National al Societatii Romane de Chirurgie 
Pediatrica, 2-4 Noiembrie 2017, Timisoara; Simpozionul National “Valentele educatiei pentru 
sanitate in practica nursing“, Timisoara, 13 Mai 2017; Shipping Infectious Substances by Air 
(IATA), martie 17 2017; Simpozionul “Apneea in somn la copii“ Timisoara, 23.02.2017. 

Asistent medical licentiat Kubicz Mirela a participat cu prezentari orale la manifestari  
stiintifice nationale (Conferința Națională OAMGMAMR Timiș – Ziua asistentului medical, 
Timișoara, 12.05.2017; A 9 a Ediție a Congresului Național al Societății Române Chirurgie 
Pediatrică – Timișoara,  02.11 – 04.11.2017) si internationala (25th UEG Week Barcelona, Spania  
28.10 – 30.10.2017. 

La Congresul National al Societatii Romane de Chirurgie Pediatrica, 2-4 Noiembrie 2017, 
Timisoara au mai participat asistentele medicale Tudor Cornelia si Vulpe Valentina. 

Asistentii medicali angajati ai sectiei au participat la cursuri de perfectionare (EMC): 

- Curs de ingrijire a stomelor, 14.07.2017, Timisoara: 6 asistente medicale 
- Curs de resuscitare, 11.09.2017 Timisoara: 5 asistente medicale 
- Simpozion Endocrinologie peditrica, 3-5 noiembrie 2017, Timisoara: 13 asistente medicale 

In calitate de sef al sectiei, impreuna cu asistenta sefa Dumitra Livia,  am participat la toate 
sedintele de lucru organizate cu personalul sectiei Pediatrie I (12 Ianuarie 2017; 06.02.2017; 
29.03.2017; 22.06.2017; 25.08.2017; 09.11.2017) 

Am efectuat instructaje bilunare pe linie profesionala cu medicii angajati ai sectiei, respectiv 
impreuna cu asistenta sefa si personalul mediu si auxiliar al sectiei. 

Prin intermediul serviciului de achizitii al spitalului “Louis Turcanu” sectia Pediatrie I a 
beneficiat de instalarea unui aparat de aer conditionat in cabinetul de explorari functionale 
respiratorii de la etajul III (necesar mentinerii unei temperaturi adecvate pentru functionarea optima 
a aparatelor) precum si de achizitia urmatoarelor: 

- Injectomat Agilia (3 buc.) 

- Volumat Agilia (3 buc.) 

- Dulap arhiva metalic cu agatatori speciale pentru gastroscop (1 buc.) 

- Aspirator chirurgical Super Vega (1 buc.) 

- Tensiometru cu manseta mare (1 buc.) 

Numarul de decese a fost mic (2), de asemenea si cel al reinternarilor in primele 30 zile. Au 
fost doar 4 (patru) infectii asociate activitatii mediacle la nivelul intregii sectii. 

Durata medie de spitalizare a fost optima la nivelul intregii sectii (3,4 zile – raport 
Noiembrie 2017) iar indicele de case-mix la nivelul compartimentului Pediatrie 1a fost foarte bun. 

Gradul de satisfactie al pacientilor si apartinatorilor a fost bun si foarte bun. Nu am 
inregistrat reclamatii din partea pacientilor/apartinatorilor internati. Au fost formulate cateva 
sugestii cu privire la ameliorarea conditiilor hoteliere la nivelul sectiei. 
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Ca obiective pentru anul 2018 ne propunem urmatoarele: 

- imbunatatirea urmatorilor indicatori de performanta: indicele de utilizare a patului (inteaga 
sectie) precum si indicele de case-mix (Gastroenterologie si Nefrologie) 

- reducerea cheltuielilor 

- ameliorarea conditiilor hoteliere la nivelul intregii sectii 

 

 

SECTIA CLINICA PEDIATRIE II 
 Secția Pediatrie II are 53 paturi după cum urmează: 
-5 paturi Alergologie – Imunologie 
-5 paturi pediatrie -diverse 
-5 paturi genetică medicală 
-5 paturi paliație oncologică 
-33 paturi Oncohematologie pediatrică 
 Ca și compartiment separat există Compartimentul de transplant medular copii și adulți cu 8 
paturi dintre care 6 sub formă de camere sterile cu presiune pozitivă și hepafiltrare și 2 paturi pentru 
tratamentul pacienților aflați pre- și post-transplant. 
-Salon de afereză celule stem cu 3 paturi și 3 aparate afereză 
-Bancă de celule stem hematopoietice 
-Sector de prelucrare celule stem 
Tot în cadrul Secției a II-a funcționează: 

-laborator flowcitometrie 
-laborator genetică convențională și FISH 
-laborator biologie moleculară 

-Spital de zi 
-Ambulator de specialitate integrat pediatrie 
-Ambulator de Oncohematologie pediatrică 
-Sală de curs pentru activități didactice 
-Cameră de joacă 
-Sector de cercetare 

Șeful secției este Conf.Dr. Smaranda Arghirescu, medic primar pediatru, specialist 
oncologie medicală, competență oncohematologie pediatrică, doctor în medicină. 
 
2.Componența serviciului 
Pe specialități 

Număr total angajați 86 din care: 14 medici, 37 asistente, 18 infirmiere, 12 îngrijitoare 
curățenie, 1 brancardier, 1 registrator, 1 statistician 
-3 medici primari pediatrie 
-1 medic specialist pediatrie 
-6 medici primari pediatrie cu supraspecialități sau competențe în oncologie, hematologie, genetică, 
paliație, imunologie 
-2 medici primari hematologie 
-2 medici primari pediatrie în Compartimentul de Cercetare 
-2 psihologi. 
 Gradul de ocupare al paturilor a fost de 83,28/./2017 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

 
3.Obiectivul de activitate 
-diagnosticarea și tratarea pacienților pediatrici cu afecțiuni în conformitate cu compartimentele 
existente și supraspecialitățile medicilor 
-gestionarea programelor naționale de: 
 *oncologie 
 *imunodeficiențe 
 *hemofilie, talasemie 
 *transplant medular 
 *diagnostic al leucemiilor acute 
-activitate didactică cu studenții și formarea medicilor rezidenți 
-activitate de cercetare științifică (proiecte de cercetare, studii clinice) 
-spitalizare de zi 
-consulturi interdisciplinare 
-ambulator de specialitate. 
 
4.Sinteza activității în 2017 comparativ cu 2016 
-număr internări 2993 /2017 comparativ cu 3141 /2016 
-nmăr decese 16/ 2017 comparativ cu 16/ 2016 
-ICM (indice de complexitate al cazului) 
 *genetică -2016 =0,746 ; 2017 =1,179 
 *imunologie – 2016 =1,376; 2017 =1,450 
 *oncologie – 2016 =1,934; 2017 =1,955 
 *pediatrie – 2016 =1,068; 2017 =1,316 
 *transplant – 2016 =2,509; 2017 =2,323 
-durata medie de spitalizare 4,6/ 2017 comparativ cu 5,45/ 2016 
-indice de utilizare pat 304,21/ 2017 – 323,18/ 2016 
-număr zile de spitalizare 18557/ 2017 comparativ cu 17129/ 2016 
-cazuri noi oncologice în 2017 -84 față de 79 cazuri noi/ 2016 
-cazuri transplantate 2017 (25 din care 6 allogenic) 
-afereze celule stem 23 proceduri/ 2017 
-explorări flowcitometrice pentru alte spitale 106/ 2017 
-explorări citogenetice pentru terți 100/ 2017 
 Pe Compartimentul  de transplant medular (8 paturi): 
-număr zile de spitalizare 2031/ 2017 
-indice de utilizare 253,87/ 2017 
-durată medie spitalizare 5,29 zile/ 2017 
-decese – 2/ 2017 
-indice de complexitate al cazului 
-studii clinice derulate în 2017 – 3 studii clinice internaționale 

1.A phase III open trial to demonstrate safety and efficay of prophylaxis and on-demand 
therapy in children with severe hemophilia A treated with BAY 81-8973 LEOPOLD kids; Nr 
protocol 13400; BAYER – 1 patients 

2.BAY 94-9027 / 15912, A multi-center, phase III, non-controlled, open-label trial to 
evaluate the pharmacokinetics, safety, and efficacy of BAY 94-9027 for prophylaxis and treatment 
of bleeding in previously treated children (age <12 years) with severe hemophilia A, Bayer – 1 
patient  

3.A Phase III Open Label, Multicenter, Extension Study to Assess the Safety and Efficacy 
of Recombinant Coagulation Factor VIII (rVIII-SingleChain, CSL627) in Subjects with Severe 
Hemophilia A; Study Number: CSL627_3001- Behring -  1 patient 
-proiecte de perfecționare – 2:  
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 1. POSDRU -186/3.2./S/15.52.95 (2015/ 2016) (ASM). “Dezvoltarea competențelor în 
transplant“. - Lector coordonator: S.Arghirescu 
 2. Proiect Initiative in sanatatea publica, Lector coordonator- S.Arghirescu,  RO 19.11 
cofinatat Norway grants, perioada aug. 2015-dec.2016, prelungit. - Imbunatatirea serviciilor 
acordate in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice in Romania, prin achizitia de bunuri, 
servicii si lucrari de specialitate. - Lector coordonator: S.Arghirescu 
-lucrări științifice publicate de către membri disciplinei – peste 30 lucrări 
-achiziționare din fonduri provenite din sponsorizare a 12 infuzomate a căror valoare se ridică la 
aproximativ 60.000 lei 
-dotarea cu 44 paturi/ noptiere noi a Compartimentului de Oncohematologie pediatrică și transplant 
-proiect derulat sub egida ministerului cu fonduri norvegiene 
-achiziționarea a 48 dozatoare săpun lichid și dezinfectant mâini -proiect norvegian 
-3 copiatoare multifuncționale achiziționate din sponsorizare și proiect cu fonduri norvegiene 
-2 laptop-uri din proiectul cu bani norvegieni 
-150 lenjerii de pat noi din bani de sponsorizare 
-achiziționarea unui Echograf pentru oncologie din fondurile aceluiași proiect și a unui analizor 
complex pentru laborator 
-achiziționarea unui criocongelator pentru banca de celule stem 
-au fost finalizate lucrările de reparație capitală și compartimentare a compartimentelor de 
oncohematologie și transplant aflate într-o clădire separată (P+3E) cu fonduri provenite de la 
Asociația Salvează Vieți; valoarea aproximativă a lucrărilor fiind de 700.000 Euro 
-toate saloanele de oncologie și transplant au sistem de ventilație individual; grup sanitar propriu 
-au fost achiziționate din sponsorizare 15 calculatoare cu 15 monitoare pentru secție; 20 televizoare 
pentru saloane 
-s-a refăcut integral mobilierul pentru încăperile de tratamente, cabinetele medicale, spațiul de 
recepție, etc cu fonduri provenite din sponsorizare 
-au fost refăcute pardoselile din compartimentele de oncohematologie și transplant cu rășină 
epoxidică 
-a fost refăcut acoperișul clădirii care găzduiește serviciile de oncologie, transplant și laboratoarele 
-au fost derulate activități de instruire a personalului din oncologie în cadrul proiectului norvegian. 
 Punctele forte ale secției sunt: 
-existența de cadre medicale supraspecializate pe diferite domenii 
-continuarea activității de transplant medular inițiată în premieră națională la Timișoara 
-ICM realizat depășește ICM național al secțiilor de pediatrie 
 Obținerea titlurilor de: 
-Centru de Excelență pentru leucemii și limfoame la copil 
-Centru de Excelență pentru Hemofilie 
-Centru de Excelență pentru Boli Rare 
 
-Obținerea acreditărilor naționale pentru Compartimentul de Transplant și pentru Banca de celule 
stem 
-faptul că 90% dintre medici sunt cadre didactice a permis participarea la formarea de rezidenți, 
studenți, elaborare de lucrări științifice și includerea în proiecte de cercetare. 
 
5.Obiective majore pentru 2018 
-finalizarea lucrărilor de reparație capitală a parterului clădirii care găzduiește oncohematologia și 
transplantul 
-atragerea de sponsori pentru finanțarea achiziției de medicamente citostatice care lipsesc din 
România 
-refacerea supravegherii audio-video în Compartimentul de transplant 
-creșterea numărului procedurilor de transplant de celule stem 
-continuarea proiectelor de cercetare începute și inițierea de noi teme de cercetare 
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1.A SINGLE-ARM, MULTICENTER PHASE IIIB CLINICAL TRIAL TO EVALUATE 
THE SAFETY AND TOLERABILITY OF PROPHYLACTIC EMICIZUMAB IN HEMOPHILIA 
A PATIENTS WITH INHIBITORS- Roche Romania SRL – 2017 

2.Protocol 54179060LYM3003; Phase 3,”A Randomized, Open-label, Safety and Efficacy 
Study of Ibrutinib in Pediatric and Young Adult Patients With Relapsed or Refractory Mature B-
cell non-Hodgkin Lymphoma:”- Performing Services as a Site Manager on behalf of Johnson & 
Johnson Romania SRL- 2017 

3.Protocol FRAG-A001-201 (A6301094) – Site # 1087 Protocol Title: A THREE MONTH 
PROSPECTIVE OPEN LABEL STUDY OF THERAPY WITH FRAGMIN® DALTEPARIN 
SODIUM INJECTION) IN CHILDREN WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM WITH OR 
WITHOUT MALIGNANCIES 

4.Studiul 14372 Einstein Jr, Multicenter, open-label, active-controlled, randomized study to 
evaluate the efficacy and safety of an age-and body weight-adjusted rivaroxaban regimen compared 
to standard of care in children with acute venous thromboembolism 
-perfecționarea personalului medical 
-scăderea numărului de zile de spitalizare 
-eficientizarea secțiilor cu eficiență mai redusă în 2017 
-reducerea cheltuielilor secției cu menținerea calității serviciului 
-respectarea protocoalelor și procedurilor 
-monitorizarea gradului de satisfacție al pacienților 
-continuarea contractelor de colaborare cu Spitalul Clinic Județean -laboratorul de imunologie de 
transplant pentru tipizare HLA; cu Institutul Național de Medicină Legală -pentru chimerism; cu 
Bioclinica -pentru investigații de laborator rare, etc 
-susținere financiară prin atragerea de sponsori 
-menținerea acreditării de către Societatea Europeană de Transplant (EBMT) a Centrului de 
Transplant Timișoara 
-asigurarea tuturor cerințelor pentru acreditarea spitalului 
 
 
SECTIA CLINICA PEDITRIE III 

Secţia Pediatrie III funcţionează pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, în cadrul Clinicii I 

Pediatrie , fiind parte integrantă a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “ Louis Ţurcanu” 

Timişoara. 

Secţia Pediatrie III este condusă de către Medic Şef Secţie Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean, 

medic primar pediatru şi  medic specialist endocrinolog, competenţă în ecografie generală.  

1. Structura serviciului și numele șefului secției: 

- Secţia Pediatrie III asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţii din judeţul 

Timiş , dar şi din judeţele învecinate, respectiv: Arad, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, 

Mehedinţi, etc. 

- Secţie cu 48 de paturi din care: 

 Ped. III( Diverse) -22 Paturi 

 Endocrinologie -12 Paturi 

 Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice- 5 Paturi 
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 Reumatologie- 9 Paturi. 

- Sală tratament 

- Salon spital de zi 

- Cabinet explorări funcționale 

- Cabinet medici rezidenți 

- Camera de gardă medici primari 

- Camera de gardă medici rezidenți 

- Sală de  curs 

- Registratură medici rezidenti 

- Holuri, vestiare 

- 1 grup sanitar pentru pacienți. 

Șef Secție Pediatrie 3- Prof. Dr. Otilia Mărginean,  medic primar pediatru, medic specialist 

endocrinolog. 

2. Componența serviciului  

- Secţia pediatrie III - 2 medici primari,1 medic specialist pediatru,7 asistente, 5 infirmiere 

- Endocrinologie- 1 medic cu specialitate dublă, pediatrie şi  endocrinologie,4 asistente 

principale,2 infirmiere 

- Diabet Nutriţie Şi Boli Metabolice - 1 medic primar pediatru, supraspecializare în diabet şi 

nutriţie,3 asistente,2 infirmiere 

- Reumatologie -1 medic angajat cu contract de prestări servicii,2 asistente 

- 1 registrator medical 

- 1 brancardier 

- 5 îngrijitoare de curăţenie. 

- Asistente medicale cu studii superioare: 3. 

Raport asupra pregătirii profesionale. 

În cursul anului 2017, personalul mediu al Secției Pediatrie 3 a participat la cursurile de pregătire 

profesională organizate de Ordinul Asistentilor Medicali, astfel: în perioada ianuarie-mai 2017 atât 

personalul mediu cât și cel auxiliar a participat la cursul de comunicare,  în luna iulie – curs de 

îngrijire a stomei, în luna septembrie- curs de resuscitare. 

Periodic se efectuează instructaje , astfel:  folosirea substanțelor dezinfectante folosite în 

spital ( lunile februarie, martie), PSI ( luna iunie), colectarea deșeurilor și infecțioase  ( luna 

februarie), instructaj de folosire a lămpii cu ultraviolete ( luna august), instructaj privind curățenia și 
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dezinfecția în Secția Pediatrie 3 (luna august, septembrie ), instructaj privind fișa postului ( lunile 

aprilie, mai).  

Participări ale personalului la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. 

- întreg personalul a participat la Simpozionul de Endocrinologie,”Controverse în 

Endocrinologia Pediatrică” organizat la nivelul Sectiei Pediatrie 3, perioada 3-5  noiembrie 

2017,  eveniment cu participare națională și internațională. 

Alte manifestări științifice la care a participat personalul Secției Pediatrie 3 au fost: “ Apneea în 

somn la copii”, eveniment organizat de catre Clubul Regal al Medicilor, Timișoara, 23.02.2017; 

Conferința Națională de Pediatrie , martie 2017; Congresul European de Pediatrie al tuturor 

Societăților de Pediatrie din Europa “ Europediatrics”; Simpozionul organizat  de către Ordinul 

Asistentilor Medicali, cu ocazia Zilei  Mondiale a Asistentului Medical ,05 mai 2017; Simpozionul 

Național cu tema “ Valențele educației pentru sănătate în practica Nursing”, Timișoara, 13 mai 

2017;  Congresul de Chirurgie ( noiembrie 2017), Conferința Națională de Pediatrie, Bucuresti, 5-8 

aprilie 2017, Conferința Pediatru.Ro, 12-13 octombrie 2017; Al 15-lea Congres al Federației 

Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice” Sibiu, 8-11 noiembrie 2017, “ Actualități în 

practica pediatrică”, Timișoara, 12-13 octombrie 2017. 

3. Obiectul de activitate al Secției Pediatrie 3. 

- asigurarea asistenței medicale de specialitate- pediatrie, endocrinologie 

- efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor care se impun 

- efectuarea consulturilor interdisciplinare 

4. Sinteza activității pe anul 2017: 

Întreaga practică profesională a personalului medical ( medici şi asistente) a dus la realizarea 

unor performanţe bune  în ceea ce priveşte activitatea medicală în folosul copilului. Numărul de 

internări pe secţii a fost : 

Diabet, nutriție și boli metabolice: 171 cazuri 

Endocrinologie: 789 cazuri 

Pediatrie III (diverse): 604 cazuri 

Reumatologie : 114 cazuri, 

realizând un total de 1678. 
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Numărul zilelor de spitalizare pe anul 2017 total: 9009, astfel: 

- Endocrine- 3796 

- Diverse- 3720 

- Reumatologie -657 

- Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 836 

Indicele de utilizare a paturilor a fost de 187,69 total pe Sectia Pediatrie 3, astfel:   

- Endocrinologie- 86,67 ;   

- Diverse- 46,33;   

- Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice-45,81  

- Reumatologie 20. 

În cadrul Secţiei a fost un număr foarte mic de decese, după cum 

urmeaza: 

- Endocrine- 0 

- Diverse- 2 

- Reumatologie -0 

- Diabet, nutriţie şi boli metabolice- 0  

Raport decese pacienţi pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Nr. Decese :1, luna ianuarie 2017, sex m., rural, din secţia diverse; 1, luna septembrie, sex f., 

din sectia diverse. 

Durata medie a spitalizării pacienţilor a fost: 5,37 ( comparabilă cu media națională) 

- Endocrine- 4,62 

- Diverse-5,54 

- Reumatologie- 4,98 

- Diabet, nutriţie şi boli metabolice – 4,31 

În cadrul Secţiei Pediatrie III, pe parcursul anului 2017 au fost îndeplinite obiectivele generale  

privitoare la ameliorarea calităţii, respectiv creşterea accesibilităţii la serviciile medicale, creşterea 

calităţii serviciilor medicale,a crescut gradul de satisfacţie al pacienţilor şi al personalului. 

Punctele importante sunt reprezentate de : 
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-Adresabilitate crescută, atât din judet cât și din țară; 

-Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism, 

Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

-Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  

-Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 

-Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare , lucrări publicate în reviste internaționale 

și naționale de prestigiu 

-Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat: 

-Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 

-Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

-Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

-Lucrări de amenajări interioare 

-Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

-au fost montate instalații de climatizare.  

Realizări - pregătire profesională 

-lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

-săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

În permanenţa s-a realizat o colaborare cu serviciul de management al calităţii în vederea 

optimizării calităţii serviciilor medicale. 

5. Obiective majore pe 2018-principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul 

viitor, sursa finanțării, durata estimată a investiției 

Obiective generale: 
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-Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

-Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

-Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

-Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă  

-Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

-Implementarea de pachete de servicii pentru spitalizarea de zi. 

Obiective specifice: 

-Achiziţia de echipamente  

-Organizarea unor cursuri de formare profesională  

-Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

-Asigurarea accesibilitatății îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

- Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de 

caz 

-Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi 

impuse de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

-Optimizarea fluxurilor  de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

-Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

- realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2018 

-monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

-pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi  Termen : ianuarie-octombrie 2018 

-asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea 

din timp a achiziționării acestora. Termen : permanent 
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-achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri 

diagnostice și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru 

copil Termen : 2018 

-pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2018 

-încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

-analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

-aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

-analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor 

personalului angajat al spitalului Termen : permanent 

-Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

-Colaborare cu mediul de afaceri 

-Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

-Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

-Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale. 

-Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

 
SECTIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA + SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATR 

1.Structura serviciului şi numele şefului secţiei: 

- Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică – şef: Prof. Univ. Dr. Boia Eugen 

- Secţia Chirurgie Pediatrică ( şef Prof. Univ. Dr. Boia Eugen) cu compartimentul Chirurgie 
Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi; 

- Secţia de Ortopedie Pediatrică (şef: Conf. Univ. Dr. Popoiu Marius Călin) cu compartimentul 
Recuperare Ortopedică şi Traumatologie  

- Compartimentul de Oftalmologie; 

- Compartimentul de ORL; 

Numărul de paturi/secţie: 

Secţia Nr. Paturi 

Chirurgie pediatrică 35 

Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi 5 
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arşi 

Oftalmologie 3 

ORL 5 

Ortopedie pediatrică 20 

Recuperare ortopedică şi traumatologie 5 

 

În cadrul clinicii mai exista: 

- 20 saloane; 
- 3 săli de operaţie; 
- 3 săli de pansamente; 
- 2 săli de consultaţii; 
- 10 cabinete ale medicilor; 
- 1 cameră de gardă +raport; 
- 1 sală de curs; 
- 1 oficiu 

2. Componenţa serviciului: 

Colectivul medical al sectiei : 

Sectia Clinica de Chirurgie Pediatrică: 

Compartiment Oftalmologie: 

Dr. Mocanu Valeria – oftalmologie, medic specialist; 

Dr. Moise Codruţa Marinela – oftalmologie, medic primar; 

Compartiment ORL: 

Dr. Horhat Raluca – ORL, medic specialist; 

Dr. Miailovici Daniela – ORL, medic primar; 

Dr. Sitaru Adrian – ORL, medic specialist; 

Dr. Smoc Boris – ORL, medic primar; 

Dr. Zaboş Dorinela – ORL,  medic primar; 

Compartiment Chirurgie Pediatrică: 

Dr. Andrei Gheorghe Zeno – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

Dr. Bănăţeanu Marius Aurel – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar; 

Dr. David Vlad Laurenţiu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Iacob Radu – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, şef de lucrări; 

Dr. Lazea Ştefan – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic primar, asistent universitar; 

Dr. Trestianu Viorel – chirurgie şi ortopedie pediatrică, medic specialist, asistent universitar. 

Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi: 

Dr. Fuicu Păun – medic primar chirurgie şi ortopedie pediatrică, asistent universitar; 

Dr. Stănciulescu Maria-Corina – medic specialist chirurgie pediatrică, asistent universitar. 

 

Sectia Clinica Ortopedie pediatrică 

Compartiment Recuperare Medicală, Ortopedie şi Traumatologie: 

Conf. Univ. Dr. Amaricăi Elena – recuperare medicală, medic primar; 
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Dr. Liliana Căţan – recuperare medicală,  medic specialist, asistent universitar. 

Compartiment Ortopedie Pediatrică 

 

3. Obiectivul de activitate al serviciului: 

Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate medicală de ambulatoriu în 
colaborare cu CSAJTm. 

 În anul 2017 s-au realizat : 

Secţia/Compartiment Nr. Consultaţii: 

Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică 3778 

ORL 2835 

Oftalmologie 1040 

Recuperare ortopedică şi 
traumatologie 

278 

 

Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică prezintă activitate de consultaţii în regim de urgenţă şi 
consulturi interdisciplinare, însemnând un total de 4578 de cazuri. 

 

Activitatea de spitalizare continuă în Secţiile de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică şi departamentele 
subordonate a presuspus un numar total de externari pe anul 2017 de 4553, dintre acestea 3065 au 
fost pacienti care au suferit intervenţii chirurgicale – un procent de 67,31%. 

Secţie/Compartiment Externări 

Chirurgie Pediatrică 2527 

Chirurgie Plastică 363 

Ortopedie Pediatrică 1150 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 141 

ORL 361 

Oftalmologie 221 

 

Durata medie de spitalizare pe anul 2017:  

Secţie/Compartiment DMS 

Chirurgie Pediatrică 4 

Chirurgie Plastică 5 

Ortopedie Pediatrică 5 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 12 

ORL 3 

Oftalmologie 3 

 

Raport total zile de spitalizare pe anul 2017: 

Secţie/Compartiment Total Zile de Spitalizare 

Chirurgie Pediatrică 12598 
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Chirurgie Plastică 1761 

Ortopedie Pediatrică 4107 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 1882 

ORL 1596 

Oftalmologie 377 

TOTAL: 22321 

 

Indicele de complexitate a cazurilor: 

Secţie/Compartiment ICM 

Chirurgie Pediatrică 1,10 

Chirurgie Plastică 1,51 

Ortopedie Pediatrică 1,30 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 0,60 

ORL 0,50 

Oftalmologie 0,62 

 

Raport analize efectuate: 

Secţie/Compartiment Analize de laborator Analize Radiologie şi 
Imagistică 

Chirurgie Pediatrică 28657 2219 

Chirurgie Plastică 2637 80 

Ortopedie Pediatrică 6253 991 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

1214 96 

ORL 2939 158 

Oftalmologie 363 8 

TOTAL: 42063 3552 

 

Raport situaţie exernaţi din alte judeţe: 

Secţie/Compartiment Externaţi din alte judeţe 

Chirurgie Pediatrică 666 

Chirurgie Plastică 71 

Ortopedie Pediatrică 273 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 70 

ORL 175 

Oftalmologie 12 

 

Raport analize efectuate/2017: 

Secţie/Compartiment Analize de laborator Investigaţii Imagistică 
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Chirurgie Pediatrică 28657 2219 

Chirurgie Plastică 2637 80 

Ortopedie Pediatrică 6253 991 

Recuperare Ortopedică şi 
Traumatologie 

1214 96 

ORL 2939 158 

Oftalmologie 363 8 

TOTAL: 42063 3552 

 

Raport reinternări sub 30 de zile: 

Secţie/Compartiment  

Chirurgie Pediatrică 157 

Chirurgie Plastică 5 

Ortopedie Pediatrică 74 

Recuperare Ortopedică şi Traumatologie 2 

ORL 16 

Oftalmologie 2 

 

Numărul total de transferuri interspitaliceşti în anul 2017 a fost de 18. 

 

Numărul total de decese în anul 2017: 8, 6 cu vârsta sub 1 an, 1 cu vârsta intre 2 şi 4 ani, 1 cu vârsta 
între 5 şi 14 ani . 

 

În cadrul clinicii există, de asemenea, o preocupare continuă vis-à-vis de activitatea ştiinţifică şi 
vizează în special probleme de patologie malformativă, chirurgia esofagului, chirurgia defectelor 
parietale abdominale, chirurgia defectelor parietale toracice, megacolonul congenital, hipospadias, 
piciorul strâmb congenital, anomalii vasculare, patologia splinei, patologia organelor genital. 
Activitatea ştiinţifică în perioada 2002-2018 s-a concretizat prin efectuarea a 6 lucrări de doctorat şi 
4 lucrări de masterat. 

În anul 2017 s-a reuşit implementarea tratamentului laparoscopic minim invaziv în afecţiunile 
chirurgicale pediatrice, având o preocupare permanentă în formarea noii generaţii. 

De asemenea, 2017 a reprezentat un an de reper în istoria chirurgiei pediatrice în Timişoara şi în 
România, odată cu achiziţionarea robotului Da Vinci. Robotul a intrat în dotarea Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara cu ajutorul fundaţiei Botnar din Basel, Elveţia, 
donând pentru achiziţionarea acestuia şi funcţionarea lui pentru următorii 5 ani 2,4 milioane euro.  

 

Activitatea editorială: 

- Costal Cartilages Do Not Overgrow in Patients with Pectus Excavatum - David V.-L., Cerbu 
S.,  Haragus H.,  Popoiu M.-C., Stanciulescu C.-M.,  Cozma G., Burlacu O., Boia E.-S. 

- The Protective Effect of HDL-Cholesterol in Patients with Essential Hypertension - 
Germaine Savoiu Balint, Gheorghe Iovanescu, Horia Stanca, Calin Marius Popoiu, Eugen 
Boia, Ramona Amina Popovici, Sorin Lucian Bolintineanu 
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- Verner–Morrison syndrome. Literature review - Oana Andreea Belei, Elena Rodica 
Heredea, Estera Boeriu, Tamara Marcela Marcovici, Simona Cerbu, Otilia Mărginean, Emil 
Radu Iacob, Daniela Iacob, Andrei Gheorghe Marius Motoc, Eugen Sorin Boia 

- Early Prediction of Sepsis Incidence in Critically Ill Patients Using Specific Genetic 
Polymorphisms - Vlad Laurentiu David, Muhammed Furkan Ercisli, 
Alexandru Florin Rogobete, Eugen S. Boia, Razvan Horhat, Razvan Nitu, 
Mircea M. Diaconu, Laurentiu Pirtea, Ioana Ciuca, Delia Horhat, Florin George Horhat, 
Monica Licker, Sonia Elena Popovici, Sonia Tanasescu, Calin Tataru 

- Letter to editor: new emerging biological markers of neonatal sepsis - Dima Mirabela, Iacob 
Daniela, Marginean Otilia, Iacob Emil Radu 

- Histologic recovery among children with celiac disease on a gluten-free diet. A long-
term follow-up single-center experience - Oana Belei, Andreea Dobrescu, Rodica 
Heredea, Emil Radu Iacob, Vlad David, Otilia Marginean  

- P355 Cerebral sinovenous thrombosis in children– clinical manifestations, neuroimaging 
aspects, risk factors, treatment, complications, outcome - Carmen Petrescu, Delia Mihailov, 
Simona Cerbu, Mirela Manea, Delia Săvescu, Ioana Micle, Dorinela Zaboş, Elena 
Gamaniuc, Gabriela Doro&scedil, Gratian Dragoslav, Mariana Maruşteri, Eleonora 
Gheoghiu, Cristian Negru, Ghizela Kanalasz 

 

Congrese, conferinţe: 

- Mai 2017 – Al 3-lea workshop de chirurgie laparoscopică realizat pe material porcin viu 
- Noiembrie 2017 – Al 2-lea simpozion – managementul chirurgical al despicăturilor labio-

velo-palatine, cu participare internaţională. 
- Noiembrie 2017 – Al IX-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Pediatrică, cu 

participare internaţională 
- Noiembrie 2017 – Simpozion satelit al asistentelor medicale 
- Noiembrie 2017 – Bologna, Italia – Simpozionul de chirurgie laparoscopică 
- Decembrie 2017 – Israel – Curs de formare în chirurgia robotică  

 

Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” dim Timişoara este un spital universitar şi desfăşoară, de 
asemenea, şi o activitate didactică, pregătind în anul 2017 aproximativ 500 studenţi anul V ai 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, 80 de studenţi ai facultăţii de 
Balneo-Fizio-Kinetoterapie şi 100 de asistente cu studii superioare. 

 

4. Obiective pentru anul 2018: 

- Realizarea unui nou contract al clinicii în cadrul spitalului cu CSAJTm; 

- Se are în vedere formarea şi perfecţionarea personalului medical prin cursuri şi workshopuri, un 
număr de 6 medici primari şi rezidenţi vor participa la astfel de activităţi medicale; 

- Scăderea numărului de transferuri interspitaliceşti; 

- Optimizarea gradului de ocupare a paturilor; 

- Creşterea numărului de paturi ale secţiei de Recuperare Ortopedică şi Traumatologie de la 5 la 10; 

- Creşterea numărului de cazuri operate în urgenţă, scăzând astfel numărul zilelor de spitalizare; 

- Scăderea numărului de cazuri internate care nu suferă intervenţii chirurgicale; 

- Scăderea mortalităţii; 

- Dotarea spitalului cu un RMN, asigurând astfel optimizarea timpului preoperator necesar 
investigaţiilor la pacienţii care urmează să sufere intervenţii de urgenţă. De asemenea, s-ar evita 
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transportul pacienţilor în unităţile care dispun de astfel de dotări conform unor programări care pot 
întârzia, deseori, luarea unor decizii terapeutice. 

 

SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE PEDIATRICA 

Sectia Pneumologie, functineaza pe strada Iosif Nemoianu nr.2, fiind parte integrata a 
Spitalului Clinic de Urgenta “Louis Turcanu” Timisoara.  

Sectia Clinica Pneumologie este condusa de Dr. Popescu Ileana. 

Sectia Pneumologie functioneaza cu un numar de 25 de paturi, din care : 

- compartiment TBC = 13 paturi 

- compartiment pneumologie  = 12 paturi 

 

Personalul angajat pe sectia Pneumologie este: 

- 2 medici 

- 8 asistente medicale 

- 6 infirmiere 

- 1 registrator medical 

- 2 ingrijitori curatenie 

          

Obiectivele specifice si generale ale sectiei sunt: 

1. Controlul infectiilor asociate asistentei medicale 
2. Alimentatia bolnavilor 
3. Tratamentul bolnavilor 
4. Dotari material 
5. Educatia sanitara 
6. Circuite informationale 
7. Indicatiri de urgenta 
8. Managementul calitatii; Satisfacerea pacientului si a apartinatorilor 
9. Pregatirea profesionala a personalului angajat 

10. Gestionarea bugetului (sectiei) 
 

Plan strategic pe 2018 pentru sectia Pneumologie. 

 1.Dotarea materiala a sectiei, se face coform referatelor de necesitate, si a bonurilor de consum 
(atat a materialelor sanitare cat si a celor consumabile.) 
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In cursul anului 2017 sectia a fost echipata de catre Conducerea Spitalului cu urmatoarele 
dispozitive medicale: 

                             -  Nebulizatoare 

                             -  Seringomat                

 2.Alimentatia pacientilor se realizeaza prin bucataria comuna a Spitalului. Costul ratiei alimentare 
in anul 2017 : 

                             - Pneumologie= 1l-3 ani =10 Ron 

                                                 3-18 ani=12 Ron  

                              - TBC = 15 Ron 

3.Alimentele sunt de buna calitate si indestulatoare.Nu am avut probleme de toxiinfectie alimentara 
la nivelul sectiei. 

4.Tratamentul bolnavilor este asigurat de farmacia Spitalului. 

5.Controlul infectiilor asociate asistentei medicale se face prin autocontroale efectuate la nivelul 
sectiei, de catre serviciul CPIAAM a Spitalului, cat si de DSP Timis. Innfectii asociate asistentei 
medicale au fost in numar de 7 (5 Rujeola, 1Rotavirus,1Clostridium) pe anul 2017. 

 6.Circuitul informational se realizeaza prin: -fise anunt,scrisori medicale, telefon ,mail,atat cu 
dispensarele TBC, cat si cu medici de fmilie, intrucat si cu toate Spitalele prin colaborare 
interdisciplinara. 

7.Educatia sanitara se face la nivelul sectiei cu pacienti si apartinator prin pliante, afise, brosuri si 
scurte cursuri pe diferite teme.sunt afise in fiecare salon cu drepturile si obligatiile pacientilor, si a 
regulamentelor pentru insotitori. 

 8.Pregatirea profesionala continua a intregului personal se face an de an, tot personalul auxiliar a 
facut cursul de igiena.Medicii au participat la congrese si consfatuiri.Asistentele au efectuat in 
cadrul OAMMR, cursuri de pregatore profesionala. 

 9.Indicatorii de eficienta pe 2017  pe sectia Pneumologie- 12 paturi, 2643  zile spitalizare, indici 
utizare 60,34, durata medie spitalizare 5,6 ,bolnavi aflati 6, decese  1.     

Pe TBC -13 paturi,2156 zile spitalizare, indici utilizare 45,44, durata medie spitalizare 32,18 
bolnavi aflati 4, decese 0.       . 

10.Managementul calitatii, satisfaceri a pacientilor si apartinatorilor. Intreg personalul angajat al 
sectiei se preocupa de bunul mers si de inbunatatirea calitatii actului medical si de ingrijire. 

11.Intreg personalul sectiei Pneumologie este preocupat de buna gestionare si exploatare a bunurilor 
din dotare si a intregului inventar.  

 

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE 
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Laboratorul de analize medicale este localizat în incinta clădirii Ambulatoriului de 
Specialitate al spitalului și este coordonat de Conf. Univ. Dr. Florin Horhat. 

Personalul laboratorului este structurat după cum urmează: 

 - 4 medici 

 - 2 chimisti 

 - 1 biolog 

 - 17,5 personal cu studii medii, din care 6 asistenți medicali de laborator licențiați. 

Obiectul de activitate constă în efectuarea investigațiilor paraclinice de laborator pentru 
pacienții internați, persoane care vin cu bilete de trimitere decontate în sistemul de asigurări de 
sănătate, analize contra-cost prin ambulator de specialitate și analize pentru pacienții internați în alte 
unități spitalicești (publice și private) prin intermediul contractelor de furnizare servicii. 

Complexitatea afecțiunilor tratate în secțiile spitalului și specificul unor clinici cu 
complexitate crescută (Hematologie, Oncologie, Transplant medular, ATI) face ca laboratorul sa 
vină în întâmpinarea solicitărilor prin efectuarea unor analize specifice complexe unice la nivel 
regional precum: explorarea hemostazei și a tulburărilor de coagulare în afecțiuni severe (hemofilia, 
deficit al factorilor de coagulare), investigarea funcției hematologice, investigații de flowcitometrie, 
genetică. 

 Dotarea laboratorului este una performantă, specifică fiecărui compartiment de activitate. 
Laboratorul este acreditat RENAR pentru implementarea sistemului de management al calității 
conform standardului SR EN ISO 15189:2013. 

 Laboratorul funcționează în regim permanent 24/24h, asigurând efectuarea analizelor de 
rutină, cât și a celor solicitate de urgență. 

Activitatea aferentă anului 2017 este in crestere comparativ cu cea a anului 2016 ca număr de 
investigații efectuate (381.214, respectiv 373,166).  

În anul 2017 au fost introduse noi tipuri de investigații esențiale pentru diagnostic (anticoagulanți 
lupici, cofactor la ristocetină, amoniac) și, mai ales, pentru urmărirea terapiei medicamentoase la 
cazurile dificile (antifactor X, cistatina).  

S-a introdus un sistem de diagnostic molecular rapid (3 ore) și încadrarea în gene de 
rezistență pentru infecțiile pulmonare, septicemii, infecții abdominale, infecții cutanate, dedicat 
pacienților proveniți din secțiile cu risc, reducându-se astfel posibilitatea de dezvoltare a rezistenței 
bacteriene la antibiotice. 

Laboratorul efectuează analize specifice unor afecțiuni prevăzute în Programe Naționale de 
Sănătate (hemofilie, imunodeficiențe primare, boala celiacă, fenilcetonuria, hipotiroidism 
congenital - Centrul regional Timiș și Caraș-Severin pentru afecțiunile congenitale și metabolice la 
nou-născuți, etc.) 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

Obiectivele anului 2018 includ:  

- lărgirea gamei de analize efectuate 

- perfecționarea personalului prin participarea la evenimente în domeniu medical 

- creșterea adresabilității către laborator în regim ambulator 

- dotarea cu aparatură performantă și competitivă, având în vedere că acest spital este cel 
mai mare de profil din regiunea de vest, aici adresându-se pacienți din județele limitrofe și nu 
numai. 

 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

Medic sef  - Dr.Pacurar Mariana. Activiatea s-a desfasurat pe mai multe aparate de 
diagnostic radiologic si imagistic aflate in sedii diferite(sectii ale spitalului):   

2 aparate Rx fixe (ddR multi System -sectia de Chirurgie, DuoDiagnost –Ambulator);  

5aparate Rx mobile (Pollimobil Plus- sectia de Chirurgie, Transportix TX -sectia de 
Oncologie si Transplant medular, Polimobil III -sectia de Prematuri, Jolly -sectia UPU si TI 
medical,  Instalatia Rx mobila cu post scopie/ grafiecu brat C-tip  Cyberblock –Mobil in bloc 
operator din chirurgie);  

1 Instalatie radiologica de tomografie computerizata tip Aquilion CXL 64 ;  

1 Ecograf multidisciplinary Doppler Esaote model Mylabsix. 

Laboratorul funcționează cu toate avizele și autorizațiile prevăzute de actele normative în 
vigoare. Practicile de radiodiagnostic / radiologie intervenţională sunt centrate pe nevoile 
pacientului, monitorizate şi evaluate periodic. Serviciile Laboratorului de radiologie răspund 
necesităţilor de investigare a pacienţilor în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea şi intervalul de 
timp până la obținerea rezultatelor, practicile de radiodiagnostic / radiologie intervenţională fiind 
centrate pe nevoile pacientului, monitorizate şi evaluate periodic, aplicandu-se corect si constant 
principiile generale privind radioprotecția în radiodiagnostic / radiologie intervențională. Personalul 
medical din Laborator colaboreaza cu medicii  clinicieni si cadrele medicale din sectiile spitalului în 
scopul examinarii pacientilor si a  stabilirii diagnosticului, ori de câte ori este nevoie. 

Personalul expus profesional la radiatii ionizante, autorizat, din Spitalul Clinic de Urgenta pentru 
Copii „Louis Turcanu” Timisoara, Laborator Radiologie, cuprinde la data raportului un numar de:5 
medici cu normă întreagă (4 medici primari dintre care unul este doctor in medicina si altul 0este 
doctorand in specialitate;  1 medic specialist);12 asistenți de radiologie ( 2 asistenți cu studii medii 
si 9 cu studii superioare; 1 asistent în concediu îngrijire copil) 

În anul 2017 au plecat din serviciul nostru 2 asistenți cu studii superioare și a fost anjatată o 
asistentă cu studii superioare. 

Personalul din Laboratorul de radiologie si imagistica efectueaza examinari radiologice 
clasice, de inalta performanta (CT) si ecografice pentru pacientii din sectiile spitalului, din 
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ambulator si pentru alte spitale cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii pentru examene 
radiologice, CT si ecografii pt copii internati in sectiile acestor spitale (Spitalul Clinic de Boli 
Infectioase si pneumoftiziologie Dr V.Babes Timisoara, Spitalul  SC Prezident SRLTimisoara, 
Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara). Personalul efectuează si investigatii  la patul bolnavului 
pentru pacientii nedeplasabili, examinarea radioscopica a pacientilor pe timpul interventiilor 
chirurgicale cu aparatul mobil de sala. . 

In anul 2017 s-a achizitionat si s-a pus in functie  un aparat mobil cu Bat C 3D pentru sala 
de operatie   Chirurgie si s-a definitivat montarea si obtinerea Aut de aplasare constructie pentru  
pentru sistemul inagistic digital scopi si grafie ce au fost achizitionate in anul 2016 urmand s-a 
functioneze di ianuarie 2018 

Din aparatura s-a defectat iremedsiabil 2 aparate rx mobile (Cyberbloc cu brat C din blocul 
operator – vechi de 12 ani si polimobilul Jolii din UPU- vechi de 10 ani ) a care sunt propuse la 
casare pentru anul viitor. 

Aparatura fixa uzata fizic si moral (veche , cel din pol din 2004 si cel din Ch din 2001) a 
necesitat nenumarate interventii a firmelor de service si inlocuiri de piese ceea ce a dus la  
bulversrea activitatii si la cheltuili suplimentare. 

Personal insuficient pentru deservirea acestor aparate, cu imposibilitatea de acordare de 
concedii de odihna complete. 

 

În anul 2017 in Laboratorul de radiologie si imagistica medicala s-au efectuat un numar de 
19.253 examinari radiologice  si 2.410 examinari  CT.  Medicii din laborator au  efectuat 15.000 
investigații ecografice cu aparatura din dotarea Laboratorului (Ecograf multidisciplinary Doppler 
Esaote model Mylabsix) sau a altor secții. 

In cursul anului 2017 s-au desfasurat acţiuni de supraveghere şi monitorizare: 

--Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu expunerea profesională la radiaţii ionizante 
(efectuarea controlului medical periodic conform Ord. MS 944/2001 şi 1032/2002, existenţa şi 
valabilitatea contractului pentru supravegherea dozimetrică individuală, existenţa echipamentului 
colectiv şi individual de protecţie la radiaţii cu acreditările şi verificările necesare, nivelul dozei 
încasate de personalul expus profesional la radiaţii şi comunicat de unitatea ce realizează 
supravegherea dozimetrică individuală.Nu s-au constatat supraexpuneri şi incidente radiologice la 
expuşii profesional.) 

-Monitorizarea expunerii medicale la radiaţii ionizante- s-a  respectat Ord MS 1225/2016 privind 
înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor. 

 

Personalul din Laborator a participarea la congrese nationale si internatioanle,  manifestări 
științifice în domeniu; cursuri de perfectionare profesionala si cursuri de radioprotecție acreditate 
CNCAN, au  publicat articole de specialitate in reviste ISSI deasemeni exista personal in Laborator 
care face parte din cadrul colectivelor interdisciplinare de studii clinices  si comisii medicale. 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

 

Obiective propuse pentru anul 2018: 

1. Imbunatatirea serviciilor acordate prin luarea de  măsuri în vederea creşterii nivelului de 
instruire profesională a personalului si suplimentare de personal (serviciul marindu se cu 
inca 1 punct de lucru constituit din 2 aparate fixe ). 

2. Achiziţionare de echipamente  performante cum ar fi : 1 aparat mobil direct digital 
pentru sectia de TI medical care necesită nenumărate examinări la patul bolnavului si 
care in prezent exista o solutie de compromis, se utilizeaza aparatul din Secția de 
Transplant,  sectie care necesită si ea examinari la patul bolnavului in conditii de 
speciale (in general sunt bolnavi in aplazie, cu risc mare de infectii iar aparatura trebuie 
sa fie in conditii de asepsie ) 

3. Achizitionarea unui sistem de detecție direct digital portabil (wireless) pentru a efectuat 
examinări in sectiile pavilionare ale spitalului, care sa reduca timpul de examinare si 
interpretare a rezultatelor efectuate la patul bolnavului si sa excluda timpul pierdut cu 
developarea umeda 

4. Achizitionarea a minim un aparat digital fix scopie/ radiografie, cele 2 existente fiind 
vechi avem risc de a se defecta in orice moment si ar face imposibila  mentinerea liniei 
de garda. 

5. Achiziționarea unui sistem PACS pentru arhivarea tuturor imaginilor obținute în sistem 
digital. 

6. Se vor elabora noi proceduri privind desfăşurarea activităţilor cu noua aparatură din 
dotare 

7. Vor fi luate măsuri în vederea participării personalului la cursuri de specialitate si 
supraspecialitate  si manifestările profesionale. 

8. Vor fi luate măsuri pentru suplimentarea de personal având în vedere apariția unui nou 
post de lucru (Aparatul Winscope/Radrex montat în vecinătatea Secției UPU). 

SECTIA CLINICA PSIHIATRIE PEDIAT 

1. Structura serviciului și numele șefului secției: Conf.Dr.Nussbaum Laura 

- Secția clinică de Psihiatrie Pediatrică are 25 paturi  și 5 saloane 

- 2 cabinete de consultații psihiatrice 

- 2 cabinete de psihologie/ psihoterapie 

- 2 cabinete de recuperare/ reabilitare și terapii ocupaționale 

- 2 cabinete de tratamente 

- 2 oficii 

- 2 săli de zi pentru activități recreative 
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- 1 cabinet explorări funcționale 

- 1 cameră de gardă a medicilor 

- 1 cabinet pentru desfășurarea Raportului de gardă 

- 1 cabinet pentru medicii rezidenți 

- 1 sală de curs 

Șef Secție Clinică Psihiatrie Pediatrică – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie 

pediatrică 

2. Componența serviciului: 

- Număr de angajați – 38 : ( 2 medici psihiatrii; 2 psihologi; 12 asistenți medicali; 9 infirmiere; 7 

îngrijitoare curățenie; 2brancardieri; 1 kinetoterapeut; 2 registratori medicali; 1 statistician medical) 

- Șef Secție Psihiatrie Pediatrică – Conf. Dr. Laura Nussbaum, medic primar psihiatrie pediatrică, 

psihoterapeut. 

3. Obiectul de activitate a Secției clinice de Psihiatrie Pediatrică: 

- evaluarea clinică psihiatrică și psihologică a copiilor și adolescenților consultați in ambulatorul 

secției și a celor internați în secția clinică 

- asigurarea asistenței medicale curative 

- efectuarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

- intervenția în criză 

- depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare care se 

impun în vederea tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 

- efectuarea consulturilor interdisciplinare 

- servicii de psihoterapie individuală, de grup și familială și servicii de  reabilitare psihosocială 

4. Sinteza activității pe anul 2017, comparativ cu anul 2016: 

 Indicatori de calitate, realizări, activitate managerială: 

- număr externări 1480 în 2017 versus 1490 externări în 2016 
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- a crescut indicele de concordanță între diagnosticul de internare și diagnosticul de externare de la 

40,21% în 2016 la 50,31% în 2017 

- rata de utilizare a paturilor este 270 în 2017 versus 347 în 2016 

- crește complexitatea cazurilor (ICM 1,6972 în 2017 și 1,2987 în 2016) 

- durata medie de spitalizare la nivelul secției este 5,96 în 2017 versus 6,20 în 2016 

- în anul 2017 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

- a crescut numărul  și diversitatea procedurilor psihologice și a intervențiilor psihoterapeutice de la 

11987 în 2016 la 12455 în 2017 

-  rata reinternărilor în mai puțin de 30 de zile de la externare a scăzut de la 5,80% în 2016 la 5,2% 

în 2017 

Indicatori de volum şi intensitate a activităţii (Indicatori de utilizare a serviciilor) 

La un număr total de 1480 pacienţi externaţi din Secţia Clinică de Psihiatrie Pediatrică: 

- număr externări/medic/12 luni: 740 

- număr externări/asistent medical : 123  

- numărul mediu de pacienţi examinaţi/psiholog: 740 pacienţi/psiholog. 

-a scăzut procentul pacienților transferați către alte spitale. 

Internările pe secţia clinică provin din: consulturile ambulatorii ale Clinicilor de Psihiatrie şi 

Neurologie; consulturile ambulatorii ale Centrului de Sănătate Mintală; Serviciul de gardă şi 

transferurile intraspitaliceşti. 

- Indicele de utilizare a paturilor: 270 în 2017 versus 347 în 2016 

- numărul zilelor de spitalizare: 6764 în 2017 (pe 9 luni) versus 8693 în 2016 

Activitatea din ambulatorul Secţiei Clinice de Psihiatrie Pediatrică 

- a crescut numărul cazurilor consultate în ambulatorul de specialitate -3760 în 2017 comparativ cu 

3577 în 2016 

- cazuri noi luate în evidență 538 în 2017 versus 375 în 2016  
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- numărul pacienţilor internaţi prin serviciul de gardă=129 din 620 consulturi efectuate în serviciul 

de gardă : 12% din totalul internărilor 

- număr internări de urgenţă din ambulator=302 

-Un număr de 88 internări au fost efectuate prin transfer intraspitalicesc :  

Indicatori de calitate / 12 luni 

-Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile este de 60 cazuri: 3,70% 

-Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,69 

-Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte secţii/spitale = 0,6%  

-Rata mortalităţii intraspitaliceşti=0 

-Rata infecţiilor nozocomiale=0 

-Numărul reclamaţiilor/plângerilor=0 

-Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor este 1450 - 90,5% 

-Proporţia internărilor de urgenţă din totalul pacienţilor internaţi este de 26.34 %  

Consulturile interdisciplinare 

-În ambulatorul Secţiei de Psihiatrie Pediatrică s-au efectuat 681 consulturi interdisciplinare în 2017 

versus 675 în 2016 

Indicatori ai tipului de servicii 

Numărul de proceduri efectuate în regim de internare continuă: 40020 (24,98 proceduri pe caz 

internat): 

       -Explorări funcţionale-Electroencefalogramă : 2090 în 2017 versus 2789 în 2016 

        -Analize de laborator 7987 

        -Examinări psihologice:1583 

        -Kinetoterapie:563 proceduri 

 -a crescut Indicele de complexitate a cazului (ICM) =1,69 în 2017 comparativ cu 1,2987 în 2016 

-a crescut gradul de utilizare a paturilor de la 301 în 2016 la 347 în 2017 
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Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii a presupus fixarea următoarelor 

obiective: 

-utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

-reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 

eficienţei secţiei și a serviciilor. 

-desfășurarea unei activități integrate (clinică psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii și 

adolescenți) 

Astfel că s-au obţinut următorii indicatori: 

 Realizat în 2017 Propus Realizat în 2016 

1.ICM 1,69 1,80 1,2987 

2.DMS 5,96 6,42 6,20 

3.Nr.cazuri externate 1480 1500 1490 

4.Gradul de utilizare a paturilor 347 100% 301 

5.Rata mortalităţii 0% 0% 0% 

6. Rata reinternării în mai puţin de 30 zile  

de la externare 

5,2% 4,9% 5,80% 

7.Rata de transfer către alte spitale 0,6% 0,5% 0 

8. Concordanţă diagnostic internare versus  

diagnostic externare 

50,31% 59,7% 40,21% 

 

Punctele tari sunt reprezentate de : 

-Adresabilitate crescută,  Spitalul clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timisoara-Secția 

Clinică Psihiatrie Pediatrică fiind singurul spital de profil psihiatrie pediatrică din judetul Timiș și 

județele limitrofe ,ce asigură tratament pentru o patologie vastă 
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-Prezența cadrelor didactice universitare UMF cu experienţă şi cu un înalt grad de profesionalism, 

Timișoara fiind un centru universitar de prestigiu național și internațional. 

-Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  

-Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 

-Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

-Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat: 

-Măsuri de modernizare, îmbunătățire condiții, amenajări secție 

-Lucrări reparații interioare și zugrăveli 

-Lucrări de tâmplărie și reparații tâmplărie PVC 

-Lucrări de amenajări interioare 

-Lucrări de reparații instalații electrice, sanitare, încălzire 

-au fost amenajate și grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. 

-au fost montate instalații de climatizare.  

-Realizări - pregătire profesională 

-lunar se organizează ședințe de formare și instruire a personalului;   

-săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

-Specificul activităţii a impus de asemenea un management al stresului şi stabilirea unor norme interne de bună 

practică. 

-Personalul medical s-a implicat în anul 2017 la organizarea Congresului Național cu Participare Internațională de 

Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Dr.Laura Nussbaum fiind Președintele pe țară a Societății de 

Neurologie și Psihiatrie Pediatrică 
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Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata estimată a 

investiției: 

- Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică 

 - „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director 

proiect) 

-“Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2017, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-

2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 

- „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-

Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 

auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, 

nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2017, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 

- “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 

Programul Biomat-Inova 2016-2017-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 

contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 

34/12.12.2016, perioada desfășurare 2016-2017, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

-Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-

CL2-20098-075 (2017-2020) 
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-Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2017) 

-Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2017) 

-Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017) 

 (2015-2018) 

 

5. Obiective majore pe 2018-principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul 

viitor, sursa finanțării, durata estimată a investiției 

-Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula anul viitor, sursa finanțării, durata 

estimată a investiției: 

- Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică 

 - „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director 

proiect) 

-“Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2017, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect) 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-

2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect) 
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- „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-

Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 

auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, 

nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2017, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă 

- “Formule cu extracte vegetale cu aplicații în patologia inflamatorie orală”, Proiect de cercetare – 

Programul Biomat-Inova 2016-2017-Asociația Științifică Societatea Română de Biomateriale, nr. 

contract UMFVBT: 3/2016 (17252/05.12.2016) / Autoritate contractantă nr. contract 

34/12.12.2016, perioada desfășurare 2016-2017, -Laura Nussbaum, Membru echipă – grant național 

-Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-

CL2-20098-075 (2017-2020) 

-Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2017) 

-Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2017) 

-Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017) 

 (2015-2018) 

Obiective generale: 

-Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 

-Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

-Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

-Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

-Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

Obiective specifice: 

-Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a CSM), Proiect 

POR, Axa 8.1, Axa 10.3 
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-Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 

8.1, Axa 10.3 

-Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), utilizatori ai 

echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

-Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru asistenţii 

medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică și C.S.M. 

-Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

-Amenajarea salonului izolator specific pacienților cu agitatie psiho-motorie,unii pacienți 

necesitând contenție pentru a nu-și pune în pericol viața și pentru a nu constitui un pericol pentru 

ceilalți pacienți 

-Amenajarea spatiului ergoterapie, componentă importantă a tratamentului psihiatric 

-Asigurarea accesibilitatății îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

- Asigurarea continuității îngrijirilor- a eficacității și efectivității îngrijirilor prin managementul de 

caz 

-Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi 

impuse de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

-Optimizarea fluxurilor  de medicamente și materiale sanitare precum și funcționarea optimă a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

-Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

- realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2018 

-monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  

-pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 

Termen : ianuarie-octombrie 2018 

-asigurarea necesarului de medicamente în mod constant prin monitorizarea utilizării și solicitarea 

din timp a achiziționării acestora. Termen : permanent 
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-achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri 

diagnostice și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru 

copil Termen : 2018 

-pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2018 

-încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

-analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

-aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

-analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor 

personalului angajat al spitalului Termen : permanent 

-Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

-Colaborare cu mediul de afaceri 

-Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

-Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

-Ne propunem continuarea colaborărilor nationale şi internationale. 

-Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

Grafic GANTT 
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CENTRUL DE SANATATE MINTALA 

1. Structura serviciului și numele șefului secției  

C.S.M. are următoarele structuri operaționale: 

-4 cabinete de consultații neuropsihiatrice pentru copii si adolescenți 

-4 cabinete de psihologie/psihoterapie 

-1 cabinet asistență socială 

-1 cabinet psihopedagogie specială 

-Staționar de Zi cu 50 de locuri 
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-1 cabinet de intervenție în criză 

-2 cabinete de recuperare/reabilitare si terapii ocupaționale 

-1 cabinet explorări funcționale - Electroencefalografie 

-1 cabinet asistente medicale 

 

2. Componența serviciului:   Numar de angajați: 21 angajați 

Șef secție – Dr.Liliana Nussbaum  medic primar neuropsihiatrie pediatrică 

3. Obiectivul de activitate al serviciului 

- evaluarea neuropsihiatrică a copiilor și adolescenților 

- depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare în 
vederea tratării și prevenirii evoluției nefavorabile 

- furnizarea intervenției în criză 

- asigurarea asistenței medicale curative 

- asigurarea investigațiilor specifice și a evaluărilor psihologice care se impun 

- asigurarea serviciilor de psihoterapie individuală, de grup și familială 

- asigurarea serviciilor de abilitare și reabilitare psihosocială 

- asigurarea serviciilor de terapie ocupațională în scopul reinserției familiale, sociale și școlare 

- asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferențiată 

- monitorizarea familiilor la risc 

- monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala 

Aceste atribuții specifice se efectuează fie în cadrul consulturilor ambulatorii, fie prin internări în 
Staționarul de Zi cu 50 de locuri. 

 

4. Sinteza activității pe anul 2017, comparativ cu anul 2016: 

În Centrul de Sănătate Mintală au fost consultaţi sau internaţi pe Staţionar de Zi un număr de 5629 

pacienţi în 2017 versus 4903 în 2016 
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-2820  pacienţi consultaţi în ambulatorul Centrul de Sănătate Mintală (1744 pacienţi cu afecţiuni 

psihiatrice şi 1076 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi cu comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 

2509 în 2016 (1638 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 871 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

-2829  pacienţi au fost spitalizaţi discontinuu pe Staţionar de Zi (1551 pacienţi cu afecţiuni 

psihiatrice şi 1278 pacienţi cu afecţiuni neurologice şi comorbidităţi psihiatrice), comparativ cu 

2394 în 2016 (1413 pacienți cu afecțiuni psihiatrice și 981 pacienți cu afecțiuni neurologice) 

-Număr mediu de externări/medic:1415 pacienţi/medic în 2017, comparativ cu 1016pacient/medic 

în 2016 

-Număr mediu pacienţi externaţi/asistent medical= 804 pacienţi/asistent medical în 2017, 

comparativ cu 504,5 pacient/asistent medical în 2016 

-Număr mediu de pacienţi externaţi/psiholog= 1126  pacienţi/psiholog în 2017, comparativ cu 891 

pacient/psiholog în 2016 

-Durata medie de spitalizare : 4,24 zile în 2017 comparativ cu 5,17 în 2016 

-Indici de utilizare: 167,8 în 2017 comparativ cu 248,3 în 2016 

Internările pe Staţionar de Zi pot precede sau, după caz, urma internările de pe Secţia Clinică 

Internările pe Staţionar de Zi contribuie la scăderea numărului de zile de spitalizare continuă, o serie 

de investigaţii şi proceduri terapeutice precedând internarea continuă sau continuând în regim de 

spitalizare discontinuă. 

-Procentul pacienţilor cu comorbidităţi din totalul pacienţilor internaţi pe Staţionar de Zi: 1340/2027 
=66% 

- Număr de explorări funcționale –Electroencefalograme  2379 în 2017 comparativ cu 2356 în 2016 

-Număr de examinări psihologice 682 în 2017 versus 621 în 2016 

-Număr de evaluări psihologice în scopul încadrării în grad de handicap 452 în 2017 versus 392 în 
2016 

-Număr total de investigații specifice efectuate în Centrul de Sănătate Mintală : 3496 în 2017 versus 
3369 în 2016 

-Număr total de proceduri efectuate pentru pacienții consultați sau internați în Centrul de Sănătate 
Mintală este de 8790 în 2017 versus  5893 în 2016 ; din care: 

      -Psihoterapii individuale  1505 în 2017 versus 865 în 2016 

      -Psihoterapii de grup și familiale 3344 în 2017 versus  3057 în 2016 
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      -Intervenții de Psihopedagogie specială  332 în 2017 versus 0 în 2016 

- Număr total de proceduri efectuate de specialiștii în sănătate mintală din Centrul de Sănătate 
Mintală  pentru pacienții internați în Secțiile clinice de Psihiatrie și Neurologie Pediatrică: 623 în 
2017 

Proceduri efectuate prin internări în Staționarul de Zi în 2017 

COD PROC. DENUMIREA PROCEDURII NUMAR 

S00601 Encefalogramă 2379 

8-929 Examen neurologic 2715 

8-910 Observare psihiatrica 2765 

9-742 Sfaturi medicale pt.familie 3688 

9-110 Prescripție medicala 115 

9-180 Completare acte 3491 

 8-98 Examen psihologic 1158 

9-537 Fișa psihologică-curicculum adaptat 113 

9-538 Fișa psihologică- orientare școlară 39 

9-539 Fișa psihologică-grad de handicap 309 

9-745 Sfaturi psiholog 1021 

9-609.1 Psihoterapie individuală 219 

9-500 Terapie prin arte manuale 1913 

9-502 Terapia jocului 1749 

9-509 Terapie recreativă 354 

9-510 Terapie educațională 2488 

9-610 Terapia familială 144 

9-620 Terapia prin corectarea comportamentului 121 
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9-719 Ancheta socială 460 

9-522 Terapie prin activități zilnice 1417 

9-430,431 Kinetoterapie 2401 

   

Indicatorii de calitate/12 luni 

-Rata pacienților internați în interval de 30 zile de la externare : 9% 

-Indicele de concordanță între diagnosticul de la internare și cel de la externare: 90% 

-Procentul pacienților internați și transferați către Secțiile Clinice de Psihiatrie și Neurologie 

Pediatrică: 21%, 0 la alte spitale 

-Procentul pacienților cu comorbidități 1340/2027: 66% 

-Rata mortalității intraspitalicești: 0 

-Rata infecțiilor nozocomiale: 0 

-Număr reclamații: 0 

Activitatea ambulatorului Centrului de Sănătate Mintală 

În 2017 s-au efectuat în Centrul de Sănătate Mintală  2820 consulturi ambulatorii dintre care: 2424 

cazuri aflate în evidentă (cazuri vechi) și 396 cazuri noi. 

Dintre aceste 2820 consulturi,  2386 cazuri au fost consultate pentru acutizări și 314 au fost evaluări 

la cazuri cronice și 120 au necesitat internări în urgență. 

Din ambulatorul Centrului de Sănătate Mintală  s-au internat în cele 2 secții clinice 414 pacienți 

(240 la Secția de Psihiatrie și 174 la Secția de Neurologie) și în Staționarul de Zi au fost internați 

2014 pacienți. 

În staționarul de Zi au mai fost internați 815 pacienți orientați din ambulatoriul celor două secții 

clinice sau prin transfer de pe Secțiile Clinice (Total 2829 pacienți externați pe Staționarul de Zi) 
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Consulturi interdisciplinare: 

În Centrul de Sănătate Mintală s-au efectuat 589 consulturi interdisciplinare : 

- 557 consulturi de la Clinicile de Pediatrie şi 32 consulturi de la alte spitale. 

Indicatori realizaţi în 2017 

 Realizat în 2017 Realizat în 2016 

1.DMS 4,24% 5.17% 

2.Nr. cazuri externate 2829 2394 

3.Indici utilizare 167,8 248,3 

4.Rata mortalităţii 0 0 

5.Rata de reinternări în mai puţin de 30  

zile 

9% 12% 

6.Concordanţa dintre diagnostic de internare şi 

diagnostic de externare 

90% 80% 

7.Rata de transfer către alte spitale 0 0 

 

În cursul anului 2017 a crescut numărul total de consultații și numărul procedurilor specifice. 

Datorită creșterii echipei terapeutice prin angajarea a doi psihologi și a unui psihopedagog a crescut 

numărul procedurilor specifice și durata medie de spitalizare de la 5,17% în 2016 la 4,24% în 2017. 

Spitalizările in regim discontinuu pe Staționar de Zi a contribuit la scăderea numărului de zile de 

spitalizare continuă, o serie de investigații și proceduri precedând sau continuând internarea 

continuă în regim de spitalizare discontinuă. 

Procedurile au crescut numeric și s-au diversificat, crescând numărul pacienților care au beneficiat 

de psihoterapii individuale, familiale și de grup. A crescut de asemenea numărul copiilor care au 

beneficiat de terapii ocupaționale, artterapie și terapii recreative. 

În anul 2017 numărul copiilor internați pe Staționar de Zi pentru proceduri specifice de reabilitare a 

crescut de la 2394 în 2016 la 2829 în 2017.Creșterea și diversificarea numărului de proceduri 
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specifice a contribuit la scăderea numărului de reinternări în mai puțin de 30 de zile de la 12% în 

2016 la 9% în 2017.De asemenea s-a îmbunătățit și indicatorul : concordanța dintre diagnosticul de 

internare și diagnosticul de externare cu 10% de la 80% în 2016 la 90% în 2017. 

Numărul total al procedurilor efectuate a crescut de la 5893 în 2016 la 8790 în 2017. 

Proiectele derulate în 2017 au fost: 

-Proiectul “ ArtTherapy”- Proiect de terapie prin artă realizat cu sprijinul Primăriei Timișoara, 

Coordonator artistic Lorena Garoiu și Coordonatori medicali Dr.Liliana Nussbaum și      Dr.Laura 

Nussbaum 

- „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director 

proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

-“Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2017, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-

2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana 

Nussbaum, membru echipă 

- „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-

Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 

auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, 

nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2017, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, 

membru echipă 
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-Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-

CL2-20098-075 (2017-2020) 

-Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2017) 

-Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2017) 

-Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017) 

 (2015-2018) 

 

5. Obiectivele majore ale secției  Centrul de Sănătate Mintală pe anul 2018: 

-Asigurarea unui diagnostic şi intervenţii timpurii care să prevină internările în regim de spitalizare 

continuă evitabile. 

-Continuarea terapiilor medicamentoase şi a terapiilor psihologice în ambulator sau Staţionar de Zi 

în scopul reducerii duratei de spitalizare în regim de spitalizare continuă 

-Asigurarea activităţii de psihiatrie de legătură prin consulturile interdisciplinare  

-Scăderea ratei de reinternări în mai puţin de 30 de zile de la externare 

-Asigurarea unei continuităţi a îngrijirilor prin managementul de caz  

În anul 2017 s-a constatat creşterea adresabilităţii din teritoriu şi din judeţele limitrofe. 

Abordarea activităţii din perspectiva managementului calităţii  presupune fixarea următoarelor 

obiective: 

-utilizarea mai eficientă a personalului şi a resurselor disponibile  

-reorganizarea activităţii în scopul obţinerii unor criterii de performanţă, a menţinerii eficacităţii şi 

eficienţei secţiei și a serviciilor. 

-desfășurarea unei activități integrate (clinica psihiatrie pediatrică-centru de sănătate mintală copii și 

adolescenți) 
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-Adresabilitate crescută,  Spitalul clinic de Urgență pentru Copii” Louis Țurcanu” Timisoara-Secția 

Clinică Psihiatrie Pediatrică fiind singurul spital de profil pediatric din judetul Timiș ce asigură 

tratament pentru o patologie vastă 

-Contacte personale cu lumea medicală mondială (congrese internaţionale, conferinte, lucru în 

echipă) si colaborări cu spitale occidentale  

-Resursă umană înalt calificată cu o etică profesională recunoscută, o autodisciplină liber 

consimțită, rezistentă la stres. 

-Activitate de cercetare cu largi posibilităţi de dezvoltare  

-Desfăşurarea de studii clinice internaţionale cu impact ştiinţific, medical dar şi cu rezultate 

financiare pentru spital. 

-Realizări - pregătire profesională 

-lunar se vor organiza ședințe de formare și instruire a personalului;   

-săptămânal se organizează prezentări de cazuri, supervizarea şi intervizarea unor cazuri dificile. 

-Specificul activităţii impune, de asemenea, un management al stresului şi stabilirea unor norme interne de bună 

practică. 

-Personalul medical s-a implicat în anul 2017 la organizarea Congresului Național cu Participare Internațională de 

Neurologie și Psihiatrie a copilului și adolescentului, Congres care va avea loc si in septembrie 2018 

-personalul medical al secției de psihiatrie pediatrică va susține prezentări orale în cadrul conferințelor naționale și 

internaționale 

 

-Principalele proiecte derulate anul acesta și care se vor derula și în anul viitor 2018, sursa 

finanțării, durata estimată a investiției: 

- Reamenajarea, restructurarea și acreditarea Centrului de Excelență de Cercetare Științifică pentru 

Psihiatria și Psihoterapia Familiei și Copiulului, din cadrul secției clinice de psihiatrie pediatrică și 

Centrul de Sănătate Mintală. 

 - „Implementarea transdisciplinară aplicativă a unor abordări moderne integrative ce corelează 

datele clinice, neurobiologice, farmacogenetice și neuroimagistice în vederea dezvoltării terapiilor 

personalizate în managementul tulburărilor psihotice”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

domeniul medical-From Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. 

contract UMFVBT 17478/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 2F/29.11.2016, perioada 

desfășurare 2016-2019, valoare proiect 144000 RON (32000 Euro), Laura Nussbaum (director 

proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

-“Intervenția timpurie la copiii cu dizabilități din familii vulnerabile” – Proiect Programul MOL 

pentru Sănătatea Copiilor, perioada desfășurare 2015-2017, valoare proiect 20000 RON, Laura 

Nussbaum (director proiect), Liliana Nussbaum, membru echipă 

 „Aplicarea și dezvoltarea unor abordări inovative, transdisciplinare de diagnostic și tratament în 

tulburările de spectru autist”, Proiect de cercetare – “Grant de cercetare în domeniul medical-From 

Research to Practice in Medicine” SC MedPsy DP RESEARCH SRL, nr. contract UMFVBT 

17477/09.12.2016 / autoritate contractantă nr. contract 3F/29.11.2016, perioada desfășurare 2016-

2019, valoare proiect 137250 RON (30500 Euro), - Laura Nussbaum (responsabil proiect), Liliana 

Nussbaum, membru echipă 

- „Intervenția timpurie pentru nou-născuții și preșcolarii cu surdo-cecitate”. Grant Elvetia-România-

Programul de Cooperare Elvețiano-Român, FNSNF – Swiss National Science Foundation under the 

auspice of Romanian–Swiss Research Programme (RSRP) – Fundația Sense International Romania, 

nr. Contract 1039/24.02.2014, perioada desfășurare 2013-2017, valoare proiect 306.750 CHF, 

Membru echipă – grant international, - Laura Nussbaum, membru echipă, Liliana Nussbaum, 

membru echipă 

-Studiu clinic de fază III. – Valdoxan în tulburările depresive majore la copil și adolescent – MDD-

CL2-20098-075 (2017-2020) 

-Studiu clinic de fază IV. -D1050302 – Lurasidona în schizofrenie și tulburările bipolare la copil și 

adolescent (2014-2017) 

-Protocol SP0969 – Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive parțiale, studiu de fază III. (2014-2017) 

-Protocol SP0982 –– Lacosamida ca terapie adjuvantă la subiecții cu epilepsie cu vârste 4-17 ani, cu 

crize convulsive tonico-clonice generalizate, studiu de fază III. (2014-2017) 

 (2015-2018) 

Obiective generale: 

-Creşterea calităţii serviciilor medicale (a eficacităţii şi eficienţei) 
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-Centrarea activităţii pe prevenţie, diagnostic şi intervenţie timpurie 

-Realizarea unui management mai eficient al pacienţilor şi asigurarea unui continuum al îngrijirilor 

-Scăderea numărului de zile de spitalizare continuă datorată recăderilor în bolile cronice 

-Stimularea şi dezvoltarea cercetării (realizarea unor cercetări integrative) 

Obiective specifice: 

-Amenajarea şi modernizarea ambulatorului integrat (ambulatorul Secţiei Clinice şi a Centrului de 

Sănătate Mintală), Proiect POR, Axa 8.1, Axa 10.3 

-Achiziţia de echipamente (dotarea ambulatorului şi a cabinetului de urgenţă), Proiect POR, Axa 

8.1, Axa 10.3 

-Trainingul specialiştilor existenţi şi ai celor angajaţi pe proiect (psihiatrii, psihologi), utilizatori ai 

echipamentelor (în situaţia câştigării proiectelor) 

-Organizarea unor cursuri de formare profesională pe probleme de sănătate mintală pentru asistenţii 

medicali ce-şi desfăşoară activitatea în Clinica de Psihiatrie Pediatrică 

-Managementul mai eficient al resurselor umane şi motivarea resurselor umane. 

-Amenajarea spatiului pentru activități creative, artterapie, ergoterapie, componentă importantă a 

tratamentului psihiatric 

-Asigurarea accesibilității îngrijirilor și a specificității îngrijirilor 

- Asigurarea continuității îngrijirilor, a eficacității, a efectivității și a eficienței îngrijirilor 

-Monitorizarea respectării procedurilor și protocoalelor implementate și introducerea altora noi 

impuse de noile standarde în vederea menținerii acreditării 

-Optimizarea fluxurilor  de materiale sanitare precum și asigurarea unei funcționări optime a 

aparaturii din dotare pentru a asigura îngrijiri medicale la timp, specifice și continue 

-Monitorizarea gradului de satisfacție al pacientului și personalului privind îngrijirile de sănătate 

furnizate în secția noastră 

- realizarea documentației necesare reacreditării. Termen : semestrul I 2018 

-monitorizarea anuală a respectării procedurilor și protocoalelor.  
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-pregătirea personalului în vederea aplicării procedurilor noi și învingerea rezistenței la schimbare. 

Termen : ianuarie-octombrie 2018 

-achiziționarea de aparatură specifică de ultimă generație pentru a putea efectua proceduri 

diagnostice și terapeutice minim invazive care sunt puțin traumatizante fizic și emoțional pentru 

copil Termen : 2018 

-pregătirea personalului în vederea utilizării aparaturii noi achiziționate Termen : trimestrul II 2018 

-încheierea de contracte de mentenanță avantajoase pentru aparatura din dotare Termen : anual  

-analiza chestionarelor și modelarea serviciilor după nevoile pacientului Termen : permanent 

-aplicarea de chestionare privind activitatea secției personalului angajat Termen : permanent 

-analiza chestionarelor și aplicarea de măsuri corective dacă este cazul pe baza sugestiilor 

personalului angajat al spitalului Termen : permanent 

-Posibilitatea de accesare a unor programe de finantare interne și externe pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

-Colaborare cu mediul de afaceri 

-Susținere financiară și prin donații ale unor persoane juridice/fizice 

-Posibilitatea cooptării pentru interventii în echipe mixte, de specialişti, în vederea abordării unei 

cazuistici complexe şi de mare rafinament medical. 

-Şansa colaborărilor nationale şi internationale. 

-Implementarea parteneriatului public privat în vederea dezvoltării actului medical şi nu numai. 

Grafic GANTT 
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COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A  INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI 
MEDICALE 

Medic sef coordonator : Dr.Kemper Ana Carmen 

 
Componenta CPIAAM este de 1 medic specialist epidemiolog si 2 asistenti principali de igiena. 
 
Obiectul de activitate: supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 
In perioada ianuarie – noiembrie 2017 au fost inregistrate si raportate 98 cazuri de IAAM cu o rata 
de incidenta de de 0,55%. Din 98 de cazuri de IAAM, 33 au fost cu diagnosticul de Rujeola.  
In perioada ianuarie – martie 2017 au fost inregistrate si raportate de catre CPIAAM  31 cazuri de 
IAAM. Au fost consemnate in luna ianuarie 17 cazuri, in luna februarie  5 cazuri si in luna martie 9 
cazuri. Rata de incidenta  pe trimestrul I a fost de 0,56%. 
In perioada aprilie- iunie 2017 au fost inregistrate si raportate de catre CPIAAM  27 cazuri de 
IAAM. Au fost consemnate in luna aprilie 7 cazuri, in luna mai 13 cazuri si in luna iunie 7 cazuri. 
Rata de incidenta ape trimestrul II a fost de 0,64%. 
In perioada iulie – septembrie 2017 au fost inregistrate si raportate de catre CPIAAM  30 cazuri de 
IAAM. Au fost consemnate in luna iulie 13 cazuri, in luna august 11 cazuri si in luna septembrie 6 
cazuri. Rata de incidenta ape trimestrul III a fost de 0,70%. 
In perioada octombrie- noiembrie 2017 au fost inregistrate si raportate de catre CPIAAM  10 cazuri 
de IAAM. Au fost consemnate in luna  octombrie 8 cazuri, in luna noiembrie 2  cazuri.  
Raportarile IAAM se fac de catre CPIAAM conform Ord. M.S. 1101/2016 catre DSP Timis. 
Autocontrolul in ceea ce priveste probele de suprafete si de mediu in toate sectiile si 
compartimentele se face cel putin 1data/luna pentru fiecare sectie si compartiment,  
In trimestrul I au fost facute  in total 171 de probe de suprafata si 39 de probe de mediu si 4 probe 
de sterilitate instrumentar. 
In trimestrul II au fost facute in total  228 de probe de suprafata, 41 de probe de mediu si 5 probe de 
sterilitate instrumentar. 
In trimestrul III au fost facute in total  245 de probe de suprafata, 57 de probe de mediu si 28 probe 
de sterilitate instrumentar. 
In trimestrul IV au fost facute 128 probe de suprafete si 25 de probe pentru aeroflora. 
In anul 2017 au fost facute  in total 772 de probe de suprafata si 162 de probe de mediu si 37 probe 
de sterilitate instrumentar. 
In urma autocontroalelor efectuate, atunci cand au fost gasite probe necorespunzatoare au fost 
intocmite rapoarte de constatare catre sefii de sectie si au fost recomandate masuri de remediere  
care au fost respectate, au fost intocmite si revizuite protocoale de lucru care au fost redactate, 
afisate si prezentate personalului : 
Avand in vedere schimbarea legislatiei si inlocuirea Ordinului Nr. 261 din 6 februarie 2007  pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare cu 
Ordinul M.S. 961 din 2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru 
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice 
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în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei 
procesului de sterilizare au fost inlocuite protocoalele vechi cu  protocoale noi pentru 
implementarea acestui ordin si au fost instruite sectiile.    
S-au  intocmit noi protocoale avand in vedere schimbarea legislatiei : Ordinul M.S. 916 din 2006 a 
fost abrogate si inlocuit cu Ordinul M.S. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

In anul 2016 (in perioada ianuarie –decembrie 2016) au fost inregistrate si raportate 57 cazuri de 
IAAM cu o rata anuala de 0,32%. Din 57 de cazuri de IAAM, 15 au fost cu diagnosticul de Rujeola 
si un caz cu Rubeola la personal medical (infirmiera UPU) 

 - in anul 2017 numarul crescut de cazuri de rujeola  a fost peste dublul anului 2016 datorita 
existentei epidemiei de rujeola in tara noastra in special in zona de vest, crescand astfel si numarul 
de cazuri de IAAM la nivelul spitalului inclusiv si a ratei de incidenta. 

In cadrul Programelor nationale de sanatate  se deruleaza in spital Programul PN I.5 - Program 
national de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale si a rezistentei 
microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii antibioticelor, conform prevederilor OMS nr. 
377/2017privin aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică pentru anii 2017 şi 2018 si H.G. nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de 
sănătate pentru anii 2017 și 2018, pentru :   

1. formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea și limitarea infecțiilor 
asociate asistenței medicale, precum și pentru monitorizarea utilizării antibioticelor; 

2. realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenței medicale şi a 
consumului de antibiotice din spital.  

Studiul de prevalenta s-a realizat in perioada octombrie-noiembrie 2017, conform Metodologiei  de 
apicare a  studiului de prevalenta de moment  a infectiilor asociate asistentei medicale (PPS) 2017. 
Au fost incluse toate sectiile din spital.  

In continuare pentru anul 2018 CPIAAM si-a propus urmatoarele: 

1. depistarea si declararea in timp optim (la depistare) a infectiilor nosocomiale; 
2. mentinerea ratei incidentei IN la un nivel scazut, sub 1%; 
3. evitarea izbucnirilor epidemice de IN; 
4. eliminarea transmiterii parenterale a bolilor, infectiilor virale (HIV, HCV, HBV, alti agenti 

microbieni); 
5. cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei in vigoare (Ord. MS Nr. 1226/2012, Ord. 

MSP nr. 961 din 2016, Ord. MSP nr. 1101/2016) privind supravegherea  prevenirea si 
limitarea infectiilor asociate asistentei medicale de catre intreg personalul spitalului. 

6. Respectarea circuitelor functionale legale, fara incrucisarea cailor destinate 
pacientilor/personalului, alimentelor, deseurilor, cazurilor septice cu a celor aseptice; 

7. Respectarea protocoalelor de lucru pentru dezinfectie/sterilizare si afisarea acestora la loc 
vizibil;  

8. Respectarea intervalului de dezinfectie curenta/terminala recomandat pentru fiecare sectie; 
suplimentar, dezinfectie terminala la externarea fiecarui caz septic 

9. Respectarea  ordinului 1226/2012 al Ministerului Sanatatii legat de gestionarea deseurilor si 
a Planului de gestionare a deseurilor, editie  revizuita. 

10. Adoptarea de catre intregul personal medico-sanitar, la nivelul tuturor competentelor 
medicale si manopere de ingrijiri, a unui comportament adecvat aplicarii masurilor de 
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prevenire a infectiilor si respectarea principiului precautiunilor universale prin purtarea 
echipamentului de protectie corespunzator (halate, manusi, masti, incaltaminte de spital); 

11. Asigurarea unor conditii de mediu fizic functional si servicii conexe actului medical, 
inclusiv prin izolare (cazurile septice de la primele semne de infectie) care sa permita 
evitarea sau diminuarea riscului transmiterii infectiilor in relatie cu prestatia de ingrijiri;  

12. Respectarea principiilor asepsiei si antisepsiei la toate nivelele si momentele ingrijirii si 
terapeuticii acordate; igienizarea obligatorie a pacientilor si triajul acestora la internare; 

13. Utilizarea unor manopere si proceduri de ingrijire si terapie bazate pe protocoale de 
activitate profesionala care corespund criteriului riscului minim acceptat in conditiile 
riscului asumat; 

14. Aplicarea unor masuri profesionale de profilaxie nespecifica, dupa caz specifica, pentru 
protejarea bolnavilor si a personalului fata de riscul la infectie; 

15.  Integrarea in activitatea profesionala curenta a supravegherii specifice a asistatilor, 
cunoasterea si recunoasterea riscului la infectie, respectiv inregistrarea, stocarea, prelucrarea 
si transmiterea informatiilor privind infectiile clinic manifeste sau depistate, in conformitate 
cu normativele profesionale; 

16. Sesizarea oficiala a cazurilor de infectii nosocomiale catre CPIAAM de catre fiecare medic 
curant la aparitia primelor semne; 

17. Solicitarea consultantei interdisciplinare, respectiv a colaborarii si coordonarii profesionale 
de specialitate pentru evaluarea riscului pentru infectie si dupa caz, a combaterii unor situatii 
endemice sau epidemice prin infectii nosocomiale, depistate si raportate in conformitate cu 
reglementarile in vigoare; 

18.  Participarea la activitati de perfectionare profesionala pentru dobandirea unor cunostinte 
specifice in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale; 

19. Propuneri ale CPIAAM de protectie a mediului pentru amplasarea spatiilor de depozitare 
temporara pe sectii a recipientelor de deseuri, precum si de reamenajare a unor spatii 
existente in privinta separarii circuitelor pentru gestionarea deseurilor, depozitare materiale 
de curatenie, efectuare dezinfectie si depozitare lenjerie murdara. 

20. Respectarea programului si recomandarilor de vizite ale apartinatorilor. 
 

UNITATE PRIMIRI URGENTA 

1. STRUCTURA SECȚIEI 

UPU funcţionează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter și cuprinde 10 

spații: 

 camera de resuscitare  

 camera de evaluare și tratament imediat  

 camera de urgențe minore 

 camera personalului + registratură  

 depozit  

 sală de așteptare  

 spațiu administrativ  

 grup sanitar pacienți  

 grup sanitar  personal 
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 rampă de acces 

Numele șefului de secție UPU: dr Alina Babeu 

 

2. COMPONENȚA SECTIEI – 46 persoane 

Personalul secției UPU este format din: 

 11 medici 

 14 asistenți 

 9 infirmiere 

 4 îngrijitoare de curațenie 

 4 registratori 

 4 brancardieri 

 1 ambulanțier 

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE – asigurarea asistenței medicale de urgența populației 

pediatrice din Timișoara, județul Timiș și partea de vest a țării. 

 primirea pacienților 

 triajul cazurilor conform Protocolului național de Triaj 

 examinarea clinică și investigarea paraclinică (laborator, investigații imagistice) 

 stabilizarea și solicitarea consultațiilor interdisciplinare 

 aplicarea tratamentului de urgență  

 internarea, transferul sau eliberarea la domiciliu a pacienților 

 

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII  

 

Numar total de prezentări în UPU 

Numar de prezentări în UPU 
2016 2017 

27.846 29.564 

 

Repartiția pe coduri de triaj 

Codul de triaj 2016 2017 (01.01-25.12) 
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Roșu 51 34 

Galben 1866 1789 

Verde 14.040 16.618 

Albastru 7739 8016 

Alb 4150 3107 

 

Repartiția pe grupe de vârstă 

Vârsta 2016 2017 (01.01-25.12) 

0-12 luni 3672 3904 

1-16 ani 22.618 23.895 

17-65 ani 1544 1753 

Peste 65 ani 11 13 

 

Consulturi interdisciplinare 

Număr pacienți la care s-au 
efectuat consulturi 
interdisciplinare 

2016 2017 (01.01-25.12) 

10.476 10.781 

Investigații de laborator 

Număr pacienti la care s-au 
efectuat analize de laborator 

2016 2017 (01.01-25.12) 

7856 10.835 

 

Investigații de radiologie și imagistică 

Număr pacienti la care s-au 
efectuat investigații de 
radiologie și imagistică 

2016 2017 (01.01-25.12) 

8894 9999 

 

Finalitatea cazurilor 

 2016 2017 (01.01-25.12) 

Pacienți internați 6505 6500 
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Pacienți transferati 1063 1332 

Pacienți eliberați la domiciliu 19.266 20.367 

Pacienți decedați 2 4 

Pacienți plecați fără consult  710 1037 

Pacienți plecați fără aviz 24 33 

 

5. OBIECTIVE MAJORE 2018 

OBIECTIV 1:  Dezvoltarea, modernizarea,  infrastructurii și dotarea cu aparatură/echipamente 

medicale performante 

a.igienizarea secției UPU în vederea creșterii calitătii condițiilor hoteliere pe parcursul staționării 
pacienților în secția UPU 

b. reabilitarea și modernizarea spațiilor existente 

c. achiziționarea de mobilier nou 

d. achiziționarea de aparatură și echipamente medicale performante 

 

OBIECTIV 2: Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale 

a. Referate adresate direcțiunii privind completarea schemei de personal conform OMS 1706/2007 
și a necesităților 

b. Aprobarea cererilor medicilor specialiști de a efectua gărzi în secția UPU 

c. Efectuarea de gărzi în UPU a medicilor rezidenți de pediatrie și medicină de urgență 

 

OBIECTIV 3: Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical 

a. Întocmirea unui plan de pregatire profesională a personalului 

b. Cursuri interne de pregătire practica și teoretică a personalului secției 

c. Participarea la congrese, conferințe  

 

OBIECTIV 4: Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice 
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a.Elaborarea de proceduri, protocoale, ghiduri de practică medicală 

b. Revizuirea protocoalelor existente 

 

OBIECTIV 5: Asigurarea în permanență de materiale sanitare, medicamente, reactivi 

a. Evidența continuă și corectă a tuturor medicamentelor și materialelor sanitare/reactivi din secție 

b. Numirea de responsabili cu evidența acestora 

c. Întocmirea de necesare estimative (anual și trimestrial) 

d. Controlul trimestrial al consumurilor 

 

OBIECTIV 6: Creșterea satisfacției pacienților/aparținătorilor 

a. Împârțirea chestionarelor de satisfacție, analiza rezultatelor și aplicarea de măsuri corective 

b. Participarea la cursuri de comunicare a personalului angajat în secția UPU 

c. Scăderea timpului de așteptare în triaj 

     - referate la direcțiune privind respectarea programului în Ambulatoriul de Specialitate 

     - informarea direcțiunii/DSP privind activitatea medicilor de familie 

 

OBIECTIV 7: Optimizarea cheltuielilor secției UPU 

a. Efectuarea sistematică a controlului consumurilor și cheltuielilor cu medicamente , materiale 
sanitare  și reactivi 

b. Recomandarea de analize de laborator și imagistică conform protocoalelor 

c. Preluarea de către secții a cheltuielilor pentru pacienții care din UPU se internează în spital 
conform legislației in vigoare (modificarea programului firmei Atlas privind evidența cheltuielilor) 

 

OBIECTIV 8: Monitorizarea condițiilor de igienă ale secției UPU 

a. Analiza buletinelor de analiză CPCIN 

b. Verificarea curațeniei și completarea graficelor de curățenie și dezinfecție 
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OBIECTIV 9: Optimizarea relațiilor cu celelalte secții și compartimente ale spitalului 

a. Participarea la cursuri de comunicare 

b. Elaborarea de protocoale de colaborare între secțiile spitalului 

 

UNITATE TRANSFUZII SANUINE 

 

Unitatea de Transfuzii Sanguine (UTS) este un compartiment prevăzut în organigrama 
spitalului începand cu luna noiembrie 2016, Procesul de autorizare a fost finalizat odată cu emiterea 
autorizației sanitare de funcționare a UTS de către Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș ca 
urmare a vizitei și raportului de evaluare, in septembrie 2017. 

Începând cu luna mai 2017, personalul medical al UTS este constituit din 5 persoane 
(asistenți medicali din care 2 asistenți licențiați) – care asigură permanența acestui compartiment 
24/24, 7/7. UTS este coordonat de dr. Laura Cernat, medic primar medicină de laborator. 

Obiectul de activitate a UTS se supune reglementărilor legale în vigoare legate de activitatea 
de transfuzie sanguină (Ordin MS 1224/2006, Ordin MS 1228/2006, Ordin MS1343/2007, Ordin 
MS 607/2013): 

- aprovizionarea cu sânge și componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secțiile 
spitalului (compartiment Transplant Medular, secția Onco-Hematologie, secția Anestezie și Terapie 
Intensivă, compartimentul Terapie Intensivă Prematuri). 

- recepția, evidența, păstrarea și livrarea sângelui și a produselor labile de sânge (PSL) către 
secții. 

- evidența și urmărirea trasabilității produselor de sânge. 

- efectuarea testelor pretransfuzionale. 

- pregătirea unităților de sânge și a componentelor în vederea administrării. 

- întocmirea documentației corespunzătoare tuturor activităților desfășurate. 

- raportarea evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul regional de transfuzie 
Timișoara (CRTS). 

- livrarea sângelui și a PSL se face în baza unui contract de furnizare de sânge și 
componente sanguine încheiat între CRTS si Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis 
Țurcanu”. 

Activitatea UTS aferentă anului 2017 a inclus, pe lângă activitatea specifică prezentată mai 
sus, și acțiuni de organizare, atât la nivel de compartiment (nou înființat), cât și în relațiile cu 
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medicii solicitanți din secții, precum și cu asistentele medicale de pe secții implicate în 
administrarea transfuziilor. Astfel: 

- s-au efectuat instruiri si autoinspecții în cadrul UTS. 

- s-a întocmit protocol de solicitare a sângelui și PSL precum și de îndeplinire a tuturor 
etapelor obligatorii în efectuarea unei transfuzii, cu implementarea unor formulare unice pe spital. 

- prin intermediul UTS și cu colaborarea CRTS, au avut loc cursuri de atestare pentru 
personalul medical care administrează transfuziile, susținute de medic acreditat din cadrul CRTS. 

- cu susținerea conducerii spitalului și a sponsorilor (Hella, McDonald’s), a fost amenajat și 
dotat spațiul de lucru (computer, fax/xerox, frigidere și congelatoare pentru păstrarea PSL, 
termostat cu agitator pentru trombocite, încălzitor pentru sînge și plasmă, minicentrifugă), 
contribuind la desfășurarea activității în condiții optime și de siguranță pentru PSL și personalul 
medical. 

- s-a achizionat modului informatic ce integrează activitatea UTS în sistemul informatic unic 
al spitalului. 

 

 

         

 

- activitatea specifică UTS reflectă patologia complexă și diversă cu care se confruntă 
medicii clinicieni, prin specificul secțiilor acestui spital (oncologia pediatrică, transplantul medular, 
prematuri, terapia intensivă).  

Ar fi elocventă în acest sens o reprezentare grafică a perioadei iunie-noiembrie 2017 (6 luni), pe 
tipuri de produse de sânge și defalcat pe secții. 

 

Legenda 

MER - concentrat 
eritrocitar 

MT - masa eritrocitara 

CUT - citafereza 
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Principalele obiective pe anul 2018 includ: 

- îmbunătățirea comunicării între UTS și secțiile spitalului. 

- achiziția sistemului semiautomat de imunohematologie (care în prezent se află pe lista de 
investiții), sistem absolut necesar desfășurării testelor pretransfuzionale în cele mai bune condiții și 
de eliminare a potențialelor erori care pot avea consecințe grave asupra bolnavului transfuzat, dar și 
având în vedere complexitatea patologiei pediatrice, pacienți politransfuzați, pacienți pre- și 
posttransplant, nou-născuți care necesită o analiză mai aprofundată pretransfuzională. 

- mobilizarea tuturor factorilor implicați (personal medical, aparținători, civili, mass media) 
în vederea prezentării, pe cât posibil, a unui număr rezonabil și în mod constant, a persoanelor la 
CRTS pentru donarea de sânge, având în vedere faptul că donarea de sânge e un act voluntar. Nu de 
puține ori, CRTS și implicit spitalele, s-au confruntat cu lipsa sau insuficiența sângelui și a 
produselor de sânge, făcând dificil actul terapeutic, în special la pacienții critici. 

- participarea la cursuri specifice procedurii transfuzionale a întregului personal medical din 
spital (medici, cadre medii) implicat în actul transfuzional. 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA 

 

Serviciul de Anatomie Patologică este constituit din:  

1. Compartiment Histopatologie. 
2. Compartiment Prosectură. 
3. Compartiment Citologie. 

Componența serviciului: 

 1 medic primar șef serviciu: Dr. Ilie Rodica, 

PPC - plasma 
proaspata congelata 

OH - onco-
hematologie 

TR - transplant 

ATI - terapie intensiva 
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 1 medic primar cu jumătate de normă, 
 1 medic specialist cu jumătate de normă, 
 2 asistență principali licențiați, 
 1 autopsier principal, 
 1 îngrijitor. 

Obiectivul de activitate: În cadrul Serviciului de Anatomie Patologică se efectuează: 

 Examene histopatologice a pieselor operatorii de orice tip și a puncțiilor bioptice prin 
colorații uzuale și speciale, 

 Autopsii și îmbălsămări, 
 Examene histopatologice pentru piesele bioptice recoltate de la necropsii, 
 Examene citologice pe frotiuri preparate prin metoda clasică, colorate Papanicolau și APT-

Drăgan, 
 Consulturi interdisciplinare și intradisciplinare, 

Sinteza pe activități – 2017: 

 În cadrul compartimentului de histologie au fost examinate 598 de cazuri, din care au 
rezultat 1360 de blocuri de parafină la care corespund 4319 lame (colorație uzuală și 
colorații speciale). La acestea se adaugă 634 de blocuri rezultate din piesele bioptice 
recoltate la necropsii, respectiv 1714 lame. 

 În decursul anului 2017 a fost introdus examenul citologic și au fost examinate 54 de cazuri 
din care au rezultat 141 de lame colorate Papanicolau și APT-Drăgan. 

 În compartimentul Prosectură , în decursul anului 2017 s-au înregistrat 72 de decese, față de 
58 în anul 2016, din acestea, 37 de cazuri au fost autopsiate și îmbălsămate, 21 de cazuri au 
fost scutite și îmbălsămate, 14 cazuri au fost direcționate către Institutul de Medicină 
Legală, având implicații medico-legale. 

Obiective 2018:  

 Utilare corespunzătoare a Compartimentului de Histopatologie, sursa de finantare: Spitalul 
Clinic de Ugenta pentru Copii “Louis Turcanu" prin achizitie de: 

 Microtom, 2018,  
 Microscop, 2018, 
 Termostat, 2018, 
 Histochinetă, 2018-2019, 
 Criostat, 2018-2019. 

 Dezvoltarea Compartimentului de Citologie 2017-2018,  
 Introducere investigații imunohistochimice 2018-2019, sursa de finantare: Spitalul 

Clinic de Ugenta pentru Copii “Louis Turcanu" 
 Implementare sistem informatic 2018. 

 

BLOC ALIMENTAR 

 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Louis Turcanu’’ beneficiaza de un bloc alimentar propriu. 

1.Blocul alimentar cuprinde  

-  bucataria propriuzisa + anexe 

 - bucataria dietetica pentru sugari (biberoneria) + anexe 
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2.Blocul alimentar are in prezent un numar de 26 de angajati si are un medic     coordonator-     
prof.dr. Marginean Otilia respectiv un asistent dietetician coordonator- Asist. Obrad Melinda 

3.Obiectul de activitate consta in asigurarea hranei zilnice a pacientilor, apartinatorilor 
internati cat si a medicilor care efectueaza garzi. 

4.Sinteza activitatii- statistica cu numar de portii pregatite pe anul 2017-tabel atasat 
respectiv copii 0-3 ani 6 mese/zi; copii 3-16 ani 3 mese+2 gustari/zi; insotitori internati- 3 
mese/zi; garzi – 3 mese/zi. 

5.Obiective pe anul 2018- ar fi de dorit un sistem de ventilatie performant  pentru a 
imbunatatii conditiile de munca in blocul alimentar in special pe perioada verii cand sunt 
temperaturi foarte mari cat si utilarea vestiarului personalului cu mobilier nou. 

 

SPALATORIE 

 

1. Coordonata de directorul de ingrijiri al unitatii. 

2. Componența Compartimentului Spălătorie : 12 angajați. 

3.  Obiectul de activitate al compartimentului :  servicii de spălătorie  

4. Sinteza activitatii pe anul 2017 :  

→ anul 2017 s-au spălat 104.999 kg lenjerii murdare comparativ cu anul 2016 când au fost spălate 

102.169 kg lenjerii murdare 

5. Obiectivul pe anul 2018: modernizarea compartimentului și optimizarea activității. Sursa de 
finanțare : Bugetul Local. Durata estimativă a investiției: 12 luni. 
 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 

1. Componenta Serviciului de achizitii, Contractari si Aprovizionare este formata dintr-un Sef  
serviciu EC. Gosa Carmen si 5 angajati. 

2. Obiectul de activitate: achizitii publice 
3. Activitatea pe anul 2017 a fost compusa din: 

- incheierea a 3 acorduri cadru  pentru reactivi de laborator in valoare  estimata  de 11.391.091.46 
ron fara TVA 

- incheierea unui  acord cadru reactivi de genetica in valoarea estimata 13.008.452.4 ron fara TVA 

- incheiere acord cadru pentru materiale sanitare Transplant in valoare estimata de 4.455.470 ron 
fara TVA 

- incheiere acord cadru alimente in valoare estimata de 3.851.160 ron fara TVA 

- derulare licitatie deschisa pentru incheiere acord cadru la legume si fructe 
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- derulare licitatie deschisa  in vederea incheieriii acord cadru dezinfetanti 

- derulare licitatie deschisa pentru incheiere acord cadru materiale sanitare 

- derulare licitatie deschisa pe 13 loturi in vederea achizitionarii  aparatura medicala  

- achizitie aparatura medicala in urma licitatiei deschise pe 11 loturi 

 

    4. Obiective majore pe anul 2018 : 

-   derulare licitatie deschisa pentru achizitie  aparatura medicala  

-   incheiere acord cadru pentru materiale sanitare necesare Sectiei Chirurgie 

-   incheiere acord cadru pentru consumabile de laborator si medii de cultura 

-   incheiere acord cadru pe medicamente si produse farmaceutice 

-   incheiere acord cadru reactivi laborator 

 

SERVICIU DE RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 

 

 

Serviciul RUNOS funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului Clinic de Urgenta 
pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara 

 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Serviciul RUNOS functioneaza cu o componenţă de 9.00 posturi şi este condus de sef serviciu – 
ec.Cohert Gabriela 

 

2.  OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL SERVICIULUI RESURSE UMANE: Conform 
legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului RUNOS fiind gestiunea 
curentă a resurselor umane din unitate. 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017: 

 În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului RUNOS au fost puse în aplicare următoarele acte 
legislative privind modificari de salarizare : 

- prevederile HG nr.1/2017  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in 
plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15/2017 (Incepand cu data de 01.02.2017 salariul de 
baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.450 lei lunar pentru program 
complet de lucru de 166.00 ore, in medie,  pe luna, in anul 2017) 
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- prevederile Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului platit din 
fondurile publice, actualizata . 

- dispozitiile OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, in 
vederea stabilirii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu aplicare din 01.01.2018 

În anul 2017 la nivelul Serviciului Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  

- Lunar au fost intocmite si raportate D112 si M500 catre ANAF 
- Raportari lunare catre DSP Timis pe surse de finantare si sectiuni (spital, ambulator, UPU, 

tranferuri) – si centralizari 
- Situatii burse pentru rezidenti catre DSP Timis - MS 
- Raportari trimestriale LV si incarcare in ESOP  
- S1 la Directia Generala de Statistica 
- Lunar state de plata, avans concedii odihna, etc 
- Anual – SAN 
- Simulari de salarizare si incadrari ale personalului pe diferite grille de salarizare, acordare 

sporuri (pe categorii, anexe, procente, sume, garzi, ture etc) solicitate de MS 
- şi situaţia posturilor ocupate şi vacante existente 
- evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajatilor pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, 
- programarea concediilor de odihnă aferente anului 2018, pentru toţi angajaţii instituţiei.  
- actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care 

presupune introducerea si/sau completarea dosarelor profesionale 
- intocmirea de acte aditionale la contractile de munca existente pentru modificari salariale, 

promovari, delegari, decizii/dispozitii de incetari activitate, suspendari/reveniri activitate 
- s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale 

angajatilor şi a registrului de evidenţă REVISAL 
- anual centralizare ALP si asiguri de malpraxis pentru contractare CAS Timis (spital, 

ambulatory, paracinice) 
- raspunsuri adrese, solicitari si  interogatorii pentr instantele judecatoresti. 
- Note interne 
- Intocmirea de fise de post pe categorii de personal 
- Intocmirea de tematici pentru fiecare categorie de personal in parte 
- Raspunsuri sesizari diverse 

In anul 2017 au fost organizate un numa de 6 sesiuni de organizari concursuri pentru ocuparea 
posturilor vacante si temporar vacante pentru urmatoarele categorii de personal : 

- personal mediu sanitar – asistenti medicali, tehnicieni de radiologie, registrator medical, 
statistician medical 

- personal auxiliar sanitar – infirmiere, ingrijitare, brancardieri 
- personal paza 
- personal superior – economisti – serviciul de achizitii publice si administrative 
- personal superior medical – medici - psihologi 

Astfel au fost ocupate 90 posturi in urma sustinerii acestor concursuri si 59 de posturi de medici 
rezidenti incadrati cu repartitii MS. 
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Tot in anul 2017 a fost organizat un examen de promovare pentru iesire din debutant la un numar de 
11 asistenti medicali si 10 infirmiere.  

La toate aceste concursuri si examene Serviciul RUNOS a asigurat: 

- informarea privind condiţiile de participare la concurs,  
- preluarea dosarelor de înscriere, 
- organizarea si desfăşurarea probelor de concurs  
- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 
- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  
- demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi.  

La nivelul Serviciului Resurse Umane au fost întocmite şi susţinute documentaţiile de specialitate 
în vederea promovării următoarelor  

Au fost iniţiate un număr de 1700 decizii/dispoziţii, contracte individuale de munca, contracte cu 
timp partial pentru activitate linie garda, act de aditionale având ca obiect:  

- numirea în funcii;  
- reâncadrarea/revenire în funcţii;  
- încetare raporturilor de serviciu/ muncă;  
- modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;  
- suspendarea raporturilor de serviciu /muncă;  
- exercitarea cu caracter temporar a unor funcii de conducere;  
- sancţionarea disciplinară a 9 salariati ;  
- încetarea suspendării si reluare activităţii;  
- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;  
- privind mandatul unor membrii ai comisiei de disciplină, comisie etica, cosiliul etic, diverse 

alte comisii 
- încadrarea în clase de salarizare suplimentare 
- promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională; 
- decizii de pensionare si mentineri in activitate 

In anul 2017, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2016 (state de plata, pontaje, 
grafice, fise evaluare 2016, ALP si asigurari de malpraxis 2016 , concedii de odihna, participari la 
congrese/conferinte, concedii fara salar, cursuri de perfectinare, cursuri de comunicare etc) 

 

4. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

 incadrarea corecta a personalului pe functii si grile de salarizare 
 intocmirea statului de functii si actualizarea organigramei 
 actualizarea ROF si ROI 
 actualizarea fiselor de post conform modificarilor legislative 
 implementarea standardelor ANMCS invederea reacreditarii  
 gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor; 
 dezvoltarea competenţelor profesionale;  
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 actualizare site spital – din punct de vedere al RUNOS 

 

 

XI. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (SCMUT) 

 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (SCMUT) a fost ȋnfiinţat ȋn anul 1751 sub 
denumirea de „Spitalul Central”, iar din anul 1952 a primit denumirea de Spital Clinic Nr. 2. În anul 
1973 spitalul devine Spitalul Clinic Municipal iar din anul 1992 primeşte statutul de spital de 
urgenţă. În anul 2011, Spitalului de Obstetrică-Ginecologie „Dumitru Popescu” (Spitalul Odobescu) 
este comasat și devine secţie a SCMUT.  

SCMUT este un spital public pavilionar, care îşi desfăşoară activitatea în 13 clădiri din 
Timişoara. Este un spital clinic universitar, fiind bază de învăţământ a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi este un spital de urgenţă, clasificat în categoria a II-a pe 
criterii de competență, conform Ordinului Ministerului Sănătății 323/2011.  

Conducerea spitalului este asigurată de Manager: Dr. Oprea Maria Oprea, Director medical: 
Prof. Univ. Dr. Mihăescu Rodica, Director financiar – contabil: Ec. Damian Sanda – Georgeta, 
Director îngrijiri medicale: As. Med. Princ. Gîdea Ramona 

Capacitatea spitalului este de 1018 paturi de spitalizare continuă şi 66 paturi spitalizare de 
zi, fiind repartizate în cele 23 de secţii astfel: 

 
1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUICLINIC MUNICIPAL DE 

URGENŢĂ TIMIŞOARA 
 

 

Str. Gheorghe Dima nr.5 (Clinicile Noi) 

- Secția clinică medicină internă                                                                         55 paturi 
- Compartiment gastroenterologie                                                                           15 paturi 
- Secția clinică hematologie                                                                               55 paturi 
- Secția clinică chirurgie generală I                                                                         59 paturi 

din  care : 

- Compartiment chirurgie hepatică                                                 10 paturi 
- Compartiment neurochirurgie                                                        6 paturi 
- Compartiment ortopedie și traumatologie                                   10 paturi 

- Secția clinică chirurgie generală II (oncologie)                                                     60 paturi 
din care :   

- Compartiment urologie                                                                10 paturi 
- Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă  2 paturi 

- Secția clinică chirurgie toracică                                                                             35 paturi 
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- Secția clinică ATI I                                                                      36 paturi* 
din care: 

- ATI – ORL                                                                                     5 paturi 
- ATI – chirurgie orală şi maxilo-facială                                          6 paturi 
- ATI – oftalmologie                                                                         4 paturi 

 

Str. Mărășești nr.5 

- Secția clinică radioterapie                                                                     70 paturi 
 

Str. Daliei nr. 17 

- Secţia clinică dermatovenerologie                                                                         50 paturi 
 

Str. Scuar Martir Radian Belicinr. 3 

- Secția clinică oftalmologie                                                                                     45 paturi 
din care : 

             -  pentru copii                                                                                     2 paturi 

 

B-dul Take Ionescu nr. 3-5 

- Secția clinică chirurgie orală și maxilo-facială                                                    40 paturi 
din care: 

- Compartiment pentru copii                                                 2 paturi 
 

B-dul Revoluției 1989 nr.12 

- Compartiment clinic medicina muncii                                           20 paturi 
din care : 

- Radiopatologie clinică                                                                            10 paturi** 
 

- Secția clinică cardiologie                                                                             50 paturi  
din care :  

- Compartiment terapie intensivă coronarieni                                  7 paturi 
 

B-dul Revoluției 1989 nr.6   

- Secția clinică ORL                                                                                              55 paturi 
 din care:  

-   Compartiment implant cohlear                                                     2 paturi    
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-   Compartiment  ORL copii                                                            3 paturi 

 

B-dul C.D.Loga nr.42–44 

- Secția clinică recuperare, medicină fizică și balneologie 60 paturi 
din care : 

- Compartiment clinic reumatologie                                           10 paturi 
 

Str. Victor Babeș nr. 22 

- Secția  de oncologie medicală                                                                             60 paturi 
 

Str. Sf. Rozalia  nr. 1-3 

- Compartiment geriatrie și gerontologie                               7 paturi 
 

 

Unitate de Primiri Urgenţe (UPU)- Str. Gheorghe Dima nr. 5 

- Cabinet de medicină dentară de urgență 
 

B-dul. 16 Decembrie1989 nr. 22-24 şi str. Odobescu nr. 1-3 

- Secția clinică obstetrică-ginecologie I                                                                   40 paturi 
din care: 

- Compartiment obstetrică patologică                                               4 paturi 
- Secția clinică obstetrică-ginecologie II                                                            40 paturi 
din care: 

                 -   Compartiment medicină materno-fetală                                         4 paturi 

      -   Compartiment fertilizare în vitro                                                   4 paturi 

- Secția clinică obstetrică-ginecologie III                                                               40 paturi 
din care: 

       -  Compartiment gineco-oncologie                                                     4 paturi 

- Secția clinică obstetrică-ginecologie IV                                                              40 paturi 
- Secția clinică ATI II                                                                                            16 paturi 
- Secția clinică neonatologie                                                                                  70 paturi 

din care : 
- Compartiment prematuri                                                                         17 paturi 
- Compartiment terapie intensivă                                                 15 paturi 
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TOTAL:                                                                                                                    1018 paturi 

SPITALIZARE DE ZI:                                                                                      66 paturi*** 

        din care:       

-  obstetrică-ginecologie                                                                                 8 paturi 

- Farmacia 1 
- Farmacia 2 cu punct de lucru în b-dul 16 Decembrie 1989 
- Bloc operator I (clădirea în care funcționează secțiile de chirurgie generală și chirurgie toracică) 
- Bloc operator II (clădirea în care funcționează secția de chirurgie maxilo-facială) 
- Bloc operator III (clădirea în care funcționează secția ORL) 
- Bloc operator IV (clădirea în care funcționează secția de oftalmologie) 
- Bloc operator V (clădirea în care funcționează secțiile de obstetrică-ginecologie) 
- Sterilizare 
- UTS I– str. Gheorghe Dima nr. 5 
- UTS II – str. Odobescu nr. 3 
- Laborator clinic analize medicale cu punct de lucru în b-dul 16 Decembrie 1989 şi str. Daliei nr. 

17 
- Compartiment de genetică medicală 
- Laborator clinic de radiologie, imagistică medicală, cu punct de lucru în b-dul. 16 Decembrie 

1989  
- Compartiment CT 

- Serviciul de anatomie patologică 
 - Compartiment citologie 

- Compartiment histopatologie 

- Compartiment prosectură 

- Serviciu anatomie patologică – b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 22-24 
 - Compartiment citologie 

- Compartiment histopatologie 

- Compartiment prosectură 

- Laborator de radioterapie 
- Centru de Sănătate Mintală (CSM) - adulţi****  
- Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 
- Serviciul de evaluare şi statistică medicală 
- Compartiment psihiatrie de legătură 
- Compartiment de explorări audio-vestibulare 
- Compartiment de foniatrie  
- Compartiment de audiologie 
- Cabinet de oncologie medicală 
- Cabinete de planificare familială 
- Laborator de reproducere umană asistată 
- Fişier - informaţii 
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile: 
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(str. Daliei nr. 17 şi în unele clădiri în care funcţionează secţiile şi compartimentele de profil) 

- endocrinologie  
- medicina muncii 
- psihiatrie 
- neurologie 
- pneumologie 
- ortopedie şi traumatologie 
- urologie 
- neurochirurgie 
- boli infecţioase 
- nefrologie 
- chirurgie generală 
- chirurgie toracică 
- chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă 
- hematologie 
- medicină internă 
- dermatovenerologie 
- chirurgie generală/chirurgie oncologică 
- radioterapie 
- oftalmologie 
- cardiologie 
- ORL 
- recuperare, medicină fizică şi balneologie 
- chirurgie orală  maxilo-facială 
- geriatrie si gerontologie 
- reumatologie  
- chirurgie dento-alveolară 
- obstetrică–ginecologie 
- neonatologie/pediatrie 
- compartiment endoscopie 
- sterilizare 
- fişier - informaţii 
- compartiment de evaluare şi statistică medicală 
- săli de tratamente  

  

Ambulatoriul de specialitate – stomatologie 

 (se desfăşoară activitate de învăţământ) 

          -  B-dul Revoluției 1989 nr.9 

 -Cabinete stomatologie 

 -Cabinete odontologie, parodontologie 

 

Activitate de cercetare 

    -Colectiv de cercetare în obstetrică – ginecologie 
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Aparat funcţional 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat. 

 

* 7 paturi închise temporar 

**utilizate de secţia de medicina muncii în prezent 

*** se vor organiza la nivelul pavilioanelor în care funcţionează secţiile de profil, în spaţii distincte 
şi separate de secţiile/compartimentele cu spitalizare continuă 

**** în curs de organizare. 

 

 

2. COMPONENȚA SECȚIILOR/SERVICIILOR/COMPARTIMENTELOR 
(număr de angajați și numele șefilor de secții/servicii/compartimenete) 

 

SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ 

Șef secție: Prof. Dr. Lighezan Daniel – Florin 

Număr angajați: 60 

 

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE 

Șef secție: Dr. Musta Ioan – Octavian 

Număr angajați: 18 

 

SECȚIA CLINICĂ HEMATOLOGIE 

Șef secție: Prof. Dr. Ioniță Hortensia – Mărioara 

Număr angajați: 59 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ I 

Șef secție: Prof. Dr. Crețu Octavian – Marius 
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Număr angajați: 54 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ II (ONCOLOGIE) 

Șef secție: Prof. Dr. Mazilu Octavian 

Număr angajați: 47 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE TORACICĂ 

Șef secție: Dr. Burlacu Ovidiu 

Număr angajați:29 

 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI I 

Șef secție: Dr. Boanță Gordana – Olga 

Număr angajați: 79 

 

SECȚIA CLINICĂ RADIOTERAPIE 

Șef secție: Dr. Dema Sorin – Adalbert 

Număr angajați: 70 

 

SECȚIA CLINICĂ DERMATOVENEROLOGIE 

Șef secție: Prof. Dr. Solovan Caius – Silviu 

Număr angajați:28 

 

SECȚIA CLINICĂ OFTALMOLOGIE 

Șef secție: Prof.Dr.Munteanu Mihnea 

Număr angajați: 48 

 

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE ORALĂ I MAXILO - FACIALĂ 
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Șef secție: Prof. Dr. Pricop Marius – Octavian 

Număr angajați: 47 

 

COMPARTIMENT CLINIC MEDICINA MUNCII 

Șef secție: Dr.Popescu Florina – Georgeta 

Număr angajați: 15 

 

SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE 

Șef secție: Prof. Dr. Tomescu Mirela – Cleopatra 

Număr angajați: 45 

 

SECȚIA CLINICĂ ORL 

Șef secție: Prof. Dr. Poenaru Mărioara 

Număr angajați: 45 

 

SECȚIA CLINICĂ RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 

Șef secție: Prof. Dr. Drăgoi Mihai 

Număr angajați: 78 

 

SECȚIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ 

Șef secție: Dr. Curescu Ștefan 

Număr angajați: 40 

 

COMPARTIMENT GERIATRIE I GERONTOLOGIE 

Șef secție: Dr.Vancea – Stîngu Lenuța – Corina 

Număr angajați: 9 

 

UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) 
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Șef secție: Dr. Brădescu Nicolae – Hugo 

Număr angajați: 59 

 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE I         

Șef secție: Șef Lucr. Dr. Chiriac Veronica – Daniela 

Număr angajați: 36 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ - GINECOLOGIEII         

Șef secție: Prof. Dr. Grigoraș Dorin 

Număr angajați: 34 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE III 

Șef secție: Șef Lucr. Dr. Crișan Doru – Ciprian 

Număr angajați: 32 

 

SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE IV 

Șef secție: Prof. Dr. Sas Ioan 

Număr angajați: 31 

 

SECȚIA CLINICĂ ATI II                            

Șef secție: Dr. Brîncoveanu Maria – Ana 

Număr angajați: 37 

 

SECȚIA CLINICĂ NEONATOLOGIE 

Șef secție: Dr. Olariu Gabriela 

Număr angajați: 76 
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Farmacia 1 

Coordonator: farm. Dreavă Ana Frunzina 

Număr angajați: 12 

 

Farmacia 2 

Șef serviciu: farm. Florea Camelia Simona 

Număr angajați: 17 

 

Bloc Operator I 

Coordonator: Dr. Huț Emil - Florin 

Număr angajați: 40 

 

Bloc Operator II 

Coordonator: Dr. Pricop Marius 

Număr angajați: 10 

 

Bloc Operator III 

Coordonator: Dr. Lupescu Stelian 

Număr angajați: 7 

 

Bloc operator IV 

Coordonator: Dr. Chercotă Vlad 

Număr angajați: 9 

 

 

Bloc Operator V 

Coordonator: Dr. Pirtea Laurențiu 

Număr angajați: 29 
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Sterilizare 

Număr angajați: 11 

 

UTS I  

Șef serviciu: Dr. Boanță Gordana - Olga 

Număr angajați: 6 

 

UTS II  

Șef serviciu: Dr. Brîncoveanu Maria – Ana 

Număr angajați: 3 

 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE 

Șef laborator: Prof . Dr. Olariu Tudor – Ovidiu – Rareș 

Număr angajați: 66 

 

COMPARTIMENT DE GENETICĂ MEDICALĂ 

Șef compartiment: -  

Număr angajați: 1 

 

LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE I IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

Șef laborator: Dr. Malița Daniel – Claudiu 

Număr angajați: 43 

 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ I 

Șef serviciu: Conf. Dr. Baderca Flavia 

Număr angajați:18 
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SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ II 

Șef serviciu: Dr. Moldovan Mihaela – Marigena 

Număr angajați: 5 

 

LABORATOR DE RADIOTERAPIE 

Centru de Sănătate Mintală (CSM) – adulţi****  

 

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

Șef serviciu: Dr. Oneț Georgeta Delia  

Număr angajați: 3  

 

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ 

Șef serviciu: Dr. Giea Lucia 

Număr angajați: 7 

 

CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ 

Șef cabinet: -  

Numă angajați:  9 

LABORATOR DE REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ 

Șef serviciu: - 

Număr angajați: 1 

 

COLECTIV DE CERCETARE 

Șef serviciu: 

Număr angajați: 9 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

Șef serviciu:  Ec. MorariuSilviu 
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Număr angajați: 66 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTĂRI ȘI INFORMATICĂ 

Șef Serviciu: Ec. Jian Elisabeta Beatrice 

Număr angajați: 9 

 

SERVICIUL DE APROVIZIONARE – TRANSPORT 

Șef serviciu:Ec. Mangra Gina 

Număr angajați: 24 

 
COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

Șef serviciu: -  

Număr angajați: 1 

 
SERVICIULUI  MANAGEMENTUL CALTĂȚII   
Șef serviciu: Ec. Voiculescu Viorica 

Număr angajați: 4 

 

SERVICIUL TEHNIC ȘI APARATURĂ MEDICALĂ 

Șef serviciu: Ing. Constantinescu Dan 

Număr angajați: 44 

 

SERVICIUL FINANCIAR 

Șef. Serviciu: Ec. Boldiș Roxana - Victoria 

Număr angajați: 7 

 

SERVICIUL CONTABILITATE 

ȘEF SERVICIU: Ec. Șandor Mihaela 

Număr angajați: 6 
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SERVICIUL RUNOS 

Șef serviciu: Ing. Tănăsescu Valentina 

Număr angajați: 6 

 

SERVICIUL JURIDIC 

Șef serviciu: - 

Număr angajați: 2 

 

 

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ - PSI, CDC 

Șef compartiment: - 

Număr  angajați: 1 

 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ 
TIMIȘOARA 
 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara asigură asistență medicală în scop 
preventiv, diagnostic și terapeutic și desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifico-
medicală și de educație continuă, având relații contractuale cu Universitatea de Medicină „Victor 
Babeș” din Timișoara. 

Activitatea medicală: anual SCMUT asigură asistență medicală pentru 40.000 – 43.000 de 
pacienți din Timişoara şi din Regiunea de Vest, atât ȋn regim de urgență cât şi ȋn ambulatoriile de 
specialitate, internare de zi şi internare continuă. Deşi este un spital municipal, SCMUT are 6 secţii 
unice pe judeţ (oftalmologie, medicina muncii, chirurgie maxilo-facială, balneofizioterapie, ORL, 
dermato-venerologie) şi 4 secţii unice pe regiune (oncologie medicală, radioterapie, hematologie, 
geriatrie) iar populaţia deservită este de 1.919.434 de locuitori, respectiv populaţia Regiunii de 
Dezvoltare Vest, conform datelor raportate de Institutul Naţional de Statistică și Institutul Regional 
de Statistică Timiș. 

 

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017 A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ TIMIȘOARA 
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Activitate medicală:  

Spitalul prestează 4 tipuri de servicii medicale: internare continuă decontarea serviciilor medicale 
realizându-se în sistem DRG- tarif pe caz rezolvat, internare continuă prin care serviciile medicale 
se decontează prin tarif/zi de spitalizare (cronici), internare în sistem de spitalizare de zi unde 
decontarea serviciilor mediicale se realizează prin tarif de serviciu și ambulatoriu de specialitate, 
decontarea realizându-se în funcție de numărul de consultații și proceduri realizate în cabinetele de 
specialitate. Spitalul derulează în fiecare an programe naționale de sănătate, decontate de CJAS 
Timiș (programele oncologie, hemofilie, talsemie, implant cohlear etc.) cât și programe de sănătate 
decontate de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Timiș. 

 

Principalii indicatori ai activității spitalului pentru anul 2017 comparativ cu anul 2016 sunt 
evidențiați în tabelul de mai jos: 

 

Indicatori An 2017 An 2016 

Număr pacienți externați spitalizare continuă 38.950 38.666 

Număr pacienți spitalizare de zi 8.122 10.105 

Număr consultații ambulatoriu integrat și stomatologic 85.881 80.313 

Număr prezentări Unitatea Primiri Urgențe 31.623 30.231 

Număr prezentări Stomatologie Urgențe 10.071 1.877 

Număr prezentări Camere de Gardă din secții pavilionare 31.308 30.287 

Număr nașteri 3.387 3.171 

Rata de utilizare a paturilor 61,63 61,35 

Durata medie de spitalizare 5,84 5,87 

ICM spital 1,2785 1,2670 

Număr de investigații paraclinice, din care:   

- radiografii 42.772 45.984 

- radioscopii 1.304 1.092 

- computertomografii (CT) 
- rezonanță magnetică nucleară (RMN) 

9.719 

2896 

9.427 

534 

- mamografii 333 0 
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- analize de laborator 1.1697.25 1.323.888 

 

Activitatea de învățământ 

Se adresează studenților, medicilor stagiari și rezidenți, medicilor specialiști și primari ce urmează 
programe de pregătire complementară, diplomanzilor și doctoranzilor. 

 

Activitate financiară 

 La sfârșitul anului 2017 spitalul înregistrează  datorii comerciale în suma de 13.215.160 lei, din 
care plăți restante 0, creanțe comerciale și avansuri de încasat 10.887.881 lei, reprezentând în 
principal contravaloarea serviciilor medicale facturate și validate ce urmează a se încasa de la CJAS 
Timișoara. 

Sumele existente în conturile de disponibilitățila 31.12.2017 sunt în valoare de 8.863.747 lei și s-au 
înregistrat cheltuieli în sumă de 197.775.670 de lei din care cheltuieli de personal în sumă de 
125.490.597 lei, cheluieli materiale, de bunuri și servicii în sumă de 66.878.927 lei, cheltuieli de 
capital în sumă de 3.777.228 lei. Totodată s-au înregistrat plăți în valoare de 194.627.409 lei. 

 

Activitate administrativă constă în coordonarea activității de pază, protecția obiectivelor spitalului, 
de arhivare, dezinsecție deratizare, casare mijloace fixe și obiecte de inventar, asigurarea legalității 
activității spitalului în termenul de valabilitate al autorizațiilor sanitate și deciziilor de evaluare, 
colectare și neutralizare deșeuri  medicale și menajere, neutralizarea substanțelor uzate, activității 
blocurilor alimentare. 

 

Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului de achiziții publice 

În anul 2017 s-au încheiat un număr de 960 de contracte pentru medicamente, materiale sanitare, 
reactivi, fire de sutură, alimente, aparatură medicală, servicii de reparare și întreținere, servicii 
informatice, servicii de pază, servicii de curățenie și spălătorie, lucrări. Aceste contracte s-au 
încheiat în urma unor procedurii de licitație deschisă, procedură simplificată ce s-a desfășurat online 
în SEAP și negocieri fără anunț cu înștiințarea ANAP-ului. În anul 2017 unitatea noastră a 
achiziționat aparatură medicală în valoare de  7.919.580,00 lei cu TVA conform tabelului de mai jos 
cu finanțare de la bugetul Primăriei Municipiului Timișoara. De asemenea s-au încheiat contracte și 
prin achiziție directă. În anul 2017 au fost 36 de proceduri desfășurate online în SEAP. 

 
Echipamentele medicale achiziționate în anul 2017 sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr 
crt. 

Denumire echipament U/M Cant. Valoare  
mii lei 
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cu TVA 

1 Aparat radiografie digital buc 1 487.00 

2 Bronhoscop rigid cu pense de extracție a corpilor străini buc 1 80.00 

3 Trusă intubație buc 2 3.74 

4 Bronhoscop flexibil pediatric buc 1 67.50 

5 Videolaringoscop flexibil  pediatric buc 1 67.50 

6 Endoscop chirurgical buc 1 90.00 

7 Videolaringoscop  buc 1 45.00 

8 Videoduodenoscop cu vedere laterală și cu sfincterotomie buc 1 90.00 

9 Polisomnograf buc 1 113.05 

10 Pompe de alimentație enterală buc 15 90.00 

11 Pat special TI buc 14 116.00 

12 Pompă perfuzie automată buc 10 60.00 

13 Spălator  buc 1 27.00 

14 Injectomate buc 9 27.10 

15 Masă operații buc 1 79.73 

16 Ventilator 4 în 1 buc 1 106.75 

17 Masă radiantă cu sistem servocontril cu ventilație cu presiune pozitivă indusă buc 1 67.83 

18 Incubator cu perete dublu buc 1 91.63 

19 Stație pentru pregătirea citostaticelor buc 3 155.00 

20 Lampă scialitică cu sateliți incorporați buc 3 125.00 

21 Defibrilator copii  buc 1 19.55 

22 Hotă cu flux laminar  buc 2 110.00 

23 Aparat protezare neinvazivă respiratorie – BI-PAP buc 1 83.15 

24 Incubator termostatat (termostat) pentru incubarea probelor (capacitate 
aproximativ 150 L) 

buc 1 23.69 

25 Lampă frontală buc 4 30.00 
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26 Panou fototerapie UVA si UVB (narrowband) buc 2 60.22 

27 Pulsoximetru portabil buc 7 65.00 

28 Electrodermatom  buc 1 43.08 

29 Microscop optic binoculare  buc 2 16.30 

30 Masă de pus în lucru pentru macroscopie buc 1 121.00 

31 Centrifugă de laborator cu 6 — 8 poziții cu turat buc 1 11.50 

32 Motor rotativ pentru ortopedie buc 1 61.13 

33 LampăLED TriWings expert cu 5 lungimi de undă buc 1 22.08 

34 Plită histologică buc 1 6.86 

35 Combină frigorifică tip bancă de sânge buc 1 34.00 

36 Combină electroterapie cu 3 canale  de joasă, medie frecvență și ultrasunete 
IONOSON BASIC  

buc 2 25.00 

37 Aparat terapie cu ultrasunete  cu două sonde de dimensiuni diferite buc 1 11.00 

38 Microscop binocular cu imersie buc 1 4.00 

39 Monitoare pacient buc 3 17.70 

40 Masă performantă pentru prosectură buc 1 27.10 

41 Videolaringoscop buc 1 47.55 

42 Lămpi examinare buc 4 14.46 

43 Autoclav 21 - 24 l buc 1 21.41 

44 Autoclav 24-25 l pentru sterilizare rapidă buc 1 21.41 

45 Fiziodispenser cu micromotor buc 1 35.41 

46 Microscop optic trinocular pentru diagnostic hematologic prevăzut cu sistem 
de achiziție și prelucrare a imaginii 

buc 1 38.20 

47 Masă de elongații buc 1 16.00 

48 Frigider pentru prosectură buc 1 121.17 

49 Microscop cu cameră video și usb pentru microscop buc 1 22.24 

50 Aspirator chirurgical  buc 3 10.65 

51 Combină de fizioterapie portabilăcu 2 canale electroterapie joasă și medie buc 1 6.80 
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frecvență și 1 canal ultrasunete Intelect Mobile Combo   

52 EKG buc 1 8.11 

53 Termostat cu convecție naturală buc 1 12.86 

54 Aparat Deep Oscilation HIVAMAT  buc 1 13.50 

55 Electrocauter  buc 1 14.05 

56 Motor electric oscilant pentru tăiat gips buc 1 30.00 

57 Aspirator mobil buc 2 10.00 

58 Temostat cu temperatură reglabilă și capacitate de aproximativ 55 litri buc 1 6.50 

59 Aparat automat de montare lame buc 1 148.00 

60 Spirometru buc 1 8.31 

61 Audiometru buc 1 17.15 

62 Balanța persoane ( peste 250 Kg) buc 1 6.50 

63 Taliometru buc 1 6.50 

64 Lampă bactericidă buc 2 2.35 

65 Pupinel sterilizare buc 2 7.00 

66 Lampă chirurgicală tip ghiocel buc 1 5.00 

67 Aspirator chirurgical  buc 1 6.00 

68 Aspirator secreții bronhice buc 1 5.00 

69 Autoclav clasa B capcitate 24 L  buc 1 21.41 

70 Neutralizator deșeuri umane buc 15 444.00 

71 Targă transport pacient buc 3 2.20 

72 Autovehicul cu 7 locuri pentru transport pacienți, consulturi interdisciplinare buc 1 60.51 

73 Autovehicul cu 5 locuri pentru transport probe biologice și pacienți buc 1 74.34 

74 Trusă intubație dificilă adulți Bonfils buc 1 77.41 

75 Lămpi de fototerapie mobilă buc 11 37.23 

76 Ventilator noninvaziv CPAP buc 1 60.10 

77 Bobina de genunchi de 15 canale pentru RMN buc 1 140.00 
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78 Fibră optica cu laser buc 1 6.43 

79 Aparat laser pentru tratamentul retinopatiei de prematuritate buc 1 136.86 

80 Masă autopsie buc 1 104.40 

81 Cărucior autopsie buc 1 22.00 

82 Licență Windows buc 40 32.85 

83 Licență office buc 40 36.00 

84 Licență antivirus buc 60 28.00 

85 Sursă de lumina led buc 1 28.76 

86 Autoclav buc 2 96.00 

87 Aparat distilat apă buc 1 6.00 

88 Targă transport pacient buc 3 21.17 

89 Aparat brahiterapie buc 1 2,245.40 

90 Concentratoare oxigen buc 9 32.40 

91 Sistem perdele despărțitoare pentru UPU buc 1 20.58 

92 Lavoar apă sterilă buc 1 8.93 

93 Pupinel  buc 1 3.57 

94 Compresor radioterapie buc 1 13.00 

95 Sistem de protecție firewall buc 1 11.61 

96 Lampă examinare buc 2 3.70 

97 Scaune speciale laborator anatomie patologică buc 6 11.76 

98 Aparat automat de colorare HE buc 1 337.50 

99 Procesor de țesut cu procesare în camera închisă buc 1 211.68 

100 Aparat de includere în parafină buc 1 59.50 

101 Etuvă buc 1 4.17 

102 Monitor fetal buc 1 22.00 

103 Monitoare pacient buc 9 44.52 

104 Masă de lucru troliu buc 2 9.27 
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  VALOARE TOTALĂ MII LEI CU TVA     7,919.58 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentăm cîteva imagini cu aparatura achiziționată în anul 2017: 

 

          

              Incubator nou născuți    Lampă scialitică 
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       Aparat terapie combinată electro cu ultrasunete                      Monitor pacienți                                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

          Ventilator nou-născuți                        Lampă fototerapie 
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                             Monitor pacienți                             Masă terapie nou-născuți 

 

 

          

          Aparat de anestezie                                    Laser chirurgical oftalmologie 

 

Serviciul de aprovizionare – transport – asigură aprovizionarea spitalului cu materiale sanitare, de 
laborator, reactivi, materiale de întreținere, gospodărești, material moale, obiecte de inventar și 
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mijloace fixe (după caz), rechizite, dezinfectați și altele fie în baza contractelor încheiate de către 
celelalte departamente abilitate în acest sens ale SCMUT, fie prin achiziție direct în conformitate cu 
legislația privind achizițiile publice în vigoare. Achiziția se realizează în baza necesarelor 
centralizate sau a referatelor de necesitate/urgență emise de căre secțiile spitalului și aprobate de 
către conducerea unității precum si în funcție de fondurile disponibile. Totodată coordonează 
activitatea magaziilor de materiale sanitare și alimente ale spitalului, asigurând condiţii optime de 
păstrare şi depozitare a tuturor bunurilor achiziționate, în condiţii igienico-sanitare conform 
normelor în vigoare; urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile 
spitalului și colaborează cu toate secțiile în acest sens; urmăreşte asigurarea stării tehnice 
corespunzătoare a tuturor mijloacelor de transport pe care le are în exploatare; desfășoară diverse 
activități de transport și manipulare de mâncare, alimente și materiale diverse între secțiile spitalului 
cu ajutorul șoferilor și a muncitorilor necalificați pe care îi are în subordine. 

 

Activitatea compartimentul de audit intern constă în efectuarea de misiuni de audit intern pentru a 
evalua dacă sistemele de management al riscului, de control și guvernanță funcționează cum s-a 
prevazut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor SCMUT în condiții de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; evaluarea eficienței și eficacității sistemului de 
control intern managerial. În cursul anului 2017, Compartimentul Audit intern a derulat cinci 
misiuni de audit intern, din care o misiune de consiliere și patru misiuni de asigurare. 

 
Activitatea în cadrul Compartimentului SSM: instructaj SSM la angajare / instructaj SSM  periodic 
- tematici/instructaj SSM periodic suplimentar/instructaj colectiv (studenți /elevi /voluntari). 
întruniri trimestriale CSSM, raportări ITM Timiș - condiții deosebite de muncă /gravide/ 
evenimente/controale ITM; respectarea măsurilor de prevenire și protecție SSM pentru angajați: 
acordare materiale igienico-sanitare/EIP/apă minerală. 
 

Activitatea în compartimentul situații de urgență - PSI, CDC constă în: verificarea și încărcarea 
stingătoarelor PSI, instalarea stingătoarelor pe suporți, realizarea instalaţiilor de avertizare și 
alarmare incendiu la Clinicile noi, Maxilo-facială, Balneofizioterapie, Accelerator radioterapie, 
Geriatrie; realizarea planurilor de intervenție PSI la Chimioterapie, Clinicile noi, Maxilo facial, 
Geriatrie; realizarea de planuri organizare evacuare pe uşile saloanelor conform OMS-1427-2013; 
realizarea exerciţii de simulare evacuare la toate secțiile spitalului. 

 

Exercții de evacuare în caz de situații de urgență:  
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Activitatea în cadrul Serviciul tehnic și aparatură medicală: total lucrări 2017 = 1.033.173 lei, 
constând în reparație acoperiș, igienizări și renovări spații la toate secțiile spitalului. 

 

Serviciului RUNOS pune în aplicare politica de personal a spitalului; asigură cadrul legal necesar 
desfăşurării activităţilor în domeniu; organizează, coordonează şi conduce activităţile de resurse 
umane, organizare, normare, salarizare. 

 

Activitatea Serviciului Juridic constă în: reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată 
(Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Curtea Constituţională) a 
spitalului; avizarea din punct de vedere juridic a actelor, contractelor, redactarea acţiunilor depuse 
la instanţele de judecată, prezentarea în faţa notarilor publici, orice activitate care derivă din 
mandate definitivarea şi investirea sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către Birouri de 
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Executori Judecătorești; avizarea juridică a referatelor care stau la baza deciziilor emise de 
managerul unității; participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei 
pentru  lucrări sau achiziţii de bunuri; Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea 
tuturor compartimentelor, secțaiilor, serviciilor, laboratoArelor, din cadrul spitalului; punerea în 
executare a titlurilor executorii (hotărâri judecătoreşti, dispoziţii, ş.a.); întocmirea tuturor deciziilor 
solicitate de către manager, servicii, laboratoare, secții. 

 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2018 
 

 

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, dezvoltate în cursul anului 2017 

 

Denumire  proiect Sursa de finanțare Beneficiar Parteneri Buget Status Durata 
estimativeă 

a 
investiției 

Dezvoltarea 
competențelor 
profesioniștilor din 
domeniul sănătății în 
managementul pre și 
post natal al 
afecțiunilor cu 
impact asupra 
mortalității infantile 
 
 

Programul Operațional 
Capital Uman 2014 - 2020, 
Axa prioritară 4 - 
Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, 
Prioritatea de investiție 9.iv: 
Creșterea accesului la 
servicii accesibile, durabile 
și de înaltă calitate, inclusiv 
asistență medicală și 
servicii sociale de interes 
general, apel de proiecte 
POCIJ/91/4/8/Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sectorul 
medical/8/Îmbunătățirea 
nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sectorul 
medical. 

SCMUT 1.Spital Clinic 
Județean de 
Urgență Oradea 
 
2.Spitalul Clinic 
Județean de 
Urgență Cluj-
Napoca 
 
3.Spitalul de 
Obstetrică-
Ginecologie 
Buftea 

6.425.685,58 
lei 

În 
derulare 

3 ani 

New technologies in 
the prevention, 
diagnosis and 
treatment of cancer 
diseases in Timiș -
Békés - Arad area 
 
 

Programului Interreg V-A 
România-Ungaria, Axa 
prioritară 4: „Îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire a 
sănătății”(Cooperare în 
domeniul sănătății și 
prevenției bolilor), 
Prioritatea de investiții 9/a 

SCMUT 1.Spitalul 
Județean 
Central 
Békés(HU) 
 
2.Primăria 
Municipiului 
Timisoara 

11.800.000 
euro 

Cerere 
de 
finanțare 
în 
evaluare 

3 ani 
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3.Spitalul Clinic 
de Urgență 
pentru Copii 
„Louis 
Țurcanu” 
Timișoara 
 
4.Spitalul Clinic 
Județean de 
Urgență Arad 

Cross-border 
cooperation in the 
prevention and 
complex treatment 
of cardiovascular 
and periferal 
vascular diseases in 
Bekes-Timis 
counties" Acronim: 
Team - Cardio – 
Prevent 

Programului Interreg V-A 
România-Ungaria, Axa 
prioritară 4: „Îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire a 
sănătății” (Cooperare în 
domeniul sănătății și 
prevenției bolilor), 
Prioritatea de investiții 9/a 

SCMUT Spitalul 
Județean 
Central 
Békés(HU) 
 

2.550.000 
euro 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere 

2 ani 

New approaches in 
the prevention and 
treatment of 
common cancers". 
Acronim: 4C: Cure 
for Cervical and 
Colorectal Cancer 
 
 
 
 
 

Programului Interreg V-A 
România-Ungaria, Axa 
prioritară 4: „Îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire a 
sănătății” (Cooperare în 
domeniul sănătății și 
prevenției bolilor), 
Prioritatea de investiții 9/a 

SCMUT 1.Universitatea 
din Szeged, 
Ungaria, 
Departamentele 
de Oncoterapie şi 
Gastroenterologie
 

2.Universitatea 
de Medicinăși 
Farmacie 
„Victor Babeș" 
Timișoara 

2.550.000 
euro 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere 

2 ani 

Development of 
regional cross-
border network of 
hospitals in field of 
Otorhinolaryngology 
in Timiș county and 
South Banat district 
 
 
 

Romania- Serbia Interreg - 
IPA Cross-Border 
Cooperation Programme 
2014-2020  
Priority Axis 1   -  
Employment promotion 
and basic services 
strengthening for an 
inclusive growth -  
Programme priority 
specific objective - 1-2  
„Health and social 
infrastructure” 

SCMUT General 
Hospital 
Pancevo 

1.000.000 
euro 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere 

2 ani 

Development of a 
common system of 
centers of excellence 
for 
neurologicalrecovery 

Romania- Serbia Interreg - 
IPA Cross-Border 
Cooperation Programme 
2014-2020  
Priority Axis 1   -  

SCMUT Kovin 1.000.000 
euro 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de  

2 ani 
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in Timisoara -Kovin 
area”  Acronym 
RENEW 
 
 

Employment promotion 
and basic services 
strengthening for an 
inclusive growth -  
Programme priority 
specific objective - 1-2  
„Health and social 
infrastructure” 

depunere 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
reamenajarea și 
dotarea 
Ambulatoriul 
Clinicii de 
Recuperare, 
Medicină Fizică și  
Balneologie, din 
cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara 

REGIO,  Axa Prioritară 8: 
Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiţii 8.1 

PMT  2 300 000          
euro. 
 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere 

3 ani 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
reamenajarea și 
dotarea 
Ambulatoriului 
Integrat 
Oftalmologie din 
cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara 

REGIO, Axa Prioritară 8: 
Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiţii 8.1 

PMT  2 300 000          
euro 
 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere  

3 ani 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
reamenajarea și 
dotarea  
Ambulatoriului 
Integrat O.R.L. din 
cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara 

REGIO,  Axa Prioritară 8: 
Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, 
Prioritatea de investiţii 8.1 

PMT  2 300 000          
euro 
 

Cerere 
de 
finanțare 
în curs 
de 
depunere 

3 ani 

 

 

Proiecte cu finanțare locală, dezvoltate în cursul anului 2017 

 

Denumire  
proiect 

Sursa de 
finanțare 

Beneficiar Parteneri Buget Status Durata 
estimativă 

a 
investiției 

Extindere Spital Buget local / SCMUT/ - 2.906.233 ,40 lei În procedură de 1 an 
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Clinic Municipal 
de Urgenţă 
Timişoara cu un 
corp de 
construcţie pentru 
un nou laborator 
de radioterapie şi 
acces principal 
pentru vizitatori 
şi ambulatoriu 

Banca 
mondială 

PMT  +  valoare 
accelerator 
nuclear 

achiziție publică 
pentru PT 

Maternitate 
SCMU Timișoara 
și corp 
Administrativ 

Buget local SCMUT/ 
PMT 

 250.000 lei – 
studiu de 
fezabilitate 

În procedură de 
achiziție publică 
pentru PT 

3 ani 

 

 

 

XII. Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ 
 
 

Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ este o structura sportiva de interes local cu 
personalitate juridica, de drept public, recent infiintată ca instituţie publica in subordinea Consiliului 
Local al Municipiului  Timisoara, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 
470/30.10.2015, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si 
completarile ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, a HCLMT nr. 470/30.10.2015.  

Sport Club Municipal Timișoara este înregistrat în Registrul structurilor sportive al Ministerului 
Tineretului și a Sportului sub nr. TM/A1/00002/2016. 
 
Sport Club Municipal Timisoara’’are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor 
proprii, in consens cu strategiile si politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a 
raspunde comenzilor sociale, nevoilor comunitatii timisorene.  

In vederea realizarii obiectivelor propuse,’’Sport Club Municipal Timisoara’’ colaboreaza cu toate 
institutiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea pe linie de specialitate 
atât din punct de vedere metodologic cât si organizatoric, colaboreaza cu federatiile sportive 
nationale si straine, asociatiile judetene pe ramuri de sport, cu Ministerul Tineretului si Sportului, 
Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Timis, si cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. 

Scopul ’’Sport Club Municipal Timisoara’’ îl constituie organizarea si administrarea de activitati 
sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului 
Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii 
interne si internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive, in baza 
regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale 

Clubul Sportiv Municipal Timișoara, are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sportului de performanţă 
se regăseşte în anul 2017 în eşalonul fruntaş al grupărilor sportive care au reprezentat România în 
competiţiile internaţionale oficiale. Acest an a reprezentat pentru SCM  TIMIȘOARA o etapă 
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importantă în realizarea obiectivelor din strategia proprie. În deplin acord cu preocupările 
conducerii mişcării sportive din România, activitatea sportivă la SCM  TIMIȘOARA a gravitat în 
jurul ideii consolidării preocupărilor pentru practicarea sportului de performanţă şi a obţinerii unor 
rezultate cât mai bune la competiţii internaţionale oficiale cu accent pe obtinerera locurilor de 
participare la campionatele europene.  

SCM TIMIȘOARA prezintă în structura funcțională o organigramă ce cuprinde 8 posturi, dintre 
care 4 de execuție și 4 posturi de conducere. Instituția este condusă de către un director, al cărui 
aparat propriu este în deplină dezvoltare și lărgire de personal. 

 

OBIECTIVELE SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA  

1. Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin: 

a) desfasurarea unei sustinute activitati de popularizare a sportului; initierea, desfasurarea si 
participarea la programe, actiuni cu mesaj sau caracter sportiv; 

b) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi 
sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan internaţional; 

c) promovarea actiunilor/activitatilor cuprinse in sfera de activitate, mai ales in randul tinerilor 
pentru încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu, formarea deprinderilor 
necesare pentru a putea fi promovati si selectati pentru sportul de performanta, marind astfel baza 
de selectie a tinerelor talente pentru viitor. 

2. Dezvoltarea sportului de performanta prin: 

a) asigurarea functionarii in cele mai bune conditii a activitatii de performanta:initierea, 
desfasurarea si participarea la programe,actiuni,competitii interne si internationale; 

b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu insusiri psihice si aptitudini pentru obtinerea de 
inalte performante in sport, asigurarea participarii acestora la o viata sportiva organizata; 

c)perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport 
reprezentata ca sectie sportiva a clubului; 

d) promovarea baschetului, a handbalului, a rugbyului, a voleiului ca discipline sportive, si /sau a 
altor discipline , in cazul infiintarii de noi sectii sportive;  

d) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 

e) promovarea cu prioritate a ramurilor/ disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi 
de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurarea conditiilor organizatorice si financiare 
pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza la populatie si care au impact pozitiv in 
comunitate, precum si celor care sunt cuprinse in programul jocurilor olimpice; 

f) asigurarea aplicarii ferme a regulilor de organizare si desfasurare a pregatirii sportive, 
constientizarea spiritului de responsabilitate si respectarea normelor vietii sportive la toti sportivii 
de performanta; 

g)luarea de masuri pentru prezentarea in cele mai bune conditii la competitii a echipelor sau 
sportivilor din sectiile clubului;   

h) respectarea prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor si a ligilor 
profesioniste nationale si internationale; 
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i) cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti ai sportului de performanta, 
al suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportului romanesc; 

j) promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in conformitate cu 
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si, in mod 
special, la evenimentele si competitiile organizate sub tutela Sport Club Municipal Timisoara;  

k) asigurarea realizarii veniturilor clubului si utilizarea rationala a acestora, in conformitate cu 
scopul clubului si cu respectarea prevederilor legale; 

l) initierea unor activitati pentru atragerea unor potentiali sponsori, agenti economici persoane 
juridice, persoane fizice, din tara si strainatate; 

m) promovarea si organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- stiintific, intre 
structuri similare, institutii neguvernamentale,asociatii profesionale, intersectand sfera sa de 
activitate;  

n) sprijinirea activitatilor de studii si cercetari referitoare la activitatea sportiva; 

o) acordarea de burse, premii si prime, organizarea de cursuri de specialitate in tara si strainatate; 

p) producerea, editarea si difuzarea de carti si reviste, materiale audio-video si alte asemenea 
activitati legate de activitatea sportiva; 

3. Preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive: 

a) intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in patrimoniul/administrate de 
Sport Club Municipal Timisoara;  

b) intretinerea si utilizarea in mod rational a materialelor si echipamentelor sportive;  

Sport Club Municipal Timisoara poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a 
obiectului de activitate, in conditiile legii; 

Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor: 

În anul 2017, au fost afiliate clubului SCM TIMIȘOARA, echipa de handbal feminin și sectia de 
motociclism viteza. In cadrul clubului se află în pregătire sportivă un număr de 168 sportivi, dintre 
care 168 sportivi legitimaţi, la care se adauga peste 350 de copii si juniori de la cele 4 sectii 
sportive. 

Analiza datelor privind numărul medaliilor obţinute de sportivi in competitii evidenţiază rezultatele 
deosebite obtinute in anul 2017. La competitile internationale oficiale se evidentiaza plusuri 
semnificative fata de anul trecut.  

Aceste rezultate internationale exprimă potenţialul sportiv de valoare al SCM  Timișoara.  

Baza materiala a Clubul Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara” este administrata ca si bun aflat 
în patrimonial public. Baza materială este constituită din sediul administrativ compus din birouri si 
dintr-un spaţiu destinat activităţii metodice, respective Sala Polivalentă Constantin Jude. 

Clubul sportiv administreaza bazele sportive aflate în patrimoniul Municipiului Timisoara, primite 
spre administrare sau folosinta gratuita. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare sau 
folosinta gratuita sunt considerate partrimoniu sportiv şi nu îsi pot schimba destinaţia sportivă fară 
aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului , conform Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si 
sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si a consiliului local. 
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În anul 2017 s-a desfăşurat inventarierea bunurilor din domeniul public, aflate în patrimoniul SCM  
Timișoara. Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un obiectiv 
important în strategia clubului pe 2018. 

Modalităţi de realizare şi eficienţă a activităţii de selecţie 

 Activitatea de selectie este un proces continuu, se adreseaza tuturor categoriilor de pregatire si 
reprezinta cheia succesului in sportul de performanta. 

 În anul 2017, SCM TIMIȘOARA a pus un accent special pe organizarea şi realizarea unor acţiuni 
de selecţie eficiente, în vederea reţinerii şi legitimării unui număr corespunzător de copii cu 
disponibilitati de pregătire.  

 Metodologia organizării şi desfăşurării acţiunilor de selectie, a vizat în principal stabilirea 
obiectivelor pe perioade de vârstă, durată de pregatire şi modalităţi de popularizare şi realizare. 

  S-au folosit urmatoarele modalităţi de abordare:  

- Fondarea unor academii sportive, ca  și centre pivot de iniţiere în şcoli unde antrenorii desfăşoară 
programul la orele de educaţie fizică. Acest tip de selecţie a reprezentat ponderea acţiunilor 
desfăşurate la nivelul clubului.  

- Apeluri în mass-media locală pentru toate secţiile.  

- Distribuirea de fluturasi de selectie pentru toate secţiile.  

- Preluarea copiilor talentaţi de la: LPS BANATUL, UVT, UPT, CSU POLI TIMISOARA, ACAD 
BASCHET, alte scoli si institutii din Timisoara. 

- o parte datorită familiilor care nu conştientizează efectele benefice ale mişcării asupra copiilor 
proprii, dar şi sărăciei mijloacelor folosite şi a lipsei de atractivitate a lecţiilor de pregătire 
organizate de antrenorii implicati. Conţinutul lecţiei de antrenament forţează nejustificat 
specializarea timpurie, fapt ce generează multe abandonuri. De asemenea, nu se fructifică valenţele 
emoţionale generate de promovarea copiilor selectionati in grupele de incepatori. Unii antrenori nu 
cunosc mentalitatea şi comportamentul copilului la aceste vârste, folosindu-se pârghii insuficiente 
de motivare şi atragerea lor 

Se cultivă insuficient relaţia cu profesorii de educaţie fizică din şcoliile apropiate bazelor sportive 
ale cluburilor. Se foloseşte insuficient rolul activ al familiei în cultivarea imaginii disciplinelor 
sportive practicate. 

Colaborarea cu unităţiile sportive scolare (modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare)  

Sportul şcolar reprezintă baza sportului de performanta. Beneficiarul principal al structurilor 
sportive scolare trebuie sa fie practicantii si bineinteles secţiile de seniori si comunitatea.  

În acest sens SCM TIMIȘOARA a dezvoltat şi cultivat posibilitatile de colaborare, sprijinind 
activitatea sportivă şcolară şi universitara (în limitele prevăzute de reglementările în vigoare).  

PROPUNERI DE OPTIMIZARE:  

 Proiectarea activitatii la LPS si CSS sa se faca in functie de traditia dar mai ales de existenta si 
valoarea sectiilor cluburilor de seniori din localitate.  

 Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea si mai ales motivarea tehnicienilor 
valorosi,  
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 Parteneriat cu LPS Timișoara în vederea preluării la SCM TIMIȘOARA a sportivilor valoroşi, 
absolvenţi de liceu. 

 Colaborarea cu LPS Timișoara în vederea stimulării sportivilor care frecventează cursurile în 
ideea accesului zilnic la două antrenamente.  

 Înfiinţarea unor clase cu program special sportiv pentru elevi de clasa I, care să practice 
gimnastica, tenisul de masă şi înotul  

 Colaborarea cu Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiș 

 În anul 2017 Directia Judeţeană pentru Sport si Tineret Timiș, s-a regăsit intr-o multitudine de 
forme de colaborare şi parteneriate cu SCM TIMIȘOARA. S-au desfăşurat acţiuni de îndrumare, 
control si sprijin.  

Cu aceste ocazii s-au rezolvat unele din solicitările clubului privind:  

 Organizarea unor actiuni comune:  

Colaborarea cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi agenţi economici  

 Colaborarea cu Primăria Municipiului Timișoara  

În anul 2017 a existat o foarte bună colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara care a continuat 
să fie un partener în rezolvarea unor probleme în condiţiile legii. Cu ocazia organizării actiunilor 
sportive, municipalitatea a sustinut cheltuielile necesare desfășurării activității sportive. 

O altă acţiune extrem de reuşită în care Primăria Municipiului Timișoara şi-a adus o contribuţie 
majoră, a reprezentat-o organizarea în premieră la Timișoara a Cupei Romaniei la Rugby in luna 
mai a anului 2016. 

Rezultatele bune, obtinute de SCM TIMIȘOARA în 2017, sunt expresia unei politici cuprinzătoare 
pe care CA si alti factori decidenti au rezolvat-o pentru structurile sportive subordonate.  

Sportul de mare performanţă reprezintă un domeniu de activitate costisitor şi dezvoltarea lui 
necesită multă cunoaştere şi oportunităţi. Asigurarea bugetului printr-o subvenţionare 
corespunzătoare este o necesitate pentru realizarea programelor stabilite. Relaţii deosebite s-au 
stabilit cu Federaţia Română de Handbal, Federaţia Română de Rugby, Federaţia Română de 
Baschet, Federaţia Română Sportul pentru toți., care au văzut în comunitatea locală timișoreană un 
centru prielnic dezvoltării disciplinelor sportive coordonate.  

Definitivarea Regulamentului de organizare si functionare, urmat de Regulamentul intern, 
reprezinta un progres care va permite fazarea si reglarea mecanismelor organizationale;  

 Parteneriatele şi programele comune, cu universităţile timișorene: Universitatea de Vest  – 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport si Universitatea Politehnica.  

 Sprijinul sponsorilor în special cel realizat cu PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA. 

Alți sponsori: MVT, BCR, Alcatel Romania, IULIUS MALL, PORSCHE TIMIȘOARA, RETIM, 
KISS FM, TIMIȘOREANA, HOTEL BOAVISTA, COTTON TEX, DRIBLING, PRINTECH, 
REHA CLINIC, NO NAME, SENNEVILLE, PAGE UP, TIMIȘOARA CITY GUIDE, CASA DE 
LA ROSA, Continental, Smartfit, Gauss, Agasi, DossetImpex, etc., au contribuit cu sume 
importante de bani la buna desfasuarare a activitatii sportive pentru anul 2017. 
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 Mass-media locală a mijlocit comunicarea mesajelor SCM TIMIȘOARAcatre simpatizanţi, 
favorizând informarea realistă în legatură cu valoarea sportivilor. Se apreciaza sprijinul  ale ziarele 
locale,  a televiziunilor locale şi ale posturile de radio locale le-au acordat organizaţiei noastre.  

 O acţiune importantă pentru promovarea activităţii secţiilor afiliate ale SCM TIMIȘOARA o 
reprezintă existenta în anul 2017 a web site – ului www.scmtimisoara.ro În concluzie, datorită 
modului în care resursele materiale, umane, financiare şi informaţionale au fost sesizate, 
administrate şi gestionate anul 2017 menţine Clubul Sportiv Municipal Timișoara în rândul 
structurilor sportive cu potenţial de reprezentare în cursa olimpică. Anul 2017 constituie un an de 
referinţă în viaţa Clubului Sportiv Municipal Timișoara datorită performanţelor obţinute la cel mai 
înalt nivel de reprezentare. 

SCM TIMIȘOARA s-a aflat și în anul 2017 printre cele mai valoroase cluburi ale județului. Mai 
mult, rezultatele obținute de sportivii și echipele noastre au poziționat clubul pe o poziție onorantă 
și la nivel național. 

SCM TIMIȘOARA are  în organigramă 21 secții, doar 5 dintre acestea având activitate atât la 
nivel național cât și internațional. 

Sport Club Municipal Timisoara are în structura sa următoarele sectii sportive:  

a) baschet,  
b) handbal,  
c) rugby, 
d) sportul pentru toti;  
e) volei. 
f)fotbal; 
g)atletism; 
h)canotaj; 
i)caiac-canoe; 
j)judo; 
k)tenis de masă; 
l)tenis de camp; 
m)karate; 
o)motociclism viteză; 
p)badminton; 
q)box; 
r)gimnastică; 
s)gimnastică ritmică; 
t)haltere; 
u)lupte 
v)natație și pentathlon modern. 
 
SECŢII SPORTIVE cu activitate curentă: 

BASCHET: SCM BC TIMIȘOARA și SCM BC TIMIȘOARA 2 
Baschet MASCULIN (seniori, juniori)  
Baschet FEMININ: SCM TIMIȘOARA 
 
HANDBAL: SCM POLI TIMIȘOARA 
Handbal MASCULIN (seniori) 
Handbal FEMININ 
 
RUGBY: SCM SARANCES TIMIȘOARA  
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Rugby MASCULIN  
U21(seniori, juniori) 
U18. juniori 
 
MOTOCICLISM VITEZA. 
I.       SECŢIA BASCHET 
1.     BASCHET SENIORI ȘI JUNIORI MASCULIN 

Baschet Seniori – Liga Nationala  Sezon Competitional 2017/2018- tur 

Echipele de baschet ale SCM TIMIȘOARA au participat  in anul 2017 la competițiile organizate 
de  catre Federația Română de Baschet (campionate naționale și Cupa României). 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET MASCULIN SENIORI, SEZONUL 
2017/2018 LIGA NAȚIONALĂ 

Nr.crt. Nume Prenume Naţionalitate   

1 Bota BUJOR-CRISTIAN Român  

2 Mocriţchi Cristian Român SPORTIV 

3 Ursan Mihai Român SPORTIV 

4 Milencovici Zoran Român SPORTIV 

5 Andrieş Alin Român SPORTIV 

6 Popa-Calotă Octavian Român SPORTIV 

7 Drăguşin Ionuţ Român SPORTIV 

8 Diaz Adrian American SPORTIV 

9 PAUN VICTOR GEORGIAN Român Sportiv 

10 
GHEORGHE  
 

TUDOR Român Sportiv 

11 VERMESAN  ADRIAN Român Director tehnic 

12 Jeremic Mladen Sârb SPORTIV 

13 Komatina Milos Sârb SPORTIV 

14 Costescu Tudor Român 
ANTRENOR 
PRINCIPAL 

15 Markovic Nenad Sârb 
ANTRENOR 
SECUND 

17 Puta Tiberiu Român 
PREPARATOR 
FIZIC 

18 Bota Cristian Român 
DIRECTOR 
TEHNIC 

19 Hosin Samer Român MEDIC 

20 Maier Ovidiu Român MASEUR 
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21 Ştiopu Karina Român 
MANAGER 
SPORTIV 

22 TOROMAN  RADENKO Sîrb Sportiv 

23 TOHATAN  DAN LUCAS Român Sportiv 

24 PETRU  CZMOR Român Antrenor secund 

  

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

La nivel de secție BASCHET SCM TIMIȘOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CR-Cupa Romaniei, PO-Play-Off 

*QF, SF, FM, F – Sferturi de finala, Semifinala, Finala Mica, Finala 

 

CLASAMENT FINAL SEZONUL 2016/2017 

La nivel de secție BASCHET SCM TIMIȘOARA 

 

2.     BASCHET FEMININ: 
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Sport Club Municipal Timisoara a infiintat in luna august a anului 2016, echipa feminine SCM 
TIMISOARA, pe care a inscris-o in Liga I, unde in present ocupa locul al treilea din grupa. 
Majoritatea sportivelor de la aceasta sectie provin de la CSS BEGA avand o dubla legitimare si 
reprezentand cele mai talentate junioare de baschet din Timisoara. 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI DE BASCHET: 

COMPONENTA ECHIPA LNBF 2017/2018 

Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 CONWRIGHT MAEGAN 
2 LLOYD D LESHA ARLENE 
3 KIRIIENKO  ANNA 
4 BURDGESS LEEZA 
5 YOUNG  HANNAH 
6 STOIEDIN ADINA 
7 ARDELEAN DORIA 
8 FILIP ROMINA 
9 POP ADINA 

10 BADI  CRISTINA 
11 LUPU DIANA 
12 IVĂȘCHESCU ANA 
13 BOTA CRISTIANA 
14 BORIGA MONIKA 
15 PANE  ROXANA 

II Antrenori 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 COLDEA MIHAI-antr principal 
2 ONDREIKOVICS TIBI-director sportiv 

III Insotitori 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume 

1 TRIȚOIU ILIE-presedinte 
2 DUȚU SABRINA-team-manager 
3 PREJBAN SILVIA-antr secund 
4 GOANȚA ANDREEA-kinetoterapeut 
5 HOSIN SAMER-doctor 

 

CLASAMENT TUR 2017/2018 

Sezon Regulat F1 

Nr Echipa W/L Puncte 
                                                          

1. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe  10/0 20 
                                                          

2. CS Municipal Satu Mare  8/3 19 
                                                          

3. CSBT Alexandria  7/3 17 
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4. CS Universitatea Alba Iulia  6/5 17 
                                                          

5. CS SCM Timisoara 4/7 15 
                                                          

6. FCC ICIM CSB Arad 4/7 15 
                                                          

7. Universitatea Cluj-Napoca  3/8 14 
                                                          

8. CSTBv Olimpia Brasov 4/5 13 
                                                          

9. UPM BC Sirius Tg Mures  1/9 11 
                                                          

10. CS Phoenix Galati 0/0 0 
                                                          

 

CLASAMANET LIGA 1-FAZA DE CALIFICARE 

Grupa 2 

Nr Echipa W/L Puncte 
                                                          

1. CS Universitatea 2 Cluj  11/1 23 
                                                          

2. CSU LPS Alba Iulia  10/2 22 
                                                          

3. CS SCM Timisoara 8/4 20 
                                                          

4. Universitatea CSM Oradea 6/6 18 
                                                          

5. ACS BC Sirius 2 Tg Mures 3/9 14 
                                                          

6. Univ. Goldis ICIM 2 Arad  3/9 14 
                                                          

7. CS Municipal 2 Satu Mare  1/11 13 
                                                          

CLASAMENT LIGA 1-FAZA SEMIFINALA 

Grupa I - A 

Nr Echipa W/L Puncte                                                           
1. CS Rapid Bucuresti  10/2 22 

                                                          
2. CSU LPS Alba Iulia  9/3 21 

                                                          
3. CS SCM Timisoara 8/4 20 

                                                          
4. CS Agronomia Bucuresti  8/4 20 

                                                          
5. ACS KSE Tg. Secuiesc  3/9 15 

                                                          
6. Universitatea CSM Oradea 2/10 14 

                                                          
7. CSM CSS Ploiesti 2/10 13 

                                                          
 

CLASAMENT LIGA 1-FAZA FINALA 

Turneu de Promovare 

Nr Echipa W/L Puncte                                                           
1. CS SCM Timisoara 2/1 5 

                                                          
2. CS Rapid Bucuresti 2/1 5 

                                                          
3. CS Agronomia Bucuresti  1/2 4 

                                                          
4. CSU LPS Alba Iulia  1/2 4 

                                                          
Odată cu înființarea și afilierea la SCM TIMISOARA a echipei de baschet feminine, primul motiv 
de bucurie pentru echipa feminină de baschet a Timișoarei, nu a intarziat sa apară, sens in care nou 
înființata SCM a câștigat prima partidă oficială din istoria sa, disputată la Arad. 
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II. SECȚIA DE HANDBAL: 

1. HANDBAL MASCULIN SENIORI 

Poli Scm Timișoara a reusit a doua performanta din istoria de 80 de ani a clubului local de 
handbal, fondat in 1947, obtinând un numar de 5 victorii consecutive in cupele EHF dar si cel 
mai bun coeficient din Romania. 

 

Pe plan international, sportivi precum Cristian Fenici (capitanul echipei), Demis Grigoraș, Leonard 
Stefan dar și o parte din juniorii Denis Neamțu, Wilhelm Wokan, Vilceanu Razvan si Furak Robert, 
s-au remarcat aducând o serie de beneficii clubului sportiv cat si comunitatii locale. 

În luna iulie a anului 2016, s-a finalizat la Federația Română de Handbal, protocolul de preluare a 
locului in Liga Zimbrilor (Liga Nationala) cat și in cupele EHF, noua echipa Poli SCM Timișoara. 
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Cu privire la datorile jucătorilor către fostul club sportive, au fost achitate din mediul privat. 

In cadrul acestei secții sportive, există următoarele colaborări, după cum urmează: 

- Universitatea Politehnica Timisoara, cu o colaborare de 2 ani. 
- CSU Poli, colaborare ce privește echipa a 2-a a clubului Poli SCM Timisoara, sportivii fiind 

dublu legitimati. 
- Academia de Handbal. 
- Liceul Sportiv Banatul. 

Unul dintre obiectivele pentru anul 2017, pe care clubul sportiv SCM Timișoara l-a vizat pentru 
secția de handbal, este infiintarea echipei de Liga a 2 ca și pepinieră direct a SCM TIMISOARA cat 
si infiintarea echipei de handbal feminin. 

LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA ZIMBRILOR„  

Nr.crt.    Nume și prenume 
1 ADAM SAVIC 
2 ANDREI-FLORIN SANTEIU 
3 ATILLA-IOAN HORVATH 
4 CATALIN ADRIAN MIU 
5 CIMPAN FLAVIUS ALWIN 
6 CRISTIAN-STELIAN FENICI 
7 DINU LUMINITA 
8 FILIP MARJANOVIC 
9 HRIMIC DIDI 

10 JURCUT VIOREL 
11 LEONARD STEFAN 
12 MARKO LASICA 
13 MIHAI-ANDREI PAIUS 
14 NEAMTU DENIS 
15 PERO MILOSEVIC 
16 RUSU MIHAI 
17 SANIA ALIN FLORIN 
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18 SZABO MIHAI ALEXANDRU 
19 URUIANU IONUT-DUMITRU 
20 VALENTIN-DANIEL COCREAN 
21 VILCEANU RAZVAN PETRISOR 
22 VUIN ALEXANDRU 
23 VUK MILOSEVIC 
24 ZLATKO DASKALOSKI 
25 DAN DUMITRU 

 

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

1 CSA Steaua 
Bucuresti 

15 11 1 3 406 364 42 6 1 5 0 19 15 34 

2 SCM Politehnica 
Timisoara 

15 10 2 3 409 347 62 7 0 3 2 21 11 32 

3 HC Odorhei 15 10 2 3 427 372 55 6 2 4 0 20 12 32 

4 AHC Potaissa 
Turda 

15 10 0 5 430 391 39 6 0 4 0 18 12 30 

5 AHC Dobrogea 
Sud 

15 9 3 3 388 359 29 4 2 5 1 14 16 30 

6 CSM Bucuresti 15 9 1 5 420 390 30 5 0 4 1 15 13 28 

7 Dinamo Bucuresti 15 9 0 6 440 411 29 5 0 4 0 15 12 27 

8 AHC Dunarea 
Calarasi 

15 8 1 6 388 395 -7 7 0 1 1 21 4 25 

9 CS Minaur Baia 
Mare 

15 6 0 9 374 393 -19 5 0 1 0 15 3 18 

10 CSM Focsani 
2007 

15 4 1 10 355 388 -33 3 0 1 1 9 4 13 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

11 CSU Suceava 15 4 1 10 395 430 -35 3 1 1 0 10 3 13 

12 HC Vaslui 15 4 0 11 378 442 -64 4 0 0 0 12 0 12 

13 CSM Fagaras 15 3 1 11 375 424 -49 2 0 1 1 6 4 10 

14 CS Politehnica 
Iasi 

15 1 1 13 401 480 -79 1 1 0 0 4 0 4 

 

2. HANDBAL FEMININ: 

Echipa nou-înfințata, de handbal feminin de la SCM Timișoara. Din lotul pe care contează Lucian 
Ghiulai sunt semnate 12 jucătoare, iar alte două se pregătesc cu echipa. 

Din lot fac parte primele patru transferuri anunțate anterior: interul dreapta din Muntenegru Jelena 
Markovic, jucătoare de 27 de ani trecută pe la Buducnost Podgorica, Gyori Eto, Croația, Germania, 
Franța și Belarus, coordonatoarea de 31 de ani Ioana Rădoi, trecută pe la HCM Baia Mare, CS 
Marta și Selmont, coordonatoarea de 26 de ani Sabine Klimek, care a jucat la LPS Banatul, HCM 
Știința Baia Mare, Mureșul Tg Mureș și HC Zalău, precum și extrema stângă de 26 de ani Loredana 
Sas, trecută pe la Universitatea Timișoara și Corona Brașov. 

Ca noutăți au apărut: Bianca Curmenț, portar format de CNE Râmnicu-Vâlcea, care a mai jucat la 
Măgura Cisnădie, extrema dreaptă Gabriela Moldoveanu de la HM Buzău, multiplă medaliată la 
junioare, pivotul Brighite Szabo, formată la CNOE Brașov și trecută pe la HC Activ Plopeni, Diana 
Predoi, extremă stângă formată la CNOE Râmnicu-Vâlcea și trecută pe la Dinamo București, 
Cristina Predoi, inter stânga ce a făcut junioratul la Târgu-Jiu, trecută și ea pe la Dinamo București, 
pivotul Alexandra Munteanu, junioară la CSȘ Hunedoara, trecută pe la CNOE Brașov, pivotul 
Medana Stăncescu, formată la LPS Banatul și trecută pe la CNOT Brașov, și Daira Ghiocel, inter 
dreapta produs al LPS Banatul, care a jucat la două echipe de liga a doua spaniolă. 

De asemenea, se mai pregătesc cu echipa Diana Manole, inter dreapta de al Târgu Mureș, și Bianca 
Avram, portar de la CSM București. Antrenorul principal Lucian Ghiulai e ajutat de secundul 
Claudia Iancu și kinetoterapeutul Andra Butulia. Echipa are ca obiectiv promovarea în Liga 
Națională din primul an. 
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LOTUL ŞI STAFF-UL ECHIPEI LIGA NATIONALA ”LIGA FLORILOR” 

Nr.crt.  Nume și prenume sportiv 
1 AVRAM BIANCA-ELENA 
2 BUTULIA ANDRA-BIANCA 
3 CURMET BIANCA-TOMINA 
4 FILIP MARIANA 
5 GHIOCEL DAIRA-NICOLETA 
6 GHIULAI LUCIAN-NELU 
7 IANCU MARIA-CLAUDIA 
8 KLIMEK SABINE-KARINA 
9 MANDA MANUELA 
10 MANOLE ANCA-DIANA 
11 MOLDOVEANU GABRIELA 
12 MUNTEAN ALEXANDRA 
13 ONICAS ANCA-ELENA 
14 PREDOI DIANA-LILIANA 
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15 PREDOI GEORGIANA-CRISTINA 
16 RADOI ANUTA-IOANA 
17 SAS LOREDANA-MARIANA 
18 BOBU MARIA 
19 SZABO BRIGITE-MARIA 
 

REZULTATELE HANDBAL FEMININ OBŢINUTE ÎN SEZONUL 2017/2018 –tur 

Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

1 CS Minaur 
Baia Mare 

13 13 0 0 402 232 170 7 0 6 0 21 18 39 

2 SCM 
Timisoara 

13 11 0 2 414 308 106 6 0 5 0 18 15 33 

3 ASC Corona 
2010 Brasov 

13 9 1 3 381 324 57 6 0 3 1 18 10 28 

4 CS Dacia 
Mioveni 2012 

13 8 0 5 327 287 40 4 0 4 0 12 12 24 

5 CSU Oradea 13 7 2 4 342 359 -17 5 0 2 2 15 8 23 

6 CSU Resita 13 7 0 6 348 318 30 4 0 3 0 12 9 21 

7 FC Arges 13 6 1 6 404 397 7 2 1 4 0 7 12 19 

8 National Rm 
Valcea 

13 6 0 7 352 334 18 3 0 3 0 9 9 18 

9 CSU de Vest 
Timisoara 

13 6 0 7 360 395 -35 4 0 2 0 12 6 18 

10 ACS Olimpic 
Tg. Mures 

13 5 1 7 381 386 -5 3 1 2 0 10 6 16 

11 ACS Crisul 13 5 1 7 367 398 -31 3 1 2 0 10 6 16 
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Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts 

Chisineu-Cris 

12 SC Muresul 
Tg Mures 

13 4 0 9 315 345 -30 3 0 1 0 9 3 9* 

13 KSE Tg. 
Secuiesc 

13 1 0 12 295 480 -185 1 0 0 0 3 0 3 

14 ACS Odorheiu 
Secuiesc 

13 0 0 13 152 277 -125 0 0 0 0 0 0 -5* 

 

 

III. SECȚIA DE RUGBY 

Timisoara este orașul în care rugby-ul a renăscut ca fenomen sportiv și social deoptrivă. 
Timisoara Saracens RCM UVT reprezintă rezultatul muncii  și pasiunii a generații întregi de 
sportivi, antrenori și suporteri, iar astăzi ne mândrim cu cei care ne-au lăsat moştenire o 
istorie a rugbyului, un palmares bogat şi valori în care să credem.  

ISTORIA RUGBY-ULUI TIMISOREAN 

În luna octombrie 1949, CSUT a susținut primul meci de rugby la Sighișoara cu echipa Locomotiva 
din localitate, pe care l-a câștigat cu 34-0, formația timișoreană având următoarea componenţă: 
Liteanu, Antonescu, Popa, Nistor, Haller, Onciul, Zomborian, Georgescu (jucător-antrenor), 
Dăncescu, Gurti, Kalincov, Barla, Baruch, Balios, Melinte. 
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În luna mai a anului 2016, echipa SARANCES SCM TIMIȘOARA a câștigat cupa Romaniei, 
finalizând sezonul 2016 pe primul loc. 

C.S. S.C.M. Timișoara Saracens 
Listă nominală jucători 

Nr. crt Nume și prenume Post 

1 APOUA Christopher Pilier 

2 ANESI Sosene Raymond Aripă 

3 BADIU Ionel Pilier 

4 CĂPĂȚÎNĂ Marian Eugen Taloneur 

5 CONACHE Gabriel Fundaș 

6 DOGE Mesake Losilosi Pilier 

7 DOYLE James Taloneur 

8 DRENCEANU Marian Linia II 

9 FERCU Cătălin Fundaș 

10 HALALILO Sione Laupe Ekita Pilier 

11 HELU WILLIAM Fetu’Ufuka Ukamaki  
Aorere 

Centru 

12 HUNT Stefano Clement Mijlocaș la deschidere 

13 IANUȘ Daniel Gabriel Flanker 

14 IFTIMICIUC Marius  Linia II 

15 IŞTOC Marius Alexandru Centru 

16 LAZĂR Dorin Linia II 

17 LEMNARU Mădălin Vlad Aripă 

18 LEIATAUA John Centru 

19 LUITERS Kevin Mijlocaș la grămadă 

20 MANUMUA Tevita  Centru 
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21 MARIȘ Samuel Pilier 

22 MILITARU Gigi Pilier 

23 MOALA Viliami Tu’akalau Aripă 

24 MORRISON Randall Anthony Flanker 

25 MUREȘAN Ionuț Lucian  Linia II 

26 NECULAU Vlad Ionel Flanker 

27 POPA Florin Vlăduţ Centru 

28 POPÂRLAN Valentin Linia II 

29 PRETORIUS Mathias Lotter Mijlocaș la grămadă 

30 PUNGEA Horațiu-Eugen Pilier 

31 RADOI Andrei Taloneur 

32 ROSE Jody Gavin Mijlocaș la deschidere 

33 RUS Vasile Sorin Flanker 

34 RUPANU Gabriel-Vasile Mijlocaș la grămadă 

35 SABĂU Marian Viorel Taloneur 

36 SAMOA Luke Alec Giovanni Mijlocaș la deschidere 

37 SEFANAIA Brian Jonathan Centru 

38 SENILOLI Ratu Henry Wainiu  Mijlocaș la grămadă 

39 SHENNAN Stephen Ross Aripă 

40 SIMIONESCU Marius-Mihai Fundaș 

41 STEWART Michael Tua Nr. 8 

42 TANGIMANA Fonovai Centru 

43 TAUPAKI Sione Manu Pilier 

44 TĂTĂRUȘ George Ionut Flanker 

45 UMAGA Jack Siaki Centru 

46 ZAHARIA Daniel-Vlăduț Aripă 

47 ZĂRNEA Ionuț-Cătălin Pilier 

 

Cantonamente efectuate în sezonul 2017/2018. 

Echipa de rugby C.S S.C.M. Timișoara Saracens a avut în cadrul sezonului 2017-2018 un singur 
cantonament  în orașul Buziaș, jud. Timiș, pe o perioadă de două zile, între data de 15.08.2017 și 
17.08.2017.  

Numărul acțiunilor de participare la competițiile din calendarul sportiv național. 

C.S. S.C.M. Timișoara Saracens a participat la toate jocurile programate în cadrul sezonului 
curent(2017/2018) al Super Ligii Cec Bank și al cupei României, cât și în Cupa Regelui.  

În cursul anului 2017 în cadrul competiției : 
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- Super Liga Cec Bank s-au jucat 5 meciuri, urmând ca în retur să se joace încă 6 meciuri.  

- Cupa României s-au jucat 3 meciuri, urmând ca în 2018 să rămână a se juca 2. 

- Cupa Regelui s-au jucat 2 meciuri, acestea fiind singurele care s-au jucat. Această competiție s-a 
terminat în cursul anului 2017.  

Număr medalii în Campionatele Naționale. 

Competițiile fiind în desfășurare,  secția de rugby S.C.M. Timișoara Saracens în acest moment nu 
deține nici o medalie în Campionatele Naționale. 

Performanțele obținute de fiecare sportiv, precum și cele obținute la nivel de echipă sportivă. 

Performanțe obținute individual de sportivii:  

- Badiu Ionel, 

- Rădoi Andrei, 

- Mureșan Ionuț,  

- Samoa Luke, 

- Umaga Jack, 

- Tangimana Fonovai, 

- Simionescu Marius, 

care au fost selecționați în cadrul naționalei Românei, pentru meciul Test împotriva naționalei din 
Samoa, în data de 18 noiembrie 2017. Atașat link și articolul de pe site-ul oficial al Federației 
Române de Rugby, care atestă participarea sportivilor în cadrul acestui meci  . 

 

 

(sursa foto: https://frr.ro/2017/10/26/30-de-jucatori-au-fost-selectionati-pentru-meciurile-test-cu-
samoa-vezi-lotul/) 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

Au marcat: Andrei Radoi 1e, Ionel Badiu 1e, Florin Vlaicu 2 t si 1 lp (Romania), resptiv Motu 
Matu’u 1e, Tim Nanai Williams 1t, 2 lp, 

Romania: 

1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Andrei Ursache 
(Carcassonne), 4. Johann Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 
6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Mihai Macovei (C) (Colomiers), 8. Stelian Burcea (CSM 
Bucuresti), 9.Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru 
(CSA Steaua), 12. Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM 
Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara 
Saracens). Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Timisoara 
Saracens), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Ionut Muresan (Timisoara Saracens), 20. 
Vlad Nistor (Albi), 21. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 22. Jack Umaga (Timisoara Saracens) , 23. 
Robert Neagu (CSA Steaua) 

 

Pe o altă parte a continentului European, un alt jucător de la S.C.M. Timișoara Saracens a fost ales 

pentru alte 3 meciuri, pentru echipa națională a Insulelor Fiji, acesta fiind Seniloli Henry Ratu 

Wainiu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La o altă categorie de vârsta, flanker-ul Timișoarei, Vlad Neculau este selecționat și la naționala 

Românie U20, având în luna decembrie ultimul stagiu de pregătire în anul 2017, pregatindu-se 

pentru Campionatul European  dedicat grupei de varsta, care va avea loc in perioada martie-aprilie 

2018.  

Contribuția secției de rugby la realizarea obiectivelor de performanță ale SPORT CLUB 
MUNICIPAL TIMIȘOARA. 
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Obiectivele sportive pe care echipa și le-a  propus, este data de misiunea  de a veni tot mai aproape de 
comunitatile in care ne desfasuram activitatea si de a sustine spiritul orasului pe care il reprezentam cu 
mandrie. 
Valorile in care clubul crede, este implicarea, respectul, performanță, deschidere, etica si familie. Aceste 
valori sunt date comunității locale, constienti ca lucrurile mari se pot realiza doar împreuna, alaturi de 
echipa, suporteri si toti cei care cred in tradițile clubului. 
 

Ca și obiectiv principal de performanță al secție de rugby al S.C.M. Timișoara, este câștigarea 

Cupei României, câștigarea Super Ligii Cec Bank și câștigarea competiției European Rugby 

Continental Shield, pentru a reuși calificarea în Chalange Cup.  

La acest final de an, cu cele 3 competiții în desfășurare S.C.M. Timișoara Saracens cupă: 

 Primul loc în grupa A din compețiția Continental Shield 

 

Pool A Pl W D L PF PA Diff TF TA TB LB Pts 

Timisoara Saracens (Romania) 2 2 0 0 74 35 39 9 3 1 0 
9 

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 
(Italy) 

2 1 0 1 44 45 -1 5 6 1 1 6 

Heidelberger RK (Germany) 2 1 0 1 39 52 -13 3 7 0 0 4 

Rugby Viadana (Italy) 2 0 0 2 28 60 -32 4 9 0 1 1 

 

 Locul 4 în Cupa Românie 

 

Loc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Puncte Bonus 
Total 
pct 

1 CSM Stiinta Baia 
Mare 

4 4 0 0 110 47 +63 16 1 17 

2 CSA Steaua Bucuresti 5 3 0 2 118 126 -8 12 3 15 
3 CSM Bucuresti  4 3 0 1 121 69 +52 12 2 14 
4 Timisoara Saracens 4 2 0 2 84 48 +36 8 3 11 
5 CS Dinamo Bucuresti 4 1 0 3 64 86 -22 4 3 7 
6 CS Universitatea Cluj 5 1 0 4 98 157 -59 4 2 6 
7 CS Politehnica Iasi 4 1 0 3 42 104 -62 4 0 4 

 

 Locul 4 în SuperLiga Cec Bank 

oc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Puncte Bonus 
Total 
pct 

1 CSA Steaua Bucuresti 7 6 1 0 205 120 +85 26 3 29 

2 
CSM Stiinta Baia 
Mare 

7 5 0 2 291 109 +182 20 4 24 
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3 CSM Bucuresti  7 4 1 2 214 130 +84 18 4 22 
4 Timisoara Saracens 6 3 2 1 168 122 +46 16 2 18 
5 CS Dinamo Bucuresti 7 2 1 4 206 171 +35 10 3 13 
6 CS Universitatea Cluj 7 1 0 6 113 319 -206 4 0 4 
7 CS Politehnica Iasi 7 0 1 6 95 321 -226 2 0 2 

 

Parteneriatele privind voluntarii care au sprijinit activitățile secției de rugby. 

În sezonul 2017-2018, secția de rugby nu a încheiat nici un parteneriat de voluntariat.  

Contribuția secția de rugby aduse comunității locale. 

Antrenorii echipelor de juniori, Cioriciu Cosmin, Marian Marin, Stamatin Bogdan, Zaiba Raul și 

team managerul Bradu Bogdan au creat o comunitate de elevi cărora le insuflă iubirea pentru 

balonul oval în fiecare săptămână ținând ore de rugby tag în cadrul Școlii Gimnaliale nr. 30 din 

Timișoara.  

Evenimente sportive inițiate de secția de rugby. 

Pe langa obiectivele privind consolidarea clubului nostru, Asociatia Timisoara Saracens RCM 
Universitatea de Vest Timisoara acorda o atentie aparte cauzelor sociale, implicandu-se activ in viata 
comunitatiilor locale. Programele sociale desfasurate de sportivii nostri cuprind atat actiuni de marketing 
comunitar, voluntariat, donatii, sponsorizari, cat si activitati desfasurate prin asociatii si fundatii cu scop 
caritabil. 
 

Printre activitatile in care clubul nostru s-a implicat amintim: 

- Organizarea de traininguri si evenimente tematice 
- Participarea la evenimente locale si nationale caritabile 
- Promovarea rugbyului si altor activitati sportive pe aria educatie-cultura-sport 
- Donatii pentru caminele de batrani si orfelinate 
- Organizarea de expozitii fotografice cu scop caritabil 
- Sustinerea si alocarea de fonduri pentru diverse cazuri sociale de la nivel regional 
- Implicarea jucatorilor in actiuni de responsabilizare sociala (actiuni de dezapezire, activitati 

ecologice, actiuni de promovare a orasului Timisoara si a comunitatii locale) 
- Implicarea in actiuni cu specific pentru promovarea unui stil de viata echilibrat (cros, maraton, 

evenimente motivationale etc.) 
- Actiuni pentru promovarea traditiilor, sarbatorilor si culturii regionale 
- Actiuni pentru promovarea sportului timisorean si a tuturor echipelor locale 

Parteneriate de implicare sociala cu: Universitatea de Vest, Asociatiile studentesti OSUT si AIESEC, 
Asociatia sportiva Druckeria, Fundatiile Umanitare Speranta si Little People 
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 În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 a avut loc proiectul școlar RUGBY 4 SCHOOLS, care anul 
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acesta a fost la a doua ediție. În cadrul acestui proiect au participat: Școala Gimnazială nr. 30, 

Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, Școala Gimnazială nr. 16 Take Ionescu, toate find din 

Timișoara. La cele trei școli participante în cadrul aceste competiții au participat și 3 școli din zona 

rurală a jud. Timișoar, și acestea sunt după cum urmează: Școlii Gimnaziale Nicolae Groza Fibis, 

Școlii Gimnaziale Pischia,  Școlii Gimnaziale Masloc.  

Anul acesta S.C.M. Timișoara Saracens a adunat iubitorii jocului cu balonul oval, la a III-a ediție a 

proiectului „Să jucăm împreună„ în care suporterii au avut ocazia să coboare din înaltul tribunelor 

la firul ierbii pentru un joc alături de cei pe care îi admiră și susțin. Cu această ocazie comunitatea 

de suporteri și-a apropiat rândurile cu mic și mare pentru a deveni un al 16-lea jucător.  
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Articole din presă privind meritele secției de rugby. 

În rândurile ce urmează am atașat o parte din articolele de presă despre proiecte pe care echipa de 

rugby le-a susținut bu brion în acest început de campionat.  
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 Timișoara Saracens, repetiție de succes înaintea primirii lui Rugby Calvisano. 

Triumf în Cupă la Dinamo, unde remiza în Superliga 

 Timisoara Saracens reuseste o victorie categorica in Portugalia   

 Clubului de Rugby Timișoara SARACENS încă un trofeu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul acesta Trofeul de Excelenta pentru Sport va reveni sportului cu balonul oval. De câțiva ani ei 

ne-au obișnuit cu o mulțime de cupe câștigate aproape la rând. 

Timisoara este și orașul în care rugby-ul a renăscut ca fenomen sportiv și social deopotrivă. Trofeul 

de Excelență pentru Sport se acordă Clubului de Rugby TIMIȘOARA SARACENS, câștigător al 

Trofeului Național Superliga CEC BANK 2016/2017, pentru palmaresul impresionant, pentru 

titlurile și trofeele câștigate în competiţiile interne şi internaţionale. 

Sportivii noștrii de la Saracens dacă pot ridica spectatorii în picioare la meciuri vor putea de data 

asta să ridice și acest trofeu mai aparte oferit de oamenii de afaceri. 

Prezentarea plusurilor și deficiențelor observate în decursul anului 2017. 

Plusurile observate pe parcursul anului 2017 rămân nesesizabile încă, însă în ceea ce privește 

deficiențele putem începe discuția într-o notă negativă subliniind neplata la timp a salariilor timp de 

trei luni a tot ce înseamă secție de rugby, ceea ce a fost un factor de stres atât pentru jucători cât și 

pentru staff-ul ce susține echipa. Putem adăuga aici și incertitudinea în ceea ce privea la sfârșitul 

celei de a doua lunii de întârziere  viitorului clubului.  



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

Echipa fost nevoită să-și desfășoare atât meciurile cât și antrenamentele pe Dan Păltinișanu, în ideea 

că vor începe în curând  lucrările la „casa” rugby-ului timișorean, care până în acest moment 

rămâne un vis îndepărtat. Deși am fost primiți cu brațele deschise pe stadionul principal al 

Timișoarei, acesta este departe de a fi un stadion potrivit pentru jocul cu balonul oval, creând o 

discrepanță între suporteri și jucători și făcând spectatorului jocul inaccesibil datorită pistei de 

alergare ce înconjoară stadionul.  

Cele două puncte expune mai sus sunt cele mai importante lucruri într-o bună desfășurare a unei 

secții sportive, mai ales a uneia care a demonstrat de-a lungul anilor că își merită numele de 

campionă a  României.  

.Situație cu necesitatea unor lucrări de întreținere sau reparație secție sportivă. 

Am subliniat deja necesitatea de reparație a bazei sportive Gh. Rășcanu, a cărei clădire veche, este 

mai mereu recondiționată pentru a oferi jucătorilor minimele condiții de decență. Situația este la fel 

și de cealaltă parte a terenului, unde suporterii stau pe bucăți de scânduri fragile, bătute de ploi și 

zăpezi, cu posibilitatea ca în fiecare moment acestea să cedeze. În unele locuri chiar și aceste 

scânduri lipsesc, rămânând locuri lipsă. Accesul la tribună se face pe pământ, ceea ce înseamnă că 

în zilele ploioase spectatorii sunt obligați să treacă prin noroi și bălți, fără să aibă o altă posibilitate 

de acces la tribune. La fel de important este și construirea unui cabinet medical, unde cei 45 de 

sportivi legitimați la club, trebuie îngrijiți în  

Pentru o mai bună desfășurare a activității sportive vă rugăm să aveți în vedere și necesitățile pe 

care le-am descris mai sus.  

Oportunități de calificare în Cupe Europene și alte Cupe de cel puțin nivel european. 
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Participarea în  Continental Shield oferă secției de rugby posibilitatea de calificare în Cupele 

Chalange Cup. Acest lucru este dovedit și de clasamentul actual al acestei competiții, iar Timișoara 

Saracens se află în acest moment în frunta grupei sale.  

Pool A Pl W D L PF PA Diff TF TA TB LB Pts 

Timisoara Saracens (Romania) 2 2 0 0 74 35 39 9 3 1 0 
9 

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 
(Italy) 

2 1 0 1 44 45 -1 5 6 1 1 6 

Heidelberger RK (Germany) 2 1 0 1 39 52 -13 3 7 0 0 4 

Rugby Viadana (Italy) 2 0 0 2 28 60 -32 4 9 0 1 1 

 

 

 

 

 

IV. SECȚIA DE MOTOCICLISM VITEZĂ: 
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Secția sportivă de motociclism din cadrul unității SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, a 
fost activată prin HCLMT nr.135/18.10.2016, sens în componența acestei secții a fost formată din: 
CAZACU CĂTĂLIN- în calitate de pilot, ARDELEAN ADRIAN- în calitate de manager secție 
motociclism și COSTESCU COSMIN- cu titulatura de antrenor. 

Din acest an, Cătălin Cazacu a fost legitimat la Sport Club Municipal Timișoara, grupare care cu 
această ocazie a deschis secția de motociclism. 
 

Componența secției de motociclism: 

Nr.crt. Nume si prenume Funcția 
1 CAZACU CATALIN Pilot curse 
2 COSTESCU COSMIN Antrenor 
3 ARDELEAN ADRIAN MIRCEA Manager sectie sportiva 
 

Această formațiune a secției de motociclism, conform calendarului competitional 2017 al Federației 
Române de Motociclism, a participat la următoarele etape, după cum urmează: 

Nr.crt. DATA 
ETAPĂ 

CATEGORIE ETAPA ȘI LOCUL 
DESFĂȘURĂRII 

PREMIUL 
OBȚINUT 

1 8-9 IV VITEZĂ CNIR I+II+CB+II 
SERRES GRECIA 

LOCUL III 

2 22-23 IV VITEZĂ CNIR III+IV+CB 
ET.III+IV 
MOTORPARK MRM 

LOCUL I 

3 6-7 V VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

4 20-21 V VITEZĂ CNIR V+VI+CB VI+VII 
MOTORPARK MRM 

LOCUL I 

5 10-11 VI VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

6 1-2 VII VITEZĂ CUPA MOTO RC 
STOCK MOTORPARK 
CSM BUCUREȘTI 

LOCUL I 

7 08-09.VII VITEZĂ CNIR I+II+CB+II 
SERRES GRECIA 

LOCUL II 

 

*CB= campionat balcanic; 

**CNIR= campionat national individual al României. 

Sport Club Municipal Timisoara propune din acest an 2017 și o secție de motociclism. Fiind la 
inceput, noua structură funcționează cu un personal restrâns: Catalin Cazacu – pilot, Cosmin 
Costescu – coordonator operational, Adrian Ardelean – manager. 
*** legenda puncte obtinute: 25 pct-LOCUL I; 20pct-LOCUL II; 16 pct- LOCUL III, 13 pct- 
LOCUL IV; 11 pct- LOCUL V; 10 pct- LOCUL VI; 9pct- LOCUL VII; 8 pct- LOCUL VIII; 7 pct- 
LOCUL IX; 6 pct- LOCUL X; etc.) 



  Cod FO 24-04, ver.1 
 

 
Sezonul 2017 a insemnat până acum șase etape de Campionat National si o etapă din Cupa 
MotoRC. Urmează alte etape, unele dintre ele de obiectiv si altele de antrenament, etape la care 
echipa va participa cu o motocicletă BMW S1000RR. 
”Este un proiect nou si fascinant pentru mine si am reusit sa învăt din mers ceea ce a fost nevoie 
astfel încât echipa sa fie funcțională. Am discutat și pentru luna iulie am programat o conferință de 
presa, moment in care dorim sa fim 100% functionali ca structură si imagine. Vă invit să țineți 
aproape de noi, să urmariti rapoartele noastre legate de evenimentele urmatoare si să ne sprijiniti 
in demersul nostru de a obtine rezultate cat mai bune pentru Timisoara’’ 
Adrian Ardelean, manager 
 
Conform celor declarate de Catălin Cazacu acesta declară următoarele ‘’Sunt încântat ca am fost 
ales ca pilot în aceasta echipă și îmi doresc să inscriem impreuna rezultate cat mai bune din punct 
de vedere sportiv. Am reprezentat cu mandrie insemnele Timisoarei si in continuare am sa fac tot 
ce depinde de mine sa fim in continuare pe podium si astfel imaginea noastra sa fie cat mai buna’’ 
Catalin Cazacu, pilot clasa Superbike 

    
 
Acesta are o experienta de zeci de ani in motociclismul sportiv, cu participari in Campionatul 
Mondial, Campionatul European, campionate europene regionale, Campionatul National, intreceri 
si curse private. 
 
Antrenorul acestei secții de motociclism, precizează că: 
 
”Construirea unei echipe presupune munca multă și dotare. Aceasta mai ales in conditiile in care 
sprijiniti de un pilot rapid se urmareste obtinerea de rezultate inca din primele curse. Am fost 
solicitat sa vin in sprijinul acestui proiect cu know how-ul si energie, necesara pentru ca acesta sa 
fie functional in cat mai scurt timp. Din punctul meu de vedere s-au gasit solutile ideale pentru a 
demara si a ne prezenta pe grille inca de la inceputul sezonului, cu o motocicleta buna si un pilot 
motivat. Ramane ca de pe viitor sa ne omogenizam, să obtinem o motocicleta mai buna si mai 
sigura, motocicleta care sa îl ajute pe Catalin sa obtină rezultatele de care eu il stiu capabil’’ 
Cosmin Costescu, coordonator operational cu o experiență de peste zece ani ca pilot și 
manager 

(sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/06/01/sectia-moto-primii-pasi/) 
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Pilotul timișorean Cătălin Cazacu și-a făcut deja planul pentru sezonul 2017, unul în care va ieși din 
nou în Europa. Bănățeanul a bătut palma cu BMW și va alerga în Campionatul European Alpe 
Adria şi în Campionatul Est-European. 

Cazacu a pierdut la mustață titlul de campion național la clasa Superbike 1000 cmc după un final de 
sezon cu multe controverse. Cazacu a adunat 98 de puncte, cele mai multe dintre toți piloții clasei în 
sezonul recent, însă a ocupat locul secund pentru că ierarhia finală s-a calculat după criteriul n-1. 

Asta însă nu l-a făcut să își piardă încrederea în forțele proprii, ba din contră. Pentru anul viitor și-a 
propus să atace competițiile tari Europa: Campionatul European Alpe Adria şi Campionatul Est-
European. 

Primul pas a fost făcut, extinderea colaborării cu BMW Motorrad. Colaborare ce funcționează de 
câțiva ani, însă anul 2017 se dorește a fi unul deosebit pentru că pilotul va ataca cursele europene. 
Și în 2016 Cazacu a alergat în Alpe Adria, doar în două curse, obținând un loc 12 și un abandon. 

“Mă bucur că putem continua acest partneriat, el fiind un element important în proiectul meu legat 
de motorsport. În ciuda unui an greu, am reuşit să avem rezultate notabile, iar sfârşitul de an este 
unul în care punem pe hârtie planurile pentru 2017. Pe lângă activitatea competiţională, îmi doresc 
să putem continua şi parteneriatul început în domeniul siguranţei rutiere şi a modulelor de siguranţă 
pentru motociclişti”, a declarat Cătălin Cazacu. 

(sursă: http://sportvest.info/acasa/2016/11/cazacu-ataca-europa-in-2017/) 
 
 
MOTORPARK ROMÂNIA este cel mai nou circuit de viteză auto-moto din Sud-Estul Europei si 
singurul din România. Are o lungime de 4129 metri, lățimea cuprinsă între 11 si 16 metri și o linie 
dreaptă de 950 metri. Circuitul se află în comuna Adâncata, din județul Ialomița, la 45 de kilometri 
de București. 
 

Etapa a doua a Moto RC conform programului competitional, a avut loc de vineri până duminică pe 
circuitul de la Adâncata, MotorPark România, iar sportivul legitimat la SCM Timișoara,  
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Cătălin Cazacu, este unul dintre favoriții la câștigarea sa. De altfel, Cătălin a câștigat etapa primă 
din acest circuit, ce a avut loc tot la MotorPark România, în weekend-ul 5-7 mai. 
 
Runda de debut a Motorcycle Racing Championship (Moto RC) s-a bucurat de participarea unui 
număr important de piloți din Bulgaria, Turcia, Ungaria, Israel și România, însă pentru etapa a doua 
nu se cunoaște încă lista finală de înscrieri. 
”Obiectivul meu este clasarea pe podium la finalul acestei competiții, ce cuprinde cinci etape, dar 
în același timp voi folosi această etapă pentru a petrece cât mai mult timp pe circuit. Este 
important că întrecerea durează trei zile și nu doar două, pentru că sunt în plină pregătire pentru 
participarea la Campionatul European Alpe Adria, ce va avea avea loc în Bratislava, pe Slovakia 
Ring, între 22 și 25 iunie” 
Cătălin Cazacu 
 
Ultima etapă a Moto RC va avea loc în luna octombrie. Pilotul timișorean concurează pe o 
motocicletă BMW S1000RR, pe care speră să o aibă la standarde cât mai ridicate. 
”Lucrăm de la începutul anului la motocicletă, facem diverse teste, încercăm să o dezvoltăm. 
Piesele se găsesc foarte greu, iar pe unele trebuie să le adaptăm. La precedentele competiții am 
avut unele probleme cu ambreiajul, motiv pentru care am pierdut poziții la start, dar chiar acum 
montăm unul nou” 
Cătălin Cazacu 
 
(sursă:http://www.scmtimisoara.ro/2017/06/08/timisoreanul-catalin-cazacu-favorit-si-in-etapa-a-
doua-moto-rc-2/) 
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în Moto RC. Motociclistul a câștigat etapa a treia a competiției, alergată pe circuitul de la Adâncata, 
județul Ialomița, la finele săptămânii trecute, disputată în condiții speciale, de căldură excesivă. 

“Pentru noi astăzi a fost foarte important să testăm cum se comportă motocicleta în condiții de 
temperatură extremă. Am testat diferite tipuri de anvelope și am încercat să găsim soluția de a 
menține sistemul de frânare la același nivel în toate turele din cursă. Am plecat din pole position și 
am menținut pozitia de lider din primul viraj până la steag “ 

Cătălin Cazacu 
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Pilotul de la SCM Timișoara concurează pe o motocicletă BMW S1000RR și anterior câștigase 
primele două etape ale întrecerii. Circuitul Moto RC cuprinde un total de cinci etape. 

Săptămâna aceasta, el va lua startul în concursul de la Seres, Grecia, care contează ca etapă în 
Campionatul Național, dar și în Campionatul Est-European. 

 

(Sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/07/03/trei-din-trei-pentru-catalin-cazacu/) 

Motociclistul timișorean Cătălin Cazacu s-a aflat printre protagoniștii concursului de la Seres, 
Grecia, care a contat ca etapă atât în Campionatul Național, cât și în Campionatul Est-European. 

Bănățeanul a concurat la clasa Superbike, unde au luat startul 17 concurenți. S-a detașat bulgarul 
Martin Choy, în vreme ce lupta pentru locul al doilea s-a dus între Robert Mureșan (Vik Power 
Arad) și Cătălin Cazacu (SCM Timișoara). Arădeanul a fost mai rapid cu doar 416 sutimi 
(19:45.513, față de 19:45.929). Pe locul al patrulea s-a clasat grecul Georgios Markesinis. 

”Am plecat de pe pozția a treia a grilei, dar nu am fost foarte inspirat la start și am ajuns la șaptelea, 
la primul viraj. Am pornit în urmărirea celor din față și mi-a lipsit foarte puțin să termin al doilea. 
Sunt mulțumit de echipa mea și de motocicletă și pot spune că am progresat constant, de la 
începutul anului” 

Cătălin Cazacu 

Locul al treilea obținut în această etapă de la Seres îl menține pe Cătălin Cazacu pe locul al treilea și 
în ierahia generală a Campionatului Est-European. În etapa de Campionat Național, Cazacu a fost al 
doilea; și aici, clasarea de la Seres coincide cu cea din clasamentul general. 
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Un nou succes pentru timișoreanul Cătălin Cazacu, în Moto RC. Motociclistul a câștigat etapa a 
treia a competiției, alergată pe circuitul de la Adâncata, județul Ialomița, la finele săptămânii 
trecute, disputată în condiții speciale, de căldură excesivă. 

“Pentru noi astăzi a fost foarte important să testăm cum se comportă motocicleta în condiții de 
temperatură extremă. Am testat diferite tipuri de anvelope și am încercat să găsim soluția de a 
menține sistemul de frânare la același nivel în toate turele din cursă. Am plecat din pole position și 
am menținut pozitia de lider din primul viraj până la steag “ 

Cătălin Cazacu 

Pilotul de la SCM Timișoara concurează pe o motocicletă BMW S1000RR și anterior câștigase 
primele două etape ale întrecerii. Circuitul Moto RC cuprinde un total de cinci etape. 

Săptămâna aceasta, el va lua startul în concursul de la Seres, Grecia, care contează ca etapă în 
Campionatul Național, dar și în Campionatul Est-European. 

 

(Sursă: http://www.scmtimisoara.ro/2017/07/03/trei-din-trei-pentru-catalin-cazacu/) 

Sezonul moto s-a încheiat cu cursa de pe circuitul de la Serres, Grecia, unde au fost stabiliți 
câștigătorii în Campionatul Național și în Campionatul Est-European. Pilotul Cătălin Cazacu, 
de la SCM Timișoara, s-a numărat printre protagoniștii sezonului, chiar dacă nu a participat 
la toate etapele din 2017. 

La Serres, Cazacu a încheiat cursa contând pentru Campionatul Național Individual al României 
FRM – Viteză 2017 pe locul al doilea, loc pe care l-a ocupat și în clasamentul general, cu 156 de 
puncte, în urma lui Robert Mureșan (Vik Power Arad, 210 puncte) și înaintea lui Bogdan Vrăjitoru 
(CSM București, 80 puncte). 

”A fost un sezon 2017 greu, în care am avut victorii frumoase și rezultate bune, dar și probleme. 
Acum, la Serres, am avut o sesiune de calificări pe ploaie și apoi o cursă pe ploaie, de care nu ne-
am putut bucura, deoarece în prima sesiune am avut un accident și apoi nu am mai putut încheia 
calificările. Am avut greutăți în a reface motocicleta pentru concurs. Mecanicii s-au chinuit până în 
momentul cursei pentru a-mi pune la dispoziție motocicleta: am avut un start bun, am fost multă 
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vreme pe poziția a doua, dar am încheiat pe locul al treilea la general, un loc bine meritat și care ne 
răsplătește munca, dar un pic sub așteptările mele. Cursa a doua a fost una fără miză pentru noi, 
deoarece ierarhia nu se mai putea modifica, dar am concurat pentru a conserva rezultatul și pentru a 
încheia anul pe roți. Una peste alta, suntem o echipă nouă, la început de drum, o echipă care a făcut 
rezultate și începem să punem bazele a ceea ce înseamnă 2018” a declarat Cătălin Cazacu. 

În Campionatul Est-European, unde au participat sportivi din România, Bulgaria, Grecia, 
Serbia, Macedonia, Austria, Israel și Turcia, Cătălin s-a clasat pe locul al patrulea, primul 
fiind arădeanul Robert Mureșan. 

 

 

 

 

 

VI. SECȚIA SPORTUL PENTRU TOȚI 

Evenimente și acțiuni 

Secția ”Sportul pentru toți„ din cadrul structurii sportive SPORT CLUB MUNICIPAL 
TIMIȘOARA, a derulat în parteneriat cu alte instituții și organizații cât și în regim propriu, în anul 
2017, un număr de 2 evenimente cu succes în comunitatea locală, după cum urmează: 

1. UVT UNISPORT VEST, în perioada 22.-26.05.2017- la a treisprezecea ediție, 
UNISPORTVEST este un eveniment si-a propus creșterea impactului practicării activităților 
sportive în rândul studenților. 

Numeroasele activități sportive și demonstrații, desfășurate pe parcusul a 5 zile, vor scoate din 
rutină campusul universitar, oferindu-le studenților posibilitatea de a practica activități sportive în 
folosul sănătății, în spiritul competiției și pentru a se bucura de frumusețea colaborării cu ceilalți 
studenți. 

La fel ca în anii trecuți, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara promovează sportul de timp liber în rândul studenților, îndemnându-i la un mod de viață 
activ, în care recreerea, buna dispoziție, competitivitatea și fair-play-ul sunt în prim-plan.  
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La acest eveniment clubul SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA, și-a adus aportul susținând, 
încurajând practicarea sportului și a unui stil de viață sănătos, în special în rândul tinerilor, 
studențiilor din comunitatea locală. 

 

2. CAMPANIA SPORT 10 

Secția sportivă ”Sportul pentru toți” din cadrul CLUBULUI SPORTIV SPORT CLUB 
MUNICIPAL TIMIȘOARA, a desfășurat cu ocazia începerii noului an școlar, o campanie  
adresată tuturor unităților școlare din Municipiul Timișoara, în vederea sprijinirii în comun a 
practicării sportului și a educației fizice în școli, cu scopul promovării unei culturi sportive în 
rândul copiilor și a tinerilor, 
Campania ”SPORT10” vine în sprijinul copiilor și a eleviilor din cadrul unitățiilor de învațămant, 
furnizând primelor 10 unități școlare care se înscriu în Campanie, un minim de articole și 
materiale sportive necesar desfășurării și practicării sportului, în general. 
 
Evidenţiem interesul Secției ”Sportul pentru toți” din cadrul Sport Club Municipal Timișoara, de a 
aduce contribuţii semnificative la nivelul comunității locale prin sprijinirea și dezvoltarea viitoare a 
sportului în rândul copiilor. 
„Sportul înseamnă toate formele de activitate fizică care prin participare ocazională sau organizată 
urmăreşte să exprime sau să îmbunătăţească sănătatea fizică şi mentală formând relaţii sociale sau 
obţinând rezultate în competiţii (activitate de întrecere ) la toate nivelurile”.  
 
În acest sens, Campania ”SPORT10”, a oferit unităților școlare următorul pachet de articole și 
materiale sportive: 
Pompă mingi, Minge baschet, Minge fotbal, Minge rugby, Minge volei, Minge handbal, Minge 
gimnastică, Palete badminton, Plase coș baschet, Fileu volei Troller Compass (navy). 
 

 

Rolul 
secției 
sportul 
pentru 

toți în 

comunitatea locală 

In cadrul acestei secții sportive, parteneriatul survine dintre structurile guvernamentale, agentii 
economici si societatea civila  necesara pentru atingerea obiectivelor fundamentale: 

1.garantarea dreptului si accesului oricarei persoane la practicarea libera a activitatilor sportiv-
recreative; 

2.formarea de mentalitati favorabile si atitudini positive si active la toate nivelurile; 
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3.asigurarea conditiilor necesare: resurse umane, baza materiala, manageriat, servicii mai bune 
pentru practicarea activitatilor fizice sportive – recreative, in cadru organizat sau in mod 
independent, intr-un mediu curat si sigur; 

4.trecerea de la o planificare si oferta centralizata la realizarea de programe locale bazate pe traditii, 
nevoi si preferintele populatiei. 

Considerand ca agentii economici si societatea civila ar trebui sa joace un rol mai important in 
modelarea si educarea propriilor salariati si consumatori, inclusiv prin asocierea la diverse 
programe sportive, federatia lanseaza proiecte de parteneriat cu firme ancorate in modernitate 
intersate de imbunatatirea mentalitatii publicului, cu privire la adoptarea unui stil de viata activ si 
sanatos. 

V. CHELTUIELI SPECIFICE IN CONFORMITATE CU LEGEA FINANTELOR 
PUBLICE SI A NORMELOR FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA 

Pentru buna desfăşurare a activităţii sportive de performanţă: 

- au fost încheiate contracte de activitate sportivă cu parcitipanții la activitatea sportivă din cadrul 
secțiilor sportive de  baschet, handbal, rugby, motociclism. 

- au fost cumpărate susţinătoare de efort şi medicamenate pentru sportivi; 

- au fost achiziționate uniforme pentru sportivii legitimați. 

– au fost alocate fondurile necesare pentru participarea sportivilor clubului la campetiţii interne şi 
internaţionale, ca şi la activităţile de pregătire; nivelul alocării acestor fonduri se regăseşte în 
execuţia bugerată pe anul 2017. 

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL SCM TIMISOARA 

Nr.crt Nume salariat  Compartimentul din care face 
parte 

1 TOANCA RADU-DANIEL Consiliul de Administrație și 
Directorat 

2 JUMANCA IOSIF Secție sportivă Sportul pentru 
toți 

3 ROMÂNU STANA Compartimentul economic-
financiar și administrativ 

4 ȚĂRANU SILVIA Compartimentul juridic si de 
resurse umane 
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