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 Înainte de a prezenta mai jos, în cadrul acestui raport: date, cifre şi 

situaţii despre Filarmonica Banatul Timișoara, doresc să prezint unele 

realizări care nu se regăsesc explicit, în acest raport de activitate in 

perioada 2017-2021.  

 Deasemenea, doresc sa fiu explicit in faptul ca acest raport de 

activitate este o lucrare comuna a tuturor departamentelor 

Filarmonicii Banatul: Departament Financiar, Juridic, Resurse Umane,  

Artistic  si Administrativ.  

 Unele obiective nu sunt prinse în buget fiind realizate din alte surse. 

 Menționăm că datorită faptului că stagiunea se desfasoara pe o 

perioadă   de 10 luni în doi ani calendaristici diferiți, iar raportările 

financiare, resurse umane etc. sunt evaluate  pe un an, în acest raport 

ne vom referi și la unele acțiuni  înainte de anul 2017 sau 2016, aceste 

activități desfăurâdu-se pe mai mulți ani, noi consideram ca 

informatiile astfel prezentate, sunt relevante . 

 Deasemenea , mai anexam acestui  Raport  si unele premii si diplome, 

primate de catre Filarmonica Banatul Timisoara in perioada 2016 -

2021 
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 SCURTĂ INTRODUCERE (REZUMAT) 

 Astfel, în perioada 2017-2021, am reuşit următoarele 

obiective/realizări: 

  Am primit cadou un Microbuz (8 locuri) marca Mercedes Vito, în 

valoare de 10.000 euro, prin parteneriat cu firme Coreene şi Consulatul 

Onorific si Ambasada Republicii Coreei de Sud în România. 

 Cheltuielile de întreţinere ale microbuzului sunt suportate de Asociația 

ProPhilharmonia. 

 Am refăcut Grădina de Vară cu sprijinul Penitenciarului Timișoara, prin 

munca de voluntariat a deţinuţilor şi am refăcut spaţiul verde, fântâna 

arteziană şi ecranul panoramic dar și spațiul- vestiar  destinat artiștilor  

  Am donat Filarmonicii 8 dale de marmură, cu nume de muzicieni ce au 

concertat în Timișoara, de-a lungul anilor: B. Bartok, G. Enescu, 

J.Brahms,    J. Joachim, Fr. Liszt, J. Strauss. S. Dragoi, Gh. Dima. 

 Urmează alţi 16 mari muzicieni să fie comemoraţi prin plăci de 

marmură, pe aleea muzicienilor : J. Menuhin, S. Richter, C. Cecchi, etc.  

 Valoarea acestor plăci (încastrate în trotuar) este de peste 8.000 Euro. 

 Am reuşit să reprogramăm, prima operă rock-simfonic românească: 

Meşterul Manole, compozitor J.Kappl  si sa o reluam in 2018. 

 Avem un parteneriat activ cu Filarmonicile din: Viena, Berlin si Opera 

Los Angeles, solisti si concertmaestrii care ne sunt oaspeti. 

 Am participat la Bucureşti la toate ediţiile Festivalului Internaţional 

George Enescu (2011, 2013, 2015 si 2017 si 2019) şi am avut şi oaspeţi 

valoroşi ai festivalului si la Timișoara, atat dirijori, solisti dar si 

orchestre Europene. 

 Un gest de mare curtoazie din partea Filarmonicii New Mexico (SUA), 

filarmonica unde director este dl. Marian Tanau (ex Timișorean),  a fost 

oferirea unei plachete aniversare Filarmonicii noastre.  
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 De altfel, de 10 ani în TIMISOARA și New Mexico are loc (din doi în doi 

ani) festivalul Romano-American, festival prin care facem schimb de 

muzicieni, si abordam repertorii noi și inedite. 

 Am avut turnee în Europa şi Asia (Olanda, Franta, Coreea, China, Italia. 

  Am concertat la Caransebeş, Reşita, Oradea, Baia Mare, Craiova, 

Jimbolia, Deta, Targu-Jiu, Arad, Deta, Lugoj dar şi în mediul rural. 

 Astfel, avem începând din 2010 o mini stagiune în unele oraşe 

menţionate mai sus: Reşita, Moldova Noua, Caransebeş etc. 

 Am reuşit să aducem mari dirijori şi solişti pe scena filarmonicii: 

 Deasemenea, Asociația ProPhilharmonia a finanţat repararea unor 
instrumente muzicale ale membrilor orchestrei, instrumente a căror 
reparaţie nu putea fi făcută din fondurile Filarmonicii.  

 Am reuşit să deschidem noi spaţii de concert, inedite, ca de exemplu 

: Sala Mansarda Bastion Therezia, Scoala Waldorf Timisoara, Sala Club 

Reflektor, Sala Wienna la Hotel Timișoara, Sala Centrului Bisericii 

Reformate, Domul Piaţa Unirii şi Piaţa Bălcescu, Sala Orfeu a Facultăţii 

de Artă Teatru şi Muzica a UVT, Biserica Penticostală Betel, Sala 

Colegiului de Artă Ion Vidu şi bineînţeles concerte în Piaţa Operei  

 Am continuat şi în 2019 un parteneriat activ cu filarmonicile din 
Novisad, Viena, Gera, Belgrad şi Arad. 

 Cel mai important fapt a fost colaborarea cu Facultatea de Muzica si 
Teatru din cadrul UVT. Conducerea facultatii a adus in ultimii ani 
profesori de o excelenta calitate, lucru reflectat in calitatea 
absolventilor.  

 În primăvara lui 2019, în urma unei dezbateri publice, primarul 
Timișoarei a cerut CLT şi s-a aprobat o schemă mărita a instituţiei de la 
189 la 221 de angajaţi. Inca nu s-au ocupat aceste posturi, deși 
Sindicatul Filarmonicii face presiuni permanente pentru ocuparea lor. 
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 Astfel, avem începând din 2010 o mini stagiune în unele oraşe 
bănăţene, cererile pentru acest tip de concerte este în creştere dar 
spre deosebire de anii precedent am preferat concertele in Timișoara.  

 S-au ţinut festivaluri internaţionale de film în Grădina de vară .  
 Orchestra de Tineret a României a avut concert în Timișoara.  
 Am susţinut concerte interactive gen film mut acompaniat de 

orchestra în colaborare cu Centre Culturale ale Consulatelor    
 Am colaborat cu Cluburile Lions şi Rotary prin acţiuni umanitare .  
 Festivalurile Timișoara Muzicală, Intrada, Baroc şi de ghitara s-au 

dezvolat şi au fost abordări inedite atât repertoriale cât şi ca locaţii.  
 Concert maestrul Filarmonicii din Wienna este oaspete anual în 

Timișoara, iar în 2019 a avut un concert cu întreaga sa familie.  
1. În anul 2019 au existat conflicte intre conducerea institutiei si 

sindicatul majoritar (cam 1/3 din angajati) ceea ce a dus la greva 5 
zile.  

 În 2019 Filarmonica “Banatul” a organizat evenimente special 
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  ).  

 Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timisoara, Lugoj, Jimbolia, 
Făget, Bocşa, Oravița, Biled, Dudeștii Noi şi s-au bucurat de prezenţa a 
aproximativ 2500 de spectatori - copii şi tineri.  

 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.  

 

 Majoritatea activităţilor, achiziţiilor sau sponsorizărilor descrise 

mai sus, au fost făcute prin implicarea financiară a Asociaţiei 

ProPhilharmonia, asociaţie care-şi are sediul în cadrul FBT . 
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ANALIZA SOCIO-CULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 
ACTIVITATEA INSTITUȚIA ȘI PROPUNERI PRIVIND EVOLUȚIA ACESTEIA ÎN 
SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT                                  

Perioada 2017-2021 

 

 Timișoara  este un centru istoric, cultural, economic şi administrativ al 

României, cu o viaţă artistică intensă. Aici şi-au desfăşurat activitatea, începând 

cu secolul al XVIII-lea asociaţii culturale de mare impact asupra locuitorilor 

acestei comunităţi.  

 Simbol de înaltă ţinută a spiritualităţii în spaţiul banatean, Filarmonica Banatul 

Timișoara se înscrie, tradiţional, în rândul instituţiilor de cultură a căror misiune 

publică constă în promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte 

diversitatea genurilor cât şi din punctul de vedere al evidenţierii preocupării 

constante vizând menţinerea unor standarde calitative reprezentative pentru 

nivelul performanţelor interpretative ale artiştilor proprii sau invitaţi,  în cadrul 

stagiunilor de concerte, recitaluri sau alt gen de spectacole organizate.  Ofertele 

culturale ce vizează acelaşi public potenţial al Filarmonicii Banatul sunt 

reprezentate fără îndoială de concertele simfonice, vocale sau vocal-simfonice si 

recitalurile susţinute pe scena Filarmonicii „Banatul“ cu precadere, dar si in alte 

spatii ale altor institutii de cultura banatene . Rădăcinile acestei instituţii muzicale 

bănăţene, sunt însă mult mai adânci. 

 Tradiţiile muzicale pe teritoriul Banatului istoric, aflat, în marea lui parte, în sud-

vestul României, aici, unde în urmă cu aproape şapte secole şi jumătate a fost 

zidita cetatea Timisoara, sunt atestate documentar, de peste un mileniu. 

 Cetatea Timișoara va beneficia, încă dintru începuturile ei de aceste tradiţii pe 

care le va dezvolta ca oricare alt centru european. În 1533, documentele 

referitoare la ocupaţia otomană în zona menţionează existenta deja, a unor orgi 

în manăstirile franciscane, se înţelege, şi a repertoriului de profil. Abia însă după 

1716, când cetatea va fi eliberată de prinţul de Savoya, va renaşte şi va înflori 

viaţa de spectacol sau de concert. Se va instala o orgă vieneză la Dom (din actuala 
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Piaţa Unirii). Trupe ambulante de opera, în special italiene sau germane vor 

deschide larg gustul publicului pentru muzică. 

 Opera "Răpirea din Serai" de Mozart este prezentată încă în timpul vieţii 

autorului, iar trupa lui Fr. X. Runner va prezenta timişorenilor "Flautul fermecat’ 

la doar cinci ani de la premiera lui mondială. Amploarea vieţii muzicale la 

începutul secolului XIX este tot mai mare. Joseph Strauss (1793-1866), este la 

începutul carierei sale "Musikdirektor" la Timișoara unde compune şi prezintă în 

premieră mondială opera "Faust's Leben und Thaten" (Viaţă şi faptele lui Faust), 

probabil prima opera din istoria muzicii avându-l ca erou pe legendarul savant 

medieval. La 2 şi, respectiv 4 noiembrie 1846 concertează la TIMIȘOARA celebrul 

Franz Liszt. Un an mai târziu Asociaţia muzicală locală interpretează Requiemul 

de Mozart. De asemenea, Johann Strauss-fiul a concertat de două ori cu 

orchestra să la Timișoara. 

 În anul 1821, un mănunchi de muzicieni şi iubitori de muzică, semnează 

protocolul înfiinţării Societăţii Filarmonice Timişorene, a cărei activitate de 

concert va debuta la 8 Decembrie 1821. Fiinţând mai întâi în formula de cor 

bărbătesc şi înfiinţându-şi şi o şcoală de instruire muzicală, Societatea Filarmonică 

Timişoreană avea să colaboreze, până la formarea propriilor instrumentişti, cu 

muzicile militare din Timișoara. Este perioada în care se vor interpreta lucrări 

vocal-simfonice de prestigiu: "Frijof Saga" de Max Bruch, oratoriul "Elias" de 

Mendelssohn-Bartholdy, "Requiem"-ul de Mozart etc. Concertele camerale 

organizate de societate aveau să aducă la Timișoara mari personalităţi precum 

Pablo de Sarasate, Henryk Wieniawski, Joseph Joachim, Johannes Brahms (ca 

pianist), Jan Kubelik, Eugene Ysaye, Pablo Casals, Arthur Rubinstein, George 

Enescu. (informatii din lucrarea lui Ioan Tomi ) 

 a.1. Colaborarea cu instituții / organizații care se adresează aceleași 

comunități: 

 Centru universitar și cultural de importanță majoră, municipiul Timișoara oferă diverse 

oportunități de colaborare cu instituții de învățământ și cultură. Colaborarea cu aceste 

instituții se desfășoară în avantajul celor implicați și al publicului, în timp ce elevilor și 

studenților li se oferă oportunități de formare profesională, publicul experimentează arta în 
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spații neconvenționale iar artişti consacraţi sau tineri artiști produc manifestări muzicale 

inedite pe aceste scene. Astfel, iată mai jos lista instituţiilor şi organizaţiilor din zonă: 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA 

 În calitate de Ordonator principal de credite, Primăria municipiului Timișoara a fost principalul 

partener sub egida căruia s-au desfășurat aproape toate activităţile Filarmonicii Banatul 

TIMIȘOARA în perioada  2017-2021, perioadă ce face obiectul prezentului Raport de 

activitate; De asemenea, concerte în spaţii neconvenţionale au fost organizate pentru PMT. 

 ASOCIAȚIA, TIMIȘOARA CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021” (acum 2023 ) 

 Începând cu anul 2011, anul înființării ”Asociației Timișoara Capitală Europeană a 

Culturii 2021”, toate evenimentele culturale desfășurate de instituția noastră au 

avut sigla acestei asociaţii pe afişele şi programele de sala ale FBT. Astfel, 

filarmonica a fosta aleasa de catre TVR , drept locatie de unde s-a transmis in 

direct rezultatul nominalizarii dintre cele patru orase finaliste. 
 

 UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA – FACULTATEA DE TEATRU ŞI MUZICA 

 În perioada lunii iunie 2017  au avut loc 2 concerte cu tineri absolvenţi ai 

Facultăţii de Teatru şi Muzica, 4 recitaluri la sediul Facultăţii de Muzică şi 2 

concerte organizate la sediul nostru, în cadrul unor deschideri de an   sau colocvii 

internaţionale ale UVT. 
 

  COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “ION VIDU” TIMIȘOARA 

 În perioada stagiunilor  2017-2021  au avut loc minim cate un  concert /anual cu 

tineri absolvenţi ai Colegiului Ion Vidu, iar orchestra de tineret a Colegiului a 

susţinut 3 concerte pe scena filarmonicii. Deasemenea Corul de Copii, condus de 

prof. Maria Gyuris au colaborat cu FBT în concerte vocal – simfonice sau acapella, 

în cadrul stagiunii normale dar şi în cadrul Festivalului Internaţional Timișoara 

Muzicală. 
 

 CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR TIMIȘOARA 

 Având peste 2000 de voluntari activi ai Casei de Cultură a Studenţilor Timișoara, 

aceasta instituţie culturală de tineret a fost aproape de noi, oferindu-ne 

dansatori şi figuranţi pentru spectacolele în aer liber (Grupul de dans Reflex şi 

Doina Timisului) 
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 ASOCIAŢIA ASOCIAȚIA PROPHILHARMONIA TIMIȘOARA 

 Asociaţia Pro Philharmonia a fost înfiinţată în 2009 cu scopul precis de susţinere a 

Filarmonicii „Banatul" din Timișoara, ca punct al cristalizării conştiinţei de sine 

cultural naţionale, în aplecarea sa către conştiinţa publicului larg şi în 

accentuarea efectelor sale asupra Timişoarei şi României. Au avut loc în perioada 

2017  doar 2 concerte organizate de către Asociația ProPhilharmonia, 1 recital  şi 

1 concert educativ, 1 “muzică la sate”, toate aceste manifestări fiind organizate în 

colaborare cu FBT.  Tot cu ajutorul acestei asociaţii am organizat şi manifestări 

culturale cu artişti străini, în general concerte non-simfonice. In stagiunile 

urmatoare , am fost sprijiniti financiar de asociatie in deplasari  Ex. Concerte in 

turnee, recitaluri de Jazz sau muzica de fanfara, muzica folclorică .   
 

 TEATRUL MAGHIAR şi TEATRUL GERMAN TIMIȘOARA 

 Aceste două instituţii subordonate Primăriei Timișoara, au fost parteneri la 

concertele organizate de către FBT în aer liber. Astfel am beneficiat de costume, 

accesorii şi chiar decoruri primite de la colegii noştrii. Deasemenea am beneficiat 

de expertiză unor scenografi şi regizori tehnici. 
 

 CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 Probabil, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara este cel mai important 

partener al Filarmonicii Banatul. La multe manifestări inedite, scenă sau 

sonorizarea au fost oferite gratuit de către Casa de Cultură. La fel, în sistem 

partenerial, Filarmonica a oferit de multe ori scena şi facilităţile sediului nostru 

pentru spectacolele folclorice organizate de Casa de Cultură a Municipiului 

Timișoara. Colaborarea a fost colegiala, gratuita si parteneriala. 
 

 În perioada supusă evaluării, F.B.T. a desfășurat activități și pentru o 

comunitate mai extinsă, susținând spectacole în turnee naționale in 

judete limitrofe, astfel: 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞITA 

 În 2017 au avut loc 2 concerte în Reşita. Dintre acestea 1 a  fost susţinut  de 

orchestra simfonică iar 1 de corul ’’Ion Romanu’’ al Filarmonicii. 
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 PRIMĂRIA CARANSEBEŞ 

 În 2016 au avut loc 1   concert  în Caransebeş. Dintre acestea 2 au fost susţinute 

de orchestra simfonică, 1 de corul ’’Ion Romanu’’  care au fost concerte vocal 

simfonice cu solişti ai filarmonicii si deasemenea un recital . In 2019 un concert la 

Episcopia Caransebesului; Orchestra si cor. 
 

 PRIMĂRIA MOLDOVA NOUĂ 

 În ultimii trei ani, filarmonica a susţinut în fiecare an, în luna Decembrie câte 

două concerte cu ocazia sărbătorilor de iarnă, concerte ce s-au bucurat de mare 

succes. Exceptand anul 2020 , concertul suspendat din cauza pandemiei. 

 Si in 2017, 2018, 2019  au avut loc cate doua concerte si un recital. 

 În ultimii cinci ani, filarmonica a susţinut prin membrii corului Ion Romanu, ca în 

fiecare an, în luna Decembrie   un concert cu ocazia sărbătorilor de iarnă, concert  

ce s-a  bucurat de mare succes. 
 

 a2.  Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); 

 PUNCTE FORTE (1) 
 

 scurtă trecere în revistă a oportunităţilor oferite de zona Timișoara, din punct de 

vedere al mediului social, economic, al infrastructurii transporturilor, dar şi al 

mediului cultural şi educativ, relevă existenţa atât a unor elemente favorizante, 

cât şi a unor puncte slabe pentru dezvoltarea interesului faţă de oferta culturală 

muzicală. 

 Astfel, poziţia geopolitică favorizează judeţul nostru prin situarea la graniţa cu 

republicile Serbia şi Muntenegru şi Ungaria, la o distanţă de 700 km de 13 

capitale europene. Timișoara este un important nod de comunicaţii şi Transport, 

localizat pe coridorul 4 de circulaţie paneuropeană. Din punct de vedere al 

populaţiei, se constituie ca avantaje nivelul ridicat de instruire, ponderea 

majoritară a populaţiei majore, un grad înalt de toleranţă şi nivel redus de 

conflicte sociale. Un factor important din perspectiva culturală este şi stabilirea în 

număr mare a unui segment de populaţie provenită din ţările Comunităţii 

Europene, ocupată în domeniul economic şi industrial, cu o mare deschidere 
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către oferta culturală locală. Tradiţia muzicală de-a lungul secolelor, tradiţie la 

nivel familial şi al micilor localităţi bănăţene, este binecunoscută, şi este unul din 

factorii favorizanţi ce au contribuit la dinamizarea întregii vieţi culturale din 

această regiune 

 Obiectiv strategic managerial al acestui punct evaluativ (1) 
 

 Ca şi manager al filarmonicii, trebuie luat în considerare avantajele faptului că 

Timișoara se afla într-o regiune economică dezvoltată. Trebuie pus în aplicare un 

plan de atragere de sponsorizări şi acte de mecenat de la firmele mari, către 

filarmonică.  

 Timișoara, locul unde viața culturală dinamică răspunde așteptărilor 

locuitorilor, economia creativă contribuie la bunăstare, iar creația artistică 

îmbrățișează experimentul. Un oraș cu o ofertă culturală diversă, conectată la 

fenomene contemporane, cu un patrimoniu cultural valorificat inovativ și unde 

interculturalitatea este asumată. 

 PUNCTE SLABE (1) 
 

 Altă constatare cu privire la evaluarea mediului cultural al Timişoarei şi al zonei se 

referă la un anume dezechilibru dintre oportunităţile economice şi cele culturale. 

Din perspectiva prezentului raport de evaluare manageriala, este vorba mai ales 

de faptul că Timișoara este printre foarte puţinele mare oraş al României în care 

Filarmonica a avut probleme cu sediul şi sala de concerte fiind într-un 

interminabil război cu RADEF-ul. Spaţiile alternative, au fost folosite relativ 

insuficient până în prezent de către Filarmonica timişoreană. Abia in ultimii trei 

ani 92017) am redat intensiv  si Gradina de Vara,  publicului. 

 Timișoara dispune de un patrimoniu arhitectural valoros, cu întregul cartier 

central declarat prin lege sit protejat, cu un potenţial turistic încă neexploatat 

suficient. 

 Obiectiv strategic managerial al acestui punct evaluativ (1)  
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 Până de curând, acest fapt nu a fost exploatat suficient, dar proiectul Timișoara-

Capitala Culturala 2021 este un pas deosebit de important pentru punerea în 

valoare a arhitecturii, alături de manifestări artistice integrate: muzica, teatru, 

spectacole etc. 

 Noul proiect Timișoara art cu generoase spatii stradale exclusiv pietonale, sau  

Timfloralis , Festivalul International de Jazz sau Bega Bulevard, sunt deosebit de 

importante. Rolul filarmonicii, trebuie să devină mult mai important, chiar printr-

o stagiune estivală în alte oraşe din judeţul Timiş, fiind nevoie de o implicare mult 

mai mare , eventual într-o stagiune estivală proprie de concerte camerale 

atractive, în punctele de mare atracţie turistică ale oraşului.  

 PUNCTE FORTE (2) 
 

 Din punct de vedere al mediului economic, Timișoara este un centru puternic, 

diversificat, cu o piaţă de consum în creştere spectaculoasă, dar ca dezavantaje 

pot fi menţionate descreşterea exporturilor, fluctuaţia mare a personalului din 

economie, persistenţa unui nivel de salarizare extrem de scăzut faţă de media 

europeană. 

 Reţeaua de învăţământ este foarte bine reprezentată în Timișoara, diversificată şi 

multiculturală, iar învăţământul privat este prezent la toate nivelele de 

şcolarizare. 

 Însă dotările tehnice sunt anacronice şi oferta educaţională nu este adaptată la 

cerinţele pieţei muncii. Exemplul este valabil şi la pepiniera artistică de la CNA. 

 Cultura are în Timișoara un centru important, cu ofertă vastă pe planul exprimării 

artistice şi educaţionale. Existenţa teatrelor în limba română, germană, maghiară, 

a operei, filarmonicii oferă un spectru larg de evenimente. Bibliotecile, 

ansamblurile artistice, muzeele şi galeriile de artă sunt prezente permanent cu 

acţiuni şi evenimente noi, care trebuie să fie interactive şi integrate nevoilor 

comunităţii. 

 Obiectiv strategic managerial al acestui punct evaluativ (2)  
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 Ca şi manager al filarmonicii, trebuie căutate căi de colaborare mai bune cu 

Bibllioteci, teatre în limbi minoritare, sau unităţi de învăţământ. Pe lângă 

concertele educative adresate elevilor, (concerte lecţie) din experienţa personală,   

exemplificam că am aplicat alte metode mai interactive de a atrage către 

filarmonică şi cititorii din biblioteci (prin organizarea de mici recitaluri în sălile de 

bibliotecă) dar şi publicul de teatru (prin acţiuni gen seri de poezie şi muzică.) 

 PUNCTE SLABE (2) 
 

 Publicul cărora acestea se adresează este relativ limitat şi specializat. Tentativele 

de diversificare a ofertei şi de atragere a unui public variat sunt relativ noi. 

Instituţiile teatrale şi muzicale au lansat programe pentru tineret, care să 

formeze publicului interesul către frecventarea instituţiilor de cultură. Procesul a 

fost de durată şi rezultatele s-au arătat lent, dar continuarea acestui cadru de 

adaptare la cerinţele publicului  ne-a  adus rezultate cu sali pline si vandute 

integral. În domeniul cultural, deşi a fost elaborată o strategie culturală la nivelul 

municipiului Timișoara, aceasta nu a  fost  suficient pusă în aplicare. Majoritatea 

instituţiilor culturale, şi în special Filarmonica, suferă din cauza absenţei unei 

corelaţii între evenimente culurale organizate de diferiţii actori culturali, privaţi 

sau bugetari. S-a constatat încă persistenţa unei reţineri în colaborarea cu 

instituţii culturale private şi organizaţii neguvernamentale. Pentru filarmonica, 

astfel de colaborări pot asigura o diversificare rapidă şi eficientă a adresabilităţii 

evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea interesului publicului 

către filarmonica, dar şi către celelate instituţii subordonate primăriei 

TIMIȘOARA, prin acţiuni concertate şi bine închegate partenerial şi conceptual 

artistic 

 Obiectiv strategic managerial al acestui punct evaluativ (2)  

 Revenirea Filarmonicii la Sala Capitol, precum şi modernizarea acestei săli au avut 

un efect deosebit de benefic, atât asupra artiştilor cât mai ales asupra publicului 

meloman. Modernizarea scenei de concerte (prin mărirea acesteia) montarea 

unei instalaţii profesioniste de iluminare şi sonorizare, precum şi refacerea şi 

îmbunătăţirea acusticii acestei săli, au fost parţial terminate. Sala dispune de cel 

mai modern sistem de climatizare (silenţios şi performant) dintre toate 
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filarmonicile din România. Majoritatea acestor fonduri sunt din surse private şi de 

la bugetul local dar şi prin folosirea intensivă, a voluntarilor la munci de 

amenajare. 

 PUNCTE FORTE (3) 
 

 Este important de menţionat că, în ultimii ani, dezvoltarea patrimoniului 

arhitectural al oraşului a dus la apariţia unor noi spaţii de expunere şi organizare 

de evenimente, cu o dotare tehnică de ultimă oră. De asemenea, improvizarea 

unor spaţii de expunere şi a unor scene de concerte noi, în cadrul unor 

supermagazine, cum este Mall-ul, care beneficiază de trafic de persoane 

substanţial, face ca zonă de interes pentru publicul timişorean să se deplaseze şi 

în afara cartierului Cetate, în zone considerate până de curând lipsite de interes 

cultural. În aceste condiţii, FBT a dezvoltat un cadru flexibil de fundamentare a 

ofertei culturale a filarmonicii, dar şi a celorlalte instituţii de artă din subordinea 

municipalităţii . Am evitat astfel, riscul de pierdere a unui public nou, interesat de 

un cadru modern şi divers de prezentare, dar şi la descreşterea publicului 

tradiţional, obişnuit cu manifestările limitate doar la sala de spectacol.  

 Obiectiv strategic managerial al acestui punct evaluativ (3)  
 

 Folosirea şi integrarea Sălii Capitol, precum şi a anexelor ei,  referindu-ne 

punctual la Gradina de Vara a FBT, prin modernizarea acestora a avut un efect 

deosebit. Această noua locatie in aer liber, a fost folosită pentru o multitudine de 

alte manifestări, de la Concerte, festivaluri de film, la Conferinţe. Simpozioane, 

workshopuri sau Adunări ale acţionarilor unor mari firme Toate aceste activităţi 

au addus un venit suplimentar la bugetul Filarmonicii. 

 Majoritatea acestor fonduri sunt din surse private de la firme din Timișoara şi 

zona de vest a României şi multe din lucrările necesare refacerii sau modernizării 

acestor spaţii au fost făcute prin folosirea intensivă, a muncii de voluntariat sau a 

altor organizaţii neguvernamentale. Concertul de la Peştera Româneşti, unde 

Primăria Timişoarei a fost de la început un finanţator generos (de peste 26 de ani 

are loc această manifestare speo-simfonică) constituie un spaţiu neconvenţional 

de tradiţie şi celebru în toată Europa. 
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 Personal am organizat ultimile 22 Concerte în Peşteră, aducând Orchestre 

celebre (Orchestra Regală Daneză, Orchestra Universitară din Szeged, Orchestră 

camerală din Viena, şi Corul Sf. Rafaillo din Zrenianin), iar în acest an voi organiza 

din nou, cel de al 31-lea Speo-Concert, în colaborare cu alţi parteneri locali şi 

transfrontalieri dar si ....Filarmonica Banatul. 

 AMENINŢĂRI 

 Principalele ameninţări la adresa filarmonicii, provenind atât din studierea 

mediului economico–social al regiunii, al activităţiilor culturale precum şi a 

nevoilor imediate ale euroregiunii DKMT, sunt evaluate de noi ca fiind 

următoarele: 

 Creşterea responsabilităţiilor financiare ale Primăriei Timișoara, către alte 
domenii de activitate (spitale, poliţie comunitară, învăţământ etc.) fără a i se 
pune la dispoziţie Primăriei Timișoara, toate sursele de finanţare de la bugetul 
statului, (necesare acestor responsabilităţi care cresc an de an), ar putea duce la 
o diminuare a fondurilor alocate culturii timişorene. Aceast fapt, bineânţeles că s-
ar repercuta şi asupra activităţii Filarmonicii Banatul din Timișoara.  

 Propunerea si  atenuarea ameninţării 

 Am  gasit  surse de finanţare complementare private, necesare Filarmonicii 

 O altă ameninţare la adresa Filarmonicii, a fost oferta culturală, a celorlalte 
instituţii de cultură de stat din Banat precum, şi concurenţa culturală privată, în 
continuă creştere. Această ofertă privată, cu o maleabilitate mare şi reacţie 
comercială rapidă şi agresivă, bine structurată în marketingul cultural local, a 
răspuns câte o dată mai bine nevoilor publicului. Oferta noastră, s-a diversificat si 
modernizat avand o buna cunoaştere a nevoilor publicului spectator simfonic în 
particular şi al consumatorului de cultură, în general. 

 
 Propunerea si rezolvarea   ameninţării a fost un scop in perioada 2017-2021 

 Deschiderea către colaborări interactive cu celelalte instituţii de cultură 

bănăţene, în special cele care sunt sub directa coordonare a Primăriei Timișoara 

şi mai ales promovarea parteneriatelor cu ONG-uri şi ONP-uri culturale din zonă. 

Căutarea unor proiecte comune cu firme de impresariat artistic locale, în proiecte 

interesante, (care nu au fost  concurenţiale cu stagiunea oficială a Filarmonicii) 
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 Pregătirea profesională a celor implicaţi în organizarea de manifestări culturale, 
marketingul cultural  neperformant, stilul de muncă de a aştepta totul de la stat 
şi finanţatorul local, sunt poate cele mai mari ameninţări. Nu este uşor să vinzi 
artă, deşi Timișoara este recunoscută ca o zonă urbană civilizată cu deschidere 
către evenimente culturale, oraş în care aprox. 25 % din populaţie frecventează 
instituţiile profesioniste culturale. 

 

 Propunerea si rezolvarea    ameninţării  

 Angajarea unor tineri, absolvenţi de facultăţi cu profil de marketing şi pe cât 

posibil specializaţi în marketing cultural au dus la diversificarea ofertei 

repertoriale. 

 Punct forte.  

 Timişoara are câteva mări personalităţi europene şi mondiale care activează în 

domeniul cultural. Ex Ioan Holender (Ex director Opera din Viena) Vasile Sirli (Ex 

Director Electrecord şi Director Artistic Eurodisney Paris), Ştefan Popa Popas – 

grafician de renume, deţinător record Guinnes Book şi singurul pictor cu lucrări în 

Vatican etc. 

 Puncte slabe.  

 Aceste mari personalitati, nu afost fost folosite deloc de catre mediul cultural 

banatean, nici de Primarie sau de catre Asociatia TM 2021. 

 a3.  Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 

 Începând cu anul 2011 am decis înființarea în cadrul structurii organizaționale a 

instituției a unui compartiment de imagine, care s-a transformat  în anul 2014 în 

Biroul Organizare, cu atribuții si de Secretariat PR. Am angajat un designer 

profesionist pentru promovarea proiectelor instituției. Această structură 

realizează afișe generale și pliante informative care cuprind programul lunar de 

spectacole. Afișele sunt postate la sediul instituției (indoor / outdoor), în locuri cu 

trafic intens din oraș (outdoor) și la sediile unor instituții (Primăria, Universitatile , 

etc) Plinatele sunt distribuite la agenția de bilete, în foaier cu ocazia spectacolelor, la 
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hoteluri, prin corespoindență direct către persoanele aflate în baza noastră de date, 

precum și cateodata în locuri cu trafic pietonal din oraș (cu acordul Primăriei 

Muncipiului Timisoara). Fiecare reprezentație este promovată pe site-ul oficial al 

instituției www.filarmonicabanatul.ro 

 Avancronica de la Radio Timișoara, prezentată săptămânal de concert maestrul 

Filarmonicii, domnul Mircea Tataru  s-a bucurat de un mare succes şi a fost un 

pas important în schimbarea imaginii filarmonicii. Ziarele şi site-urile de ştiri 

preiau acesta cronica săptămânala şi o republică în paginile lor. Acest fapt duce la 

o informare foarte bună a publicului meloman. 
 

 Din anul 2016 am hotărât montarea a doua plasme mari care transmit imagini cu 

sunet din concertele filarmonicii. Aceste plasme sunt montate în vitrine, spre cu 

vizibilitate maximă dinspre bulevard. Multă lume se opreşte chiar şi noaptea să 

privească şi să asculte concertele filarmonicii, ce au avut loc în spaţii 

neconvenţionale, din turnee internaţional sau concerte din sala noastră. 
 

 Tot pentru îmbunătăţirea imaginii şi a percepţiei publicului am donat din partea 

membrilor Prophilharmoniei încă 6 plăci cu personalităţi muzicale care au 

concertat în Timișoara. Valoare acestor placi ete de peste 8.000 de euro.  

 Este vorba despre muzicienii: j. Strauss. J Brahms. Gh. Dima. J.Joachim. Sabin 

 Dragoi şi Fr. Liszt. 

 O altă sponsorizare a fost făcut pentru iluminarea acestor placi din fata 

filarmonicii (Aleea Muzicienilor). Valoarea lucrării este de 5.000 euro 

 Diversificarea materialelor de promovare a activităţii Filarmonicii, au fost alte 

măsuri luate. Au fost trimise cca. 100 de comunicate de presă. Lista abonaţilor şi 

a cititorilor pe site-ul nostru, al Filarmonicii a depăşit numărul de 20.000. 

Comunicatele au avut două componente şi au anunţat pe de o parte concertele şi 

recitalurile programate săptămânal, dar şi evenimentele speciale. 

 Am mai folosit si programe de sala , oferite gratuit publicului spectator. 

 

 a4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 
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 În perioada prezentului raport de activitate au avut loc 2 consultări cu publicul 

spectator dar mai ales cele 4 consultări cu grupurile de beneficiari din domeniul 

artistic au fost elocvente.  
 

 Astfel o măsură pentru cunoaşterea mai aprofundată a cerinţelor publicului a fost 

aceea că la casieria filarmonicii să se încurajeze schimbul de impresii, preferabil în 

scris, referitor la repertoriul nostru. 
 

 Altă măsură a fost discuţia cu Asociaţia Seniorilor de la Primăria TIMIȘOARA. În 

urma acestor discuţii s-a stabilit o colaborare deosebit de benefică. Pensionarii ne 

ajută la concerte făcând muncă voluntară de plasatori, garderobieri etc., iar noi 

am oferit carduri de fidelitate cu acces gratuit pentru persoanele vrâsnice care de 

zeci de ani frecventează concertele noastre.  
 

 Astfel, am descoperit ca pe langa publicul spectator, ma exista si alte categorii de 

beneficiari ai activitatii filarmonicii Banatul  Am luat masuri de promovare 

agresiva a stagiunii si am reusit vanzari spectaculoase. 

 

 

 a5.   Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei,  perioada 2017-2021; 

 Publicul spectator, traditional al filarmonicii 

 Copiii si publicul tanar 

 Studenti si elevi de la Facultatea de Muzica sau Colegiul de arta  

 Studenti de la alte facultati decat cele de arta 

 Turisti, care doresc sa faca weekend-ul in Timișoara 

 Mediul academic, care inchireaza sala filarmonicii pentru conferinte 

 Firme private, care doresc concerte cu dedicatie pentru angajatii lor 

 Firme de impresariat, romanesti si straine ce organizeaza alte spectacole 

 Partide politice care inchireaza sala pentru congrese sau alegeri 

 ONG-uricare organizeaza actiuni sau concerte de caritate 
 

 a6.  Profilul beneficiarului actual. 

 Din discuţiile purtate cu reprezentanţi ai diverselor comunităţi profesionale din 

Timișoara, am constatat un interes minim şi pentru spectacole de tip 
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neconvenţional (concerte de muzica contemporana, recitaluri de lieduri, concerte 

de muzică de cameră etc.). În acest context demersurile noastre sunt canalizate 

spre o proporţionare corectă a acestui tip de concerte cu spectacolele concert 

clasice   sau cele  educative pentru copii.  

 Acest lucru este impus cu stringenţă de profilul artistic al filarmonicii, instituţie 

organizatoare de spectacole, mai ales în contextul existenţei unei instituţii 

concitadine, Opera Nationala Romana Timișoara al cărui specific este exclusiv 

bazat pe organizarea de spectacole  de tearu liric , opera si opereta.   

 Deasemenea în rândul publicului tânăr şi foarte tânăr am putut constata 

preferinţe spre spectacole de tip educativ (cu prezentări şi exemplificări în detaliu 

a unor fragmente din lucrari muzicale).  

 Aşadar, portretul robot al spectatorului ce vine în sala de concerte este 

diferenţiat după criteriul vârstei. În momentul actual, spectatorii nostri se 

situează la doua extreme: copii între 5 şi 25 ani şi adulţi peste 45 de ani. 

 Copii: preponderent proveniţi din mediul urban cu ofertă culturală destul de 

variată , învăţând la instituţii de nivel mediu şi peste mediu, provenind din familii 

cu venituri medii şi peste medii, având ca pregătire studii medii sau superioare; 

 Adulţi 1: provenind din mediul urban (în special Timișoara), venituri medii şi 

peste medii, preponderent ocupaţii liberale, studii medii sau superioare, fidelizaţi 

ca spectatori de simfonic dar si de operă şi operetă, constituind un public 

constant şi destul de conservator. Este publicul care urmăreşte viaţa culturală în 

toate aspectele ei, poziţionaţi între spectacolele de divertisment de bună calitate 

şi oferta culturală mai complexă a concertelor simfonice şi ale spectacolelor de 

operă şi operetă. Public specializat care face cu simţ critic comparaţie şi distinge 

cu claritate genul de operă şi operetă faţă de teatrul de revistă sau dramatic. 

 Adulţi 2: public întâmplător, cu venituri medii şi mari, studii medii şi superioare, 

lucrând în mediu de stres şi cu program prelungit, pentru care prezenţa la unele 

spectacole este o întâmplare. Pentru ei concertele simfonice sau spectacolelel de 

opera şi opereta sunt un divertisment, nefăcând foarte clar distincţia între cele 
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două genuri. Angajaţi ai unor companii multinaţionale, în administraţia publică 

locală sau centrală. 

 Pensionari: adulţi cu venituri medii, cu studii superioare sau medii, având copii în îngrijire sau 

fiind singuri, este un mod de educare în primul caz şi de relaxare nostalgică în cel de-al doilea. 

De obicei reprezintă un public ce compară activitatea actuală cu trecutul istoric al filarmonicii, 

aşa cum l-au perceput de-a lungul anilor. 

 Persoane active in mediul universitar, care doresc sa organizeze manifestari cu puternic 

impact profesional si international, persoane culte dar nu intotdeauna cu avansate 

cunostinte in domeniul muzical. 

 Studentii si elevii de la liceul de muzica si de la facultatea de muzica, impreuna 

cu profesorii lor. Din pacate, este un grup interesat mai mult de postura de a fi pe 

pe scena decat de acela de spectator. Totusi situatia in 2017 s-a imbunatatit mult 

.  

 Una dintre marile noastre surprize a fost solicitatrea unor firme de turism din 

TIMIȘOARA, de a inchiria locuri pentru intreaga stagiune. Aceste firme au platit in 

avans cate o loja centrala, aducand la fiecare concert turisti care sunt in orasul 

nostru fie cu afaceri fie in scop recreativ, şi care au apelat la serviciile acestei 

firme.  

 Ligile de studenţi sunt mai nou partenerii noştri. Este interesant de a descrie 

profilul acestui grup ţinta, grup care până acum nu era luat în considerare de 

către noi. Aceste ligi studenţeşti gestionează activităţile extra academice a peste 

50.000 de studenţi din Timișoara. Iniţial, noi am oferit un număr mic de invitaţii la 

ligile studenţeşti importante. La ora actuală nu putem onora necesarul de invitaţii 

cerute de către ei şi astfel mulţi studenţi au devenit spectatori plătitori la 

concertele noastre (bineînţeles beneficiind de reduceri importante!) 

 Pensionari cu venituri  de subzistenta. FBT a acordat acces gratuit la recitalurile 

si concertele sale, la 200 persoane ce fac parte din acest grup defavorizat. 
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EVOLUȚIA  PROFESIONALĂ  A INSTITUȚIEI ȘI  PROPUNERI      

PRIVIND  ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACESTEIA 

 

 b1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale  

                          la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii; 

 FBT a incercat in aceasta perioada de un an , sa implementeze cat mai mult din 

obiectivele cuprinse in  Strategia culturală a municipiului Timișoara pentru 

perioada 2014-2024 . S-a reusit mult sa se implementeze dar nu suficient .   
 

 Aceasta strategie a fost realizată în cadrul contractului „Dezvoltarea strategiei 

culturale pentru TIMIȘOARA,  si a fost un factor important in castigarea titlui de 

Capitala a Culturii Europene in anul 2021, acum reprogramat pentru 2023 
 

 FBT  a participat la organizarea unor dezbateri pe tema Capitală Culturală 

Europeană” , parte a proiectului „Poli culturali” - Politica culturală, instrument de 

dezvoltare comunitară şi regional si am prezentat verbal opiniile noastre. 
 

 FBT este convinsa ca prin strategia culturală, Primăria Municipiului Timișoara se 

raportează la fenomenul cultural local, conectat la importanţa oraşului pentru 

judeţ şi pentru regiunea de Vest, pentru restul ţării iar in 2023 a culturii 

Europene. 
 

 TIMIȘOARA este unul dintre cei 8 poli de creştere ai României şi în corespondenţă 

cu spaţiul euroregional şi cu potenţialul de colaborare şi prezenţă la nivel 

internaţional. De aceea, Strategia culturală Filarmonicii a fost conectata total la 

Strategia Primariei Timișoara, si a venit în întâmpinarea nevoilor oraşului de 

dezvoltare prin cultură, de implementare a noi metode de turism cultural.  
 

 FBT sprijină eforturile comune ale artiştilor, ale operatorilor culturali şi ale 

administraţiei publice de a aduce cultura de calitate în viaţa oamenilor din zona. 

 Tinand cont de faptul ca Timișoara va fi Capitala a Culturii Europene 2023, FBT va 

fi una dintre institutiile cele mai active atat in perioada premergatoare  anului 

2023 cat si in anul in care vom fi efectiv implicati ....  super activ  cultural. 
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 b2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 Un prim pas in vederea formării unui public  constant, a fost reprezentat de 

prospectarea necesitătilor culturale ale publicului. Sondajele au dus la stabilirea 

unor politici repertoriale, adecvate atât criteriului economic cât şi a celui 

educational. 

 Activitatile noastre din punct de vedere organizatoric, au fost orientate, astfel : 
 

 abonamentele la concert grupate pe serii ( situatie absolut nerentabila ) ; 

 concertele lectie (educative) ; 

 facilităti acordate tinerilor posesori ai cardurilor tip PROCULTURA 

 facilităti acordate pensionarilor; 

 accesul gratuit la repetitii şi concerte pentru elevii şi studentii din învătământul 

muzical sau general; 

 accesul gratuit al presei, radio şi TV la activitatea tuturor formatiilor muzicale. 
 

 b3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

 Directiile intreprinse pentru dezvoltarea organizatorica a FBT au fost: 

 Colectarea de date cantitative şi calitative de încredere, necesare analizei 

domeniului cultural general si in special cel muzical 

 Evidentierea faptului ca Interesul public ghidează toate acţiunile administraţiei 

publice locale şi ale culturii publice , acest fapt reflectandu-se in bugetul alocat 

 Viaţa culturală se bazează pe relaţiile pe care aceasta le dezvoltă în regiune, la 

nivel naţional şi internaţional. (actiuni de promovare a Timișoarei in turnee) 

 Transformarea punctelor tari în avantaje competitive şi în potenţial   dezvoltare  

 Recunoasterea culturii ca motor de dezvoltare individuală şi comunitară;  

  Respectul democratic faţă de cetăţean şi operatorii culturali în dezvoltarea de 

politici publice;  

 recunoaşterea valorilor de patrimoniu şi punerea în valoare a acestora;  

  sprijin pentru cultura contemporană;  

 considerarea libertăţii de expresie ca element fundamental al creativităţii  

 recunoaşterea importanţei legăturilor dintre cultură şi societate; 

 

Continuam msi jos,  in acest Raport cu o descriere anuala a activitatilor FBT  
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C. ORGANIZAREA / SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI 2017 

 

 c1. măsuri de organizare internă; 

 În perioada raportată, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a funcţionat în 

baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Consiliul 

Local al Municipiului TIMIȘOARA nr.57/28.02.2012 şi a propriului 

Regulament Intern, aprobat prin Decizia directorului general 

nr.38/03.09.2012, aceste documente nefiind actualizate în cursul anului 

2017. Organizarea şi funcţionarea instituţiei se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare valabile la data 

întocmirii raportului, în baza prevederilor OG nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea 

nr.353/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a OUG 

nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

 c2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 S-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Statul de 

funcţii şi Organigrama instituţiei pentru anul 2017, care au şi fost aprobate 

potrivit HCLT nr.289/28.07.2017. 
 

 c3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 
 

 CONSILIUL ADMINISTRATIV 
 

 Pe parcursul anului 2017, componența Consiliului Administrativ al Filarmonicii 

„Banatul” din Timișoara, organism cu rol deliberativ potrivit prevederilor art.19 

din OG nr.21/2007, cu atribuţii ce vizează problemele administrative , s-a 

modificat de mai multe ori, astfel: 

 ca urmare a Adresei Sindicatului Filarmonicii „Banatul” Timișoara 

nr.18/03.02.2017 înregistrată la instituţie sub nr.363/03.02.2017 privind 

înlocuirea domnului Lupulescu Florin Horia, Președinte al Sindicatului din 

calitatea de reprezentant al sindicatului reprezentativ în Consiliul Administrativ al 
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instituției, cu domnul Sînmărtinean Adrian Cezar, ca urmare a deciziei membrilor 

organizației sindicale, începând cu data de 03.02.2017, prin Decizia 

nr.29/03.02.2017 a directorului general, s-a schimbat componența Consiliului 

Administrativ, după cum urmează: 

 

 Gârboni Ioan Coriolan, Director general   Preşedinte; 

 Fonoş Ioan Marius, Director adjunct              Membru; 

 Stan Cristina, Contabil şef     Membru; 

 Haulică Diana Mariana, Consilier juridic   Membru; 

 Ştefan Constantin Sandu, Reprezentant CLT             Membru; 

 Roxana Ionela Constantin, Reprezentant PMT  Membru; 

 Sînmărtinean Adrian, reprezentant  Sindicat              Membru. 

 ca urmare a Adresei Sindicatului Filarmonicii „Banatul” Timișoara din data de 

03.04.2017 înregistrată la instituţie sub nr.1185/03.04.2017 privind retragerea 

domnului Sînmărtinean Adrian din calitatea de reprezentant al sindicatului 

reprezentativ în Consiliul Administrativ şi înlocuirea acestuia cu domnul 

Lupulescu Florin Horia – Președinte al Sindicatului Filarmonicii „Banatul” 

Timișoara, începând cu data de 03.04.2017, prin Decizia nr.66/03.04.2017 a 

directorului general, s-a modificat din nou componența Consiliului Administrativ, 

în sensul înlocuirii domnului Sînmărtinean Adrian cu domnul Lupulescu Florin 

Horia – Președinte, restul componenței rămânând neschimbată. 

 ca urmare a revocării, începând cu data de 07.08.2017, Dispoziţiei Primarului 

Municipiului Timișoara nr.750/16.06.2016 privind numirea reprezentantului 

ordonatorului principal de credite, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii 

„Banatul” din TIMIȘOARA, în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timișoara 

nr.1405/29.08.2017 referitoare la numirea noului reprezentant al ordonatorului 

principal de credite în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” din 

Timișoara, înregistrată la Filarmonica „Banatul” Timișoara sub 

nr.2804/31.08.2017, începând cu data de 04.09.2017, prin Decizia 

nr.318/04.09.2017 a directorului general, s-a schimbat componența Consiliului 

Administrativ, în sensul înlocuirii d-nei Roxana Ionela Mircea (fostă Constantin) cu 

d-ra Jianu Laura Lavinia, Consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Locale, 

Regionale şi Naţionale a Primăriei Municipiului Timișoara, ca reprezentant al 
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ordonatorului principal de credite, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii 

„Banatul” din Timișoara, astfel: 

 Gârboni Ioan Coriolan, Director general   Preşedinte; 

 Fonoş Ioan Marius, Director adjunct              Membru; 

 Stan Cristina, Contabil şef     Membru; 

 Haulică Diana Mariana, Consilier juridic   Membru; 

 Ştefan Constantin Sandu, Reprezentant CLT             Membru; 

 Jianu Laura Lavinia, Reprezentant PMT   Membru; 

 Lupulescu Florin Horia, Președinte  Sindicat             Membru. 

 Atribuţiile şi modul în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Administrativ sunt 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia, aprobat prin 

HCLT nr.426/27.11.2007. 

 În cursul anului 2017, Consiliul Administrativ s-a întrunit de 10 (zece) ori 

(respectiv, în 10.01.2017, 25.01.2017, 21.02.2017, 10.03.2017, 12.05.2017, 

07.06.2017, 21.06.2017, 20.09.2017, 11.10.2017 și 08.11.2017), la solicitarea 

directorului general şi s-au adoptat hotărâri cu majoritate de voturi, în număr de 

53 ( de la nr.26 la numărul 78).  

 

 CONSILIUL ARTISTIC 

 Pe parcursul anului 2017, componența Consiliului Artistic al Filarmonicii 

„Banatul” din Timișoara, organism de specialitate cu rol consultativ potrivit 

prevederilor art.19 din OG nr.21/2007, cu atribuţii vizând propuneri în alcătuirea 

repertoriului, a structurii proiectelor şi programelor culturale, precum şi a 

strategiei artistice a instituţiei, s-a modificat prin Decizia directorului general 

nr.30/03.02.2017, după cum urmează: 

 Gârboni Ioan Coriolan, Director general   Preşedinte; 

 Costin Gheorghe, Dirijor Orchestră              Membru; 

 Popa Radu, Dirijor Orchestră               Membru; 

 Todea Iosif, Dirijor Cor                Membru; 

 Trincă Cătălina, Concert-maestru    Membru; 

 Roman Cătălin Doru, Solist concertist              Membru; 

 Niculescu Mihaela Codruța, Șef partidă sopran  Membru; 

 Oniță Lucian Viorel, Șef partidă bas               Membru; 
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 Secoșan Felicia, Consultant artistic                               Invitat permanent; 

 Olariu Andreea, Consultant artistic                                   Invitat permanent. 

 Secretariatul Consiliului Artistic a fost asigurat de către d-na Dragomirescu 

Marioara, Referent în cadrul Compartimentului Organizare - Marketing. 

 Atribuţiile şi modul în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Artistic sunt 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat prin 

Decizia nr.30/03.02.2017 și anexat acesteia. 

 În cursul anului 2017, Consiliul Artistic s-a întrunit, la solicitarea directorului 

general, o singură dată (respectiv, în data de 20.03.2017),  având pe ordinea de zi 

organizarea și desfășurarea evenimentelor privind Sărbătorirea celor 70 de ani de 

la înfiinţarea Filarmonicii „Banatul” TIMIȘOARA. 
 

 COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 

 Pe parcursul anului 2017, nu au avut loc modificări în ceea ce privește 

componența Comisiei de Etică și Disciplină de la nivelul Filarmonicii „Banatul” 

Timișoara, comisie cu atribuţii privind efectuarea cercetărilor prealabile 

disciplinare a angajaților ca urmarea săvârșirii de către aceștia a unor fapte 

sesizate ca fiind abateri disciplinare, astfel că, Decizia nr.11/29.01.2015 este încă 

în vigoare. 

 În cursul anului 2017, Comisia de Etică şi Disciplină s-a întrunit o singură dată, 

având loc o singură cercetare disciplinară prealabilă. 
 

 c4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, 

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 
 

 FLUCTUAŢIE DE PERSONAL 

 În anul 2017,  numărul personalului contractulal a prezentat următoarea 

fluctuaţie,  în conformitate cu necesităţiile instituţiei: 
 în ianuarie ,  numărul personalului contractulal era în număr de 185 de persoane; 

 în iulie , numărul personalului contractulal era în număr de 166  de persoane. 

Scăderea personalului contractual se datorează încetării de drept a unor 

contracte de muncă , contracte încheiate pe perioadă determinată pentru 

stagiunea 2016-2017; 
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 începând cu 1 septembrie 2017, numărul de posturi existent în statul de personal 

crește,  ca urmare a aprobării statului de functii de către ordonatorul principal de 

credite; 

 în octombrie, numărul personalului contractulal crește la 185, ca urmare a 

angajării de personal pe perioadă nedeterminată, precum și prin ocuparea pe 

perioada determinată,  a unor posturi în conformitate cu Ordonanţa nr. 21 din 31 

ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte. 

 În luna decembrie , numărul personalului contractual  este de 189 de persoane. 

 

 CURSURI PERFECŢIONARE 

 Pentru obţinerea de rezultate profesionale cât mai bune şi pentru respectarea 

Planului de perfecţionare al instituţiei, personalul contractual a participat la  

seminarii și la cursuri de perfecţionare  . 

 Aceste seminarii și cursuri s-au desfasurat in perioadele din tabelul de mai jos, cu 

tematici bine alese și absolut necesare pentru specializarea și dezvoltarea 

personalului Filarmonicii Banatul Timișoara și au fost platite din fonduri proprii : 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Funcția Durata cursului Tipul cursului de 
perfecționare / 

formare 
profesională 

1 Bociat Călin Operator 
sunet 

13.03- 19.03.2017 Live Sound Engineering 

2 Dragomirescu Mărioara Referent de 
specialitate 

26.06-05.07.2017 Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune   

3 Avramescu Ionela 
Denisa 

Economist 16.07-23.07.2017 Elaborarea 
procedurilor de sistem 
și operaționale în 
cadrul entității publice 

4 Foale Zorana Economist 07.08-13.08.2017 Managementul 
financiar bugetar în 
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instituții și autorităși 
publice 

5 Izdrescu Rodica Referent de 
specialitate 

07.08-13.08.2017 Managementul 
financiar bugetar în 
instituții și autorităși 
publice 

6 Hanghicel Firuca Economist 14.08-20.08.2017 Tehnici de negociere 

7 Stan Cristina Contabil șef 17.08-21.08.2017 Contabilitatea 
instituțiilor 
publice.Control 
financiar preventiv. 
Noutăți legislative 

8 Pataki Daniela Valeria Economist 28.08-03.09.2017 Implementarea 
sistemului Forexbuc 

 

 EVALUAREA PERSONALULUI INSTITUŢIEI 

 Evaluarea personalului instituţiei s-a realizat în perioada 1 februarie- 15 martie, în 

conformitate cu art.26 alin.(6) din  Legea nr.284/28.12.2010, privind salarizarea 

unitara a personalului platit din fonduri publice; şi Dispoziţia nr.1122/19.04.2011 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfasurare a examenului de 

promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual, cu 

repectarea Regulamentului nr.1083/11.05.2015, privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului  

contractual  din Filarmonica „Banatul” TIMIȘOARA. 

 

 PROMOVAREA PERSONALULUI INSTITIŢIEI 

 În urma evaluării anuale a  personalului institiţiei, în luna iunie a fost organizat 

examen de promovare pe trepte/grade profesionale a personalului contractual 

care îndeplineau condiţiile impuse de Legea nr.284/28.12.2010 privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice şi Hotărârea 

Guvernului nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor artistice si a criteriilor de promovare in grade sau 
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trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar platit din fonduri publice,cu modificările și competările aduse prin 

Hotărârea nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014, după cum urmează: 

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Orchestră în urma 

căruia au fost promovaţi: un Șef de partidă, de la grad profesional I la grad 

profesional IA, 6 artiști instrumentiști de la grad profesional I la grad profesional 

IA , un artist instrumentist de la de la grad profesional II la grad profesional I şi un 

Instrumentist treaptă profeională II, la Artist instrumentist grad profesional II, ca 

urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Cor în urma căruia au 

fost promovaţi: 10 Artiști lirici de la grad profesional I la grad profesional IA, iar 

un Artist liric a fost definitivat pe post ca urmare a .  
 

 ANGAJAREA DE  PERSONAL PENTRU INSTITIŢIEI 

 Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii instituţiei, în perioada septembrie- 

noiembrie 2016 au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

în conformitate cu Hotărâre nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual, după cum 

urmează: 

 În data de 12.09.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de 

audiitor din Compartimentul Audit Intern, precum și pentru postul de Referent 

de specialitate din Compartimentul Organizare Marketing,  în urma căruia au fost 

angajat un auditor cu Contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

 În perioada 25.09-28.09.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor 

vacante din Compartimentele Orchestră și Cor,  în urma căruia au fost angajate 9 

persoane cu Contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 În perioada de 26.09-28.09.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea postului 

vacant de Șef Birou Resurse Umane,Comunicare, precum și pentru postul de 

portar din cadrul Serviciul auxiliar Scenă, în urma căruia au fost angajat 2 

persoane cu Contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 
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 În perioada 16.10-20.10.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea postului 

vacant de Concert Maestru din Compartimentul Orchestră, concurs care a fost 

anulat din motive procedurale; 

 În perioada 16.10-20.10.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor 

vacante de: referent de specialitate la Compartimentul Organizare Marketing, 

curier la  Serviciul Financiar Contabil și portar( cu atribuții de pompier) la  

Serviciul auxiliar Scenă,  în urma căruia au fost angajate 2 persoane cu Contract 

de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 În perioada de 06.09-09.11.2017, s-a organizat concurs pentru ocuparea 

posturilor vacante de economist – salarizare și economist deconturi finanțări 

nerambursabile în cadrul Biroul Resurse Umane, în urma căruia au fost angajate 2 

persoane cu Contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

 SANCŢIONAREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI 

 În cursul anului 2017, Comisia de Etică şi Disciplină s-a întrunit o singură dată, 

având loc o singură cercetare disciplinară prealabilă, respectiv: 

 în data de 20.06.2017, conform Procesului – verbal nr.2350, în vederea efectuării 
cercetării disciplinare prealabile a domnului Lupulescu Florin Horia, cercetare 
care s-a finalizat cu nesancţionarea disciplinară a angajatului în cauză, potrivit 
Raportului Comisiei de Etică şi Disciplină nr.2374/21.06.2017, aprobat astfel de 
către directorul general al instituţiei. 

 

 c5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor; 

 

 Filarmonica Banatul Timișoara a primit în folosință gratuită Clădirea Capitol și 

radina de vară aferentă acestei clădiri, conform H.C.L.T.nr.73/27.03.2007. 
 Pentru desfășurarea activității artistice proprii, Filarmonica utilizează  

următoarele spații: 

- o sală de concerte cu o capacitate de 878 de locuri, 
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- 2(două) foaiere pentru primirea publicului, la parter și la etajul 

Clădirii Capitol, 

- mai multe săli de repetiție pentru fiecare partidă de 

instrumente, 

- 1(una) bibliotecă de partituri muzicale,  

- 9(nouă) birouri administrative,  

- 2(două) casierii de vânzarea biletelor, 

- 1(una) magazie de materiale și obiecte de inventar, 

- 1(una) cabină lumini, 

- -1(una) cabină sonorizare,  

- -1(un) atelier, alte spații de depozitare,  

- -10(zece) grupuri sanitare. 

- În anul 2017, Filarmonica Banatul Timișoara a efectuat lucrări 

de reparații curente de volum redus a spațiilor deținute, în 

scopul menținerii condițiilor optime de desfășurare a activității 

artistice proprii. 

- În perioada supusă evaluării, Filarmonica a achizitionat servicii 

de reparații curente și capitale a unor instrumente muzicale 

vechi, aflate în patrimoniul instituției, pentru aducerea lor la 

caracteristicile tehnico-funcționale solicitate de standardele 

muzicale. 

 Filarmonica a achizitionat, în cursul anului 2017, echipamente de lumini 

și sonorizare pentru îmbunătățirea activității artistice a instituției. 

 c6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată. 
 

 În cursul anului 2017 (respectiv, la data de 19.04.2017)  a avut loc la sediul 
instituţiei un control al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 
judeţului Timiş, având ca tematică apărarea împotriva incendiilor şi protecţia 
civilă, prin respectarea prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale OUG nr.21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, codificată şi 
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completată cu OUG nr.1/2014 şi ale HG nr.1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. În urma 
controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal nr.72238/TM/19.04.2017, s-au 
constatat câteva nereguli, astfel că a fost sanţionată persoana responsabilă cu 
atribuţii privind prevenirea, stingerea incendiilor şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă din cadrul instituţiei, sancţiunea aplicată fiind avertismentul verbal, 
urmând ca de modul în care au fost remediate deficienţele constatate să fie 
informat, în scris, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului 
Timiş, până la data stabilită prin procesul - verbal de control (respectiv, 
15.05.2017). Totodată, a fost desfăşurată de către organul de control şi o 
activitate de informare preventivă, urmată de o instruire a unui număr de 6 
(şase) angajaţi, cu privire la modul de folosire al unui stingător pentru incendiu de 
tip P6. De asemenea, au fost distribuite un numar de 25 de pliante cu reguli de 
urmat în caz de urgenţă.  

 În cursul anului 2017 au avut loc la sediul instituţiei două controale ITM, astfel ; 
 în perioada 01.02.2017 - 08.02.2017 un control, având ca tematică verificarea 

respectării prevederilor Legii nr.53/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale HG nr.500/2011, actualizată, precum şi ale 
Ordonanţei nr.21/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În urma 
controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal nr.73122/08.02.2017, nu s-au 
impus de către organul de control, măsuri de realizat în sarcina instituţiei; 

 La data de 06.12.2017 un control, având ca tematică verificarea respectării 
prevederilor Legii nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale HG nr.500/2011, actualizată, ale Legii nr.153/2017, precum şi ale 
Ordonanţei nr.21/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În urma 
controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal nr.77276/06.12.2017, s-a impus 
de către organul de control o măsură (recomandare) în sarcina instituţiei, în 
sensul respectării prevederilor art.5 din Legea nr.53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind principiul egalităţii de tratament 
faţă de toţi salariaţii şi angajator, aşa cum aceste prevederi sunt transpuse atât în 
Regulamentul intern al instituţiei, aprobat prin Decizia nr.38/03.09.2012, cât şi în 
Codul Etic, aprobat prin Decizia nr.44/30.12.2011, urmând ca de modul aducerii 
la îndeplinire a măsurii dispuse să fie informat, în scris, Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Timiş, până la data stabilită prin procesul - verbal de control (respectiv, 
11.12.2017).   

 

 

 LITIGII PE ROLUL INSTITUŢIEI 
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În cursul anului 2017 au fost pe rolul instanţelor de judecată un număr de 283 procese, 
în diferite stadii procesuale, după cum urmează: 
 

o TRIBUNAL – total 282 dosare din care: 
 6 dosare având ca obiect obligaţia de a face, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanţă) = 6  
 Filarmonica „Banatul” Timișoara intimată (apel) = 2  
 186 dosare având ca obiect drepturi băneşti, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara reclamantă (prima instanţă) = 4  
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanţă) = 182 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara intimată (apel) = 111  
 89 dosare având ca obiect pretenţii, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara reclamantă (prima instanţă) = 89  
 1 dosar având ca obiect nulitate act, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanţă) = 1 

o CURTEA DE APEL – total 113 dosare din care: 
 2 dosare având ca obiect obligaţia de a face, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara apelantă - intimată = 1 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara intimată- pârâtă = 1  
 111 dosare având ca obiect drepturi băneşti, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara intimată- pârâtă = 111  

 
 

D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

 

 d1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat 
cu bilanţul contabil al perioadei raportate: 

 d.1.1. Bugetul de venituri  și cheltuieli - (estimări şi realizări) - în anul 2017    

– lei – 

 2017 

 
BVC aprobat 

(estimari/realizăr
i) 

Executie BVC 
(estimari/realiz

ări) 
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Venituri totale din care: 12.250.000/ 

13.573.055 

13.573.055/ 

12.691.616 

Subvenţii buget local 11.570.000/ 

12.885.614 

12.885.614/ 

12.015.582 

Venituri proprii (totalitatea surselor 
atrase)  

480.000/ 

450.941 

450.941/ 

448.884 

Fonduri nerambursabile  
200.000/ 

236.500 

236.500/ 

227.150 

 

 d.1.2. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a 
cheltuielilor instituţiei (%): (formula de calcul: venituri proprii/cheltuieli totale) 

 

 

 d.1.3. .  Veniturile proprii realizate , previzionate sa fie obținute din activitatea 
de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ 
întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea 
celorlalte facilităţi practicate: 

– lei –
Anul 

Venituri din vânzări de bilete  

Estimări Realizări 

2017 280.000 263.272 

 

 
2017 

(estimari/realizări) 

 
5,44/ 

5,36 

file:///C:/Users/User/My%20Documents/ion/raport%20anual/User%20X/Local%20Settings/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM%23%23
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 d2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada 
raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din 
următorul tabel: 

 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 

2017 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 
venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 
beneficiari 

253,76 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 27.150 

3. Număr de activităţi educaţionale 18 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate 
de presă) 

Vedeti dosarul de presa anexat Raportului 

5. Număr de beneficiari neplătitori 32.100 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 54.108 

7. Număr de expoziţii/Număr de 
reprezentaţii/  

173 

8. Număr de proiecte/acţiuni   12 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 263.272 

10.  Venituri proprii din alte activităţi 185.612 
 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE 
ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, 

CONFORM SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI 

 

 e1. viziune; 

 Am îndeplinit funcţii de conducere în diverse ONG -uri culturale ca 
preşedinte sau coordonator de proiecte europene nerambursabile, dar 
şi ca director, încă din 1992, al unei firme de impresariat artistic, 
având şi atestarea nominală din partea Ministerului Culturii.  

 Precizarea nu e una de circumstanţa, ci vrea să atragă atenţia asupra 
faptului că acest interval de timp a însemnat şi demararea unor 
acţiuni descrise ca deziderative, creându-mi o viziune aparte despre 
rolul unei instituţii muzicale.  
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 Aici este vorba despre o instituţie de o mare valoare, a cărei 
fundamentare economică şi de personal s -a făcut în regim de 
supravieţuire în anii comunişti şi în cei cincisprezece ani de după 
1990. Abia după 2006 am reuşit să măresc cu 20 de posturi schema 
filarmonicii şi să o pornesc pe un drum anevoios către adevărata  
performanţă.  

 A treia nuanţare tine de faptul că, înainte de a vorbi despre o viziune 
aparte a unui proiect managerial, aş îndrăzni să cred că e nevoie de o 
„filosofie”, de un concept instituţional clar şi simplificat , pe înţelesul 
tuturor.De aceea si raportarea se face la activitatile proiectului 
aprobat.  

  În linii mari, cred că o abordare contemporană a conceptului de 
instituţie muzicală, care este intim legată de reconsiderarea 
conceptului de cultură.   

 Cred că o abordare adecvată a conceptului de filarmonica, va trebui să 

depăşească şi caracterul static-institutional, de stagiune simfonică 

anosta, cu miros de mucegai, de „purismul” estetizant al conţinutului, 

şi deficitul de imagine al instituţiilor de cultură.  

 Cu un singur ţel: adecvarea la specificul locului, la exigenţele timpului 

şi dinamica tendinţelor. Filarmonica trebuie să fie instituţia 

comunităţii de care aparţine şi nu a unui grup de interese sau a unei 

persoane.  

 Viziunea noastră se referă la abordarea pragmatică privind ACTIVITĂŢILE din 

anul când vom fi Capitală a Culturii Europene 2023. La sprijinul total, 

necondiţionat pentru acest important deziderat al comunităţii din regiunea de 

vest a ţării. 
 

 E2. Misiune; 

 Instituţiile publice de spectacole şi concerte au ca obiectiv principal 

promovarea valorilor cultural artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional 

şi internaţional.  
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 Misiunea Filarmonicii Banatul din Timișoara este aceea de a promova prin 

concerte şi alte manifestări: creaţia muzicală profesionistă, (creaţie naţională şi 

universală, clasică şi contemporană) şi de a prezenţa publicului timişorean, din 

judeţul Timiş, din ţară sau din străinătate: concerte simfonice, semisimfonice, 

camerale, recitaluri, alte manifestări artistice, integrate nevoilor societăţii 

culturale. 

 Aceste manifestări trebuie să fie de o înaltă calitate şi ţinută artistică, 

academică, folosind întreg patrimoniul său material şi artistic, precum şi 

resursele umane artistice sau organizatorice valoroase de care această 

instituţie muzicală dispune.  

 De asemenea, ca misiune permanentă, revine filarmonicii şi obligaţia de a 

promova creaţii muzicale noi, inedite, de a descoperii şi prezenta tinere talente 

muzicale, de a completă, dezvolta şi aprofunda contactele parteneriale cu alţi 

operatori culturali din ţară şi din străinătate. Pentru realizarea acestor obiective 

esenţiale instituţia are nevoie de spaţii adecvate şi modalităţi proprii de 

manifestare scenică. Sperăm că modernizarea adusă la Sala Capitol, să fie acest 

factor esenţial pentru noi.  

 Altă misiune deosebit de importantă, este aceea că filarmonica să se 

sincronizeze cu pulsul comunităţii pe care o reprezintă, să ia în considerare 

planul şi strategia de dezvoltare pe care Primăria şi Consiliul Local Timișoara le-

au adoptat şi să caute căi de interconexiune cu această strategie, folosind o 

analiză de potenţial privind această colaborare. Deasemenea Filarmonica, pin 

managerul ei, trebuie să se consulte mult mai des cu Comisia de Cultură a 

Consiliului Local TIMIȘOARA, să arate deschidere şi interes către nevoile 

municipalităţii, nu doar de a face artă pentru artă. Aceste acţiuni care duc la 

îndeplinirea misiunii filarmonicii au un caracter de permanenţă şi sunt în 

atenţia managerului cu primordialitate. 

 

 e3. Obiective (generale şi specifice); 

 Obiectivele fundamentale ale filarmonicii Banatul din TIMIȘOARA, au fost şi 

sunt:  
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 Organizarea şi producerea de spectacole sau concerte şi asumarea 

responsabilităţilor producerii spectacolului sau a concertului. 

 Filarmonica Banatul, a fost producătorul INTEGRAL al stagiunilor de concerte şi 
recitaluri, în anul 2017  

 Filarmonica Banatul, este a doua instituţie din România (după filarmonica 
bucureşteană) cu cele mai multe concerte şi recitaluri pe fiecare stagiune 
anuală. Deasemenea, Filarmonica "Banatul" Timișoara este prima instituţie din 
judeţ, ca număr de bilete vândute şi spectatori  

 Excepţie, de la calitatea de producător integral, o fac doar turneele în 
străinătate şi câteva concerte în aer liber, unde producătorii manifestărilor au 
fost firme private de impresariat 
 

 În această calitate de producător, filarmonica are ca obiectiv, asigurarea de 
mijloacele materiale, umane şi financiare necesare bunei desfăşurări a 
manifestărilor 
 

 În decursul celor cinci ani, filarmonica a asigurat atât cu bani de la CLT cât şi din 
sponsorizări, parteneriate sau proiecte europene sume de aproximativ 3 
milioane de euro anual, bani necesari bunei funcţionari ai instituţiei 

 Astfel, pe lângă finanţarea de la bugetul local, în aceşti ani am reuşit să aduc 
peste o sută de mii de euro sponsorizări de la membrii ProPhilharmonia, bani 
cu care s-au efectuat reparaţii la sala şi peste şase sute de mii euro din proiecte 
europene sau naţionale, cu finanţări nerambursabile. 

 Resursele umane ale filarmonicii, au fost intens promovate. Atât membrii ai 
orchestrei cât şi ai corului au fost promovaţi ca şi solişti în cadrul concertelor 
din stagiune. Acest fapt a adus importante economii la buget, dar şi o imagine 
extraordinară în faţa publicului. 

 Prin relaţii personale, am adus la Timișoara mari solişti şi dirijori de renume 
mondial, mulţi dintre ei concertând pe gratis sau pentru sume minimale 
(contravaloarea transportului extern) 

 Manifestările filarmonicii, nu s-au rezumat doar la acte muzicale, ci şi la 
dezbateri, colocvii, filme, workshopuri şi mai ales un număr impresionant de 
premiere.  

 Unele premiere, sunt lucrări simfonice în audiţie mondială absolută şi sunt 
dedicate filarmonicii  
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 Alt obiectiv al FBT este şi promovarea unor stagiuni de concerte interesante, 

atractive şi educative (de regulă, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici 

de stagiune)  

 Pe lângă stagiunea normală (4 concerte simfonice pe lună) am implementat 
constant şi al cincilea concert, ceea ce înseamnă un total de 10 concerte în plus 
anual.  

 Stagiunea a fost complet regândita, dovada fiind şi numărul mare de spectatori 
ai filarmonicii la ora actuală. (VEZI ANEXA 3 - Agenda Concerte Stagiune 2016-
2017 

 Concertele educative au fost mult mai numeroase, ele având loc atât la sediu 
cât şi la şcolile şi grădiniţele din oraş şi din judeţul Timiş, dar şi din judeţele 
Caras Severin şi Hunedoara!!! 

 Concertele în aer liber, de ziua Europei au atras un număr record de spectatori, 
dar din 2016 acestea nu s-au mai desfăşurat din lipsă de finanţare, Reamintim 
totuşi ca la precedentele concerte (2018-2013) am avut mulţi spectator.- 

- Concertul din fata Catedralei aprox. 15 000 spectatori - 2008 

- Concertul de pe canalul Bega aprox. 8 000 spectatori - 2009 

- Concertul din Pădurea Verde aprox. 5 000 spectatori - 2010 

- Concertul din Aeroport aprox. 4 000 spectatori - 2010 

- Concertul din şantier SDM aprox. 4 000 spectatori - 2011 

- Concertul la Mănăstirea Timişeni aprox. 4500 spectatori 

- Concerte în Peştera Romaneşti (partener F.A.C.T.) aprox. 3000 spectatori 
 

 La toate aceste concerte în aer liber, accesul publicului a fost gratuit! 

 La unele concerte din aer liber Primăria Timișoara a oferit transport gratuit al 

publicului! 

 Interesant şi benefic, este ca Filarmonica Banatul are şi o stagiune estivală, care 

începe în luna Septembrie, cu o lună înainte de deschiderea oficială a stagiunii. 

 e4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 Ca şi strategie culturală, FBT a fost preocupată de dezvoltarea 

parteneriatelor cu alţi agenţi culturali din ţară şi străinătate. 
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 Filarmonica, are un parteneriat activ, cu un număr impresionant de agenţi 
culturali, ONG-uri şi firme private sau de stat. Astfel în cei cinci ani, filarmonica 
a avut parteneriate cu: 

- Inspectoratul Şcolar TIMIŞ - 15 grădiniţe de copii - 46 de scoli din Timișoara 
- Cluburile Lions şi Rotary, dar şi Leo şi Rotaract 
- Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Medicină, şi Politehnica 

Timișoara 
- Centrul Cultural Francez Timișoara - Centrul Cultural German Timișoara 
- Toate cele 18 consulate oficiale şi onorifice din Timișoara 
- Ambasade de la Bucureşti sau din ţările europene 
- 12 agenţii de impresariat din România, Europa, America şi Asia 
- Peste 50 de ONG – uri şi alte organizaţii nonprofit sau neguvernamentale 
- Mitropolia Banatului şi Episcopia Catolică Timișoara 
- Televiziunea Romană şi staţiile de Radio locale, regionale şi Internaţionale ETC. 
- Reviste şi ziare locale şi naţionale, tipărite sau on line. 

 

 e5. Strategie şi plan de marketing; 

 Conform legislaţiei în vigoare respectiv: Legea 448/2006 şi HG 385/2004, au 

gratuitate la concertele Filarmonicii persoanele cu handicap şi persoanele ce 

posedă legitimaţii speciale eliberate de Ministerul Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional. Deosebit de aceste facilitaţi stabilite prin lege, 

Filarmonica mai acordă pensionarilor şi studenţilor posibilitatea de a 

cumpăra bilete pentru concert, cu preţ redus, reprezentat de 50% din preţul 

biletelor de categoria I-a. De asemenea elevii liceelor de muzică, precum şi 

studenţii la Conservator au, pe baza carnetului de elev şi a legitimaţiei de 

student, acces gratuit la repetiţii şi concerte. Mai există o serie de facilităţi 

acordate tinerilor posesori ai cardurilor PROCULTURA. 
 

 Prin sprijinul Asociaţiei Asociația Prophilharmonia, instituţia noastră a reuşit ca în 

fiecare an să susţină cam 10 concerte în plus la sediu. Aceste concerte înseamnă 

un venit suplimentar pentru muzicieni dar şi pentru filarmonica. 
 

 Serviciul organizare al FBT este responsabil de bună desfăşurare a politicii de 

marketing a filarmonicii şi deasemenea se ocupa de toate materialele tipărite ale 

FBT dar şi de coordonarea web page – ul activ www.filarmonicabanatul.ro  
 



 

 45 

 Parteneriatele realizate de Filarmonică cu alte autorităţi publice locale au fost 

favorabile, Filarmonica beneficiind astfel de încasările rezultate din vânzarea 

bileţelelor de concert. Astfel din punct de vedere economic, pentru instituţie, 

rentabilitatea acestor parteneriate s-a situat între 100 % şi 80 % 
 

 Filarmonica este implicată activ în viaţa socială a regiunii şi a României, având 

concerte cu strângere de fonduri pentru diferite spitale sau persoane care au 

nevoie de tratament. Ex. Concertul din decembrie 2017 cu Clubul Rotary.  

 

 e6. Programe realizate pentru anul 2017, perioadă de management; 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 

70 de ani de  existenta a Filarmonicii Banatul 

 

 Filarmonica Banatul din Timișoara promovează prin activitatea sa valorile 

muzicale ale patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și 

interpretarea profesionistă.  

 Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală a Timişoarei, se impun 

a fi menţionate câteva evenimente muzicale ale anului 2017: 

 Cel mai important eveniment cultural muzical organizat de Filarmonicii   a fost 

Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, Ediția a XLII-a, 13 aprilie - 19 mai 

2017, Festival aniversar care a facut posibila sarbatorirea a 70 da ani aFBT 

 ie 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 Timișoara, Lugoj, Jimbolia, Făget, Bocşa, 
Oravița, Biled, Dudeștii Noi şi s-au bucurat de prezenţa a aproximativ 2500 de 
spectatori - copii şi tineri. 
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             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 februarie 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. 

 

 e7. proiecte din cadrul programelor 
Categorii de investiţii în 

proiecte 
Limitele valorice ale investiţiei în proiecte 

pentru perioada 

2017 

Observatii 

Mici 10.000-22.000 - 

Medii 22.001 – 87.000 - 

Mari 87.001-302.000 - 
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2017 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumirea proiectului Devizul estimat Devizul realizat 

Concerte, 
recitaluri, 
alte 
manifestari 
artistice cu 
caracter 
festiv 

Proiecte 
mici 

 

Zilele Muzicii Sacre 10.000 6.200 

Concertul Extraordinar de 
Anul Nou 

15.000 11.200 

Festivaluri, 
concerte, 
alte 
manifestari 
artistice cu 
caracter 
festiv 

Proiecte 
medii 

 

Festivalul Internaţional de 
Chitară 

40.000 36.700 

Concerte unplugged 60.000 22.380 

Serate muzicale camerale 
prin oraşele bănăţene  

40.000 25.000 

Zilele Muzicale „George 
Enescu-Bella Bartok” 

65.000 61.300 

Festivaluri Proiecte 
mari 

Festivalul Internaţional 
„TIMIȘOARA muzicală” 

350.000 252.500 

Filarmonica Banatul - 70 de 
ani de la înființare 

300.000 115.000 

Festivalul de muzică veche 380.000 378.000 

Festivalul Timorgelfest 150.000 108.600 

Festivalul de muzică nouă 
„Intrada” 

140.000 54.000 

Gala Blues - Jazz 
TIMIȘOARA 

170.000 127.300 

TOTAL 1.700.000 1.198.180 

 

 e8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 
perioada de management. 
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 Concerte reale  in spatii neconventionale si  chiar virtuale (transmise pe 
Internet, TV). Propunerea, de a face concerte şi în alte spaţii neconvenţional 

 Concerte in biserici si catedrale  
 Concerte in Cetăţi, situri istorice  
 Concerte in Parcul Rozelor (Timișoara)  
 Concerte pe malul Canalului Bega  
 Concerte in MALL sau alte centre comerciale  
 Concerte în mediul rural 
 Concerte în Peştera Românesti 
 Concerte în unităţi de învăţământ 

 

 Concerte virtuale, transmise pe Internet , in special cele de muzica contemporana. 
Din experienţă proprie, am avut un maraton de muzică contemporană, în cadrul 
World Music Days, concert transmis pe Internet de catre NY University.    Acum, 
unele concerte au putut fi transmise direct pe internet sau chiar pe facebook.  

 Din pacate, nu intotdeauna calitatea postarilor pe internet au fost binevenite !! 

 Programe in colaborare cu publicul   

 Chestionarea publicului spectator, trebuie făcută cel puţin semestrial . Astfel, 
această chestionare este o oglindă fidelă a gusturilor şi aspiraţiilor publicului 
spectator. 

 Programele alcătuite  astfel se pot manifesta într-un mod deosebit de atractiv, iar 
la momente festive, cum este Concertul de Anul Nou , publicul poate fi implicat şi 
organizatoric, sau prin tombole , unde publicul primeşte ca premii, abonamente 
la Stagiunea Filarmonicii .  Cele mai gustate programe facute in UE , în colaborare 
cu publicul , sunt concertele familiale , unde programul este ales în aşa fel încât 
să satisfacă toate gusturile. Nu este un concert educativ, ci unul popular, de tip 
familial. 

 Pentru concertele camerale, pe care publicul le alege, există posibilităţi de a 
aduce punctual, la cerere anumiţi solişti români foarte îndrăgiţi, şi care umpu sala 
de concerte până la refuz.    Proiectul a inceput in 2007 si continua si in viitor . 

 Cercetare de excelenţă si ateliere (workshopuri ) pentru compozitori,solisti, 
dirijori  
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 Ca manager privat, am organizat 5 Workshopuri pentru compozitori de muzică 
contemporană , şi cunosc faptul că în această sferă , prin legea dreptului de 
autor, există sume importante de bani, care pot fi puse la dispoziţia noastră, în 
special de la Uniunile de Compozitori din străinătate. Dacă la aceste ateliere de 
creaţie  se aduc şi dirijori şi solişti din străinătate, sumele de bani încasate pentru 
noi, pot fi deosebit de mari.  Exemple am dat, la început, unde unele filarmonici 
din ţară, încasează zeci de mii de euro pentru acest gen de ateliere muzicale 
interactive . 

             Anexam mai jos  IN ANEXA , in format PDF , AGENDA STAGIUNII DE CONCERTE 2016-

2017 
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ORGANIZAREA / SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI  2018 

 

 c1. măsuri de organizare internă; 

 În perioada raportată, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a funcţionat în baza 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului TIMIȘOARA nr.57/28.02.2012 şi a propriului Regulament Intern, 
aprobat prin Decizia directorului general nr.38/03.09.2012, aceste documente 
nefiind actualizate în cursul anului 2018. Organizarea şi funcţionarea instituţiei se 
desfăşoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare valabile la data 
întocmirii raportului, în baza prevederilor OG nr.21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a OUG nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 c2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 In cursul anului 2018 nu a fost modificat statul de functii si Organigrama  FBT  

 

 c3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

 

 CONSILIUL ADMINISTRATIV 

 

 Pe parcursul anului 2018, componența Consiliului Administrativ al Filarmonicii 
„Banatul” din TIMIȘOARA, organism cu rol deliberativ potrivit prevederilor art.19 
din OG nr.21/2007, cu atribuţii ce vizează problemele administrative, s-a 
modificat o singură dată, ca urmarea faptului că, începând cu data de 01.08.2018, 
prin intrarea doamnei Stan Cristina – Contabil şef în concediu medical (de sarcină 
și lăuzie), s-a diminuat componența acestui consiliu, motiv pentru care era 
absolut necesară numirea unui înlocuitor. Așadar, potrivit Deciziei nr.258 emisă la 
data de 03.08.2018, începând cu data emiterii acestei decizii s-a modificat 
componența Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” TIMIȘOARA, în 
sensul înlocuirii doamnei Stan Cristina cu doamna Hanghicel Firuca, Șef Birou 
Resurse umane, Comunicare. Ca urmare a modificării menționate, componenţa 
Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara a fost următoarea: 

 Gârboni Ioan Coriolan, Director General – Preşedinte; 
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 Fonoş Ioan Marius, Director adjunct – Membru; 
 Hanghicel Firuca, Șef Birou Resurse umane, Comunicare – Membru; 
 Haulică Diana Mariana, Consilier juridic – Membru; 
 Lupulescu Florin Horia, Preşedinte Sindicatul reprezentativ al Filarmonicii 

„Banatul” TIMIȘOARA – Membru; 
 Ştefan Constantin Sandu, Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara  – Membru; 
 Jianu Laura Lavinia, Consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Locale, Regionale 

şi Naţionale a Primăriei Municipiului Timișoara, ca reprezentant al ordonatorului 
principal de credite  – Membru. 

 Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea Consiliul Administrativ sunt 
cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia, aprobat 
prin HCLT nr.426/27.11.2007. 

 În cursul anului 2018, Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” din 
Timișoara s-a întrunit, la solicitarea directorului general, de 6 (șase) ori şi s-au 
adoptat 24 de hotărâri.  

 
 

 CONSILIUL ARTISTIC 

 Pe parcursul anului 2018, componența Consiliului Artistic al Filarmonicii 
„Banatul” din Timișoara, organism de specialitate cu rol consultativ potrivit 
prevederilor art.19 din OG nr.21/2007, cu atribuţii vizând propuneri în alcătuirea 
repertoriului, a structurii proiectelor şi programelor culturale, precum şi a 
strategiei artistice a instituţiei, s-a modificat ca urmarea Adresei Sindicatului 
Filarmonicii „Banatul” din Timișoara nr.155/26.11.2018, înregistrată la instituţie 
sub nr.6773/26.11.2018 privind desemarea domnului Lupulescu Florin Horia – 
Președinte al Sindicatului Filarmonicii „Banatul” TIMIȘOARA în Consiliul Artistic, 
prin Decizia directorului general nr.685/26.11.2018, după cum urmează: 

 Gârboni Ioan Coriolan, Director general   Preşedinte; 
 Popa Radu Valentin, Dirijor Orchestră   Membru; 
 Costin Gheorghe Andrei, Dirijor Orchestră             Membru; 
 Todea Iosif, Dirijor Cor                Membru; 
 Trincă Cătălina, Concert-maestru    Membru; 
 Roman Cătălin Doru, Solist concertist              Membru; 
 Popa Gabriel Tiberiu, Solist concertist   Membru; 
 Petrescu Sorin Horia, Solist concertist   Membru; 
 Mihăilescu Dragoș, Solist concertist               Membru; 
 Crișan Alexandra, Șef partidă vioara I               Membru; 
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 Gherasim Angela, Șef partidă vioara II   Membru; 
 Păuna Popa Cynthia, Șef partidă violă              Membru; 
 Tereu Darius, Șef partidă violoncel               Membru; 
 Stan Victor, Șef partidă contrabas               Membru; 
 Țaga Daniela, Șef partidă flaut                Membru; 
 Popa Bulc Voichița, Șef partidă oboi              Membru; 
 Roman Lenuța, Șef partidă clarinet               Membru; 
 Popa Bulc Moise, Șef partidă corn              Membru; 
 Meici Corneliu, Șef partidă trompetă              Membru; 
 Dijmărescu Bogdan, Șef partidă trombon   Membru; 
 Tudorache Torino Ioan, Șef partidă percuție             Membru; 
 Bălean Cosmin, Șef partidă fagot    Membru; 
 Niculescu Codruța, Șef partidă sopran   Membru; 
 Manga Gligor Lucia, Șef partidă alto              Membru; 
 Moroșan Eugen, Șef partidă tenor              Membru; 
 Oniță Lucian, Șef partidă bas               Membru; 
 Olariu Andreea, Consultant artistic              Membru; 
 Lupulescu Florin Horia, Președinte sindicat             Membru. 

 
 Secretariatul Consiliului Artistic a fost asigurat de doamna Dragomirescu 

Marioara, Referent de specialitate. 
 Atribuţiile şi modul în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Artistic sunt 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat prin 
Decizia conducătorului instituției nr.685/26.11.2018. 

 În cursul anului 2018, Consiliul Artistic s-a întrunit, la solicitarea directorului 
general, de 2(două) ori. 

 
 COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 

 Pe parcursul anului 2018, componența Comisiei de Etică și Disciplină de la nivelul 
Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, comisie cu atribuţii privind efectuarea 
cercetărilor disciplinare prealabile ale angajaților ca urmarea săvârșirii de către 
aceștia a unor fapte sesizate ca fiind abateri disciplinare, s-a modificat prin 
Decizia directorului general nr.55/30.05.2018, după cum urmează: 

 Todea Iosif, Dirijor Cor – Preşedinte; 
 Stan Victor, Șef partidă contrabas – Membru; 
 Moroșanu Eugen, Șef partidă tenor – Membru; 
 Haulică Diana Mariana, Consilier juridic – Membru. 
 Secretariatul comisiei a fost asigurat de doamna Foale Zorana, Economist. 
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 Comisia de Etică și Disciplină a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara și-a 
desfășurat activitatea în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Legea 
nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 c4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 

 FLUCTUAŢIE DE PERSONAL 

 

 În anul 2018,  numărul personalului contractulal a prezentat următoarea 

fluctuaţie,  în conformitate cu necesităţiile instituţiei: 

 în luna ianuarie ,  numărul personalului contractulal era în număr de 188  de 

persoane; 

 în luna februarie, au fost angajate 2 persoane și numărul personalului 

contractulal a crescut la 190 de persoane; 

 în luna aprilie 2018, a fost angajată o persoana cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată, numărul personalului contractulal a crescut la 191 de persoane; 

 în luna iulie, numărul personalului contractulal a scăzut la 173 de persoane,  ca 

urmare a încetării de drept a unor contracte de muncă, contracte încheiate pe 

perioadă determinată pentru stagiunea 2017-2018; 

 începând cu 1 noiembrie 2018, numărul de posturi ocupate în statul de personal 

crește la 182,  ca urmare a angajării de personal pe perioadă determinată, în 

conformitate cu Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte. 

 în luna decembrie , numărul personalului contractual  este de 188 de persoane, 

ca urmare a completării posturilor vacante în conformitate cu Ordonanţa nr. 21 

din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte. 

 

 CURSURI    PERFECŢIONARE 

 Pentru obţinerea de rezultate profesionale cât mai bune şi pentru respectarea 

Planului de perfecţionare al instituţiei, personalul contractual a participat la  

seminarii și la cursuri de perfecţionare  . 



 

 56 

 Aceste seminarii și cursuri s-au desfasurat in perioadele din tabelul de mai jos, cu 

tematici bine alese și absolut necesare pentru specializarea și dezvoltarea 

personalului Filarmonicii Banatul Timișoara și au fost platite din fonduri proprii : 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Funcția Durata cursului Tipul cursului de 
perfecționare / 
formare profesională 

1 Stan Cristina Contabil șef 19.01.2018 Închiderea 
exercițiului financiar 
2018 la instituțiile 
publice. 

2 Foale Zorana Economist 18.06.-
24.06.2018 

Sistemul de Control 
Intern Managerial-
Implementarea 
corectă a 
Standardelor de 
Control. 

3 Anghel Cristian Referent de   01.07-08.07.2018 Comunicarea 
modernă în 
administrația 
publică. 

4 Opriș Monica Sorina Economist 16.07-22.07.2018 Activități specifice 
domeniului financiar 
contabil. 

5 Pataki Daniela Valeria Economist 23.07-29.07.2018 Comunicarea 
adaptată nevoilor 
administrației 
publice locale. 

6 Avramescu Ionela 
Denisa 

Auditor 05.08– 
12.08.2018 

Comportamentul 
civic organizațional 
informațional. 
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7 Hoțoiu Daniel Cosmin Referent de 
specialitate 

05.08– 
12.08.2018 

Comportamentul 
civic organizațional-o 
nouă abordarea 
relațiilor 
informaționale. 

8 Hanghicel Firuca Șef Birou   12.08-
19.08.2018 

 Metodologii, 
proceduri și analize 
relevante pentru 
dezvoltarea 
administrației 
publice. 

 

 EVALUAREA PERSONALULUI INSTITUŢIEI 

 Evaluarea personalului instituţiei s-a realizat în perioada 1 februarie- 28 februarie 

2018, în conformitate cu art.26 alin.(6) din  Legea nr.284/28.12.2010, privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice şi Dispoziţia 

nr.1122/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfasurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a 

personalului contractual, cu repectarea Regulamentului nr.1083/11.05.2015, 

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi 

avansarea personalului  contractual  din Filarmonica „Banatul” Timișoara. 

 

 PROMOVAREA PERSONALULUI INSTITIŢIEI 

 În anul 2018, nu a fost organizat examen de promovare pe trepte/grade 

profesionale a personalului contractual care îndeplineau condiţiile impuse de 

art.31, alin.(5) din Legea-cadru nr.153/28.12.2010 privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice, datorită neândeplinirii condiției prevăzute 

de art.31, alin.(8) de încadrare în cheltuielile de personal aprobate în bugetul 

institiției. 

 

 ANGAJAREA DE  PERSONAL PENTRU INSTITIŢIEI 

 Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii instituţiei, în perioada ianuarie,martie 

și decembrie  2018 au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor 
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vacante în conformitate cu Hotărâre nr. 286 din 23 martie 2011, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractual, după cum urmează: 

 În perioada de 15.01.2018- 18.01.2019, s-a organizat concurs pentru ocuparea 

postului vacant de economist la Serviciul Financiar-Contabilitate, precum și 

pentru postul de Portar de zi , cu atribuții de pompier din Compartimentul 

Auxiliar Scenă. În urma concursului, a fost angajat un Portar cu Contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată, iar postul de Economist a rămas vacant;. 

 În perioada 29.03.2018 – 04.04.2018, s-a organizat un nou concurs pentru 

ocuparea pentru ocuparea postului vacant de economist la Serviciul Financiar-

Contabilitate, în urma căruia au fost angajată o persoană cu Contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată; 

 În perioada de 20.12.2018-27.12.2018, s-a organizat concurs pentru ocuparea 

postului vacant de Referent , în cadrul Serviciului Financiar Contabil ( cu atribuții 

de gestionar), precum și pentru postul de portar din cadrul Compartimentul 

Auxiliar Scenă, în urma căruia au fost angajată o persoană cu Contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată pe postul de portar. Concursul pentru postul de 

Referent ( cu atribuții de gestionar), a fost anulat din motive procedurale; 

 În perioada de 01.011-15.12.2018, au fost încheiate un număr de 21 de contracte 

de muncă pe perioadă determinată, în conformitate cu Ordonanţa nr. 21 din 31 

ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, pentru 

Compartimentul Orchestră și Cor din instituție. 

 

 SANCŢIONAREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI 

 În cursul anului 2018, Comisia de Etică şi Disciplină s-a întrunit de 2(două) ori, 
după cum urmează: 

 în data de 07.06.2018, conform Procesului – verbal nr.3456, în vederea efectuării 
cercetării disciplinare prealabile a domnului Nanu Călin, Artist instrumentist la 
Partida de vioară II, cercetare disciplinară începută dar nefinalizată, ca urmare a 
propunerii președintelui și a doi dintre cei trei membrii ai comisiei de disciplină, 
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de suspendare a cercetării disciplinare, până la soluționarea de către instanța de 
judecată cu privire la prima sancțiune disciplinară dispusă pentru angajatul Nanu 
Călin, prin Decizia nr.39/18.04.2018. 

 în data de 07.06.2018, conform Procesului – verbal nr.3457, în vederea efectuării 
cercetării disciplinare prealabile a domnului Lupulescu Florin Horia, Artist 
instrumentist la Partida de contrabas, cercetare disciplinară începută dar 
nefinalizată, ca urmare a propunerii președintelui și a doi dintre cei trei membrii 
ai comisiei, de suspendare a cercetării disciplinare, până la soluționarea de către 
instanța de judecată cu privire la prima sancțiune disciplinară dispusă pentru 
angajatul Lupulescu Florin Horia, prin Decizia nr.36/10.04.2018. 

 De asemenea, în cursul anului 2018, s-au dispus un număr de  27 sancțiuni 
disciplinare cu „avertisment scris”. 

 

 c5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor; 

 Filarmonica Banatul Timișoara a primit în folosință gratuită Clădirea Capitol și 

Gradina de vară aferentă acestei clădiri, conform H.C.L.T.nr.73/27.03.2007. 

 Pentru desfășurarea activității artistice proprii, Filarmonica utilizează  

următoarele spații: 

 sală de concerte cu o capacitate de 878 de locuri, 

 2(două) foaiere pentru primirea publicului, la parter și la etajul Clădirii Capitol, 

 mai multe săli de repetiție pentru fiecare partidă de instrumente, 

 1(una) bibliotecă de partituri muzicale,  

 9(nouă) birouri administrative,  

 2(două) casierii de vânzarea biletelor, 

 1(una) magazie de materiale și obiecte de inventar, 

 1(una) cabină lumini, 

 -1(una) cabină sonorizare,  

 -1(un) atelier, alte spații de depozitare,  

 10(zece) grupuri sanitare. 

 În anul 2018, Filarmonica Banatul Timișoara a efectuat lucrări de reparații 

curente de volum redus a spațiilor deținute, în scopul menținerii condițiilor 

optime de desfășurare a activității artistice proprii. 
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 În perioada supusă evaluării, Filarmonica a achizitionat servicii de reparații 

curente și capitale a unor instrumente muzicale vechi, aflate în patrimoniul 

instituției, pentru aducerea lor la caracteristicile tehnico-funcționale solicitate de 

standardele muzicale. 

 

 c6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control în perioada raportată. 

 În cursul anului 2018, prin Ordinul de serviciu nr.SC2018-6370/20182018, 
Primarul Municipiului Timișoara a dispus efectuarea unei misiuni de control la 
Filarmonica „Banatul” Timișoara. 

 Scopul misiunii de control a fost de a verifica activitatea desfășurată de 
Filarmonica „Banatul” Timișoara în perioada ianuarie 2016- februarie 2018, 
obiectivele principale fiind urmărirea desfășurării activității acesteia în 
conformitate cu obiectul specific de activitate și structura organizatorică 
aprobată, cu respectarea normelor legale și a procedurilor aplicabile, urmărirea 
modului în care au fost cheltuite sumele alocate de la bugetul local, identificarea 
principalelor surse de venituri și cheltuieli ale entității, verificarea modului de 
desfășurare a achizițiilor publice, identificarea posibilelor probleme cu care 
entitatea se confruntă. 

 În urma controlului efectuat de către Corpul de Control și Antifraudă al Primăriei 
Municipului Timișoara, încheiat cu Raportul nr.SC2018/6370/10.0.92018, 
înregistrat la Filarmonica „Banatul” Timișoara  sub nr.4812/13.09.2018, domnul 
Primar Nicolae Robu a dispus: 

 transparență în comunicare referitor la Agenda culturală fixă și a evenimentelor 
extra la care participă Filarmonica „Banatul” Timișoara;   

 semnarea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de instituție; 
 stabilirea de criterii clare  în materia colaborării artiștilor cu alte instituții; 
 problemele legate de orarul de muncă, compensarea timpului de muncă prestat 

suplimentar, acordarea concediilor și a zilelor libere; 
 semnarea condicii de prezență. 
 În data de 03.05.2018  a avut loc la sediul instituţiei un control al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, având ca tematică apărarea 
împotriva incendiilor şi protecţia civilă, prin respectarea prevederilor Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale 
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 
ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
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Urgenţă, codificată şi completată cu OUG nr.1/2014 şi ale HG nr.1492/2004 
privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 
profesioniste. În urma controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal 
nr.73160/TM/03.05.2018, s-au constatat câteva nereguli, astfel că a fost 
sancţionată persoana responsabilă cu atribuţii privind prevenirea, stingerea 
incendiilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul instituţiei, sancţiunea 
aplicată fiind avertismentul verbal, urmând ca de modul în care au fost remediate 
deficienţele constatate să fie informat, în scris, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, până la data stabilită prin procesul - verbal de 
control (respectiv, 25.05.2018). Totodată, a fost desfăşurată de către organul de 
control şi o activitate de informare preventivă, urmată de o instruire a unui 
număr de 8 (opt) angajaţi, cu privire la modul de folosire al unui hidrant interior 
precum și modul de folosire al unui stingător pentru incendiu de tip P6. De 
asemenea, au fost distribuite un numar de 20 de pliante și flyere cu reguli de 
urmat în caz de urgenţă..  

 În cursul anului 2018 au avut loc la sediul instituţiei două controale ITM, astfel ; 
 la data de 18.05.2018 un control, având ca tematică verificarea respectării 

prevederilor Legii nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale HG nr.500/2011, actualizată, ale Legii nr.153/2017, precum şi ale 
Ordonanţei nr.21/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În urma 
controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal nr.77276/18.05.2018, s-a impus 
de către organul de control trei măsuri în sarcina instituţiei, respectiv: 
respectarea prevederilor art.28 lit.g) din Legea nr.53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art.119 din Legea 
nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind 
obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de începere și de sfârșit a 
programului de lucru pentru toți slariații, întocmirea de către angajator a foilor 
colective de prezență conform realității, în sensul evidențierii orelor de prestație 
artistică de către salariați în zilele de repaus săptămânal (sâmbăta și duminica), 
urmând ca de modul aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse să fie informat, în 
scris, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, până la data stabilită prin procesul 
- verbal de control (respectiv, 11.06.2018).   

 în data de 06.11.2018 un control, având ca tematică verificarea prin sondaj a 
măsurilor dispuse prin Procesului – verbal nr.77276/18.05.2018. În urma 
controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal nr.81878/06.11.2018, s-a 
constatat îndeplinirea măsurilor impuse de către ITM Timiș și nu s-au impus de 
către organul de control, măsuri de realizat în sarcina instituţiei. 

 LITIGII PE ROLUL INSTITUŢIEI 
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 În cursul anului 2018 au fost pe rolul instanţelor de judecată un număr de 364 
procese, în diferite stadii procesuale, după cum urmează: JUDECĂTORIE – 2 
dosare, TRIBUNAL – 336 dosare, CURTEA DE APEL – 26 dosare. Pe parcursul 
anului 2018 au fost soluționate definitiv un număr de 163 dosare. 

 
 

D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

 
 d1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate: 
 d.1.1. Bugetul de venituri  și cheltuieli - (estimări şi realizări) - în anul 2018    

lei – 

 2018 

 
BVC aprobat 

(estimari/realizăr
i) 

Executie BVC 
(estimari/re

alizări) 

Venituri totale din care: 14.640.000/ 

15.517.010 

15.517.010/ 

14.369.856 

Subvenţii buget local 13.960.000/ 

14.737.010 

14.737.010/ 

13.868.901 

Venituri proprii (totalitatea surselor 
atrase) 

460.000/ 

609.773 

609.773/ 

416.111 

Fonduri nerambursabile 
220.000/ 

170.227 

170.227/ 

84.844 

 

 d.1.2. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a 
cheltuielilor instituţiei (%): (formula de calcul: venituri proprii/cheltuieli totale) 
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 d.1.3. .  Veniturile proprii realizate , previzionate sa fie obținute din activitatea 
de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ 
întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea 
celorlalte facilităţi practicate: 

– lei – 

Anul 
Venituri din vânzări de bilete 

Estimări Realizări 

2018 277.300 273.214 

 
 d2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 

2018 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 
venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 
beneficiari 

253,84 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 84.844 

3. Număr de activităţi educaţionale 14 
4. Număr de apariţii media (fără 

comunicate de presă) 
Vedeti dosarul de presa 
anexat Raportului 

5. Număr de beneficiari neplătitori 23.928 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 56.414 
7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică 
174 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 13 

9. Venituri proprii din activitatea de 
bază 

273.214 

10. Venituri proprii din alte activităţi 141.948 

 2018 (estimari/realizări) 

Gradul de acoperire din venituri proprii a 
cheltuielilor instituției (%) 

5,03/ 

3,49 

file:///G:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/My%20Documents/ion/raport%20anual/User%20X/Local%20Settings/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM%23%23
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E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, CONFORM SARCINILOR 

ȘI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI 

 

 Organizarea şi producerea de spectacole sau concerte şi asumarea 

responsabilităţiilor producerii spectacolului sau a concertului. 

 Filarmonica Banatul, a fost producatoarul INTEGRAL al stagiunilor de concerte şi 
recitaluri, în anul 2018  

 Excepţie, de la calitatea de producător integral, o fac doar turneele în străinătate 
şi câteva concerte în aer liber, unde producătorii manifestărilor au fost firme 
private de impresariat 

 În această calitate de producător, filarmonica are ca obiectiv, asigurarea de 
mijloacele materiale, umane şi financiare necesare bunei desfăşurări a 
manifestărilor 

 

 În decursul celor cinci ani, Filarmonica a asigurat atât cu bani de la CLT cât şi din 
sponsorizări, parteneriate sau proiecte europene sume de aproximativ 3 milioane 
de euro anual, bani necesari bunei funcţionari ai instituţiei 

 Astfel, pe lângă finanţarea de la bugetul local, în aceşti ani am reuşit să aduc 
peste o sută de mii de euro sponsorizări de la membrii Pro philharmonia, bani cu 
care s-au efectuat reparaţii la sala şi peste şase sute de mii euro din proiecte 
europene sau naţionale, cu finanţări neambursabile. 

 Resursele umane ale filarmonicii, au fost intens promovate. Atât membrii ai 
orchestrei cât şi ai corului au fost promovaţi ca şi solişti în cadrul concertelor din 
stagiune. Acest fapt a adus importante economii la buget, dar şi o imagine 
extraordinară în faţa publicului. 

 Prin relaţii personale, am adus la Timișoara mari solişti şi dirijori de renume 
mondial, mulţi dintre ei concertând pe gratis sau pentru sume minimale 
(contravaloarea transportului extern) 

 Manifestările filarmonicii, nu s-au rezumat doar la acte muzicale, ci şi la 
dezbateri, colocvii, filme, workshopuri şi mai ales un număr impresionant de 
premiere.  
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 Unele premiere, sunt lucrări simfonice în audiţie mondială absolută şi sunt 

dedicate filarmonicii 

 

 e6.    Programe propuse pentru anul 2018 , perioadă de management; 

 
 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

 
o Filarmonica Banatul din Timișoara promovează prin activitatea sa valorile 

muzicale ale patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și 

interpretarea profesionistă.  

 Printre evenimentele de marcă, intrate în tradiția culturală a Timişoarei, se impun 

a fi menţionate câteva evenimente muzicale ale anului 2018: 

 Cele mai importante evenimente cultura- muzicale organizate de Filarmonica 

Banatul au fost Festivalul Internațional Timișoara Muzicală , Festivalul Intrada si 

Festivalul de Muzica Veche. Bineinteles, ca stagiunea a avut parte de importante  

prime auditii. 

 
 e7. proiecte din cadrul programelor 
Categorii de investiţii în 

proiecte 
Limitele valorice ale investiţiei în proiecte 

pentru perioada 

2018 

Observatii 

Mici 10.000-22.000 - 

Medii 22.001 – 87.000 - 

Mari 87.001-302.000 - 
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2018 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Concerte, recitaluri, 
alte manifestari 
artistice cu caracter 
festiv 

Proiecte mici 

 

Serate muzicale camerale 
prin oraşele bănăţene  

10.000 5.000 

Zilele Muzicii Sacre 10.000 8.535 

Concertul Extraordinar de 
Anul Nou 

10.000 9.945 

Festivaluri, concerte, 
alte manifestari 
artistice cu caracter 
festiv 

Proiecte 
medii 

 

Concerte unplugged 60.000 22.975 

Festivalul Internaţional de 
Chitară 

55.000 50.081 

Festivalul Timfloralis 22.000 20.000 

Festivaluri Proiecte 
mari 

Festivalul Internaţional 
„Timişoara muzicală” 

250.000 155.646 

Zilele Muzicale „George 
Enescu-Bella Bartok” 

95.000 92.419 

Festivalul de muzică veche 410.000 532.280 

Festivalul Timorgelfest 150.000 101.772 

Festivalul de muzică nouă 
„Intrada” 

140.000 76.296 

Gala Blues - Jazz Timişoara 180.000 153.680 

TOTAL 1.392.000 1.228.629 

 

 

 

Anexam mai jos si Agenda de concerte, 
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C. ORGANIZAREA / SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI  2019 

 

PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ȘI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU 

MAI BUNA FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

 

 c1. măsuri de organizare internă;  

 În perioada raportată, Filarmonica „Banatul” din TIMIȘOARA a 

funcţionat în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr.57/28.02.2012 şi 

a propriului Regulament Intern, aprobat prin Decizia directorului 

general (manager) nr.38/03.09.2012, aceste documente nefiind 

actualizate în cursul anului 2019. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 

se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

valabile la data întocmirii raportului, în baza prevederilor OG 

nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin 

Legea nr.353/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

a OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 c2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;  

 În anul 2019, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a propus spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Statul de funcţii 

pentru anul 2019, care a fost aprobat potrivit HCL nr.23/29.01.2019.  

 În luna octombrie 2019, pentru asigurarea promovării personalului, 

instituția a înaintat ordonatorului principal de credite un nou stat de 

funcții, care a fost aprobat prin HCL nr.524/25.10.2019.  

 Pentru asigurarea funcționării în condiții optime a activității instituției, 

în luna decembrie 2019 Statul de funcţii pe anul 2019 a fost modificat și 
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aprobat de ordonatorul principal de credite prin HCL 

nr.623/10.12.2019.  

 

 c3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;  

 CONSILIUL ADMINISTRATIV  

 Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului Administrativ al 

Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, organism cu rol deliberativ potrivit 

prevederilor art.19 din OG nr.21/2007, cu atribuţii ce vizează 

problemele administrative, s-a modificat de două ori.  

 Astfel, potrivit Deciziei nr.200/01.03.2019 s-a modificat componența 

Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” Timișoara, că urmarea 

emiterii Deciziei nr.6/11.01.2019 potrivit căreia, începând cu data de 

14.01.2019 doamna Opriș Monica Sorina va exercita temporar funcția 

de conducere de Contabil șef, grad profesional ÎI, precum și a Adresei 

Sindicatului Filarmonicii „Banatul” Timișoara nr.16/22.02.2019, 

înregistrată la instituție cu nr.1032/22.02.2019 privind înlocuirea 

reprezentantului sindicatului reprezentativ în Consiliul Administrativ, în 

sensul că, domnul Iuga Lozin Dorel – Președinte îl va înlocui pe domnul 

Lupulescu Florin Horia. Că urmarea modificării, componenţa Consiliului 

Administrativ, începând cu data de 01.03.2019 a fost următoarea:  

 Gârboni Ioan Coriolan, Manager (Director General) – Preşedinte;  

 Fonoş Ioan Marius, Director adjunct – Membru;  

 Opriș Monica Sorina, Contabil șef – Membru;  

 Hăulică Diana Mariana, Consilier juridic – Membru;  

 Iuga Lozin Dorel, Preşedinte Sindicatul Filarmonicii „Banatul” Timișoara 

– Membru;  

 Ştefan Constantin Sandu, Reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara  – Membru;  

 Jianu Laura Lavinia, Consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Locale, 
Regionale şi Naţionale a Primăriei Municipiului Timișoara, ca 
reprezentant al ordonatorului principal de credite  – Membru.  
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 Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea Consiliul 

Administrativ au fost cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, aprobat prin HCLT nr.426/27.11.2007.  

 La data de 15.11.2019, potrivit Deciziei nr.577/15.11.2019 s-a modificat 

din nou componența Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Banatul” 

din TIMIȘOARA, că urmarea modificărilor survenite la nivelul conducerii 

Filarmonicii „Banatul” din Timișoara (în sensul că, începând cu data de 

01.08.2019 doamna Hăulică Diana Mariana este angajată în funcția de 

Șef Birou Juridic – Contractare, respectiv cu data de 01.11.2019 domnul 

Simion Daniel Mihail este angajat în funcția de Director adjunct – 

artistic), precum și a faptului că, prin nominalizarea celor două persoane 

cu funcții de conducere, ca membrii în Consiliul Administrativ, se 

ajungea la un număr păr al componenței acestui consiliu, motiv pentru 

care era necesară completarea componenței consiliului cu doamna 

Hanghicel Firuca – Șef Birou Resurse Umane, Comunicare, astfel încât să 

se asigure un număr impar. Că urmarea modificării, componenţa 

Consiliului Administrativ, începând cu data de 15.11.2019 a fost 

următoarea:  

 Gârboni Ioan Coriolan, Manager – Preşedinte;  

 Fonoş Ioan Marius, Director adjunct (administrativ) – Membru;  

 Simion Daniel Mihail, Director adjunct (artistic) – Membru;  

 Opriș Monica Sorina, Contabil șef – Membru;  

 Hăulică Diana Mariana, Șef Birou Juridic - Contractare – Membru;  

 Hanghicel Firuca, Șef Birou Resurse Umane, Comunicare – Membru;  

 Iuga Lozin Dorel, Preşedinte Sindicatul Filarmonicii „Banatul” Timișoara 

– Membru;  

 Ştefan Constantin Sandu, Reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara  – Membru;  

 Jianu Laura Lavinia, Consilier în cadrul Compartimentului Relaţii Locale, 
Regionale şi Naţionale a Primăriei Municipiului Timișoara, ca 
reprezentant al ordonatorului principal de credite  – Membru.  

 Secretariatul Consiliului Administrativ a fost asigurat de Foale Zorana, 

Economist în cadrul Biroului Resurse Umane, Comunicare.  
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 Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea Consiliul 

Administrativ au fost cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, aprobat prin HCLT nr.426/27.11.2007.  

 În cursul anului 2019, Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Banatul” 

TIMIȘOARA s-a întrunit, la solicitarea managerului, de 5 (cinci) ori şi s-au 

adoptat 29 de hotărâri.   

 

 CONSILIUL ARTISTIC  

 Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului Artistic al Filarmonicii 

„Banatul” Timișoara, organism de specialitate cu rol consultativ (potrivit 

prevederilor art.19 din OG nr.21/2007), cu atribuţii vizând propuneri în 

alcătuirea repertoriului, a structurii proiectelor şi programelor culturale, 

precum şi a strategiei artistice a instituţiei, s-a modificat o singură dată.  

 Astfel, că urmarea Adresei Sindicatului Filarmonicii „Banatul” Timișoara 

nr.11/18.02.2019, înregistrată la instituţie sub nr.950/18.02.2019 

privind desemarea domnului Iuga Lozin Dorel în Consiliul Artistic, 

precum și a Deciziei nr.705/12.12.2018 privind suspendarea 

contractului individual de muncă al doamnei Trincă Cătălina,  

 Concertmaestru al instituției, pe perioada 27.12.2018 – 16.10.2020 

(până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului), s-a modificat 

componența Consiliului Artistic al Filarmonicii „Banatul” Timișoara, prin 

Decizia nr.194/19.02.2019, după cum urmează:  

 Gârboni Ioan Coriolan, Manager (Director general) - Preşedinte;  

 Popa Radu Valentin, Dirijor Orchestră -  Membru; 

 Costin Gheorghe Andrei, Dirijor Orchestră -   Membru; 

 Todea Iosif, Dirijor Cor  -  Membru;       

 Trincă Cătălina, Concert-maestru   -   Membru;   

 Roman Cătălin Doru, Solist concertist -  Membru;   

 Popa Gabriel Tiberiu, Solist concertist -  Membru;   

 Petrescu Sorin Horia, Solist concertist -  Membru;   

 Mihăilescu Dragoș, Solist concertist -  Membru;   

 Crișan Alexandra, Șef partidă vioara I   -  Membru; 

 Gherasim Angela, Șef partidă vioara ÎI -  Membru;   
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 Păuna Popa Cynthia, Șef partidă violă   -  Membru; 

 Tereu Darius, Șef partidă violoncel   -  Membru;  

 Stan Victor, Șef partidă contrabas  -  Membru;  

 Țaga Daniela, Șef partidă flaut   -   Membru;   

 Popa Bulc Voichița, Șef partidă oboi  -  Membru;  

 Roman Lenuța, Șef partidă clarinet  -  Membru;   

 Popa Bulc Moise, Șef partidă corn    - Membru; 

 Meici Corneliu, Șef partidă trompetă   -  Membru; 

 Dijmărescu Bogdan, Șef partidă trombon  -   Membru; 

 Tudorache Torino Ioan, Șef partidă percuție -  Membru; 

 Bălean Cosmin, Șef partidă fagot -  Membru;    

 Niculescu Codruța, Șef partidă sopran -  Membru;   

 Manga Gligor Lucia, Șef partidă alto  -  Membru;  

 Moroșan Eugen, Șef partidă tenor  -   Membru;   

 Oniță Lucian, Șef partidă bas -  Membru;   

 Olariu Andreea, Consultant artistic  -  Membru;  

 Iuga Lozin Dorel, Reprezentant delegat sindicat -  Membru.   

 Secretariatul consiliului a fost asigurat de Dragomirescu Marioara, 

Referent de specialitate.  

 Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea Consiliul Artistic 

sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu, 

aprobat prin Decizia nr.685/26.11.2018.  

 În cursul anului 2019, Consiliul Artistic s-a întrunit, la solicitarea 

managerului, de 2(două) ori.  

 

 COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ  

 Pe parcursul anului 2019, componența Comisiei de Etică și Disciplină a 

Filarmonicii „Banatul” Timișoara, comisie cu atribuţii privind efectuarea 

cercetărilor disciplinare prealabile ale angajaților că urmarea săvârșirii 

de către aceștia a unor fapte sesizate ca abateri disciplinare, s-a 

modificat de două ori.  Astfel, potrivit Deciziei nr.210/19.03.2019 s-a 

modificat componența Comisiei de Etică și Disciplină a Filarmonicii 

„Banatul” din Timișoara, că urmarea Adresei Sindicatului reprezentativ 

al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara nr.6/07.02.2019, înregistrată la 
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instituție sub nr.702/07.02.2019, privind nominalizarea reprezentanților 

sindicatului în Comisia de Etică și Disciplină a instituției, precum și a 

membrilor supleanți. Că urmarea modificării, componenţa Comisiei de 

Etică și Disciplină, începând cu data de 19.03.2019 a fost următoarea:  

 Popa Radu Valentin, Dirijor Orchestră – Preşedinte;  

 Hăulică Diana Mariana, Consilier juridic – Membru;  

 Onița Lucian Viorel, Șef partidă bas – Membru;  

 Iuga Lozin Dorel, Președinte sindicat reprezentativ – Membru;  

 Crișan Alexandra, Membră în sindicatul reprezentativ – Membru;  

 Hanghicel Firuca, Șef Birou Resurse Umane, Comunicare – Membru 

supleant;  

 Niculescu Mihaela Codruța, Șef partidă sopran – Membru supleant;  

 Dijmărescu Bogdan Ionuț, Membru sindicat reprezentativ – Membru 

supleant;  

 Ambăruș Iuliana, Membră a sindicatului reprezentativ – Membru 

supleant.  

 Secretariatul comisiei a fost asigurat de Foale Zorana, Economist. 

Secretar supleant a fost desemnată Dragomirescu Marioara, Referent 

de specialitate.  Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea 

Comisia de Etică și Disciplină sunt prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat prin Decizia 

nr.210/19.03.2019.  

 La data de 02.12.2019, potrivit Deciziei nr.590/02.12.2019 s-a modificat 

din nou componența Comisiei de Etică și Disciplină, că urmarea Adresei 

Sindicatului Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, înregistrată la 

registratură sub nr.5139/30.09.2019, privind comunicarea 

reprezentanților sindicatului reprezentativ în Comisia de Etică și 

Disciplină a instituției, precum și a membrilor supleanți. Că urmarea 

modificării, componenţa Comisiei de Etică și Disciplină a instituției, 

începând cu data de 02.12.2019 a fost următoarea:  

 Simion Daniel Mihail, Director adjunct (artistic) – Preşedinte;  

 Hăulică Diana Mariana, Șef Birou Juridic - Contractare – Membru;  

 Hanghicel Firuca, Șef Birou Resurse Umane, Comunicare – Membru;  
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 Gherasim Angela, Membră a sindicatului reprezentativ – Membru;  

 Nanu Călin, Membru sindicat reprezentativ – Membru;  

 Crișan Alexandra, Membră a sindicatului reprezentativ – Membru 

supleant;  

 Ambăruș Iuliana, Membră a sindicatului reprezentativ – Membru 

supleant.  

                   Secretariatul comisiei a fost asigurat de Foale Zorana, Economist.  

 Atribuţiile şi modul în care și-a desfăşurat activitatea Comisia de Etică și 

Disciplină sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

propriu, aprobat prin Decizia nr.590/02.12.2019.  

 

 c4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, 

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare);  

 FLUCTUAŢIE DE PERSONAL  

 În anul 2019,  numărul personalului contractulal din cadrul Filarmonicii 

„Banatul” Timișoara a prezentat fluctuaţii,  în conformitate cu 

necesităţiile instituţiei, după cum urmează:  

 în ianuarie,  194 de persoane beneficiau de contract individual de 

muncă;  

 în iulie, numărul personalului contractulal angajat cu contract individual 

de muncă era de  170  de persoane. Scăderea personalului contractual 

se datorează încetării de drept a unor contracte de muncă, contracte 

încheiate pe perioadă determinată pentru stagiunea 2018-2019;  

 în octombrie, numărul personalului contractulal crește la 189, ca 

urmare a angajării de personal pe perioadă nedeterminată;   

 în noiembrie, personalul contractual angajat crește la 203 persoane, că 

urmarea a ocupării pe perioadă determinată a unor posturi în 

conformitate cu Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte;  

 în luna decembrie, numărul personalului contractual angajat cu contract 

individual de muncă pe perioadă determinată și nedeterminată este de 

202 de persoane.  
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 CURSURI PERFECŢIONARE  

 Pentru obţinerea de rezultate profesionale cât mai bune şi pentru 

respectarea Planului de perfecţionare al instituţiei, personalul 

contractual a participat la  seminarii și la cursuri de perfecţionare.  

 Astfel, doamna Opriș Monica Sorina, a participat la seminarul de 

pregătire din ianuarie 2019 pentru închiderea exerciţiului financiar 

2018.  

 În anul 2019 pentru personalul contractual nou angajat au fost plătite 

din fondurile proprii ale instituției cursuri de pregătire profesională 

după cum urmează:  

 pentru domnul Bălea Cristian Robert, un curs de achiziții publice în 

SEAP, în lună martie;  

 pentru doamna Neiconi Raluca, un curs de inspector în domeniul SSM-

ului în luna septembrie.  

 

 EVALUAREA PERSONALULUI INSTITUŢIEI  

 Evaluarea personalului instituţiei s-a realizat în perioada 1 februarie - 15 

martie, în conformitate cu art.31 alin.(7) din  Legea nr.153/28.06.2017, 

cu repectarea Regulamentului nr.1083/11.05.2011, privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea 

personalului  contractual  din Filarmonica „Banatul” Timișoara aprobat 

cu modificările și completările din Decizia 23/25.01.2017.  

 

 PROMOVAREA PERSONALULUI INSTITIŢIEI  

 În urma evaluării anuale a  personalului institiţiei, în luna septembrie a 

fost organizat examen de promovare pe trepte/grade profesionale a 

personalului contractual care îndeplineau condiţiile impuse de Legea 

nr.153/28.06.2017, art.31 alin.(3)-(6) privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi Hotărârea Guvernului 

nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său 
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temporar vacant corespunzător funcţiilor artistice şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice,cu modificările și competările aduse prin Hotărârea nr. 1.027 din 

11 noiembrie 2014, după cum urmează:  

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Orchestră în 

urma căruia au fost promovaţi: 2 artiști instrumentiști de la grad 

profesional I la grad profesional IA , 11 artiști instrumentiști de la grad 

profesional II la grad profesional I şi un Instrumentist de la treaptă 

profesională III la Artist instrumentist grad profesional II, ca urmare a 

absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;  

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Cor în urma 

căruia au fost promovaţi: 5 artiști lirici de la grad profesional I la grad 

profesional IA;  

 examen de promovare în funcție pentru Compartimentul Funcții 

artistice în urma căruia a promovat un consultantul artistic de la grad 

profesional II la grad profesional I.  

 

 ANGAJAREA DE  PERSONAL PENTRU INSTITIŢIEI  

 Pentru bună desfăşurare a activităţii instituţiei, în perioada ianuarie - 

octombrie 2019 au fost organizate concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante în conformitate cu Hotărâre nr. 286 din 23 martie 

2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractual, după cum urmează:  

 în perioada 21.01.2019 - 25.01.2019, s-a organizat concurs pentru 

ocuparea postului vacant de consultant artistic la  Comparimentul 

Funcții Artistice, precum și pentru postul de Refrent (cu atribuții de 

gestionar) la Biroului Financiar-Contabilitate,  în urma căruia au fost 

angajat 2 persoane cu Contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată;  
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 în perioada 02.05.2019 - 10.05.2019, s-a organizat concurs pentru 

ocuparea postului vacant de Economist la Biroul Financiar-Contabil, 

precum și pentru postul de Curier (cu atribuții SSM) la cadrul Biroului 

Resurse Umane, Comunicare,  în urma căruia a fost ocupat postul de 

Economist cu Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;  

 în perioada 03.07.219 - 10.07.2019, s-a organizat concurs pentru 

ocuparea postului de conducere vacant de Șef Birou Juridic-Contractare 

la Biroul Financiar-Contabil, pentru postul de execuție vacant de Curier 

(cu atribuții SSM) la Biroului Resurse Umane, Comunicare, precum și 

pentru postul de execuție vacant de Portar de zi (cu atribuții de 

pompier) în cadrul Compartimentului Pază - Protecție, în urma căruia 

posturile au fost ocupate cu Contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată;  

 în perioada 23.09.2019 - 30.09.2019, s-a organizat concurs pentru 

ocuparea posturilor vacante la Compartimentele Orchestră și Cor,  în 

urma căruia au fost angajați 2 Concertmaeștrii, 2 Soliști instrumentiști, 7 

Artiști instrumentiști și 2 Iinstrumentiști cu Contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată la Comparimentul Orchestră, 

precum și 2 artiști lirici și 2 coriști la Comparimentul Cor cu Contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată;  

 în perioada de 02.10.2019 - 08.10.2019, s-a organizat concurs pentru 

ocuparea postului vacant de Director adjunct (artistic), precum și pentru 

postul de Expert din cadrul Birou Juridic-Contractare, în urma căruia au 

fost angajate 2 persoane cu Contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată.  

 Pentru stagiunea 2019 - 2020, în conformitate cu Ordonanţa nr. 21 din 

31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, Filarmonica „Banatul” Timișoara a organizat în data de 15 

octombrie 2019 audiție pentru selecția de colaboratori la 

Compartimentul Cor, iar în data de 23 Octombrie 2019 audiție pentru 

selecția de colaboratori la Compartimentul Orchestră.  

 În urma selecției de colaboratori pentru Compartimentul Cor și 
Orchestră și pentru asigurarea funcționării în condiții normale a 
instituției, au fost încheiate 5 contracte individuale de muncă pe 



 

 87 

perioadă determinată pentru Compartimentul Cor și 10 contracte 
individuale de muncă pe perioadă determinată la Compartimentul 
Orchestră.  

 

 SANCŢIONAREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL AL INSTITUŢIEI  

 În cursul anului 2019, Comisia de Etică şi Disciplină a Filarmonicii 

„Banatul” din TIMIȘOARA s-a întrunit de două ori, după cum urmează:  

 în data de 20.06.2019, conform Procesului – verbal nr.3729/20.06.2019, 

în vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile a domnului 

Tudorache Torino Ioan, Șef partidă la Partida de percuție, cercetare 

disciplinară începută dar nefinalizată, ca urmare a propunerii 

președintelui și a trei dintre membrii comisiei de disciplină, de 

suspendare a cercetării disciplinare, până la soluționarea de către 

instanța de judecată cu privire la prima sancțiune disciplinară dispusă 

pentru angajatul Tudorache Torino Ioan, prin Decizia 

nr.209/18.03.2019.  

 în data de 18.12.2019, conform Procesului – verbal nr.6686, în vederea 

efectuării cercetării disciplinare prealabile a doamnei Sablear Nicolița, 

Garderobier la Compartimentul Auxiliar - Scenă, cercetare disciplinară 

finalizată prin Raportul comisiei nr.6689/18.12.2019, în baza căruia 

conducătorul instituției a dispus, în temeiul art.61, lit.a) coroborat cu 

art.247 și art.248, alin.(1), lit.e) din Codul muncii, desfacerea disciplinară 

a contractului individual de muncă al angajatei, potrivit Deciziei 

nr.604/23.12.2019.  

 De asemenea, în anul 2019, s-au dispus un număr de opt sancțiuni 

disciplinare cu „avertisment scris”.  

 

 c5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor; 

 Filarmonica Banatul Timișoara a primit în folosință gratuită Clădirea Capitol și 

Gradina de vară aferentă acestei clădiri, conform H.C.L.T.nr.73/27.03.2007. 
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 Pentru desfășurarea activității artistice proprii, Filarmonica utilizează  

următoarele spații: 

 sală de concerte cu o capacitate de 878 de locuri, 

 2(două) foaiere pentru primirea publicului, la parter și la etajul Clădirii Capitol, 

 mai multe săli de repetiție pentru fiecare partidă de instrumente, 

 1(una) bibliotecă de partituri muzicale,  

 9(nouă) birouri administrative,  

 2(două) casierii de vânzarea biletelor, 

 1(una) magazie de materiale și obiecte de inventar, 

 1(una) cabină lumini, 

 -1(una) cabină sonorizare,  

 -1(un) atelier, alte spații de depozitare,  

 10(zece) grupuri sanitare. 

 În anul 2019, Filarmonica Banatul Timișoara a efectuat lucrări de reparații 

curente de volum redus a spațiilor deținute, în scopul menținerii condițiilor 

optime de desfășurare a activității artistice proprii. 

 În perioada supusă evaluării, Filarmonica a achizitionat servicii de reparații 

curente și capitale a unor instrumente muzicale vechi, aflate în patrimoniul 

instituției, pentru aducerea lor la caracteristicile tehnico-funcționale solicitate de 

standardele muzicale. 

 Filarmonica a achizitionat, în cursul anului 2019, instrumente muzicale pentru 

îmbunătățirea activității artistice a instituției. 

 

 c6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată.  

 În perioada 17.01.2019 – 18.01.2019, Camera de Conturi a județului Timiș a 

efectuat la Filarmonica „Banatul” din Timișoara o misiuni de control. Scopul 

misiunii de control l-a constituit verificarea modului de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin Decizia nr.36/1/03.08.2016 și Decizia nr.36/20.07.2015, 

în lumina incidenței prevederilor Legii nr.78/28.03.2018.  

 În urma controlului efectuat de către Camera de Conturi a județului Timiș, 

încheiat cu Raportul nr.1639/18.01.2019, înregistrat la Filarmonica „Banatul” 
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din TIMIȘOARA cu nr.306/18.01.2019, auditorii externi au constatat că, 

măsurile dispuse prin Deciziile nr.36/1/03.08.2016 și nr.36/20.07.2015 au fost 

implementate în totalitate, în sensul recuperării de către Filarmonica „Banatul” 

din Timișoara de la angajați a prejudiciului constatat de Camera de Conturi a 

județului Timiș, reprezentând sume încasate necuvenit de aceștia, cu titlu de 

sporuri și drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității în muncă 

(SSM), cu consecința virării acestor sume UATM Timișoara.  

 În data de 10.09.2019 au avut loc la sediul instituţiei un control al ITM Timiș, 

având ca tematică verificarea respectării prevederilor Legii nr.53/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.500/2011, 

actualizată, ale Legii nr.153/2017, precum şi ale Ordonanţei nr.21/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. În urma controlului efectuat, potrivit 

Procesului – verbal nr.85597/10.09.2019, nu au fost impuse de către organul de 

control nici un fel de măsuri la adresa conducerii instituției.  

 

 LITIGII PE ROLUL INSTITUŢIEI  

 În anul 2019 au fost pe rolul instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal și 

Curte de Apel) un număr de 268 litigii, în diferite stadii procesuale. Pe parcursul 

anului 2019 au fost soluționate definitiv un număr de 221 litigii.  

 c5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;  

 Filarmonica Banatul Timișoara a primit în folosință gratuită Clădirea 

Capitol și Grădină de vară aferentă acestei clădiri, conform 

H.C.L.T.nr.73/27.03.2007.  

 Pentru desfășurarea activității artistice proprii, Filarmonica utilizează  

următoarele spații:  

 o sală de concerte cu o capacitate de 878 de locuri,  

 2(două) foaiere pentru primirea publicului, la parter și la etajul Clădirii 

Capitol  

 mai multe săli de repetiție pentru fiecare partidă de instrumente,  

 1(una) bibliotecă de partituri muzicale,   
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 9(nouă) birouri administrative,   

 2(două) casierii de vânzarea biletelor,  

 1(una) magazie de materiale și obiecte de inventar,  

 1(una) cabină lumini,  

 -1(una) cabină sonorizare,   

 -1(un) atelier, alte spații de 

depozitare,  - 10(zece) grupuri 

sanitare.  

 În anul 2019, Filarmonica Banatul Timișoara a efectuat lucrări de 

reparații curente de volum redus a spațiilor deținute, în scopul 

menținerii condițiilor optime de desfășurare a activității artistice proprii.  

 În perioada supusă evaluării, Filarmonica a achiziţionat servicii de 

reparații curente și capitale a unor instrumente muzicale vechi, aflate în 

patrimoniul instituției, pentru aducerea lor la caracteristicile tehnico-

funcționale de standardele muzicale.  

 Filarmonica a achiziţionat, în cursul anului 2019, instrumente muzicale 

pentru îmbunătățirea activității artistice a instituției.  

 c6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control în perioada raportată.  

 

 Nu au fost cerute luarea de masuri, deoarece controalele efectuate  nu au gasit 

nereguli .  

 

D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE  2019         

 

 d1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate:  

 d.1.1. Bugetul de venituri  și cheltuieli - (estimări şi realizări) - în anul 

2019     

 lei –  
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 2019 

 
BVC aprobat 

(estimări/realizări) 

Execuţie BVC 

(estimări/realizări) 

Venituri totale din care:  17.558.434/ 

18.940.549 

18.940.549/ 

17.905.907 

Subvenţii buget local  17.028.434/ 

18.356.549 

18.356.549/ 

17.371.979 

Venituri proprii (totalitatea 

surselor atrase)   

330.000/ 

384.000 

384.000/ 

449.432 

Fonduri nerambursabile   200.000/ 

200.000 

200.000/ 

84.500 

 

 d.1.2. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei (%): (formula de calcul: venituri 

proprii/cheltuieli totale)  

 

 2019 

(estimări/realizări) 

Gradul de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor instituției (%)  

3,08/ 

3,01 

 

 d.1.3. .  Veniturile proprii realizate , previzionate să fie obținute din 

activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, 

abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate:  
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 lei –  

Anul Venituri din vânzări de bilete 

Estimări Realizări 

2019 225.000 195.224 

 

 

 d2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:  

 

Nr. crt. Indicatori de performanță Perioada evaluată 

2019 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari 

397,67 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 84.500 

3. Număr de activităţi educaţionale 14 

4. Număr de apariţii media (fără 

comunicate de presa) 

Vedeţi dosarul de presă anexat 

Raportului 

5. Număr de beneficiari neplătitori 17.400 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 26.771 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică 

133 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 12 

9. Venituri proprii din activitatea de 

bază 

195.224 

10. Venituri proprii din alte activităţi 254.208 
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E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, CONFORM 
SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI   

 e1. viziune;  

 Am  îndeplinit funcţii de conducere în diverse ONG-uri culturale ca 

preşedinte sau coordonator de proiecte europene nerambursabile, dar 

şi ca director, încă din 1992, al unei firme de impresariat artistic, având 

şi atestarea nominală din partea Ministerului Culturii ( acum SRL-ul este 

inactiv ! ).  

 Din anul 2014, fac parte din Corpul Consular al României în calitate de 

Consul Onorific al Republicii Coreea , având responsabilităţi consulare 

pentru zona de vest a României.   

 Precizarea nu e una de circumstanţa, ci vrea să atragă atenţia asupra 

faptului că acest interval de timp a însemnat şi demararea unor acţiuni 

descrise ca deziderative, creându-mi o viziune aparte despre rolul unei 

instituţii muzicale, atât pe plan naţional dar mai ales internaţional.  

 Aici este vorba despre o instituţie de o mare valoare, a cărei 

fundamentare economică şi de personal s-a făcut în regim de 

supravieţuire în anii comunişti şi în cei cincisprezece ani de după 1990. 

Abia după 2006  am reuşit să măresc cu 20 de posturi schema 

filarmonicii şi să o pornesc pe un drum anevoios către adevărata 

performanţă.  

 În anul 2019, în urma unei dezbateri publice, primarul Timișoarei, prof. 

Univ. Dr. Nicolae Robu a insistat şi a cerut mărirea organigramei 

instituţiei (mai ales sector orchestra) cu încă 20 de locuri. Astfel 

Filarmonica Banatul are o schemă de 221 de posturi.    

 STAGIUNEA DETALIATĂ 2019  

În anul 2019 s-au realizat în stagiunea de concerte 103 evenimente:  
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 33 concerte simfonice;  

 11 concerte vocal – simfonice;  

 3 concerte corale;  

 51 de recitaluri instrumentale, camerale şi vocal – instrumentale;  

 3 seri de concerte corale de muzică sacră;  

 7 festivaluri;  

 2 concerte/gale de jazz.  

 

 Pe parcursul întregului an 2019 Filarmonica “Banatul” a organizat 21 

de evenimente dedicate copiilor şi tinerilor: recitaluri educative 

(stabilind parteneriate pentru educaţie muzicală cu numeroase unităţi 

şcolare), concerte pentru tineret, concerte educativ-umanitare (în 

beneficiul unor tineri talentaţi ori al  unor organizaţii umanitare - în 

parteneriat cu TGP). Aceste evenimente s-au desfăşurat în Timișoara, 

Lugoj, Cenei, Băile Herculane, Caransebeș şi s-au bucurat de prezenţa 

a aproximativ 2500 de spectatori - copii şi tineri.  

 

 Filarmonica Banatul a susţinut 3 turnee internaționale:  

 Austria (7-14 octombrie) - 3 concerte;   

 Germania (11-15 noiembrie 2019) - 2 concerte;   

 China (2 decembrie 2019 – 31 decembrie) - 19 concerte; s-a încheiat în 

20 ianuarie 2020 după încă 11 concerte.   

 

 În aceste turnee, colectivul Filarmonicii Banatul a înregistrat mari  

succese, bucurându-se de aprecierea unanimă a publicului şi a 

specialiştilor. Din această cauză, invitaţiile de a continua aceste 

colaborări au fost înnoite şi pentru anul 2020.   

 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.   
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 În cadrul celor 103 evenimente s-au prezentat publicului 44 prime 

audiţii, dintre care 10 prime audiţii  absolute din creaţia românească şi 

internaţională, în cadrul Festivalului Intrada.   

 În anul 2019, la pupitrul orchestrei simfonice, în afară de dirijorii titulari 

ai filarmonicii, Gheorghe Costin și Radu Popă, au fost invitaţi 26 de 

dirijori, dintre care 13 din străinătate şi 13 din România.    

 Stagiunea din anul calendaristic 2019 este alcătuită din concertele 

stagiunii 2018-2019, derulate în perioada ianuarie - iunie 2019, și 

concertele din prima parte a stagiunii 2019-2020, între lunile august – 

decembrie 2019, 
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C. ORGANIZAREA / SISTEMUL ORGANIZAȚIONAL AL INSTITUȚIEI 2020 

 

 PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ȘI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI 
BUNA FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

 

 c1. măsuri de organizare internă; 

 În perioada raportată, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a funcționat în baza 
Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat în conformitate cu art.4, 
alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/03.12.2007, cu modificările și 
completările ulterioare, de ordonatorul principal de credite - Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara prin HCLT nr.57/28.02.2012, precum și a Regulament 
Intern, aprobat prin Decizia conducătorului instituției nr.38/03.09.2012, ambele 
regulamente nefiind modificate sau/și actualizate în cursul anului 2020.  

 Filarmonica „Banatul” din Timișoara este organizată și funcționează în 
conformitate cu actele normative în vigoare la data întocmirii prezentului raport 
respectiv, în baza prevederilor legislației speciale incidente - Ordonanța 
Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole și 
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin 
Legea nr.353/03.12.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 
dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 
nr.269/07.07.2009, modificată și completată prin OUG nr.68/26.06.2013 și 
aprobată ulterior prin Legea nr.185/29.12.2014. 

 

 c2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 În luna octombrie 2020, pentru asigurarea promovării personalului în funcții 

imediat superioare, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a propus spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificarea Statul de funcţii pentru 

anul 2020, modificare care a fost aprobată potrivit HCL nr.440/16.10.2020. 

 

 c3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

 CONSILIUL ADMINISTRATIV 
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 Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului Administrativ al Filarmonicii 
„Banatul” din Timișoara, organism cu rol deliberativ potrivit prevederilor art.19, 
alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea activității de 
impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/03.12.2007, cu modificările și 
completările ulterioare, cu atribuții ce vizează problemele administrative ale 
instituției, s-a modificat o singură dată, potrivit Deciziei nr.289 din data de 
13.07.2020.  

 Atribuțiile și modul în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Administrativ sunt 
prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcționare al acestuia, aprobat în 
conformitate cu art.19, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007 
privind instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/03.12.2007, cu 
modificările și completările ulterioare, de ordonatorul principal de credite - 
Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin HCLT nr.426/27.11.2007. 

 În contextul pandemiei generate de coronavirusul COVID-19, activitatea 
Consiliului Administrativ a fost influențată de măsurile luate de autoritățile 
publice (respectiv, distanțare socială, limitarea deplasărilor, limitarea întâlnirilor 
și a accesului în instituțiile publice, etc.), astfel că activitatea acestui organism 
colegial de conducere a trebuit să se adapteze acestor realități. 

 Drept urmare, în cursul anului 2020, Consiliul Administrativ s-a întrunit de trei ori, 
la solicitarea președintelui consiliului respectiv, în data de 04.03.2020 potrivit 
Procesului - verbal nr.705, în data de 20.03.2020 potrivit Procesului - verbal 
nr.1021 și în data de 09.06.2020 potrivit Procesului - verbal nr.1820 și s-au 
adoptat hotărâri cu majoritate de voturi, în număr de 15 (de la nr.1 la numărul 
15).  

 
 

 

 CONSILIUL ARTISTIC 

 Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului Artistic al Filarmonicii 
„Banatul” din Timișoara, organism de specialitate cu rol consultativ, conform 
prevederilor art.19, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole și concerte, precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/03.12.2007, cu 
modificările și completările ulterioare, cu atribuții vizând propuneri în alcătuirea 
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repertoriului și a strategiei artistice a instituției, s-a modificat potrivit Deciziei 
conducătorului instituției nr.248/29.05.2020. 

 Atribuțiile și modul în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Artistic sunt cele 
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia, aprobat prin 
Decizia nr.194/19.02.2019. 

 În contextul pandemiei generate de coronavirusul COVID-19, activitatea 
Consiliului Artistic a fost influențată de măsurile luate de autoritățile publice 
(respectiv, distanțare socială, limitarea deplasărilor, limitarea întâlnirilor și a 
accesului în instituțiile publice, etc.), astfel că activitatea acestui organism 
colegial de specialitate cu rol consultativ a trebuit să se adapteze acestor realități. 

 Drept urmare, în cursul anului 2020 Consiliul Artistic s-a întrunit de cinci ori, la 
solicitarea directorului adjunct (artistic) al instituției respectiv, în data de 
24.06.2020 potrivit Procesului - verbal nr.2039, în data de 13.10.2020 potrivit 
Procesului - verbal nr.3502, în data de 04.11.2020 potrivit Procesului - verbal 
nr.3839, în data de 02.12.2020 potrivit Procesului - verbal nr.4189 și în data de 
11.12.2020 potrivit Procesului - verbal nr.4335. 

 În cadrul ședințelor Consiliului Artistic desfășurate în anul 2020, s-au făcut în 
principal propuneri de modificare a programului concertistic (lucrări muzicale) 
stabilit înainte de pandemia generată de coronavirusul COVID-19 și de reducere a 
colaboratorilor invitați (dirijori sau soliști), astfel încât să fie respectate regulile 
impuse de autorități pentru desfășurarea evenimentelor artistice 
(concerte/recitaluri). Astfel, s-a apelat mai mult la invitați (dirijori și soliști) din 
România, lucrările muzicale prezentate în concerte/recitaluri fiind programate în 
funcție de necesarul minim de artiști colaboratori permis de reglementările și 
regulile impuse pentru desfășurarea acestora în spații închise (respectiv, pe 
scenă), în scopul reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-COV 2. 

 
 COMISIA DE ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ 
 Pe parcursul anului 2020, nu au avut loc modificări în ceea ce privește 

componența Comisiei de Etică și Disciplină de la nivelul Filarmonicii „Banatul” din 
Timișoara, comisie cu atribuţii privind efectuarea cercetărilor disciplinare 
prealabile a angajaților ca urmarea săvârșirii de către aceștia a unor fapte 
sesizate ca fiind abateri disciplinare, astfel că Decizia nr.590/02.12.2019 este încă 
în vigoare. 

 În cursul anului 2020, Comisia de Etică şi Disciplină s-a întrunit o singură dată, 
având loc o singură cercetare disciplinară prealabilă. 
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 c4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 
 FLUCTUAŢIE DE PERSONAL 
 În anul 2020, numărul personalului contractulal din cadrul Filarmonicii „Banatul” 

TIMIȘOARA a prezentat fluctuaţii,  în conformitate cu necesităţiile instituţiei, 
după cum urmează: 

 în ianuarie,  196 de persoane beneficiau de contract individual de muncă; 
 în iulie, numărul personalului contractulal angajat cu contract individual de 

muncă era de  179  de persoane. Scăderea personalului contractual se datorează 
încetării de drept a unor contracte de muncă, contracte încheiate pe perioadă 
determinată pentru stagiunea 2019 - 2020; 

 în august, numărul personalului contractulal crește la 180, ca urmare a angajării 
pe perioadă determinată a unei persoane, personal care se menține până la 31 
decembrie 2020,  

 
 CURSURI PERFECŢIONARE 
 Pentru obţinerea de rezultate profesionale cât mai bune şi pentru respectarea 

Planului de perfecţionare al instituţiei, personalul contractual a participat la  
seminarii și la cursuri de perfecţionare. 

 Astfel, doamna Opriș Monica Sorina, a participat la seminarul de pregătire din 
ianuarie 2020 pentru închiderea exerciţiului financiar 2019. 

 În anul 2020, pentru personalul contractual nou angajat, a fost plătit din fondurile 
proprii ale instituției cursul de inspector în domeniul SSM-ului pentru doamna 
Tamaș Andrea Adel. 

 
 EVALUAREA PERSONALULUI INSTITUŢIEI 
 Evaluarea personalului instituţiei s-a realizat în perioada 1 februarie 2020 - 15 

martie 2020, în conformitate cu art.31, alin.(7) din Legea nr.153/28.06.2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu 
Regulamentul nr.1083/11.05.2011 privind evaluarea performanţelor 
profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului  contractual  
din Filarmonica „Banatul” TIMIȘOARA, aprobat cu modificări și completări prin 
Decizia nr.23/25.01.2017 (se aprobă regulamentul privind criteriile și modul de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual). 

 
 PROMOVAREA PERSONALULUI INSTITIŢIEI 
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 În urma evaluării anuale a  personalului institiţiei, în luna septembrie a fost 
organizat examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, a personalului contractual care îndeplinea condiţiile impuse de 
art.31, alin.(3) – (6) din Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice şi Hotărârea Guvernului 
nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant 
corespunzător funcţiilor artistice şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice,cu modificările și competările aduse prin Hotărârea nr. 
1.027 din 11 noiembrie 2014, după cum urmează: 

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Orchestră în urma 
căruia au fost promovaţi: un artist instrumentist de la grad profesional I la grad 
profesional IA și un artist instrumentist de la grad profesional II la grad 
profesional I; 

 examen de promovare în funcții pentru Compartimentul Cor în urma căruia au 
fost promovaţi: un artist liric de la grad profesional I la grad profesional IA, doi 
artiști lirici de la grad profesional II la grad profesional I și doi coriști de la treaptă 
profesională III la Artist liric, grad profesional II, ca urmare a absolvirii de către 
salariați a unei forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea; 

 examen de promovare în funcție pentru Compartimentul Funcții artistice, în 
urma căruia a promovat un consultantul artistic de la grad profesional II la grad 
profesional I și bibliotecarul instituției de la grad profesional II la grad profesional 
I; 

 examen de promovare în funcție pentru Compartimentul Auxiliar Scenă și 
Deservire, în urma căruia a promovat operatorul sunet, de la grad profesional I la 
grad profesional IA. 

 
 ANGAJAREA DE  PERSONAL PENTRU INSTITIŢIEI 
 Pentru bună desfăşurare a activităţii instituţiei, în luna ianuarie 2010 au fost 

organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual, după cum 
urmează: 

 în perioada 29.01.2020 - 04.02.2020, s-a organizat concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de Consilier juridic și Consilier (cu atribuții de achiziții publice) 
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la  Biroul Juridic - Contractare, în urma căruia au fost angajate 2 persoane cu 
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 în perioada 29.01.2020 - 04.02.2020, s-a organizat concurs pentru ocuparea 
postului vacant de Șef Orchestră și Curier (cu atribuții SSM) la Biroul Resurse 
Umane, Comunicare, în urma căruia a fost ocupat postul de Curier cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 postul de Șef Orchestă în cadrul Biroului Resurse Umane, Comunicare care nu a 
putut fi ocupat pe perioadă nedeterminată în urma concursului organizat în data 
de 29.01.2020, a fost ocupat pe perioadă deteminată în luna august 2020, în 
conformitate cu prevederile  art.13 alin.(3) din OG nr.21/2007 coroborat cu  
art.83, lit.h) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii. 

 
 

 c6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 
sau a altor organisme de control în perioada raportată 

 
 În data de 10.03.2020, Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș a realizat un 

control la instituție, având ca tematică verificarea respectării prevederilor 
Hotărârii nr.8/09.03.2020, referitoare la gestionarea bolilor înalt contagioase pe 
teritoriul României. În urma controlului efectuat, potrivit Procesului – verbal 
nr.6489/10.03.2020, au fost formulate recomadări de dotare a instituției cu 
dozatoare, dezinfectanți și alte produse pentru prevenire îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-CoV-2. 

 În data de 13.11.2020 a avut loc la sediul instituţiei un control al ITM Timiș, având 
ca tematică verificarea respectării prevederilor Legii nr.53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.500/2011, actualizată, precum și 
respectarea de către instituție a măsurilor legale cu privire la prevenire 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. În urma controlului efectuat, potrivit 
Procesului – verbal nr.91049/13.11.2020, nu au fost impuse de către organul de 
control nici un fel de măsuri la adresa conducerii instituției. 

 
 
 LITIGII PE ROLUL INSTITUŢIEI 
 În anul 2020 au fost pe rolul instanțelor de judecată (Judecătoria Timișoara, 

Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara) un număr de 99 procese, în diferite 
stadii procesuale, după cum urmează: 
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 JUDECĂTORIE – total 78 dosare având ca obiect contestații la executare, în care 
Filarmonica „Banatul” din Timișoara este contestatoare, din care în anul 2020 au 
fost soluționate de Judecătoria Timișoara ca instanță de fond un număr de 61 
dosare, iar nesoluționate 17 dosare. 

 
 TRIBUNAL – total 21 dosare din care: 
 1 dosar având ca obiect pretenții, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 1  
 6 dosare având ca obiect drepturi bănești, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 6 
 3 dosare având ca obiect obligaţia de a face, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanţă) = 3 
 2 dosare având ca obiect acțiune în constatare, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 2 
 2 dosare având ca obiect contestație sancțiune disciplinară, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 2  
 2 dosare având ca obiect acțiune în anulare, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 2 
 4 dosare având ca obiect despăgubiri, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 4 
 1 dosar având ca obiect contestație act, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara pârâtă (prima instanță) = 1  
 În anul 2020 au fost soluționate de Tribunal Timiș ca instanță de fond un număr 

de 8 dosare, iar nesoluționate 13 dosare. 
 

 CURTEA DE APEL – total 3 dosare din care: 
 1 dosare având ca obiect pretenții, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara apelantă - pârâtă = 1 
 1 dosar având ca obiect drepturi băneşti, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara apelantă - pârâtă = 1  
 1 dosar având ca obiect obligația de a face, din care: 
 Filarmonica „Banatul” Timișoara intimată - pârâtă = 1 
 În anul 2020 au fost soluționate de Curtea de Apel Timișoara ca instanță de apel 3 

dosare. 
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D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE  2020 

 

 d1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate:  

 d.1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli (estimări şi realizări) anul 2020     

 2020 

 
BVC aprobat 

(estimări/realizări) 

Execuţie BVC 

(estimări/realizări) 

Venituri totale din care:  19.181.760/ 

19.214.490 

19.214.490/ 

18.825.592 

Subvenţii buget local  18.457.060/ 

18.954.490 

18.954.490/ 

18.704.375 

Venituri proprii (totalitatea surselor 

atrase)   

484.700/ 

235.000 

235.000/ 

106.217 

1.1 Fonduri nerambursabile   240.000/ 

25.000 

25.000/ 

15.000 

 

 d.1.2. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei (%): (formula de calcul: venituri 

proprii/cheltuieli totale)  

 

 2020 

(estimări/realizări) 

Gradul de acoperire din venituri proprii 

a cheltuielilor instituției (%)  

0,01/ 

0,01 
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 d.1.3. .  Veniturile proprii realizate , previzionate să fie obținute din 

activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, 

abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate:  

lei –  

Anul Venituri din vânzări de bilete 

Estimări Realizări 

2020 64.100 43.478 

 

 

 d2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:  

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 

2020 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 
venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari 

1.338,66 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 15.000 

3. Număr de activităţi educaţionale 4 
4. Număr de apariţii media (fără comunicate 

de presă) 
Vedeti dosarul de presa 

anexat Raportului 
5. Număr de beneficiari neplătitori 10.543 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 3.514 
7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică 
47 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 2 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 43.478 
10. Venituri proprii din alte activităţi 77.739 
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E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII SPECIFICE INSTITUȚIEI, CONFORM 
SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI  

 

 e1. viziune;  

 Am  îndeplinit funcţii de conducere în diverse ONG-uri culturale ca 

preşedinte sau coordonator de proiecte europene nerambursabile, dar 

şi ca director, încă din 1992, al unei firme de impresariat artistic, având 

şi atestarea nominală din partea Ministerului Culturii ( acum SRL-ul este 

inactiv ! ).  

 Din anul 2014, fac parte din Corpul Consular al României în calitate de 

Consul Onorific al Republicii Coreea , având responsabilităţi consulare 

pentru zona de vest a României.   

 Precizarea nu e una de circumstanţa, ci vrea să atragă atenţia asupra 

faptului că acest interval de timp a însemnat şi demararea unor acţiuni 

descrise ca deziderative, creându-mi o viziune aparte despre rolul unei 

instituţii muzicale, atât pe plan naţional dar mai ales internaţional.  

 Aici este vorba despre o instituţie de o mare valoare, a cărei 

fundamentare economică şi de personal s-a făcut în regim de 

supravieţuire în anii comunişti şi în cei cincisprezece ani de după 1990. 

Abia după 2006  am reuşit să măresc cu 20 de posturi schema 

filarmonicii şi să o pornesc pe un drum anevoios către adevărata 

performanţă.  

 În anul 2019, în urma unei dezbateri publice, primarul Timișoarei, prof. 

Univ. Dr. Nicolae Robu a insistat şi a cerut mărirea organigramei 

instituţiei (mai ales sector orchestra) cu încă 20 de locuri. Astfel 

Filarmonica Banatul are o schemă de 221 de posturi.    
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 STAGIUNEA DETALIATĂ 2020 

 Se poate afirma fără tăgadă că anul 2020 va rămîne în istorie ca anul în care 
pandemia COVID 19 s-a răspândit în întreaga lume și a remodelat relațiile 
interumane la nivel mondial. Anul 2020 a fost anul în care virusul SARS-COV2, 
apărut în China și răspândit în foarte scurt timp în întreaga lume, a modelat 
agenda tuturor. 

 Întâmplător, Filarmonica Banatul a avut un turneu în 30 de orașe din China chiar 
înainte de răspândirea oficială a virusului SARS-COV2 în toată lumea. Astfel, în 2 
decembrie 2019, o parte din orchestra Filarmonicii Banatul a întreprins un turneu 
în China la invitația unui colaborator al filarmonicii, domnul Gabriel Voicu, 
violonist și dirijor român stabilit în Germania. În perioada 2 decembrie 2019 – 20 
ianuarie 2020, orchestra Filarmonicii Banatul a călătorit prin toată China, inclusiv 
în regiunea Wuhan, locul de origine al pandemiei COVID 19, unde au fost chiar de 
două ori, la sosirea în China la începutul lunii decembire 2019 dar și la începutul 
lunii ianuarie 2020. Nici un artist nu s-a întors infectat cu virusul SARS-COV2 și nu 
a contactat acest virus în timpul călătoriilor din cadrul turneului desfășurat în 
China.  

 Totodată, ansamblul filarmonicii a fost printre primele sosite din China în 
România chiar la începutul oficial al pandemiei în România și Europa, dar fără a fi 
cineva infectat cu virusul respectiv. Ca măsură de prevenție, la sosirea în 
Timișoara, întreg colectivul a fost izolat la domiciliu chiar din ziua sosirii și s-au 
efectuat controale medicale de către furnizorul de servicii de medicina muncii al 
instituției fără a se consemna vreun caz de infectare. 

 Anul 2020 a fost anul cu o dublă însemnătate pentru Filarmonica Banatul în afara 
anului startului pandemiei COVID 1. A fost anul în care s-au împlinit 100 de ani de 
la înființarea primei orchestre simfonice a orașului dar și anul în care s-au împlinit 
250 de ani de la nașterea compozitorului Ludwig van Beethoven, un titan în 
lumea muzicii și a artei în general. 

 
 PROGRAM ARTISTIC 

 
 Filarmonica Banatul din Timişoara promovează prin activitatea sa valorile 

muzicale ale patrimoniului românesc şi universal, tinerele talente și interpretarea 
profesionistă. Anul 2020 a însemnat anul centenarului orchestrei simfonice 
timișorene, prima orchestră simfonică a orașului fiind înființată oficial în anul 
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1920 de către primarul Stan Vidrighin și s-a dorit a fi celebrat prin invitarea 
compozitorilor contemporani să creeze o lucrare pentru orchestra Filarmonicii 
Banatul, iar in fiecare lună de activitate să fie interpretată de către orchestra 
instituției. Această idee a putut fi pusă în practică doar în lunile ianuarie și 
februarie, martie fiind luna în care au trebuit anulate toate concertele, 
recitalurile și alte activități artistice pentru a fi reluate ulterior - într-o stare 
permanentă de incertitudine în ceea ce privește condițiile de desfășurare și 
perioadele de desfășurare - după cum au permis regulile impuse de autorități. 
Totodată, printr-o fericită coincidență, centenarul orchestrei simfonice 
timișorene s-a suprapus și cu anul omagial Ludwig van Beethoven când s-au 
împlinit 250 de ani de la nașterea marelui compozitor care a influențat definitiv 
muzica de după el. Ca și centenarul orchestrei și anul omagial Beethoven a 
trebuit reconfigurat drastic iar multe dintre activitățile artistice tematice 
programate au fost anulate sau reprogramate în funcție de cum a mai permis 
situația.  

 Până în luna martie, activitatea artistică a instituției a fost organizată ca de obicei 
cu cel puțin un concert de ansamblu orchestral sau coral-orchestral în fiecare zi 
de vineri plus recitaluri susținute în câteva zile de marți a săptămânii. Simultan, o 
parte din orchestră se afla în turneul în China menționat mai sus, turneu care nu 
a afectat în nici un fel activitatea artistică la sediu în ceea ce privește amploarea, 
complexitatea și cantitatea programului artistic oferit publicului din Timișoara. 
După începerea pandemiei și a restricțiilor generate de măsurile întreprinse de 
autorități pentru stoparea sau încetinirea/reducerea efectelor generate de 
pandemie, România a trecut printr-o perioadă de 30 de zile de stare de urgență și 
de peste 8 luni calendaristice de stare de alertă neîntreruptă. Astfel, activitatea 
concertistică, de ansamblu și cu publicul a fost întreruptă și închisă efectiv de mai 
multe ori pe parcursul lunilor martie-decembrie 2020 care a afectat iremediabil 
programul artistic conceput înaintea începerii pandemiei și a stagiunilor 2019-
2020 și 2020-2021. Au fost anulate sau reprogramate toate activitățile artistice, 
concerte, recitaluri, repetiții de ansamblu pe diverse perioade ale anului 2020 și 
tot programul a fost remodelat pentru a ține cont de contextul și regulile impuse 
de autorități ca reacție la pandemia cu virusul SARS-COV2. 

 Pandemia a afectat puternic domeniul cultural, iar activitatea artistică a 
Filarmonicii Banatul - datorită specificul ei de lucru în ansamblu orchestral, coral 
sau combinat suprapusă cu prezentarea cu participarea publicului la această 
activitate - a fost perturbată substanțial fiind una dintre activitățile cu cele mai 
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multe restricții. Cu toate aceste restricții multiple și fluctuante în timp, instituția a 
reușit să desfășoare o activitate artistică susținută și de un înalt nivel artistic și 
profesional. Spre deosebire de celelalte instituții de cultură ale orașului (Casa de 
cultură a Municipiului, Centrul de Cultură al Județului, Teatrul German de Stat, 
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Teatrul Național Mihai Eminescu 
Timișoara, Teatrul pentru copii și tineret Merlin și Opera Națională Timișoara), 
Filarmonica Banatul a reușit să desfășoare o amplă activitate concertistică și 
recitativă, reușind să aibă cea mai voluminoasă și consistentă activitate artistică 
dintre toate instituțiile enumerate mai sus. Un aport important l-a avut și 
deținerea Grădinii de vară, spațiul de susținere a activității în aer liber, care a fost 
gazdă pentru mai toate instituțiile de cultură în perioada în care reglementările 
au permis susținerea acestor activități în spațiul public și cu publicul doar în aer 
liber. Filarmonica Banatul a fost printre primele instituții de profil, dacă nu chiar 
prima din țară, care a reluat activitatea concertistică cu public după închiderea 
totală a acestor tipuri de activități de către autorități în perioada martie-iunie 
2020. 

 Cu toate aceste restricții și pentru a marca atât centenarul orchestrei simfonice 
cât și Ziua Timișoarei într-o perioadă atât provocatoare și tulbure, Filarmonica 
Banatul împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, a reușit organizarea și 
susținerea unui concert extraordinar, ce a avut loc în 31 iulie în Parcul Rozelor și 
care i-a avut ca invitați de seamă pe dirijorul Cristian Măcelaru căruia, cu această 
ocazie, i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului și pe singurul 
cosmonaut român, Dumitru Prunariu, deținător deja al titlului de cetățean de 
onoare al orașului Timișoara într-un program artistic de excepție ce a cuprins 
lucrarea lui Gustav HOLST – Planetele susținut de orchestra simfonică și corul 
“Ion Românu” ale Filarmonicii Banatul. 

 Dar, perioadele de sistare totală a activității artistice de ansamblu și cu public au 
făcut imposibilă susținerea activității artistice la nivelul la care a fost programată 
din punct de vedere al complexității programului muzical și al invitaților de 
prestigiu care să adauge un plus de valoare programelor concertistice și recitative 
ale instituției. Astfel că, din cinci festivaluri anuale cu tradiție și cu multe ediții la 
activ, s-a mai putut desfășurat un singur festival, Festivalul de Muzică Nouă 
INTRADA de o amploare foarte mică, limitând participarea la artiști din Timișoara, 
desfășurat în perioada 19 – 22 noiembrie, toate celelalte trebuind să fie anulate: 
Festivalul de chitară, Festivalul Timișoara Muzicală ce ar fi trebuit să se 
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desfășoare în colaborare cu Opera Română Timișoara, Zilele Enescu-Bartok, 
Festivalul de Muzica Veche, Gala Blues-Jazz Kamo, Festivalul Muzicii Sacre.  

 Compartimentele administrative, secretariatul artistic, biblioteca, 
compartimentul tehnic au funcționat neîntrerupt toată perioada la instituție, 
reușind să țină la zi întreaga activitate administrativă, de funcționare și logistică a 
instituției și să programeze și organizeze programul artistic în și pentru 
perioadele în care s-a putut susține activitatea artistică. 

 Perioada 9 martie – 9 iunie activitatea de ansamblu, concertistică și cu publicul a 
fost suspendată datorită legislației specifice la fel ca și în cazul perioadei 23 
octombrie – 8 decembrie. În luna decembrie, activitatea a continuat cu concerte 
susținute online, în direct sau înregistrate la instituție sau la domiciliul 
angajaților. 

 
 În anul 2020 s-au realizat în stagiunea de concerte 41 de spectacole: 

 22 – concerte simfonice,  
 4 concerte vocal – simfonice,  
 11 recitaluri instrumentale, camerale şi vocal–instrumentale 
  4 recitaluri educative.  
 În cadrul acestor 41 de spectacole, s-au prezentat publicului 4 prime audiţii 

absolute din creaţia românească şi internaţională, în cadrul Festivalului Intrada. 
În anul 2020, la pupitrul orchestrei simfonice, în afară de dirijorii titulari ai 
filarmonicii, Gheorghe Costin și Radu Popa, au fost invitaţi 14 dirijori, dintre care 
5 din străinătate şi 9 din România și 21 de soliști vocali sau instrumentali, toți din 
Romînia.  Întreaga activitate s-a desfăşurat cu bugetul aprobat care a suferit 
multiple corecții negative solicitate de către ordonatorul principal de credite pe 
tot parcursul anului 2020 ce a impus de multe ori redimensionarea activității 
artistice și în funcție de acest aspect pe lângă toate celelalte restricții impiuse de 
situația epidemiologică generată de pandemia COVID 19.  

 Activitatea artistică a Filarmonicii Banatul, deși grav perturbată de pandemia cu 
virusul Sars-Cov 2 s-a desfășurat în condiții de siguranță neexistând nici un caz de 
infectare descoperit ca urmare a activității instituției și cuprinde concertele și 
recitalurile stagiunii 2019-2020, derulate între ianuarie și martie 2020, cele din 
stagiunea estivală (lunile iulie, august și septembrie) urmate de cele din prima 
parte a stagiunii în curs, 2020-2021, între lunile octombrie – decembrie 2020 
după cum urmează:   
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 Vineri, 10 ianuarie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: BOGDAN VODĂ 

 Soliști: DINU MIHĂILESCU – pian  

 CORNELIU MEICI – trompetă  

 ANDREI CANDRIANU – trompetă 

 CRISTIAN ARDELEAN – bas / bariton  

 LUCIAN ONIȚA – bas  
 

 GABRIEL MĂLĂNCIOIU  Filaversarium (p.a.a.) 
– piesă dedicată Centenarului Orchestrei simfonice 

timișorene 

 A. VIVALDI     Concertul 

 W.A. MOZART    Aria Madamina din opera Don Giovanni 

 G. GOUNOD  Aria lui Valentin din opera Faust  

 G. VERDI     Cavatina di Conte da Silva din opera Ernani  

 G. VERDI     Aria lui Ezio din opera Attila  

 B. BARTOK    Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 
 
 

 Miercuri, 15 ianuarie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 RECITAL CORAL 

 Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: IOSIF TODEA 

 Soliști: ALINA TODEA – soprană 

 MARIA VIRGINIA ONIȚA – soprană 

 IOSIA BALTEȘ – tenor 

 CRISTIAN ARDELEAN – bas/ bariton 

 LUCIAN ONIȚA – bas  
 

 În program, lucrări de I.D. CHIRESCU, P. CONSTANTINESCU, V. SPĂTĂRELU,  

 S. PĂUTZA, L. PROFETA, T. FLONDOR, S.V. DRĂGOI 
 
 

 Vineri, 17 ianuarie 2020, ora 19        Sala Capitol 
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 CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

 Orchestra simfonică și Corul Ion Românu ale Filarmonicii Banatul  
 

 Dirijor: HORIA ANDREESCU 

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 Solist: SORIN PETRESCU – pian  
 

 Medalion Ludwig van Beethoven 
 

 Uvertura Leonora nr. 3 în Do major, Op. 72b 

 Simfonia nr. 8 în Fa major, Op. 93 

 Fantezia pentru pian, cor și orchestră, în do minor, Op. 80 
 

 Joi, 23 ianuarie 2020, ora 19         Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 Solistă: ALEXANDRA GUȚU – violoncel 
 

 C. SAINT-SAENS  Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1, în la minor, Op. 33  

 G. FAURÉ    Elegia pentru violoncel și orchestră, Op. 24 

 C. FRANCK   Simfonia în re minor 
 

 Vineri, 31 ianuarie 2020, ora 19        Sala Capitol 
 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 

 Solist: DANIEL GOIȚI – pian  
 

 AUREL STROE    Viziunea lui Ion (p.a.) 

 G. GERSHWIN    Rhapsody in Blue 

 D. ȘOSTAKOVICI   Simfonia nr. 10 în mi minor, Op. 93  
 

 Vineri, 7 februarie 2020, ora 19        Sala Capitol 
 

 CONCERT SIMFONIC 

 În parteneriat cu Institutul francez 
 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
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 Dirijor: MICHAEL COUSTEAU (Franța) 

 Solist: DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian  
 

 Medalion Ludwig van Beethoven 
 

 Uvertura Coriolan, Op. 62 

 Concertul pentru pian și orchestră nr. 4, în Sol major, Op. 58 

 Simfonia nr. 1 în Do major, Op. 21 
 

 Vineri, 14 februarie 2020, ora 19        Sala Capitol 
 

 CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

 Orchestra simfonică și Corul Ion Românu ale Filarmonicii Banatul  
 

 Dirijor: STEPHEN SMITH (SUA) 

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
 

 Soliști: ERIK SCHUMANN (Germania) – vioară  

 RĂZVAN POPOVICI (Germania) – violă  

 ANA-MARIA STĂNOIA – soprană 

 COSMINA IVAN – mezzosoprană 

 DANIEL ZAH – tenor 

 CRISTIAN ARDELEAN – bas / bariton 
 

 W.A. MOZART Simfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestră în Mi bemol 
major, K 364  

 CHARLES STANFORD   Stabat Mater (p.a.) 
 
 

 Vineri, 21 februarie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 Solistă: AURA TWAROWSKA – mezzosoprană 
 
 

 R. WAGNER    Preludiul si Moartea Isoldei din opera Tristan și Isolda 

 R. WAGNER    Wesendonck Lieder, WWV 91 

 J. BRAHMS   Simfonia nr. 2 în Re major, Op. 73 
 
 

 Vineri, 28 februarie 2020, ora 19        Sala Capitol 
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 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 

 Solist: FILIP PAPA – violoncel 
 

 GABRIEL ALMASI          Theme / Antheme – piesă în primă audiție absolută dedicată 
                                                          Centenarului Orchestrei simofnice timișorene 
J. HAYDN      Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 1 în Do major 
J. HAYDN      Concertul pentru violoncel și orchestră nr. 2 în Re major 
J. BRAHMS     Simfonia nr. 4 în mi minor, Op. 98 

 
 

 Marți, 3 martie 2020, ora 19        
 Sala Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 
 

 DOREL IUGA – flaut 

 ANDREEA DUMITRESCU – pian  
 
 

 Vineri, 6 martie 2020, ora 19         Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: ANDREI GOCAN (Anglia)  

 Soliști: LUCIAN PETRILA – vioară 

 DARIUS TEREU – violoncel  
 

 R. WAGNER  Preludiu la opera Maeștrii cântăreți din Nürnberg 

 J. BRAHMS  Dublul concert pentru vioară și violoncel în la minor, Op. 102 

 S. RAHMANINOV   Dansurile simfonice, Op. 45 
 
 

 Marți, 9 iunie 2020, ora 20              
Grădina de vară 

 

 RECITAL CAMERAL 
 

 WEST BRASS QUINTET 
 

 MEICI CORNELIU – trompetă 
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 CANDRIANU ANDREI – trompetă 

 MECEA IULIUS – corn 

 DIJMĂRESCU BOGDAN – trombon 

 BURGHELEA FELIX – tubă 
 

 RICHARD RODNEY BENNETT  Fanfare 

 GIOVANNI GABRIELI   Canzona per sonare No. 2 

 GIOVANNI GABRIELI   Canzona per sonare No. 4 

 SCHEIDT-DE JONG  Canzona bergamasca 

 JOHN CHEETHAM  Scherzo 

 JOHN STANLEY   Trumpet Tune  

 JAN KOETSIER   Brass Quintet 
 
 

 Vineri, 12 iunie 2020, ora 20,             Grădina de 
vară 

 

 RECITAL 

 Duo SORIN PETRESCU și DORU ROMAN 
 

 SORIN PETRESCU – pian 

 DORU ROMAN - percuție 
 

 TIBERIU BREDICEANU   Dans românesc  

 GIAN PIERO REVERBERI Odissea veneziana 

 W. A. MOZART    Rondo alla turca 

 ISAAC ALBENIZ    Asturias 

 PHIL COULTER   Suită irlandeză 

 ALICE GOMEZ   Rain Dance 

 CHRISTOPH KELLER   Mozart în Argentina 

 CHRISTOPH KELLER   Beethoven în Brazilia 

 MOISES MOLEIRO   Joropo 

 PETRE ELINESCU    Scenă pastorală română  
 
 

 Marți, 16 iunie 2020, ora 20              
Grădina de vară 

 

 RECITAL CAMERAL 

 ANSAMBLUL DE ALĂMURI AL FILARMONICII BANATUL 
 

 TROMPETĂ  Corneliu Meici, Andrei Candrianu, Ilie Rășinar, Raul Oniță 

 CORN   Iulius Mecea, Cosmin Cobasa 

 TROMBON   Bogdan Dijmărescu, Emanuel Sărăcuți, Florin Mergan 
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 TUBĂ   Felix Burghelea 

 PERCUȚIE   Ferencz Szekeres 
 

 ELTON JOHN     The lion king 

 ENRIQUE CRESPO     Ballade for two wings 

 ENRIQUE CRESPO     Foco da mulata 

 CARLOS ANTONI JOBIM/ENRIQUE CRESPO Desafinado 

 DUMITRU IONEL     Dans românesc nr. 2 

 KLAUS BADELT     Pirații din Caraibe 

 RAFAEL HERNANDEZ    El Cumbanchero 

 GLENN MILLER     St. Louis & American Patrol 
 

 

 Vineri, 19 iunie 2020, ora 20               
Grădina de vară 

 

 CONCERT CORAL 

 Corul Ion Românu 
 

 Dirijor: IOSIF TODEA 

 Soliști: ANA MARIA STĂNOIA – soprană 

 ANA KUI – alto 

 ALEXANDRU ȘUCA – bariton 

 EUGEN GOLDIȘ – bas 
 

 MUZICĂ DIN FILME CELEBRE 
 
 

 Marți, 23 iunie 2020, ora 20               
Grădina de vară 

 

 RECITAL 

 ANSAMBLUL CORAL VOCES TIMISIENSES 
 

 Dirijor: LUCIAN ONIȚA 

 Soliști: SORIN PETRESCU – pian 

 DORU ROMAN – percuție 

 
 De la Bach la Queen 

 
 J. S. BACH     Bouree 

 F. F. RICHARD GENEE  Insalata Italiana 

 A. PIAZZOLA   Todo Buenos Aires  

 L. COHEN    Hallelujah (arr. Mark Brymer) 
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 SPIRITUAL    The battle of Jericho arr. Moses Hogan 

 DAVE BROOBECK   Blue Rondo Alla Turka 

 LALO SCHRIFRIN   Mision imposibile  

 G.D. WEISS, H. PERETTI AND L. CREATORE  The Lion sleeps tonight 

 ALICE GOMEZ   Mambo Africano 

 J. LEAVITT    African Aleluia 

 CLAUDE BOLLING   Irlaindaise 

 A. PAȘCANU    Kindia 

 G.F. HÄNDEL    Hallelujah (arr. M. Warren, M.O. Jackson and M. 
Kibble) 

 BRIAN MAY    We will rock you (arr. Mark Brymer) 

 G. DINICU    Hora stacatto (arr. N. Gâscă)  
 
 

 
 

 Vineri, 26 iunie 2020, ora 20              Grădina de 
vară 

 

 CONCERT VOCAL-SIMFONIC 

 Orchestra simfonică și corul Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 

 Dirijor cor: IOSIF TODEA 
 

 J. S. BACH    Suite No. 3 in D major, BWV 1068 – nr. 2 Aria 

 M. A. CHARPENTIER Te Deum  

 A. VIVALDI   Gloria in D major, RV 589 

 J. HAYDN   Simfonia nr. 49 in F minor, Hob. I: 49 
 
 

 Vineri,  31 iulie 2020, ora  21                     
Parcul Rozelor 

 
 Concert simfonic de Ziua Timișoarei 

 Orchestra simfonică și corul Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: CRISTIAN MĂCELARU 

 Invitat: DUMITRU PRUNARIU 
 

 HOLST - Planetele 
 
 

 Vineri,  21 august 2020, ora  20                      Grădina de 
vară 
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 CONCERT SIMFONIC  

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: MIHNEA IGNAT  

 Soliști: BIANCA MIHĂESCU – soprană 

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton /bas 

 LUCIAN ONIȚA – bas  
 
 

 Vineri,  28 august 2020, ora  20                        Grădina de 
vară 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 

 Soliști: VIOLETA OȘORHEAN – vioară 

 LUCIAN PETRILA – vioară 
 

 Anotimpurile  
 

 A.VIVALDI   Cele patru anotimpuri  

 A. PIAZZOLLA  Cele patru anotimpuri ale orașului Buenos Aires 
 

 

 Duminică,  6 septembrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 Solistă: MANUELA IANA-MIHĂILESCU – pian  
 

 Medalion Ludwig van Beethoven – 250 ani 
 

 Uvertura Egmont, Op. 84 

 Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în Do major, Op. 15 

 Simfonia nr. 5 în do minor, Op. 67 
 
 

 Vineri,  11 septembrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 
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 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: CRISTIAN LUPEȘ 

 Solist: SORIN PETRESCU – pian 
 

 Medalion Ludwig van Beethoven – 250 ani  
 

 Uvertura la opera Fidelio, Op. 72 

 Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în Do minor, Op. 37 

 Simfonia nr. 4 în Si bemol major, Op. 60  
 
 

 Vineri, 18 septembrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: TIBERIU OPREA 

 Solistă: ANDREEA DUMITRESCU – pian  
 

 Medalion Ludwig van Beethoven – 250 ani 
 

 Uvertura Leonora nr. 1, Op. 138 

 Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în Si bemol major, Op. 19 

 Simfonia nr. 7 în La major, Op. 92 
 
 

 Joi,  24 septembrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: MIHNEA IGNAT (Spania) 

 Solist: ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut Muramatsu 
 

 Medalion Ludwig van Beethoven – 250 ani 
 

 Andante favori, WoO 57, pentru flaut și orchestră de coarde (orchestrația: SORIN 
PETRESCU) 

 Serenada, Op. 25, pentru flaut și orchestră de coarde (orchestrația: SORIN 
PETRESCU) 

 Simfonia nr. 6 în Fa major, Op. 68 – Pastorala  
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 Vineri, 25 septembrie 2020, ora 19      Sala Capitol 
 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra Română de Tineret 
 

 Dirijor: CRISTIAN MANDEAL 

 Soliști: EMIL VIȘENESCU- clarinet 

 MATEI IOACHIMESCU – flaut 
 

 Ulpiu Vlad – Înmuguriri pentru orchestră de coarde 

 Doina Rotaru – Concert nr. 1 pentru flaut, orchestră de coarde și percuție 

 Theodor Grigoriu – Melodie infinită pentru orchestră de coarde 

 Adrian Iorgulescu – Ipostaze II, Concert pentru clarinet, orchestră de coarde, percuție 
și pian 

 Remus Georgescu – Concert pentru orchestră de coarde 
 
 

 Vineri, 2 octombrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: ROMEO RÎMBU   

 Solist: FLORIN IONESCU–GALAȚI – vioară  

 50 de ani, 40 ani de de activitate 
 

 A. VIVALDI  Anotimpurile  

 P.I. CEAIKOVSKI Trei dansuri din opera Evgheni Oneghin, Op. 24  
– (aranjament: Miguel Etchegoncelay) 

 Marți, 6 octombrie 2020, ora 19         Sala 
Capitol 

 

 Concert GOSPEL 

 Corul Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: IOSIF TODEA 
Soliști: DANIEL ZAH, ANA MARIA STĂNOIA 

SORIN PETRESCU – pian, DORU ROMAN - percuție 
FLORIN LUPULESCU - chitară bas 

  
În program: 
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 Down by the Riverside, Swing low, Nobody Knows,  
Ride the Chariot, Hallelujah, Deep River. 

 
 

 

 Vineri, 9 octombrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC INAUGURAL 

 Deschiderea stagiunii 2020-2021 
 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 
 

 F. SCHUBERT       Simfonia nr. 8 în si minor ″Neterminata″ 

 FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY  Suita ″Visul unei nopți de vară″, op.61 
 
 

 Sâmbătă, 10 octombrie 2020, ora 19       Sala 
Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 
 

 Ansamblul VIOLONCELLISSIMO 

 Condus de MARIN CAZACU 
 

 MARIN CAZACU, ȘTEFAN CAZACU, RADU SINACI, GABRIELA BOKOR 

 MIRCEA MARIAN, ADRIAN PRECUP, OCTAVIAN LUP, HORAȚIU LUDUȘAN 

 CONSTANTIN BORODIN, IULIAN OCHESCU - pian, IULIA BITTA - percuție 

 Invitați:  

 ALEXANDRA GUȚU, DARIUS TEREU, DUMITRIȚA TEREU 

 ANDREEA PETRILA 

 
 

 JOHANN SCHRAMMEL (arr. Marin Cazacu)    Marș 

 GEORG FRIEDRICH HAENDEL (arr. Marin Cazacu)  Passacaglia         

 GEORGES BIZET (arr. Werner Thomas Mifune)   Suita „Carmen”      

 GABRIEL FAURÉ (arr. Sancho Engano)    Pavana  

 DAVID POPPER (arr. Werner Thomas Mifune)   Poloneza de concert     

 MAURICE RAVEL (arr. Sabin Păutza )     Bolero       

 ASTOR PIAZZOLLA (arr. Marin Cazacu)    Oblivion și Libertango                                       

 (arr. Radu Sinaci)        Suită folclorică 
românească                                        
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 WILHELM KAISER LINDEMANN     Mambo    

 ENNIO MORRICONE (arr. Dor Niculescu)    Gabriel’s Oboe din filmul 
The          Mission                                   

 RAMIN DJAWADI (arr. Dan Variu)     Game of Thrones    

 C. SAINT SAENS (arr. Radu Sinaci)     Bacchanale     

 ANDREW LLOYD WEBBER (arr. Radu Sinaci)   Fantoma de la operă      

 (Arr. Sabin Păutza)        The Final Countdown      
 

 

 Vineri, 16 octombrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 CONCERT VOCAL – SIMFONIC 

 Orchestra simfonică și corul Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: ȘTEFAN NOVAK 

 Solist: DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 
 

 Medalion Ludwig van Beethoven – 250 ani 
 

 Uvertura Leonora nr. 2, Op. 72a 

 Cantata pentru cor şi orchestră Mare liniştită şi călătorie fericită, Op. 112 

 Concertul pentru pian și orchestră nr. 5 în Mi bemol major, Op. 73 – Imperialul  
 

 Sâmbătă, 17 octombrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 CONCERT UNPLUGGED 

 Moody Stuff 
 
 

 Festivalul Internațional de Muzică Nouă Intrada, ediția a VII-a 

 19 – 23 octombrie 2020 
 

 Luni, 19 octombrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 

 Susținut de studenții Facultății de Muzică și Teatrul din cadrul UVT 
 
 

 ELENA APOSTOL   Puzzle pentru trompetă 
– Raul Oniță (clasa conf. univ. dr. Sergiu Cârstea) 

 GEORGE CRUMB   Makrokosmos I pentru pian:  
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– Primeval Sounds (Genesis I) (Cancer) 
– Proteus (Pisces)  
– Pastorale (Taurus) 
– Rebeca Mutașcu (clasa conf. univ. dr. Sorin Dogariu) 

 REMUS GEORGESCU  Cvartet de coarde în Re minor - partea I  

– Iolanda Banyacskay, Andrei - Vasile Ana, Andrei Popa,  
– Emanuela Bunai  (clasa lect. univ. dr. Cristina Mălăncioiu)  

 KATHERINE HOOVER  Kokopeli pentru flaut 

 IAN CLARKE    The great train race pentru flaut 
– Katica Lázár (clasa cda. drd.  Matei Ioachimescu) 

 RĂZVAN METEA   Patru bagatele pentru cvartet de coarde   
– Iulia- Simona Mehedinți, Evelina Mehedinți, Theodora 

Groșanu, Ștefan - Daniel Mehedinți  (clasa lect. univ. dr. 
Cristina Mălăncioiu) 

 DOINA ROTARU   Jyotis pentru flaut 
– Ștefan Szekely (clasa cda. drd. Matei Ioachimescu) 

 GYÖRGY LIGETI   Mysteries of the Macabre pentru trompetă și pian 
– Paul Grosar (clasa conf. univ. dr. Sergiu Cârstea),  
– Csilla Bordos (clasa prof. univ. dr. Manuela Mihăilescu)  

 
 

 Marți, 20 octombrie 2020, ora 19                Sala 
Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 

 Ansamblul ATEM 
 

 CRISTIAN MICLEA – clarinet, VLAD ALECSANDRU COLAR – flaut 

 CRISTINA MĂLĂNCIOIU – vioară, DARIUS TEREU – violoncel 

 VICTOR ANDREI PĂRĂU – pian 
 
 

 TOSHIO HOSOKAWA  Stunden-Blumen. Hommage a Olivier Messiaen pentru 
clarinet, vioară, violoncel și pian 

 JONATHAN HARVEY  Nataraja pentru flaut (piccolo) și pian 

 DIANA ROTARU   Meander pentru clarinet 

 BENJAMIN ATTAHIR  Après l’ineffable pentru violoncel și pian 

 ȘERBAN MARCU   Toccata impaziente pentru vioară, clarinet și pian 

 SOFIA GUBAIDULINA  Dancer on a Tightrope pentru vioară și pian 

 GEORGE CRUMB   Eleven Echoes of Autumn pentru flaut alto, clarinet, vioară și 
pian  

 
 

 Miercuri, 21 octombrie 2020, ora 16                     
 Sala de cor 
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 SIMPOZION DE MUZICOLOGIE 
 
 

 Miercuri, 21 octombrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 

 SORIN PETRESCU – pian ,  

 LAURENȚIU BACIU – oboi, CRISTIAN ARDELEAN - bariton 

 LAURA ROMAN RISTIĆ – vioară , MARKO RISTIĆ – acordeon  
 

 

 TEODOR TUTUIANU   Tocattino, pian 

 DIANA ROTARU    Sum reeds and some air moving them, acordeon  

 LAURA MANOLACHE   Plecarea 

 ROMAN U.VLAD     Domnișoara Bogany, vioara, wave drum si mediu  
     electroacustic 

 ADRIAN IORGULESCU   Patru inscripții sonore 

 ANDREI TĂNĂSESCU   Ochiul care râde, ochiul care plânge (p.a.a) 
 

 

 Joi, 22 octombrie 2020, ora 19        Sala 
Capitol 

 

 RECITAL CAMERAL 
 

 DUO MIHĂILESCU 

 VIOLETA OȘORHEAN – vioară , ANDREEA DUMITRESCU – pian  

 LUCIAN PETRILA – VIOARĂ, ALEXANDRU CENA – chitară  

 RADU ȚAGA – fagot, ANAMARIA STĂNOIA - sopran 

 FAUR MIHAELA – harpă, FAUR VLAD - trombon  
 

 CARMEN PETRA BASACOPOL   Clopotele pentru harpă solo 

 CORNELIA TĂUTU    Ad Astra, pt harpă și trombon 

 NICOLAE BRÂNDUȘ   Melopedie și fugă pentru fagot solo 

 IULIUS BRUDASCĂ    Ospățul Păsărilor ( p.a.a ) 

 VIOLETA DINESCU  Vrei să-și spun o poveste? pentru soprană solo (p.a.a.) 

 IRINA ODĂCESCU-ȚUȚUIANU   Toccata pt pian 

 LIVIA TEODORESCU-CIOCĂNEA  Romulus și Remus, pt 2 viori și pian 
 
 

 Vineri, 23 octombrie 2020, ora 19       
 Sala Capitol 

 

 CONCERT SIMFONIC  
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o Închiderea Festivalului Internațional de Muzică Nouă Intrada, 

Ediția a VII-a 
 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: MIRCEA HOLIARTOC 

 Solistă: ANDREEA OLARIU – pian  

 DORIN CUIBARIU – saxofon 

 GABRIEL ALMAȘI - theremin 
 

 REMUS GEORGESCU   Concertul pentru orchestră de coarde 

 GABRIEL ALMAȘI    The Mysterious Journey of Life  

 GABRIEL MĂLĂNCIOIU  Zarand pentru Theremin, ansamblu folcloric și orchestră de 
coarde 

 VIOLETA DINESCU   Certo-Incerto-Concerto pentru pian și orchestră 
 
 

 Marți, 1 decembrie 2020, ora 19              
Online 

 

 RECITAL DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
 

 VIOLETA OȘORHEAN – vioară 

 SORIN PETRESCU – pian 

 DORU ROMAN – percuție 

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton 
 

 Imnul României  

 George Enescu    Rugăciune de dimineață  

 Dumitru Georgescu-Kiriac  Foaie verde lămâiță  

 Tiberiu Brediceanu    Trei dansuri românești  

 Ciprian Porumbescu   Balada  

 Constantin Dimitrescu   Dans țărănesc  

 Aurel Eliade     Codrule, codruțule  

 Petre Elinescu    Scenă pastorală română 
 

 

 Vineri, 11 decembrie 2020, ora 19                    
Online 

 

 CONCERT SIMFONIC  

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: RADU POPA 
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 C. SILVESTRI   3 piese pentru coarde 

 A. HONNEGER   Pastorale d'étè 

 J. SIBELIUS    Vals trist 

 D. POPOVICI   Codex Caioni 
 
 

 Joi, 17 decembrie 2020, ora 19              
Online 

 

 RECITAL VOCES TIMISIENSES 
 

 Dirijor: LUCIAN ONIȚA 
 

 Crăciun în jurul lumii 
 
 

 Vineri 18 decembrie 2020, ora 19              
Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijor: CHRISTIAN CÂȘLEANU (Germania) 
 

 L. BEETHOVEN  12 contradansuri  

 F. SCHUBERT  Simfonia nr. 5 în Si bemol major 
 
 

 Joi, 24 decembrie 2020, ora 19              
Online 

 

 CONCERT VOCAL DE CRĂCIUN 

 Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 
 

 Dirijorul corului: IOSIF TODEA 

 Soliști: ALINA TODEA – sopran 

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton 

 LUCIAN ONIȚA – bas 

 SORIN PETRESCU – pian  

 DORU ROMAN - percuție 
 

 D.G. Kiriac   O, ce veste minunată  

 I. Miclea   Stea curată  

 V. Teodorian   Legănelul lui Isus  
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 T. Popovici   Astăzi s-a născut Hristos  

 Ioan Brie   În seara de Moş Ajun  

 N. Lungu   Mărire-ntru cele-nalte  

 R. Georgescu   Leru-i Doamne, Ler 

 R. Georgescu   Ziurel de ziuă  

 N. Ursu   Mărire lui Dumnezeu  

 St. Olariu   Moş Crăciun  

 S.V. Drăgoi   Colo-n susu  

 S.V. Drăgoi   Pe plai înfloritu  

 Al. Paşcanu   După datini, colindăm  

 Charles Wood  Ding, dong! Merrily On High 

 Mack Wilberg  Carol to the King  

 Adolf Adam   O Holly Night  

 Tradițional   Baile de Nadal (arr. Helmuth Alimann) 

 Pietro a Yon   Gesù Bambino  

 Franz Gruber  Stille Nacht  

 Stephen Adams  The Holy City 
 
 

 Luni, 28 decembrie 2020, ora 19           
Online 

 

 Recital cameral - DUO MIHĂILESCU 
 

 MANUELA MIHĂILESCU – pian 

 DRAGOȘ MIHĂILESCU - pian 
 

 L. VAN BEETHOVEN  Marș op. 45 nr.1 în Do major  

 J. BRAHMS    Valsuri op. 39 nr. 1-6, 13-15  

 J. BRAHMS  Dansuri ungare nr. 6 în Re bemol major, nr. 8 în la minor, nr. 10 în Mi 
major  

 A. DVORAK    Dans slav op. 72, nr. 2 în mi minor  
– Dans slav op. 46, nr. 8 în sol minor  

 S. RAHMANINOV   6 Morceaux, Op. 11 
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 e7. proiecte din cadrul programelor 

Categorii de investiţii în 
proiecte 

Limitele valorice ale investiţiei în 
proiecte pentru perioada 

2020 

Observatii 

Mici 10.000-22.000 - 

Medii 22.001 – 87.000 - 

Mari 87.001-302.000 - 

 

2020 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Concerte, 
recitaluri, alte 

manifestari 
artistice cu 

caracter festiv 

Proiecte mici 

 

Familii de muzicieni 15.000 Reprogramat 
2021 

Zilele Muzicii Sacre 20.000 Reprogramat 
2021 

Concertul Extraordinar 
de Anul Nou 

20.000 Reprogramat 
2021 

Festivaluri, 
concerte, alte 

manifestari 
artistice cu 

caracter festiv 

Proiecte 
medii 

 

Concerte unplugged 35.000 15.000 

Serate muzicale 
camerale prin oraşele 

bănăţene 

40.000 Reprogramat 
2021 

Festivalul de tinere 
talente 

40.000 Reprogramat 
2021 

Zilele Muzicale „George 
Enescu-Bella Bartok” 

30.000 Reprogramat 
2021 

Festivalul de muzică 
nouă „Intrada” 

45.000 22.500 
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Toamna Muzicală 
Bănăţeană 

40.000 Reprogramat 
2021 

Festivaluri Proiecte mari Festivalul Internaţional 
„Timişoara muzicală” 

310.000 Reprogramat 
2021 

Concert dedicat Zilei 
Europei 

120.000 Reprogramat 
2021 

Festivalul de muzică 
veche 

300.000 Reprogramat 
2021 

Gala Blues - Jazz 
Timişoara 

150.000 Reprogramat 
2021 

TOTAL 1.1655.000 37.500 

 

 Notă: Proiectele culturale previzionate pentru anul 2020, nu s-au 

desfășurat in grafic din cauza declanșării pandemiei de Coronavirus, 

activitatea instituțiilor de spectacole și concerte fiind restricționată 

sau suspendată prin intermediul mai multor reglementări legale.  
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 În lunile ianuarie, februarie și martie ale anului 2021 situația pandemică a rămas 
nemodificată față de 2020 astfel încât activitatea artistică a trebuit susținută în 
aceleași condiții de distanțare și protecție valabile și în ultimele luni ale anului 
2020, ceea ce a presupus susținerea activității cu formații orchestrale și corale cât 
mai mici și cu transmiterea concertelor și a recitalurilor exclusiv online întrucât 
prezența publicului a rămas interzisă în toată această perioadă. Dar activitatea 
artistică a continuat reușind să susținem un total de 13 spectacole dintre care 9 
concerte (8 simfonice și unul coral) precum și 5 recitaluri, toate cu transmisie 
online. Au participat 6 dirijori, 2 angajați și 4 invitați precum și 10 soliști. Programul 
abordat a fost adaptat restricțiilor prezentând publicului de la concerte simfonice 
la recitaluri tematice și s-a axat cât mai mult pe folosirea resurselor umane interne, 
majoritatea soliștilor instrumentiști și vocali făcând parte din personalul artistic 
angajat și în contextul funcționării pe parcursul celor 3 luni cu un buget incert și 
redus, pe lângă restricțiile epidemiologice. 

 Programul artistic aferent perioadei ianuarie – 8 martie 2021 a fost următorul: 

 

 Vineri, 8 ianuarie 2021, ora 19        Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: RADU POPA 

 

 Muzica României interbelice 

 

 Lucrări de: Ion Vasilescu, Ionel Fernic, Manuel Ponce, Nello Manzatti, Gerd Villow, ș.a. 

 Orchestrații de Ioan Dobrinescu  

 

 

 Vineri, 15 ianuarie 2021, ora 19        Online 
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 CONCERT CORAL 

 Ziua Culturii Naționale 

 

 Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

 Dirijor: IOSIF TODEA 

 Soliști: MARIA ONIȚA – sopran 

 ALINA TODEA – sopran 

 IOSIA BALETȘ - tenor 

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton 

 LUCIAN ONIȚA – bas 

 

 SORIN PETRESCU - pian 

 

 

 Vineri, 22 ianuarie 2021, ora 19        Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: CONSTANTIN GRIGORE 

 Solistă: VIOLETA OȘORHEAN – vioară 

 

 S. BARBER   Adagio 

 S. BARBER   Concertul pentru vioară și orchestră 

 W. A. MOZART Simfonia nr. 38 în Re major “Praga”, KV 504 

 Duminică, 24 ianuarie 2021, ora 19               
 Online 



 

 144 

 

 RECITAL CORAL dedicat 

 Unirii Principatelor Române 1859 (Mica unire) 

 

 Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

 Dirijor: IOSIF TODEA 

 

 A. PANN     Imnul României 

 IONEL G. BRĂTIANU  Pui de lei 

 C. PORUMBESCU   Pe-al nostru steag 

 A. FLECHTENMACHER  Hora Unirii 

 

 

 Vineri, 29 ianuarie 2021, ora 19        Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Tinere talente 

 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: RADU POPA 

 Soliști:CASIANA NANU – pian 

 LEONARD MIHALE– pian 

 LUCAS KOHL - pian 

 

 W.A. MOZART Uvertura la opera Flautul fermecat 

 W.A. MOZART Concertul pentru pian și orchestră nr. 20, în re minor, KV 466J 
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HAYDN  Concertul pentru pian și orchestră nr. 11, în Re major,  

 W.A. MOZART Concertul pentru pian și orchestră nr. 23, în La major, KV 488 

 

 

 Vineri, 5 februarie 2021, ora 19                 Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: GHEORGHE COSTIN 

 Solist: MIHAELA FAUR– harpă 

 

 W. A. MOZART   Simfonia nr. 35“Haffner”, KV 385 

 M. RAVEL    Introducere și Allegro 

 J. HAYDN    Simfonia nr. 104 în Re major 

 

 

 Vineri, 12 februarie 2021, ora 19                 Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: RADU POPA 

 Soliști: OCTAVIAN LUP – violoncel 

 RAFAEL BUTARU – vioară 

 

 C. M. WEBER  Invitație la vals 
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 R. SCHUMANN  Concertul pentru violoncel în la minor 

 F. MENDELSSOHN Concertul pentru vioară în mi minor 

 

 

 Duminică, 14 februarie 2021, ora 19                
 Online 

 

 RECITAL 

 LOVE IS IN THE MUSIC 

 

 VOCE:  

 ANA MARIA STĂNOIA  

 ANTONIU MARC  

 BIANCA MIHĂESCU  

 COSMINA IVAN  

 COSMINA ȘERBAN  

 CRISTIAN ARDELEAN  

 IOAN TOMA  

 IOSIA BALTEȘ  

 Ansamblul coral VOCES TIMISSIENSES  

 Dirijor: LUCIAN ONIȚA 

 

 INSTRUMENT:  

 ANDREEA DUMITRESCU - pian  

 ANGELA BALICI - pian  

 MIHAELA FAUR - harpă  

 SORIN PETRESCU – pian 
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 CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG – Sun and Moon din muzicalul Miss Saigon  

 NINO ROTA – Parla piu piano  

 CAROLE BAYER SAGER/ALBERTO TESTA/DAVID W. FOSTER/TONY RENIS - The 
prayer  

 SABIN PĂUTZA – Alint  

 J. OFFENBACH - Barcarolle din Povestirile lui Hoffmann  

 EMMERICH KÁLMÁN – Duetul Lisa - Zsupán din opereta Contesa Maritza  

 ELTON JOHN – Can you feel the love tonight  

 SABIN PĂUTZA – M-ai sărutat  

 BILLY JOEL – She’s always a woman  

 ANDREA BIXIO – Parlami d’amore, Mariu’  

 W. A. MOZART - Serenada lui don Giovanni din opera Don Giovanni  

 DVORAK – Song to the moon din opera Rusalka 

 

 

 Vineri, 19 februarie 2021, ora 19                 Online 

 

 CONCERT CORAL 

 Corul Ion Românu al Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: IOSIF TODEA 

 Soliști: ALINA TODEA – sopran 

 BALTEȘ IOSIA – tenor 

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton 
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 C. GOUNOD   Messa solennelle de Sainte-Cécile 
 

 

 Miercuri, 24 februarie 2021, ora 19       
 Online 

 

 RECITAL 

 DRAGOBETE 

 

 Ansamblul coral VOCES TIMISIENSES 

 Dirijor: LUCIAN ONIȚA  

 CRISTIAN ARDELEAN – bariton  

 SORIN PETRESCU – pian  

 

 NICOLAE URSU   Lino, Leano – Joc de doi  

 TIBERIU BREDICEANU  Cine m-aude cântând  

 TIBERIU BREDICEANU  Cât e muntele de înalt  

 TIBERIU BREDICEANU  Cine n-are dor pe vale  

 TIBERIU BREDICEANU  Dragu-mi mândro de tine  

 TIBERIU BREDICEANU  Eu pe deal, mândra pe vale  

 GRIGORAȘ DINICU  Hora staccato (arr. N. GÂSCĂ) 

 

 

 Vineri, 26 februarie 2021, ora 19                 Online 

 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 
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 Dirijor: HORIA ANDREESCU 

 Solist: DORU ROMAN – percuție 

 

 G. MĂLĂNCIOIU   Concert pentru percuție și orchestră Percutrance, dedicat solistului 
Doru Roman și orchestrei Filarmonicii Banatul 

 R. SCHUMANN Simfonia nr. 2 în Do major, Op. 61 

 

 Luni, 1 martie 2021, ora 19        
 Online 

 

 RECITAL CAMERAL 

 MĂRȚIȘOARE MUZICALE 

 

 MARTA CHIȘ - vioară 

 MIHAELA FAUR - harpă 

 

 A. PIAZZOLA   Libertango  

 G. F. HANDEL   Pasacaglia  

 M. TOURNIER   Preludiul 1, Op. 17  

 M. TOURNIER   Preludiul 2, Op. 17  

 J. LACALLE   Amapola  

 F. GODEFROID   La serenade fantezie sur une melodie de Fr. Schubert  

 G. BIZET    Intermezzo  

 CHARLIE CHAPLIN  My song (Luminile orașului)  

 M. TOURNIER   Preludiul 3, Op. 16  

 M. T. PARADIS   Siciliana  

 FRANCIS LAY   Love story 
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 Vineri, 5 martie 2021, ora 19               
 Online 

 CONCERT SIMFONIC 

 Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul 

 

 Dirijor: CEZAR VERLAN 

 Soliști: MANUELA IANA-MIHĂILESCU – pian  

 DRAGOȘ MIHĂILESCU – pian 

 IOAN MIHĂILESCU – pian 

 DINU MIHĂILESCU - pian 

 

 Medalion J. S. BACH 

 Concertul pentru clavecin și orchestră fa minor, BWV 1056 

 Concertul pentru două clavecine și orchestră în Do minor, BWV 1060 

 Concertul pentru două clavecine și orchestră în Do major, BWV 1061 

 Bach-Silotti Preludiul în si minor 

 

 Luni, 8 martie 2021, ora 19          

 RECITAL CAMERAL 

 8 MARTIE 

 LAURA RISTIC ROMAN – vioară 

 ANDREEA OLARIU - pian  

 MARCO RISTIC – acordeon 

 

 A. PIAZZOLLA   Cele 4 anotimpuri ale orașului Buenos Aires 
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Proiecte din cadrul programelor 

Categorii de investiţii în 
proiecte 

Limitele valorice ale investiţiei în 
proiecte pentru perioada 2021 

Observatii 

Mici 10.000-22.000 - 

Medii 22.001 – 87.000 - 

Mari 87.001-302.000 - 

2021 

Programul Tipul proiectului Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Concerte, recitaluri, alte 
manifestari artistice cu 

caracter festiv 

Proiecte mici 

 

Familii de muzicieni 15.000  

Zilele Muzicii Sacre 20.000  

Concertul Extraordinar de Anul Nou 20.000  

Festivaluri, concerte, alte 
manifestari artistice cu 

caracter festiv 

Proiecte medii 

 

Concerte unplugged 35.000  

Serate muzicale camerale prin 
oraşele bănăţene 

40.000  

Festivalul de tinere talente 40.000  

Zilele Muzicale „George Enescu-
Bella Bartok” 

30.000  

Festivalul de muzică nouă „Intrada” 45.000  

Toamna Muzicală Bănăţeană 40.000  

Festivaluri Proiecte mari Festivalul Internaţional „Timişoara 
muzicală” 

310.000  

Concert dedicat Zilei Europei 120.000  

Festivalul de muzică veche 300.000  

Gala Blues - Jazz Timişoara 150.000  

TOTAL 1.165.000  
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PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUȚIEI, PENTRU URMĂTOAREA PERIODĂ DE MANAGEMENT, 

CU ESTIMAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE 

CĂTRE AUTORITATE ȘI A VENITURILOR PROPRII ALE INSTITUŢIEI 

 

 f1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de 

raportare:  

– mii lei – 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 
BVC estimat 

 

BVC estimat 

 

BVC estimat 

 

BVC estimat 

 

BVC estimat 

 

Venituri totale din 
care: 

21.774,50 28.435,00 28.195,00 28.155,00 29.440,00 

Subvenţii buget 
local 

21.434,50 27.525,00 27.275,00 27.225,00 28.500,00 

Venituri proprii 
(totalitatea 

surselor atrase) 

320,00 690,00 700,00 710,00 720,00 

Fonduri 
nerambursabile 

20.000 220,00 220,00 220,00 220,00 

 

 f2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de 

management: 

Denumirea indicatorilor 2021 2022 2023   2024 2025 

Nr. total de auditori 34.000 50.000 80.000 80.000 80.000 
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 f3. Analiza programului minimal realizat 

 

2017 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul 

Educatie 
cultural 
muzicala 

Beneficiari 

 

 

Perioada de 
realizare 

Finanțarea 
(subvenție
/ alocație 

și 

Observații 

1 2 3 4 5 6 

Denumirea 
inițială/ 

modificată 

Declarat/ 
Atins 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Stagiunea de 
concerte 

simfonice și 
vocal-

simfonice 
săptămânale, 
recitaluri de 

muzică, 
recitaluri 
educative 

Scopul 
declarat și 
realizat a 

constat în: 

-promovarea 
creației 

muzicale 
românești și 
universale 

-promovarea 
tinerelor 
talente 

-atragerea 
unui 

segment 
nou de 
public, 

respectiv 
tinerii, prin 
organizarea 

Estimat 
55.000/  
Realizat 
86.208 

Ianuarie-
Iunie 2017  

și 
Septembrie-
Decembrie 
2017 

11.603.055 
lei/ 

11.225.464 
lei 
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de recitaluri 
educative 
atractive 

 

2018 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul 

Educatie cultural 
muzicala 

Beneficiari Perioada 
de 

realizare 

Finanțarea 
(subvenție/ 
alocație și 

surse 
atrase/ 
venituri 
proprii) 

Observații 

1 2 3 4 5 6 

Denumirea 
inițială/ 

modificată 

Declarat/ Atins 

 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Stagiunea de 
concerte 

simfonice și 
vocal-

simfonice 
săptămânale
, recitaluri de 

muzică, 
recitaluri 
educative 

Scopul declarat și 
realizat a constat în: 

-promovarea 
creației muzicale 
românești și 
universale 

-promovarea 
tinerelor talente 

-atragerea unui 
segment nou de 
public, respectiv 
tinerii, prin 
organizarea de 
recitaluri educative 
atractive 

 Esti
mat 
60.0
00/  
4 

Ianuarie-
Iunie 
2018 

și 
Septembr

ie-
Decembri

e 2018 

14.125.010 
lei/ 

13.141.227 
lei 
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2019 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul 

 

Educatie 
cultural 

muzicala 

Beneficiari 

 

 

Perioada de 
realizare 

Finanțarea 
(subvenție/ 
alocație și 

surse atrase/ 
venituri 
proprii) 

Observații 

1 2 3 4 5 6 

Denumirea 
inițială/ 

modificată 

Declarat/ 
Atins 

 

 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Stagiunea de 
concerte 

simfonice și 
vocal-

simfonice 
săptămânale
, recitaluri de 

muzică, 
recitaluri 
educative 

Scopul 
declarat și 
realizat a 

constat în: 

-
promovare
a creației 
muzicale 

românești 
și 

universale 

-
promovar

ea 
tinerelor 
talente 

-atragerea 
unui 

Estimat 
60.000/  
Realizat 
44.171 

Ianuarie-
Iunie 2019 

și 
Septembrie-
Decembrie 

2019 

18.940.549 lei/ 

17.905.907 lei 
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segment 
nou de 
public, 

 

2020 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul 

Educatie 
cultural 

muzicala 

Beneficiari 

 

 

Perioada de 
realizare 

Finanțarea 
(subvenție/ 

alocație și surse 
atrase/ venituri 

proprii) 

Observații 

1 2 3 4 5 6 

Denumirea 
inițială/ 

modificată 

Declarat/ 
Atins 

 

 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Stagiunea 
de 

concerte 
simfonice 
și vocal-

simfonice 
săptămâna

le, 
recitaluri 

de muzică, 
recitaluri 
educative 

Scopul 
declarat și 
realizat a 

constat în: 

- 
promovare
a creației 
muzicale 

românești 
și 

universale 

-
promovare
a tinerelor 

talente 

-atragerea 

Estimat 
60.000/  
Realizat 
14.057 

Ianuarie-
Martie 2020, 

Iunie-
Decembrie 

2020 

Proiectele 
culturale 

previzionate 
pentru anul 

2020, nu s-au 
desfășurat din 

cauza 
declanșării 

pandemiei de 
Coronavirus, 
activitatea 

19.214.490 lei / 

18.825.592 lei 
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unui 
segment 
nou de 
public, 

respectiv 
tinerii, 

prin 
organizare

a de 
recitaluri 
educative 
atractive 

instituțiilor de 
spectacole și 
concerte fiind 
restricționată 

sau 
suspendată 

prin 
intermediul 
mai multor 

reglementări 
legale. 
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ANEXE ( optional) 
 

    
 
 
Atât Filarmonica Banatul, cât şi conducerea instituţiei au 

fost premiaţi pentru activitatea depusă în perioada 

respectivă. Am avut plăcerea să sărbătorim 70 de ani de 

existenţa a FBT. Astfel, în aprilie 1947. Regele Mihai I al 

României a semnat legea de înfiinţare a Filarmonicii Banatul 

Timişoara. Mai sus, aveţi în imagine, Placheta trimisă de 

Filarmonica din New Mexico SUA şi Diploma de Excelenta 

oferită de Cameră se Comerţ şi Industrie Timiş. 
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Filarmonica Banatul a cântat pe toate scenele mari ale lumii. 
Afişele de mai jos confirma această afirmaţie. 
Timp de 10 ani de zile în perioada 1997 şi 2017, Corul şi 
Orchestra noastră au concert în cea mai mare sală din 
Olanda, Concertgebow – scenă unde puţine orchestre 
româneşti au avut onoarea să concerteze. 
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simon
Highlight



http://www.ziare.com/timisoara/articole/timisoara+muzicala+mai
http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=10383
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sărace faţă de ceea ce poate face audiţia unei astfel de îngemănări măiastre dintre muzică 

şi poezie. Se poate spune că sunt ultimele licăriri postromantice din muzica unui mare 

compozitor. A compus liedurile în 1948, un an înainte de a muri (septembrie 1949). 

Solistă va fi soprana Sorina Silvia Munteanu. 

 

Concertul simfonic se va încheia cu simfonia a VII-a a lui Antonin Dvořak. Simfoniile VII, 

VIII şi IX sunt culmea creaţiei simfonice a maestrului ceh. Primele două stau în umbra 

simfoniei „Din lumea nouă” care este cea mai populară. Totuşi, fiecare dintre cele trei 

arată un alt aspect al personalităţii compozitorului. Vineri, în sala Capitol vom asculta o 

lucrare foarte ambiţioasă în structură, furtunoasă şi cu un mesaj care se desprinde de 

şcoala cehă, devenind unul internaţional. Ea a fost terminată la 17 martie 1885, fiind 

executată în primă audiţie în aprilie, acelaşi an, la St.James`s Hall din Londra. A purtat şi 

numărul 2, fiind a doua publicată dintre simfoniile sale. Dacă succesul a fost extraordinar, 

publicarea a fost un coşmar.  Editorul german, Fritz Simrock a făcut totul pentru a-i creea 

dificultăţi şi a-l irita pe compozitor. Întâi a spus că nu poate publica lucrarea fără să aibă 

reducţia la două piane. Germanului nu-i convenea numele ceh de Antonin, ci dorea ca 

semnătura să fie Anton. La fel, titlul să fie în limba germană. Dorea ca dedicaţia pentru 

Societatea Filarmonică din Londra să fie omisă de pe partitură. În cadrul acestor cereri 

discriminatorii, pe care le poţi întâlni şi azi, Dvořak i-a cerut nişte bani în avans.  Simrock 

i-a oferit 3000 de mărci, care era un preţ derizoriu. La auzul ofertei, compozitorul i-a 

răspuns că alţi editori ar fi bucuroşi să-i ofere dublu. Simrock, nervos, i-a dat 6000. 

 

 

 

Sâmbătă 2 aprilie 2016 ora 19 

 

Tot sub conducerea dirijorală a lui Walter Hilgers vom audia un concert primăvăratic 

 sâmbătă, 2 aprilie, protagonişti fiind orchestra simfonică şi doi dintre membrii ei, în 

postură de solişti. Radu Ţaga va interpreta Concertul pentru fagot şi orchestră în fa major 

op. 75 de Carl Maria von Weber, iar Corneliu Meici va fi solist în Concertul pentru 

trompetă şi orchestră în mi bemol major de Johann Nepomuk Hummel. La final - un cadou 

de primăvară, Simfonia a V-a în si bemol major de Franz Schubert. 

 

Născut în noiembrie 1786, dintr-o familie de muzicieni, Carl Maria von Weber, care a 

moştenit titlul de baron de la tatăl său, a fost unul dintre reprezentanţii de seamă ai 

romantismului în Germania. A fost nu numai compozitor, ci şi dirijor, pianist şi critic 

muzical. Trebuie să amintim că romantismul timpuriu, al cărui reprezentant a fost, s-a 

oglindit şi în viaţa sa destul de aventuroasă. Cheltuia peste posibilităţi, savura viaţa din 

plin, fapte care-l determină pe rege să-l arunce în închisoarea datornicilor. Chiar şi 

articolele critice pe care le scria erau marcate de dominaţia sentimentelor şi de 

hiperbolizarea trăirilor sufleteşti. Probabil că lui i se datorează obiceiul de a se scrie note 

explicative în programele de sală în legătură cu lucrările ce vor fi cântate. Maximilian I, 
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Regele Bavariei, i-a comandat lui Weber două concerte pentru clarinet. Succesul lor i-a 

determinat pe unii membrii ai orchestrei de la curte să-l roage să scrie şi pentru ei 

concerte. Singurul care l-a convins a fost fagotistul Georg Friedrich Brandt, elev al marelui 

fagotist — Georg Wenzel Ritter. Brandt l-a interpretat în marile oraşe din Germania, dar 

Weber l-a ascultat abia în februarie 1813, la Praga, fiind mai tot timpul plecat în turnee de 

concerte. Mai există un concert pentru fagot compus de Weber, intitulat Andante e Rondo 

Ungarese. Muzicologii spun că ar fi fost iniţial compus pentru violă. 

 

În continuare să aflăm câteva informaţii despre Hummel, un compozitor ale cărui lucrări 

sunt plasate în perioada de trecere de la clasicismul muzical la romantism. El s-a născut în 

anul 1778 la Pressburg, Bratislava de azi. La 8 ani a luat lecţii de la Mozart, care era 

impresionat de abilităţile sale muzicale. Mai apoi s-a întâlnit cu Haydn, care a compus 

pentru el o sonată pe care a interpretat-o la Hanovra. Haydn l-a felicitat şi i-a dat o 

guinee, o monedă de aur britanică pe vremea aceea. L-a cunoscut şi pe tânărul Beethoven 

şi cu toate că prietenia dintre ei a cunoscut suişuri şi coborâşuri, mai apoi amândoi s-au 

reconciliat manifestându-şi respect reciproc. A legat multe prietenii cu marii artişti ai 

vremii, printre care şi cu Goethe, ceea ce i-a lărgit mult orizontul artistic. Dacă la 

maturitate era un muzician şi compozitor foarte apreciat, după ce a dispărut- în mod 

ciudat- nu i s-au mai cântat lucrările timp îndelungat. În anii din urmă i s-a redescoperit 

valoarea; ca urmare, apare tot mai des pe afişele de concert. A avut merite deosebite şi 

prin faptul că a contribuit cu iniţiative şi cu unele intervenţii pentru implemetarea legii de 

pensionare a artiştilor. A organizat concerte în beneficiul artişilor săraci şi a luptat 

împotriva furtului intelectual. Concertul pentru trompetă a fost compus pentru Anton 

Weidinger, celebru virtuoz şi inventator, în decembrie 1803. Prima audiţie a marcat 

intrarea lui Hummel la orchestra curţii Prinţului Esterházy,  loc părăsit de Haydn. Deşi a 

fost scris în mi major, concertul este mereu interpretat în mi bemol major, o tonalitate 

mai accesibilă pentru digitaţia la trompetele moderne. 

 

În 1816, Schubert compune două simfonii, destul de diferite. Prima, în do minor, se mai 

numeşte şi tragica, în principal datorită influenţei compoziţiilor beethoveniene, cealaltă, în 

si bemol major, face câţiva paşi înapoi şi realizează o lucrare veselă, plină de elan, ce ne 

aduce aminte de ultimele simfonii mozartiene. Este simfonia V-a, o simfonie lirică, care, 

deşi ne aminteşte de Mozart, ne prezintă totuşi un compozitor cu o personalitate 

conturată şi originală. Practic, această lucrare este adevăratul punct de pornire spre 

libertatea de expresie în simfonism a lui Schubert. Absenţa percuţiei, a clarineţilor şi 

trompetelor, dezvăluie intenţia de a construi o lucrare fără accente dramatice. Este  o 

muzică amabilă şi strălucitoare. Ea ne poartă în plină primăvară. 
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http://www.ziuadevest.ro/cultura/60495-de-1-aprilie-filarmonica-banatul-nu-i-pacaleste-pe-iubitorii-

muzicii-din-timisoara 

 MIERCURI, 30 MARTIE 2016 09:09 

 SCRIS DE GHEORGHE MIRON 

 ACCESĂRI: 261 

 TIPĂRIRE 

 EMAIL 

De 1 aprilie Filarmonica „Banatul” nu-i păcăleşte pe iubitorii muzicii din Timişoara 

Nici măcar de 1 aprilie Filarmonica „Banatul” nu-i păcăleşte pe iubitorii muzicii din Timişoara. Mai mult, 
această dată marchează deschiderea festivalului internaţional anual Timişoara Muzicală, de la ora 19.  
Pentru sâmbătă, 2 aprilie, a doua zi, orchestra simfonică ne pregăteşte un alt program atractiv. Ambele 
concerte vor fi dirijate de maestrul Walter Hilgers, un statornic prieten al oraşului nostru. Vineri, 1 
aprilie, vom putea asculta Uvertura operei „Idomeneo” de Wolfgang Amadeus Mozart, Ultimele patru 
lieduri de Richard Strauss şi Simfonia VII-a de Antonin Dvořak. 
Concertmaestru Mircea Tătaru a explicat faptul că Karl Theodor, Elector de Bavaria, cu ocazia 
organizării unui mare carnaval la München în anul 1780, i-a comandat lui Mozart compunerea unei 
opere. Acesta, împreună cu Giambattista Varesco, libretist, au ales un subiect inspirându-se dintr-un 
text francez al lui Antoine Danchet — Idomeneo, Regele Cretei. Este extraordinar cum acest minunat 
creator, care a murit cu 53 de zile înainte de a împlini 36 de ani, a reuşit în 25 de ani să compună 
atâtea opere pe lângă simfonii, muzică religioasă, concerte instrumentale, etc. La 11 ani a compus 
„Apollo şi Hyacinthus”, iar cu 12 săptămâni înainte de deces a scris La Clemenza di Tito. Un total de 22 
de opere. Opera „Idomeneo” a avut premiera la 29 ianuarie 1781 la Teatrul Cuvilliés din München. 
Uvertura este scurtă, concisă, ba chiar pentru mai multă cursivitate Mozart elimină partea de 
dezvoltare, tipică la forma de sonată, înlocuind-o cu un simplu pasaj de tranziţie. Gândindu-se la 
tragedia care urmează, Mozart încheie uvertura în nuanţă de piano, renunţând la contribuţia 
suflătorilor.  
Este cale lungă de la liedurile tinereţii lui Strauss, melodice şi strălucitoare, până la aceste 
extraordinare patru lieduri, cântecul de lebădă al unui înţelept, un artist rafinat, care îmbracă muzica 
poeziilor într-o orchestraţie de o rară măiestrie. Sunt trei lieduri după poezii ale lui Hermann Hesse: 
Primăvara, Septembrie şi La culcare, iar ultimul lied este după poezia lui Joseph von Eichendorff: În 
strălucirea purpurie a amurgului. Cel care are meritul de a le fi înmănunchiat într-o singură lucrare, care 
a pus şi titlul: Ultimele patru lieduri, era un foarte bun prieten al lui Strauss, Ernst Roth, şef editor la 
Boosey & Hawkes, o celebră editură de note muzicale. Cuvintele de prezentare ale fiecărui lied ar fi 
prea sărace faţă de ceea ce poate face audiţia unei astfel de îngemănări măiastre dintre muzică şi 
poezie. Se poate spune că sunt ultimele licăriri postromantice din muzica unui mare compozitor. A 
compus liedurile în 1948, un an înainte de a muri (septembrie 1949). Solistă va fi soprana Sorina Silvia 
Munteanu. 
Concertul simfonic se va încheia cu simfonia a VII-a a lui Antonin Dvořak. Simfoniile VII, VIII şi IX sunt 
culmea creaţiei simfonice a maestrului ceh. Primele două stau în umbra simfoniei „Din lumea nouă” 

http://www.ziuadevest.ro/cultura/60495-de-1-aprilie-filarmonica-banatul-nu-i-pacaleste-pe-iubitorii-muzicii-din-timisoara?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.ziuadevest.ro/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_magazine&link=49c839b3774bc7927223bc778e8280587cc49ff2
http://www.ziuadevest.ro/cultura/60495-de-1-aprilie-filarmonica-banatul-nu-i-pacaleste-pe-iubitorii-muzicii-din-timisoara
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care este cea mai populară. Totuşi, fiecare dintre cele trei arată un alt aspect al personalităţii 
compozitorului. Vineri, în sala Capitol vom asculta o lucrare foarte ambiţioasă în structură, furtunoasă şi 
cu un mesaj care se desprinde de şcoala cehă, devenind unul internaţional. Ea a fost terminată la 17 
martie 1885, fiind executată în primă audiţie în aprilie, acelaşi an, la St.James`s Hall din Londra. A 
purtat şi numărul 2, fiind a doua publicată dintre simfoniile sale. Dacă succesul a fost extraordinar, 
publicarea a fost un coşmar.  Editorul german, Fritz Simrock a făcut totul pentru a-i creea dificultăţi şi a-
l irita pe compozitor. Întâi a spus că nu poate publica lucrarea fără să aibă reducţia la două piane. 
Germanului nu-i convenea numele ceh de Antonin, ci dorea ca semnătura să fie Anton. La fel, titlul să 
fie în limba germană. Dorea ca dedicaţia pentru Societatea Filarmonică din Londra să fie omisă de pe 
partitură. În cadrul acestor cereri discriminatorii, pe care le poţi întâlni şi azi, Dvořak i-a cerut nişte bani 
în avans.  Simrock i-a oferit 3000 de mărci, care era un preţ derizoriu. La auzul ofertei, compozitorul i-a 
răspuns că alţi editori ar fi bucuroşi să-i ofere dublu. Simrock, nervos, i-a dat 6000, a explicat Mircea 
Tătaru. 

http://radiotimisoara.ro/evenimente/festivalul-timisoara-muzicala-la-filarmonica-banatul-program/ 
Festivalul ”Timișoara Muzicală” la Filarmonica Banatul / PROGRAM 
Publicat in: 01 Apr 2016 

Data şi ora: 01 aprilie 2016 - 13 mai 2016, 19:00 

 

Unde: Sala "Capitol" a Filarmonicii "Banatul" , Timişoara 

 
A 41-a ediție a Festivalul Internațional ”Timișoara Muzicală” se desfășoară la Filarmonica Banatul în perioada 1 
aprilie – 13 mai 2016. 

 
 

 

http://radiotimisoara.ro/evenimente/festivalul-timisoara-muzicala-la-filarmonica-banatul-program/
http://radiotimisoara.ro/evenimente/festivalul-timisoara-muzicala-la-filarmonica-banatul-program/
http://radiotimisoara.ro/2016/04/01/
http://radiotimisoara.ro/locuri/filarmoniva-banatul/
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http://www.ziuadevest.ro/cultura/60749-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-treia-saptamana-

de-concerte-la-filarmonica-banatul 

 

Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală – A treia săptămână de concerte, la Filarmonica Banatul 

Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală intră în a treia săptămână de concerte. Filarmonica Banatul 

a pregătit melomanilor un program variat şi foarte bogat, unde vor fi găsiţi cei mai celebri compozitori 

români şi străni cu cele mai celebre partituri şi recitaluri. 

Astfel, Marți, 12 APRILIE 2016, ORA 19 | SALA CAPITOL 

Recital vocal – cameral JAZZAPPELLA, ANA BĂNCESCU – soprană, MARINA ARSENE – soprană, 

TEREZA CATAROV – alto, ANDRÁS ZOLTÁN – tenor, ALEXANDRU GRĂJDEANU – bariton, 

GÁSPÁR CSABA – bas. Trio invitat:  CIPRIAN POP – chitară, CIPRIAN PARGHEL – contrabas, PÁL 

GÁBOR – tobe 

Miercuri, 13 APRILIE 2016, ORA 19 | Sala CAPITOL 

Recital cameral COSMIN RAFAEL BĂLEAN - ARMENIAN FEELINGS, EMOȚIE ȘI ÎNTRUPARE 

Invitați: ARMEN ANASSIAN (SUA) – vioară, FLORIN KEVORKIAN – actor, CARMEN PAULESCU – 

vioară, SORIN COȚE – orgă, ADRIAN SÎNMĂRTINEAN – percuție, COSMIN RAFAEL BĂLEAN – 

duduk, tav-shvi, fagot. Cu participarea muzicienilor: ALEXANDRA GUȚU – violoncel, CYNTHIA PĂUNA 

POPA – violă, FRANCESCA MOLDOVAN – vioară. Prelucrări din folclorul armean 

*Expoziție de sculptură (foaier, etaj I). Întrupare: LINDA SASKIA MENCZEL – artist plastic. 

Vineri, 15 APRILIE 2016, ORA 19 | SALA CAPITOL 

Concert simfonic. Dirijor: RADU POPA. Solist: ARMEN ANASSIAN (SUA) – vioară. B. BARTÓK: 

Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în Si major, Sz. 112. I. STRAVINSKI: Suita simfonică 

Petrușca. La pian: SORIN DOGARIU 

Duminică, 17 APRILIE 2016, ORA 19 | SALA CAPITOL 

Recital de pian DINU MIHĂILESCU. În program, lucrări de: D. SCARLATTI, L. van BEETHOVEN, B. 

SMETANA,  Fr. CHOPIN, S. RAHMANINOV, Fr. LISZT. 

http://www.ziuadevest.ro/cultura/61340-mare-concert-mozart-in-cadrul-festivalului-timisoara-muzicala-

la-filarmonica-banatul 

Mare concert Mozart, în cadrul Festivalului Timişoara Muzicală, la Filarmonica Banatul 

Vineri 6 mai, de la ora 19, un nou concert atractiv în cadrul Festivalului „Timişoara Muzicală”, vineri 6 
mai. Vom asculta Uvertura la Opera „Euryanthe” de Carl Maria von Weber, Concertul pentru pian şi 
orchestră nr.2o în re minor K.466 de Wolfgang Amadeus Mozart şi Poemul simfonic „Şeherazada” op. 
35 de Nikolai Rimski-Korsakov.  
Mircea Tătaru, concert maestru, a explicat că nu este surprinzător că Weber a fost şi compozitor de 
opere din moment ce ştim că a crescut în mediul teatrelor lirice. Părinţii săi făceau parte dintr-o trupă 
de teatru care dădea spectacole în oraşele germane, luându-l peste tot cu ei pe micul Carl. Încă de la 
17 ani compunea mici piese pentru teatrele muzicale, ba chiar a fost numit director muzical la teatrul 
din Breslau, iar mai târziu la Dresda. Atunci, la Dresda, a compus opera „Euryanthe”denumită Mare 
Operă Eroico-Romantică. Premiera a fost la Viena în 1823. După 20 de reprezentaţii de succes, a 

http://www.ziuadevest.ro/cultura/60749-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-treia-saptamana-de-concerte-la-filarmonica-banatul
http://www.ziuadevest.ro/cultura/60749-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-treia-saptamana-de-concerte-la-filarmonica-banatul
http://www.ziuadevest.ro/cultura/60749-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-treia-saptamana-de-concerte-la-filarmonica-banatul
http://www.ziuadevest.ro/cultura/61340-mare-concert-mozart-in-cadrul-festivalului-timisoara-muzicala-la-filarmonica-banatul


 

 169 

dispărut de pe afişe, rămânând până azi pe o poziţie slabă în repertoriul de operă. Problema ei, 
remarcată din plin de compozitorii vremii, a fost libretul foarte subţire. Autoarea, Helmina von Chezy, n-
a ştiut să exploateze satisfăcător povestea nobilului cavaler Gérard, Conte de Nevers, care o suspecta 
pe casta şi virtuoasa sa soţie, Euryanthe de Savoia de înşelare şi trădare. Uvertura, o paradigmă a 
stilului romantic timpuriu, a avut succes mereu în debutul concertelor simfonice. A fost compusă după 
finalizarea operei, deci include materialul tematic folosit şi descrie cu ajutorul motivelor toate 
caracterele subiectului.   
În continuare vom asculta un concert aproape romantic pentru clasicul Mozart. Nu degeaba a fost 
concertul preferat al lui Ludwig van Beethoven. Între cele 27 de concerte pentru pian, doar două sunt 
într-o tonalitate minoră, acesta în re minor, numerotat ca al douăzecilea şi cel cu numărul 
douăzecişipatru. Această tonalitate cât şi zbaterile romantice întâlnite, în special la început, ca nişte 
furtuni de rău augur, ne sugerează reminiscenţe dramatice din opera sa Don Giovanni. În totalitatea sa, 
concertul ne oferă stări diverse şi o gamă largă de sentimente, fiecare auditor, indiferent de opţiuni, va 
avea partea sa de satisfacţie. A fost compus la Viena în 1785. Concertul va fi interpretat pe scena 
Capitol de pianistul Horia Mihail. 
La finalul concertului orchestrei Filarmonicii „Banatul” dirijat de maestrul Theo Wolters, vom asculta 
Suita simfonică „Şeherazada” de Nikolai Rimski-Korsakov. Păstrând tradiţia familiei, Korsakov a fost la 
început marinar în Marina Imperială Rusă. Prima operă ascultată l-a cucerit pentru muzică şi încet, 
încet, prin studiu şi pasiune devine compozitor ocupând chiar funcţii artistice în Capela Imperială. De 
aceste funcţii se plictiseşte repede, dedicându-se doar compoziţiei. Şeherazada ne poartă într-o lume 
de basm, pentru că se bazează pe povestirile din O mie şi una de nopţi. Programul după care s-a 
călăuzit sunt tablouri şi scene izolate, fără legătură între ele. Iată cele patru părţi: Marea şi corabia lui 
Sindbad, Povestea prinţului Kalender, Sărbătoarea de la Bagdad şi Corabia care se sparge de stânca 
cu călăreţul de aramă. Există punţi de legătură scrise pentru vioară solo, personificare a Şeherazadei 
care-l farmecă pe cruntul sultan cu basmele ei. Părţile solistice vor fi susţinute de violonista Alexandra 
Crişan, şefa partidei de vioara I, a explicat Mircea Tătaru. 

http://www.ziuadevest.ro/cultura/61413-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-intrat-in-ultima-

saptamana 

 

Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală a intrat în ultima săptămână 

Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală a intrat în ultima săptămână, iar primul spectacol de mare 
impact are loc luni, 9 mai 2016, de Ziua Europei, de la ora 19, la Sala Capitol. Este vorba de un dublu 
recital cameral realizat în parteneriat cu Asociația Jazz Updates. Marți, 10 mai, de la ora 19, tot la Sala 
Capitol, are loc un spectacol cu tinere talente cu elevii Colegiului Național de Muzică Ion Vidu, 
Timișoara, Ansamblul de percuție SPLASH, coordonator Alina Jumuga Cuibaru, Orchestra de tineret a 
municipiului Timișoara, dirijor: LAURENȚIU MUNTEAN. Vineri, 13 mai 2016, ora 19, la Sala Capitol, va 
avea loc concertul simfonic, apoi, închiderea Festivalului Internațional  Timișoara Muzicală. 

http://www.tion.ro/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-in-concert-la-

timisoara/2347676 

http://www.ziuadevest.ro/cultura/61413-festivalul-international-timisoara-muzicala-a-intrat-in-ultima-saptamana
http://www.tion.ro/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-in-concert-la-timisoara/2347676
http://www.tion.ro/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-in-concert-la-timisoara/2347676
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Orchestra Filarmonicii 
Altenburg – Gera, în concert la 
Timișoara 
1. noiembrie 2019 10:33 

 
© foto: arhhivă 

Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara 

împreună cu Orchestra Filarmonică Altenburg 

Gera/Germania are plăcerea de a vă invita în 1 

noiembrie, ora 19.00, la Sala Capitol a Filarmonicii 
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de Stat ”Banatul” din Timișoara la concert în cadrul 

proiectului Muzica viitorului – o punte înspre 

Europa de Est. Proiectul se bucură de Înaltul 

Patronaj al Ambasadei Republicii Federale 

Germania la Bucureşti şi al Ambasadei României la 

Berlin. 

Programul de vineri, 1 noiembrie, al „Concertului orașe partenere” va 

cuprinde Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler în interpretarea de 

excepție a Orchestrei Filarmonice Altenburg Gera, a Filarmonicii 

Banatul Timişoara, a corului feminin al Filarmonicii Banatul 

Timişoara, a corului de copii al Colegiului Naţional de Artă ”Ion 

Vidu” și al mezzosopranei Aura Twarowska. La pupitrul dirijoral se 

va afla Laurent Wagner. 

Intrarea la concert este liberă. Invitațiile pentru acces se pot ridica de 

la casieria Filarmonicii “Banatul”, cu o ora înaintea fiecărui concert 

sau recital, indiferent de ziua săptămânii. 

Program: 

 luni, miercuri și vineri, între orele 10:00 – 14:00 
 marți și joi, intre 14:00 – 19:00 
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http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-

concerteaza-la-timisoara 

 

Orchestra Filarmonicii Altenburg – 
Gera în concert la Timișoara în două 
reprezentații-eveniment 
Publicat in: 29 oct. 2019 

 

Filarmonica Banatul Timişoara , Timişoara 
29 oct. 2019, 19:00 
 
În program, lucrări de Johannes Brahms. 
 Acces liber 
 Concerte simfonice 
 Cultură 
 
Orchestra Filarmonicii Altenburg Gera (Germania) susține un concert la Timișoara, la Sala 
Capitol a Filarmonicii de Stat ”Banatul”, marți,  în 29 octombrie 2019, de la ora 19.00. 
Orașele Timișoara și Gera au devenit orașe înfrățite în anul 1998, dar legăturile în plan 
politic, economic și cultural existau încă de la începutul anilor `70. Interacțiunea culturală a 
celor două orașe se îmbogățește în toamna lui 2019 cu încă o semnificație istorică 
importantă: celebrarea a 30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului, eveniment ce atras 
după sine modificări hotărâtoare în dezvoltarea politică a celor două țări. 

În program concertului de marți: Johannes Brahms (1833-1897): Concertul pentru pian nr. 
1 în re minor op. 15 și Simfonia Nr. 1 în do minor op. 68. Pian: Bernd Glemser. Dirijor: 
Laurent Wagner. 

http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-concerteaza-la-timisoara
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-concerteaza-la-timisoara
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-concerteaza-la-timisoara/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-concerteaza-la-timisoara/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/orchestra-simfonica-din-gera-din-germania-concerteaza-la-timisoara/
http://www.radiotimisoara.ro/2019/10/29/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/locuri/filarmonica-banatul-timisoara-3/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/categorii/acces-liber/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/categorii/eveniment-cultural/concerte-simfonice/
http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/categorii/eveniment-cultural/
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Robert Schumann l-a lăudat într-un articol de ziar din anul 1853 pe Johannes Brahms – pe 
atunci un tânăr pianist și compozitor de numai 20 de ani – ca fiind un geniu muzical „cu 
chemare“. Cu acest gest, Schumann l-a ajutat pe Brahms să devină cunoscut, însă de 
atunci încolo, acesta s-a supus unei mari presiuni de a îndeplini așteptările lui Schumann. 
Iar astfel a început pentru el un drum lung spre obiectivul său muzical: compunerea unei 
simfonii. 

Concertul pentru pian nr. 1 a avut premiera în 22 ianuarie 1859, la Hanovra, sub bagheta 
lui Joseph Joachim, avându-l la pian pe însuși Brahms, care după ani de zile de adaptare, 
modificare și armonizare a schițelor pentru această operă, a reușit să conceapă prima 
lucrare simfonică de dimensiuni mari. 

După ce s-a luptat mai bine de 20 de ani cu compunerea unei simfonii, Simfonia Nr. 1, 
Johannes Brahms a reușit să o prezinte publicului în data de 4 noiembrie 1876, iar marele 
său țel, acela de a deveni un compozitor de simfonii de succes, a fost atins. 

Concertul din data de 29 octombrie este precedat de un moment artistic oferit de Liceul de 
artă „Ion Vidu” din Timișoara. Astfel, pe lângă programul pregătit de cele două filarmonici, 
sala Capitol va răsuna de compoziții semnate de Vasile Jianu, Petre Elinescu, Tiberiu 
Brediceanu și George Enescu. 

Vineri, 1 noiembrie, ora 19.00, tot la Sala Capitol a Filarmonicii de Stat ”Banatul” din 

Timișoara va avea loc Concertul Orașelor Partenere. Orchestra Filarmonicii Altenburg – 
Gera împreună cu Orchestra Filarmonicii de Stat Banatul vor interpreta Simfonia nr. 3 de 
Gustav Mahler, cu participarea excepțională a Corului feminin al Filarmonicii Banatul 
Timişoara, a Corului de copii al Colegiului Naţional de Artă ”Ion Vidu” și a mezzosopranei: 
Aura Twarowska. Dirijor: Laurent Wagner 
Accesul la concerte este liber pe bază de invitații, care se ridică de la casieria Filarmonicii de 

Stat ”Banatul”. Orarul casieriei este: luni, miercuri și vineri, între orele 10:00-14:00, marți și 

joi, între orele 14:00-19:00, cu o oră înaintea concertului 

 

 

 
http://stiripentrucopii.com/2019/10/31/concert-de-exceptie-la-timisoara-canta-
orchestra-filarmonicii-altenburg-din-gera-germania-2 
 

http://www.radiotimisoara.ro/evenimente/concert-vocal-simfonic-la-filarmonica-banatul-solista-aura-twarowska/
http://stiripentrucopii.com/2019/10/31/concert-de-exceptie-la-timisoara-canta-orchestra-filarmonicii-altenburg-din-gera-germania-2
http://stiripentrucopii.com/2019/10/31/concert-de-exceptie-la-timisoara-canta-orchestra-filarmonicii-altenburg-din-gera-germania-2
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Concert de excepție la Timișoara. Cântă 

Orchestra Filarmonicii Altenburg din Gera 

(Germania) 

 
Simfonia nr. 3 de Mahler se va asculta vineri, 1 noiembrie, la Timișoara, într-o reprezentație de excepție. 

Celebra orchestră a Filrmonicii Altenburg din orașul german Gera, instituție recunoscută internațional, 

va performa pe scena Sălii Capitol, alături de orchestra Filarmonicii Banatul. Pe scenă se vor afla peste 

100 de muzicieni. 

Concertul începe la ora 19,00, iar intrarea este gratuită. 

Concertul Orașelor Partenere, va prezenta Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler care va fi interpretată de 

Orchestra Filarmonicii Altenburg – Gera și Orchestra Filarmonicii Banatul. De asemenea, la concert va 

participa Corul feminin al Filarmonicii Banatul, corul de copii al Colegiului Național de Artă ”Ion Vidu” 

și mezzosoprana Aura Twarowska, dirijor fiind Laurent Wagner. 
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”Cineva spunea că Mozart a popularizat muzica, Beethoven a desăvârșit-o, Brahms a lustruit-o iar 

Brukner și Mahler au dus muzica în cosmosul divin și sublim. Vineri veți vedea și veți auzi 120 de 

muzicieni pe scenă interpretând o muzică divină. Primăria Timișoarei și Filarmonica Banatul oferă 

cadou acest concert timișorenilor. Accesul este liber, pe baza invitațiilor gratuite ce se pot ridica de la 

caseria Filarmonicii Banatul”, a transmis directorul instituției timișorene, Ioan Gârboni. 

Simfonia nr. 3 este o operă de dimensiuni monumentale la care Gustav Mahler a lucrat aproximativ 

patru ani, începând cu anul 1892. Peisajul alpin austriac l-a inspirat mult pe compozitor, alături de 

 întrebări filozofice care țin de sensul vieții. 

Timișoara și Gera (Germania) sunt două orașe înfrățite din anul 1998, însă legături politice, economice 

și culturale au existat între ele încă de la începutul anilor `70. Relația culturală dintre cele două orașe se 

îmbogățește anul acesta printr-un eveniment care celebrează 30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului. 

 Zidul Berlinului – a fost construit, inițial, pe 13 august 1961 și a fost demolat în săptămânile de după 9 

noiembrie 1989, împărțind în două țări Germania de azi, în acest interval. Reunificarea Germaniei s-a 

încheiat în 3 octombrie 1990 

Daiana Mitar 

https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-

romania-doua-dintre-ele-la-timisoara 

Orchestra filarmonică Altenburg-Gera susține trei concerte de neratat în România, 

două dintre ele la Timișoara De Liana Păun - oct. 28, 2019 0 DISTRIBUIȚI 

Facebook Twitter Orchestra filarmonică Altenburg-Gera prezintă la Timişoara două 

concerte dedicate oraşelor partenere (Gera fiind o localitate din Germania înfrățită 

cu Timișoara), iar la Bucureşti un concert aniversar dedicat împlinirii a 30 de ani 

https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-ele-la-timisoara
https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-ele-la-timisoara
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de la căderea zidului Berlinului. Filarmonica germană va susţine în sala Capitol a 

filarmonicii timişorene două concerte în cadrul proiectului „Muzica viitorului – o 

punte înspre Europa de Est”. Acestea vor avea loc în 29 octombrie şi 1 noiembrie, 

de la ora 19,00, sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Federale Germania la 

Bucureşti şi al Ambasadei României la Berlin. În prima seară, programul va 

cuprinde Concertul pentru pian nr. 1 în re minor op. 15 şi Simfonia nr. 1 în do 

minor op. 68 de Johanes Brahms, în interpretarea filarmonicii „Banatul”, cu Bernd 

Glemser la pian şi Laurent Wagner la pupitrul dirijoral, ambii din Gera. Programul 

celui de-al doilea concert este alcătuit  din Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler, în 

interpretarea de excepţie a orchestrei Altenburg-Gera, a filarmonicii timişorene, a 

corului feminin al filarmonicii „Banatul”, a corului de copii al Colegiului Naţional de 

Artă „Ion Vidu” şi al mezzosopranei Aura Twarowska. Concertul va fi dirijat de 

Laurent Wagner, director general muzical al filarmonicii din Gera. Intrarea la cele 

două concerte este liberă, pe baza unei invitaţii care se poate ridica de la casieria 

filarmonicii luni, miercuri şi vineri între orele 10,00 şi 14,00, marţi şi joi între orele 

14,00 şi 19,00 sau cu o oră înainte de începerea concertelor. Programul va 

continua la Ateneul Român din Bucureşti, în 3 noiembrie, pentru a marca 

momentul istoric petrecut în urmă cu trei decenii, când a fost dărâmat zidul 

Berlinului. 

 

Citeste mai mult pe: https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-

altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-

ele-la-timisoara/ 

 
 
 

https://expressdebanat.ro/surpriza-pentru-melomani-orchestra-filarmonicii-altenburg-
gera-sustine-doua-spectacole-la-timisoara 
 

https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-ele-la-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-ele-la-timisoara/
https://www.pressalert.ro/2019/10/filarmonica-altenburg-gera-sustine-trei-concerte-de-neratat-romania-doua-dintre-ele-la-timisoara/
https://expressdebanat.ro/surpriza-pentru-melomani-orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-sustine-doua-spectacole-la-timisoara
https://expressdebanat.ro/surpriza-pentru-melomani-orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-sustine-doua-spectacole-la-timisoara
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Surpriză pentru melomani. Orchestra Filarmonicii 

Altenburg-Gera susține două spectacole la 

Timișoara 

De Anda Deliu în 29 octombrie 2019, ora 2:26 PM 

 

Iubitorii de muzică clasică au de ce să fie bucuroși, deoarece săptămâna aceasta 

Orchestra Filarmonicii Altenburg-Gera vine la Timișoara, nu pentru unul, ci două 

concerte. Primul va fi marți, iar al doilea, vineri. Deoarece capitala Banatului e înfrățită 

cu Gera, accesul la evenimentele culturale de excepție va fi gratuit. 

Momentul ales pentru aceste spectacole nu e deloc întâmplător. Timișoara și Gera sunt 

înfrățite din 1998 și au avut interacțiuni politice, economice și culturale încă din anii 1970. Dar 

anul 2019 este punctul-cheie, deoarece se celebrează trei decenii de la căderea Zidului 

Berlinului, moment care a eliberat și Germania de Est, iar apoi, prin cursul rapid al istoriei, și 

https://expressdebanat.ro/author/anda/
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Banatul, de totalitarism. Nu doar Filarmonica din Gera vine la Timișoara, ci, la data de 13 

noiembrie, Filarmonica Banatul va susține un concert comun cu cea din Germania. 

Până atunci, mai întâi, marți, 29 octombrie, de la ora 19.00, la Sala Filarmonicii de Stat 

„Banatul” va avea loc concertul Johannes Brahms (1833-1897): Concertul pentru pian nr. 1 în 

re minor op. 15 și Simfonia Nr. 1 în do minor op. 68, cu Bernd Glemser la pian și dirijor Laurent 

Wagner. Concertul din data de 29 octombrie este precedat de un moment artistic oferit de 

Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, moment care va aduce pe scenă compoziții semnate 

de Vasile Jianu, Petre Elinescu, Tiberiu Brediceanu și George Enescu. 

Apoi, vineri, 1 noiembrie, de la ora 19.00 va avea loc, tot la Filarmonica de stat „Banatul”, 

„Concertul Orașelor Partenere”. Cu această ocazie va fi interpretată Simfonia nr. 3 de Gustav 

Mahler, cu participarea excepțională a Corului feminin al Filarmonicii Banatul Timişoara, a 

Corului de copii al Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” și a mezzosopranei: Aura Twarowska. 

Dirijor: Laurent Wagner. La ambele evenimente accesul e liber, dar se face pe baza unor 

invitații ridicate de la casieria Filarmonicii, luni, miercuri și vineri, între orele 10-14 și marți și joi, 

între orele 14-19. 

https://www.opiniatimisoarei.ro/spectacol-eveniment-la-timisoara-si-in-germania-
filarmonica-banatul-va-canta-alaturi-de-filarmonica-din-gera/24/05/2019 
 

Spectacol eveniment, la Timisoara si in 

Germania. Filarmonica Banatul va canta alaturi 

de Filarmonica din Gera 

24 mai, 2019 - 02:07 PM 

Autor: Daniel Balteanu       

https://www.opiniatimisoarei.ro/spectacol-eveniment-la-timisoara-si-in-germania-filarmonica-banatul-va-canta-alaturi-de-filarmonica-din-gera/24/05/2019
https://www.opiniatimisoarei.ro/spectacol-eveniment-la-timisoara-si-in-germania-filarmonica-banatul-va-canta-alaturi-de-filarmonica-din-gera/24/05/2019
https://www.opiniatimisoarei.ro/author/daniel-balteanu
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TIMISOARA. Eveniment de exceptie la Timisoara in toamna acestui an. Orchestra Filarmonicii 

Banatul va sustine doua concerte alaturi de cea a Filarmonicii orasului german Gera, candidat la 

titlul de Capitala Culturala Europeana pentru anul 2025. 

Concertele vor avea loc in toamna acestui an, primul fiind programat la finalul lui octombrie la 

Timisoara, iar in 11 noiembrie, muzicienii banateni vor merge in Germania. Proiectul este 

finantat in totalitate de Guvernul german, cu suma de 100 de mii de euro. Cele doua orchestre 

vor avea cate un concerte separat, cea timisoreana interpretand muzica romaneasca, iar cea de 

la Gera muzica lui Johannes Brahms, pentru ca in al treilea concert cele doua orchestre sa cante 

impreuna Simfonia a III-a de Mahler. 

Nemtii au sustinut recent un spectacol in Germania in cadrul caruia artistii Filarmonicii din Gera 

au interpretat Oedip de George Enescu. 

„Conditiile sunt foarte bune atat pentru noi, cat si pentru prietenii din Germania. La 

propunerea mea sunt programe care se fac separat de catre fiecare orchestra, apoi cele 

doua orchestre vor fi unite si vor face un program mare, Simfonia a III-a, cu solisti din 

tara, cu corul nostru si corul de copii de la Liceul de Muzica, iar in Germania cu corul 

Filarmonicii lor si corul de copii din Gera. Este un proiect foarte frumos care a pornit la 

initiativa celor doi primari, respectiv domnul primar Robu si domnul primar din Gera, 

sustinuta de ambasadorul nostru, si e o mare bucurie ca se poate intampla asta. Se pare 

ca acest proiect va continua. Dupa impactul avut la Gera de interpretarea muzicii lui 
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Enescu de catre orchestra lor, se pare ca ei vor veni si in 2021la Timisoara, tot pe banii 

lor, si e un mare castig pentru noi„, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro, Ioan Garboni, 

directorul Filarmonicii Banatul. 

 

Din delegatia germana care va veni la Timisoara in toamna va face parte si primarul orasului 

Gera, Julian Vonarb, iar in deplasarea din Germania, alaturi de artistii Filarmonicii Banatul, vor fi 

prezenti ambasadorul Romaniei la Berlin, Emil Hurezeanu, dar si primarul Nicolae Robu. 

„Acest eveniment este foarte important pentru ca arata inca o data ca Timisoara este un 

adevarat pol cultural si este implicata in relatii internationale culturale semnificative. Am 

avut bucuria ca in Gera prin stradaniile domnului ambasador al Romaniei la Berlin, 

Excelenta Sa Emil Hurezeanu, sa se joace opera Oedip de George Enescu, si a fost un 

mare succes. Si iata, in octombrie vom avea la Timisoara un spectacol extraordinar, prin 

prezenta aici a artistilor din Gera si in fruntea delegatiei va fi insusi domnul primar al 

orasului Gera, oras care este candidat si el pentru titlul de capitala europeana a culturii si 

caruia ii uram mult succes si ii impartasim din experienta noastra ca oras prieten„, a spus 

pentru opiniatimisoarei.ro primarul Nicolae Robu. 
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Spectacolele de la Timisoara si Gera vor fi conduse de acelasi dirijor. 

„Laurent Wagner va dirija concertele si in Romania si in Germania. El a si fost aici 

saptamana trecuta. El va lucra cu orchestra noastra in Germania si va veni inainte de 

concert pentru a repeta cu Filarmonica Banatul, si doar repetitiile finale vor fi impreuna„, 

a declarat pentru opiniatimisoarei.ro, Felix Eckerle, director artistic al proiectului. 

Oaspetii germani vin la Timisoara in speranta ca experienta de aici ii va ajuta si in cursa pentru 

castigarea titlului de Capitala Culturala a Europei pentru anul 2025. 

„Romania este o tara multiculturala, multietnica si e important sa prezentam aceste 

lucruri aici. Pentru filarmonica noastra este o oportunitate pentru a aduce artistii nostri 

in Romania. Este o oportunitate foarte buna de a canta repertoriu german in Romania, 

muzica lui Johannes Brahms si va fi o experienta foarte buna pentru artisti si filarmonica 

sa vina intr-o alta tara, sa vada viata culturala si sa cante aici„, a declarat 

pentru opiniatimisoarei.ro, Ueli Hasler, manager de proiect. 

Gera este un oras cu peste 100 de mii de locuitori, din zona Thuringia, iar din 1998 Timisoara si 

Gera sunt orase infratite. 
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http://www.romania-muzical.ro/articol/laurent-wagner-la-filarmonica-din-
timioara/2448351/48/5 

Laurent Wagner la Filarmonica din Timișoara 
Publicat: marţi, 29 Octombrie 2019 , ora 0.00 

 

Astăzi, 29 octombrie 2019, la Filarmonica 'Banatul' din Timișoara are 

loc, începând cu ora 19,00, un concert simfonic. Sub bagheta lui 

Laurent Wagner va evolua Orchestra Simfonică din Gera, Germania, 

programul serii fiind dedicat în întregime lui Johannes Brahms. 

Publicul va putea asculta Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră, cu 

Bernd Glemser-solist, iar partea a doua a evenimentului va fi dedicată 

Simfoniei nr. 1 în do minor. Dirijorul Laurent Wagner a condus în 

2018 premiera operei 'Oedipe' de George Enescu la Gera și o serie de 

reprezentații ale aceluiași spectacol la Altenburg. 

Petre Fugaciu 

http://www.romania-muzical.ro/articol/laurent-wagner-la-filarmonica-din-timioara/2448351/48/5
http://www.romania-muzical.ro/articol/laurent-wagner-la-filarmonica-din-timioara/2448351/48/5
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http://latimisoara.ro/concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-
zidului-berlinului 

 

Concert Aniversar Dedicat Împlinirii A 
30 De Ani De La Căderea Zidului 
Berlinului 
 

 Octombrie 30, 2019   
Orchestra Filarmonică Altenburg – Gera prezentă la Timișoara și București cu un concert 

aniversar dedicat împlinirii a 30 de ani de la Căderea zidului Berlinului și concerte dedicate 

orașelor partenere 

Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara împreună cu Orchestra Filarmonică Altenburg 

Gera/Germania organizează în 29 octombrie și 1 noiembrie, ora 19.00, la Sala Capitol a 

Filarmonicii de Stat ”Banatul” din Timișoara două concerte în cadrul proiectului Muzica 

viitorului – o punte înspre Europa de Est. Proiectul se bucură de Înaltul Patronaj al Ambasadei 

Republicii Federale Germania la Bucureşti şi al Ambasadei României la Berlin. 
Programul de marți 29 octombrie cuprinde Concertul pentru pian nr. 1 în re minor op. 15 și Simfonia 

nr. 1 în do minor op. 68 de Johannes Brahms. La pian va interpreta Bernd Glemser (Gera), iar 

Filarmonica Banatul va fi condusă de Laurent Wagner, director general muzical al Filarmonicii din 

Gera. Programul de vineri, 1 noiembrie, al „Concertului orașe partenere” va cuprinde Simfonia nr. 3 

de Gustav Mahler în interpretarea de excepție a Orchestrei Filarmonice Altenburg Gera, a Filarmonicii 

Banatul Timişoara, a corului feminin al Filarmonicii Banatul Timişoara, a corului de copii al Colegiului 

Naţional de Artă ”Ion Vidu” și al mezzosopranei Aura Twarowska. La pupitrul dirijoral se va afla 

Laurent Wagner. 

Intrarea la cele două concerte extraordinare este liberă, pe baza unei invitații care se poate ridica de 

la casieria Filarmonicii Banatul, după următorul program: luni, miercuri și vineri între orele 10 – 14, 

marți și joi între orele 14 – 19 sau cu o oră înainte de începerea concertelor. 
După concertele de la Timișoara, Orchestra Filarmonică Altenburg – Gera va fi prezentă în data de 3 

noiembrie , ora 19:00, la Ateneul Român din București unde va susține concertul aniversar dedicat 

împlinirii a 30 de ani de la Căderea zidului Berlinului. 

Programul concertului aniversar cuprinde: Concertul pentru violoncel şi orchestră p.a de Dan Dediu 

și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonice 

Altenburg-Gera, sub conducerea dirijorului Laurent Wagner. Solistul la violoncel va fi Mircea Marian. 

Das Philharmonische Orchester Altenburg – Gera eingeladen nach Temeswar und Bukarest mit einem 

Festkonzert anlässlich 30 Jahre Mauerfall und zwei Städtepartnerschaftskonzert 

 

Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar lädt zu zwei außergewöhnlichen Konzerten mit dem 

Philharmonischen Orchester Altenburg – Gera und der Banater Philharmonie ein 

 

http://latimisoara.ro/concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului
http://latimisoara.ro/concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului
http://latimisoara.ro/concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului


 

 184 

Die Banater Philharmonie organisiert zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Altenburg – Gera 

am 29. Oktober und 1. November, 19:00 Uhr, im Capitol-Saal der Banater Staatsphilharmonie 

Temeswar zwei Konzerte im Rahmen des Projekts Zukunftsmusik ostwärts. Das Projekt findet unter der 

Schirmherrschaft des rumänischen Botschafters in der Bundesrepublik Deutschland S. E. Emil 

Hurezeanu und des deutschen Botschafters in Rumänien S. E. Cord Meier-Klodt statt. 

 

Das Programm am Dienstag, den 29.10. umfasst das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 und die 

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Johannes Brahms. Am Klavier wird Bernd Glemser (Gera) 

interpretieren, wobei das Temeswarer Orchester von Laurent Wagner, Generalmusikdirektor am Theater 

Altenburg Gera geleitet wird. Am Freitag, den 1.11. wird die 3. Symphonie von Gustav Mahler als 

Städtepartnerschaftskonzert in gemeinsamer Aufführung der beiden Philharmonien, unter der Leitung 

von Laurent Wagner interpretiert. Beim Konzert beteiligen sich auch der Frauenchor der Banater 

Philharmonie und der Kinderchor der Musikschule „Ion Vidu” bzw. die Mezzosopranistin Aura 

Twarowska. 

 

Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei. Die Einladungen können von der Kassa der Philharmonie 

in den folgenden Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags zw. 10 – 14, dienstags und 

donnerstags zw. 14 – 19 oder eine Stunde vor Aufführungsbeginn abgeholt werden. 

 

Nach den Konzerten in Temeswar, wird das Philharmonische Orchester Altenburg – Gera in Bukarest, 

am 3. November, im Rumänischen Athäneum ein Festkonzert anlässlich 30 Jahre Mauerfall darbieten. 

Das Programm umfasst das Konzert für Violoncello und Orchester von Dan Dediu als Auftragswerk und 

in Uraufführung und die Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Johannes Brahms in der Interpretation des 

Philharmonischen Orchesters Altenburg – Gera, unter der Leitung von Laurent Wagner. Solo-

Violoncellist wird Mircea Marian sein. 

 

http://stiridetimisoara.ro/concert-eveniment-la-filarmonica-banatul-doua-orchestre-si-
o-simfonie-pe-aceeasi-scena_3551.html 

Concert eveniment la Filarmonica 
Banatul: două orchestre și-o 
simfonie, pe aceeași scenă 
 30 octombrie 2019 Andreea Nistor 

http://stiridetimisoara.ro/concert-eveniment-la-filarmonica-banatul-doua-orchestre-si-o-simfonie-pe-aceeasi-scena_3551.html
http://stiridetimisoara.ro/concert-eveniment-la-filarmonica-banatul-doua-orchestre-si-o-simfonie-pe-aceeasi-scena_3551.html
http://stiridetimisoara.ro/author/andreea-nistor
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Simfonia nr. 3 de Mahler, o lucrare monumentală, va fi interpretată, la Timișoara, de două orchestre. 

Filarmonica Banatul și Filarmonica Altenburg – Gera oferă publicului un concert-eveniment, la care 

intrarea este liberă. Și nu e de ratat. 

Orașele Timișoara și Gera sunt înfrățite din 1998, iar anul 2019 are o semnificație aparte pentru ambele. 

Se împlinesc 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, moment care a însemnat un punct de cotitură în 

istoria României și a Germaniei de Est. În astfel de condiții, ce anume ar putea transmite mai bine un 

mesaj de înțelegere și pace într-o Europă unită, decât un concert comun al orchestrelor filarmonice din 

Timișoara și Gera? 

Acum se întâmplă la Timișoara, iar peste două săptămâni experiența va fi repetată în Germania. Primul 

concert a avut loc marți și a inclus lucrări de Brahms. Dacă l-ați ratat, faceți-vă timp vineri, 1 noiembrie. 

De la ora 19, cele două orchestre, a Filarmonicii Banatul și a Filarmonicii Altenburg – Gera, vor 

interpreta Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler. Vor participa corului feminin al Filarmonicii Banatul, corul 

de copii al Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” și mezzosoprana Aura Twarowska. Dirijor este 

Laurent Wagner. 

Intrarea este liberă și nu trebuie decât să treceți pe la casieria filarmonicii, să luați invitații. Orarul 

acesteia este luni, miercuri și vineri, orele 10-14, marți și joi, orele 14-19, sau cu o oră înaintea fiecărui 

concert sau recital, indiferent de ziua săptămânii. 
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https://www.romaniapozitiva.ro/cultura/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-
prezenta-la-timisoara-si-bucuresti-cu-un-concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-
ani-de-la-caderea-zidului-berlinului/ 

Orchestra Filarmonicii Altenburg – 
Gera prezentă la Timișoara și 
București cu un concert aniversar 
dedicat împlinirii a 30 de ani de la 
căderea zidului Berlinului 
Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara împreună cu Orchestra Filarmonicii Altenburg 

Gera/Germania organizează în 29 octombrie și 1 noiembrie, ora 19.00, la Sala Capitol a 

Filarmonicii de Stat ”Banatul” din Timișoara, Concertul Orașelor Partenere. 
 
Programul celor două seri cuprinde Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler în interpretarea de 

excepție a Orchestrei Filarmonicii Altenburg Gera, Filarmonicii Banatul Timişoara, Corului 

feminin al Filarmonicii Banatul Timişoara, Corului de copii al Colegiului Naţional de Artă 

”Ion Vidu”, Mezzosoprană: Aura Twarowska, Dirijor: Laurent Wagner. 
Intrarea la cele două concerte extraordinare este liberă, pe baza unei invitații care se poate 

achiziționa de la casieria Filarmonicii Banatul, după următorul program? Luni, miercuri și 

vineri între orele 10 – 14, marți și joi între orele 14 – 19 sau cu o oră înainte de începerea 

concertelor. 
După concertele de la Timișoara, Orchestra Filarmonicii Altenburg – Gera va fi prezentă în 

data de 3 noiembrie , ora 19:00, la Ateneul Român din București unde va susține concertul 

aniversar dedicat împlinirii a 30 de ani de la căderea zidului Berlinului: Muzica viitorului 

– o punte înspre Europa de Est. 
Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Federale Germania 

la Bucureşti şi al Ambasadei României la Berlin, iar programul cuprinde: Concertul pentru 

violoncel şi orchestră p.a – Dan Dediu și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 – Johannes 

Brahms, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Altenburg-Gera, Solist: Mircea Marian, 

Dirijor: Laurent Wagner. 
Biletele se pot achiziționa accesând linkul https://www.fge.org.ro/bilete-si-abonamente/ 

  

http://www.ziarultimisoara.ro/cultura/5461-doua-reprezentatii-eveniment-ale-
orchestrei-filarmonicii-altenburg-la-timisoara 

https://www.romaniapozitiva.ro/cultura/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-prezenta-la-timisoara-si-bucuresti-cu-un-concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului/
https://www.romaniapozitiva.ro/cultura/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-prezenta-la-timisoara-si-bucuresti-cu-un-concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului/
https://www.romaniapozitiva.ro/cultura/orchestra-filarmonicii-altenburg-gera-prezenta-la-timisoara-si-bucuresti-cu-un-concert-aniversar-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului/
https://www.fge.org.ro/bilete-si-abonamente/
http://www.ziarultimisoara.ro/cultura/5461-doua-reprezentatii-eveniment-ale-orchestrei-filarmonicii-altenburg-la-timisoara
http://www.ziarultimisoara.ro/cultura/5461-doua-reprezentatii-eveniment-ale-orchestrei-filarmonicii-altenburg-la-timisoara
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Două reprezentații-eveniment ale Orchestrei Filarmonicii 

Altenburg la Timișoara 

Publicat: 28 Octombrie 2019 

  Orașele 

Timișoara și Gera au devenit orașe înfrățite în anul 1998, dar legăturile în plan politic, 

economic și cultural existau încă de la începutul anilor ‘70. Interacțiunea culturală a celor 

două orașe se îmbogățește în toamna acestui an cu încă o semnificație istorică importantă: 

celebrarea a 30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului. Atât pentru România, cât și pentru 

Germania de Est, acest eveniment a atras după sine modificări hotărâtoare în dezvoltarea 

politică a celor două țări. 

„Ce anume ar putea transmite mai bine mesajul de înțelegere și pace într-o Europă unită, decât un 

concert comun al Orchestrelor Filarmonice din Timișoara și Gera? Orchestra Filarmonicii Altenburg 

Gera se bucură nespus de a fi oaspetele Filarmonicii Banatul din Timișoara”, spun organizatorii 

evenimentului. 

Astfel, în 29 octombrie, ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, 

Orchestra Filarmonicii Altenburg Gera/ Germania va susține următorul program: Johannes 

Brahms (1833-1897) - Concertul pentru pian nr. 1 în re minor op. 15 și Simfonia Nr. 1 în do 

minor op. 68. Pian: Bernd Glemser. Dirijor: Laurent Wagner. 

Concertul va fi precedat de un moment artistic oferit de Liceul de artă „Ion Vidu” din 

Timișoara. Prin urmare, pe lângă programul pregătit de cele două filarmonici, sala Capitol va 
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răsuna de compoziții semnate de Vasile Jianu, Petre Elinescu, Tiberiu Brediceanu și George 

Enescu. 

În data de 1 noiembrie, ora 19, Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara va 

găzdui Concertul Orașelor Partenere. Orchestra Filarmonicii Altenburg – Gera împreună cu 

Orchestra Filarmonicii de Stat Banatul vor interpreta Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler, cu 

participarea excepțională a Corului feminin al Filarmonicii Banatul Timişoara, a Corului de 

copii al Colegiului Naţional de Artă ”Ion Vidu” și a mezzosopranei Aura Twarowska. 

Dirijor: Laurent Wagner. 

Accesul este liber iar invitațiile se ridică de la casieria filarmonicii timișorene. Orarul 

casieriei este: luni, miercuri și vineri, între orele 10 -14, marți și joi, între orele 14-19, cu o 

oră înaintea fiecărui concert sau recital, indiferent de ziua săptămânii. 

În 13 noiembrie 2019, Filarmonica Banatul din Timișoara va fi oaspetele Orchestrei 

filarmonice Altenburg Gera, unde acest concert comun va fi interpretat din nou în Centrul 

pentru cultură și congrese din Gera. 

Ioana NICOLESCU 

 

 https://timpolis.ro/concert-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-

berlinului-sustinut-al-timisoara/ 

Concert dedicat împlinirii a 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, susţinut al 

Timişoara 

Publicat vineri, 25 octombrie 2019 |  Scris de Oana DIMA 

 

https://timpolis.ro/concert-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-sustinut-al-timisoara/
https://timpolis.ro/concert-dedicat-implinirii-a-30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-sustinut-al-timisoara/
https://timpolis.ro/timpolis/oana-dima/
https://timpolis.ro/wp-content/uploads/2019/10/Caderea-Zidului-Berlinului.jpg
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Orchestra Filarmonicii Altenburg Gera, din Germania, va fi prezenta la Timişoara, unde va 

susţine, împreună cu Filarmonica „Banatul” un concert aniversar dedicat împlinirii a 30 de ani de 

la căderea zidului Berlinului. 
  

Filarmonica de Stat „Banatul”, din Timișoara, împreună cu Orchestra Filarmonicii Altenburg Gera, din 

Germania organizează în 29 octombrie și 1 noiembrie, de la  ora 19, la Sala Capitol, un spectacol 

intitulat Concertul Orașelor Partenere. 

Programul celor două seri cuprinde Simfonia nr. 3, de Gustav Mahler, în interpretarea Orchestrei 

Filarmonicii Altenburg Gera, Filarmonicii „Banatul”, Corului feminin al Filarmonicii „Banatul”, 

Corului de copii al Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” şi a mezzosopranei Aura Twarowska. 

Dirijor este Laurent Wagner. 

După concertele de la Timișoara, Orchestra Filarmonicii Altenburg – Gera va fi prezentă în 3 noiembrie 

, de la ora 19, la Ateneul Român din București, unde va susține concertul Muzica viitorului – o punte 

înspre Europa de Est, dedicat împlinirii a 30 de ani de la căderea zidului Berlinului. 

Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Federale Germania la 

Bucureşti şi al Ambasadei României la Berlin, iar programul cuprinde Concertul pentru violoncel şi 

orchestră p.a. de Dan Dediu, și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68, Johannes Brahms, în interpretarea 

Orchestrei Filarmonicii Altenburg-Gera şi a solistului Mircea Marian. Dirijor va fi tot Laurent Wagner. 

 

 

https://ziarulactualitatea.ro/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concert-aniversar-

la-filarmonica-banatul-si-ateneul-roman/ 

 

 

30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului. Concert aniversar la 

Filarmonica Banatul și Ateneul Român 

1 noiembrie 2019, 8:00 am,  

 

https://ziarulactualitatea.ro/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concert-aniversar-la-filarmonica-banatul-si-ateneul-roman/
https://ziarulactualitatea.ro/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concert-aniversar-la-filarmonica-banatul-si-ateneul-roman/
https://ziarulactualitatea.ro/2019/11/
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Orchestra Filarmonică Altenburg – Gera, prezentă la Timișoara și București, cu un concert 

aniversar dedicat împlinirii a 30 de ani de la Căderea zidului Berlinului și concerte dedicate orașelor 

partenere 

Filarmonica de Stat ”Banatul” din Timișoara împreună cu Orchestra Filarmonică Altenburg  

Gera/Germania organizează în 1 noiembrie, ora 19.00, la Sala Capitol a Filarmonicii de Stat ”Banatul” 

din Timișoara un concert în cadrul proiectului Muzica viitorului – o punte înspre Europa de Est. 

Proiectul se bucură de Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti şi al 

Ambasadei României la Berlin. 

Programul de vineri 1 noiembrie al „Concertului orașe partenere” va cuprinde Simfonia nr. 3 de Gustav 

Mahler în interpretarea de excepție a Orchestrei Filarmonice Altenburg Gera, a Filarmonicii Banatul 

Timişoara, a corului feminin al Filarmonicii Banatul Timişoara, a corului de copii al Colegiului Naţional 

de Artă ”Ion Vidu” și al mezzosopranei Aura Twarowska. La pupitrul dirijoral se va afla Laurent 

Wagner. 

Intrarea la concert este liberă, pe baza unei invitații care se poate ridica de la casieria Filarmonicii 

Banatul, după următorul program: luni, miercuri și vineri între orele 10 – 14, marți și joi între orele 14 – 

19 sau cu o oră înainte de începerea concertului. 

După concertul de la Timișoara, Orchestra Filarmonică Altenburg – Gera va fi prezentă în data de 3 

noiembrie , ora 19:00, la Ateneul Român din București unde va susține concertul aniversar dedicat 

împlinirii a 30 de ani de la Căderea zidului Berlinului. 

Programul concertului aniversar cuprinde: Concertul pentru violoncel şi orchestră p.a de Dan Dediu și 

Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms în interpretarea Orchestrei Filarmonice 

Altenburg-Gera, sub conducerea dirijorului Laurent Wagner. Solistul la violoncel va fi Mircea 

Marian 

  http://www.agentiadecarte.ro/2019/11/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-
concertul-aniversar-muzica-viitorului-o-punte-spre-europa-de-est-la-ateneul-
roman/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Agent
iaDe 

30 de ani de la Căderea Zidului Berlinului. Concertul aniversar „Muzica 
viitorului – o punte spre Europa de Est”, la Ateneul Român si la  Filarmonica 
Banatul Timisoara 

http://www.agentiadecarte.ro/2019/11/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concertul-aniversar-muzica-viitorului-o-punte-spre-europa-de-est-la-ateneul-roman/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDe
http://www.agentiadecarte.ro/2019/11/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concertul-aniversar-muzica-viitorului-o-punte-spre-europa-de-est-la-ateneul-roman/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDe
http://www.agentiadecarte.ro/2019/11/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concertul-aniversar-muzica-viitorului-o-punte-spre-europa-de-est-la-ateneul-roman/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDe
http://www.agentiadecarte.ro/2019/11/30-de-ani-de-la-caderea-zidului-berlinului-concertul-aniversar-muzica-viitorului-o-punte-spre-europa-de-est-la-ateneul-roman/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AgentiaDe
https://www.hupso.com/share/
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Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului, Orchestra Filarmonicii 
Altenburg Gera va susţine o serie de 
concerte în România. La Timişoara, pe 29 
octombrie şi 1 noiembrie, vor avea loc două 
concerte la Filarmonica Banatul. Turneul se 
desfăşoară sub patronajul ambasadorului 
Republicii Federale Germania în România, 
Cord Meier Klodt, şi al ambasadorului 
României în Republica Federală Germania, 
Emil Hurezeanu. Concertul aniversar de la 
Bucureşti de duminică, 3 noiembrie 2019, 

ora 19.00, de la Ateneul Român, va fi condus de dirijorul Laurent Wagner, director 
general musical. Solist va fi violoncelistul Mircea Marian. În program vor fi Concertul 
pentru violoncel şi orchestră de Dan Dediu, în primă audiţie, şi Simfonia nr. 1 în do minor 
op.68 de Johannes Brahms.  
Concertul pentru violoncel şi orchestră de Dan Dediu, unul dintre cei mai importanţi 
compozitori români contemporani, este o lucrare compusă special pentru turneul „Muzica 
viitorului – o punte spre Europa de Est“. Dan Dediu a conceput acest concert pentru 
violoncel ca pe o piesă de repertoriu – o lucrare ludică, nepretențioasă și agreabilă, ale 
cărei părți povestesc pe cale muzicală o istorie captivantă. În mod obișnuit, Dan Dediu se 
folosește foarte puțin de muzica tradițională românească, dar există momente când 
apelează la această comoară muzicală. Astfel, partea a patra a concertului pentru 
violoncel a devenit – după cum susține compozitorul însuși – o combinație între cele Șase 
dansuri populare românești ale lui Béla Bartók și filmul lui Quentin Tarantino Pulp Fiction. 
Câteva pasaje ale concertului au luat naștere din colaborarea strânsă cu violoncelistul 
Mircea Marian. 
Concert organizat sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Federale Germania la 
Bucureşti şi al Ambasadei României la Berlin 

http://suplimentuldecultura.ro/22714/laurent-wagner-o-muzica-extraordinara-una-

dintre-capodoperele-muzicii-de-opera-a-secolului-xx/ 

  

http://radiotimisoara.ro/ 

Primul concert simfonic susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii „Banatul”, din seria celor 
de factură extraordinară ce se desfăşoară înaintea stagiunii, va avea loc în sala Capitol, vineri 
15 septembrie 2017, de la ora 19.00.  Maestrul Gheorghe Costin, dirijorul concertului, ne 
propune să-l cunoaştem pe compozitorul Filip Herşcovici, prin intermediul a trei lucrări, şi în 
partea a doua să ascultăm Concertul nr.5, în mi bemol major pentru pian şi orchestră op.73, de 
Ludwig van Beethoven. 
Solistă: Elisabeth Leonskaja (Austria)– pian 
Din program: 
FILIP HERȘCOVICI – Fugă pentru orchestră (p.a.a.) 
FILIP HERȘCOVICI – Brandmal pentru mezzosoprană și orchestră, pe versuri de Paul Celan (p.a.a.) 

http://suplimentuldecultura.ro/22714/laurent-wagner-o-muzica-extraordinara-una-dintre-capodoperele-muzicii-de-opera-a-secolului-xx/
http://suplimentuldecultura.ro/22714/laurent-wagner-o-muzica-extraordinara-una-dintre-capodoperele-muzicii-de-opera-a-secolului-xx/
http://radiotimisoara.ro/
http://www.agentiadecarte.ro/wp-content/uploads/2019/11/Philharmonisches-Orchester-Altenburg-Gera-2019-Foto-Ronny-Ristok-X-2.jpg
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Solistă: CORINA CHETREAN 
FILIP HERȘCOVICI  -Kleine Kammersuite pentru orchestră 
(p.a.a.) 
FILIP HERȘCOVICI – Madrigale pentru soprană și orchestră 
(p.a.a.) 
Solistă: ANA – MARIA STĂNOIA 

L. VAN BEETHOVEN – Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră în Mi 

bemol major, Op. 73 

Pagina evenimentului. Mai multe evenimente din Timişoara şi din partea 

de vest a ţării. 

 

 

http://www.ziuadevest.ro/ 

Primul concert simfonic susţinut de orchestra simfonică a 

Filarmonicii „Banatul” Timişoara, din seria celor de 

factură extraordinară ce se desfăşoară înaintea stagiunii, 

va avea loc în sala Capitol, vineri 15 septembrie, ora 19. 

Maestrul Gheorghe Costin, dirijorul concertului, ne 

propune să-l cunoaştem pe compozitorul Filip Herşcovici, 

prin intermediul a trei lucrări, şi în partea a doua să 

ascultăm Concertul nr.5, în mi bemol major pentru pian 

şi orchestră op.73, de Ludwig van Beethoven. 

Concertmaestrul Mircea Tătaru a explicat că Herşcovici s-

a născut în septembrie 1906 într-o familie de evrei din 

Iaşi. Acolo a urmat conservatorul, iar mai apoi a 

continuat studiile muzicale la Academia de Muzică din 

Viena. Talentat şi ambiţios, nu s-a mulţumit cu ceea ce învăţa la academie, astfel că a luat lecţii 

particulare cu Alban Berg şi Anton Webern, doi dintre cei ce au iniţiat noua şcoală vieneză a 

secolului XX. Când fasciştii au invadat Austria, Herşcovici a plecat în Uniunea Sovietică, în 1940. 

Cum Germania înainta pe teritoriul rusesc, el s-a retras la Taşkent, în Uzbekistanul de azi, unde a 

stat 4 ani. După război s-a mutat la Moscova, unde a dat lecţii particulare de teoria muzicii şi 

compoziţie tinerilor muzicieni ruşi. A influenţat hotărâtor lumea muzicală din Rusia, mai ales prin 

mulţimea de muzicieni care i-au fost discipoli şi care au devenit mai apoi compozitori de mare 

anvergură. Pe internet există o lungă listă cu numele tuturor celor care i-au fost elevi. 

Substanţa muzicii lui Herşcovici se bazează pe o analiză de esenţă a lucrărilor marilor creatori de 

dinainte, în special a creaţiei lui Beethoven, dar fiind unul dintre cei mai buni elevi ai lui Webern, el 

şi-a dedicat activitatea pentru a înţelege pe deplin ideile novatoare ale maestrului său. A explorat 

gândurile muzicale ale lui Webern încercând să dezvolte şi mai mult fundamentul teoretic ce a stat 

la baza muzicii sale, dar şi a celorlalţi doi corifei ai muzicii vieneze din acea vreme – Berg şi 

Schönberg. Toate ideile sale, experienţele cu studenţii şi aprecieri despre devenirea muzicii se 

găsesc în cele patru volume ale cărţii sale – „Pe muzică” editată şi publicată după moartea sa de 

https://www.facebook.com/filarmonicabanatultimisoara/photos/gm.314931222301511/317658971978158/?type=3&theater
http://radiotimisoara.ro/events/
http://radiotimisoara.ro/events/
http://www.ziuadevest.ro/
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soţia Lena şi Klaus Linder, la Moscova în 1997. Herşcovici a 

fost invitat la Viena, în 1987, de către „Fundaţia Alban 

Berg”. A rămas acolo doi ani, după care s-a sfârşit din 

viaţă. 

Vineri seara vom avea onoarea de a asculta trei prime 

audiţii absolute. 

Prima lucrare se numeşte Fuga pentru orchestră. Fuga este 

o formă care marchează apogeul artei monotematice. 

Născută în evul mediu, se bazează pe principiul repetării în 

mod diversificat. Romanticii au evitat în general această 

formă, căci regulile riguroase şi clare ale fugii le îngrădeau 

libertatea la care năzuiau. Va fi interesant de observant 

cum Herşcovici a adaptat fuga la cuceririle din vremea sa. 

Urmează Kleine Kammersuite pentru orchestră. Prima parte 

a concertului se va încheia cu Madrigale, pentru soprană şi 

orchestră. Partea solistică va fi susţinută de soprana Ana-Maria Stănoia. 

Concertul pentru pian nr.5 mai este cunoscut sub numele de „Imperialul” şi este dedicat 

Arhiducelui Rudolf, care era prietenul şi elevul lui Beethoven, acesta dedicându-i mai multe lucrări. 

În mod neobişnuit pentru muzicienii acelor timpuri, dar tipic pentru caracterul lui Beethoven, 

acesta nu i-a dedicat lucrările pentru bani sau pentru poziţia înaltă pe care o avea pe atunci 

Arhiducele. Era pur şi simplu recunoscător pentru atenţia şi prietenia de care se bucura din partea 

lui Rudolf. Dovada este că a rămas acelaşi prieten şi atunci când acesta a căzut în dizgraţia puterii 

din acea vreme. Trebuie de asemenea să subliniem că numele de „Imperialul” nu a fost dat de 

Beethoven. Lucrarea a fost terminată în 1809, în timp ce trupele napoleoniene invadau Viena, mulţi 

crezând că numele a fost un omagiu, un gest de admiraţie pentru împăratul francez. Beethoven 

însă, se lămurise de intenţiile lui Napoleon încă după compunerea Simfoniei a III-a, „Eroica”, astfel 

că la momentul scrierii concertului îi nutrea acestuia doar ură şi dispreţ. Supranumele i-a fost pus 

de cei care considerau că acest ultim concert pentru pian este o lucrare plină de măreţie şi eroism. 

Solista concertului de vineri, va fi pianista Elisabeth Leonskaja, o prietenă constantă a Timişoarei – 

a conchis Mircea Tătaru. 

http://www.ziuadevest.ro/ 

În această săptămână, la Filarmonica Banatul Timişoara 

 Gheorghe Miron 

 26.09.2017  

 

http://www.ziuadevest.ro/
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