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Introducere 

 

După anul 2020, care a fost un an cu adevărat istoric, anul 2021 a continuat să fie marcat de 

pandemia de COVID-19 care a dominat titlurile presei din lumea întreagă și a cărei efecte ne-a 

afectat viața, obligandu-ne să găsim noi resurse și noi moduri de a trăi și de a lucra. A fost încă un 

an în care ne-am adaptat din mers și am fost nevoiți să învățăm și să descoperim moduri noi de a ne 

realiza activitatea. Și în anul 2021 evenimentele și delegațiile s-au redus considerabil și am fost 

nevoiți să continuăm modul de lucru telemuncă, ținând cont de restricții și respectând distanțarea 

socială. 

Cu toate acestea, Serviciul de Relații Externe și Protocol și-a continuat activitatea, chiar dacă 

semnificativ redusă comparativ cu anii precedenți, și a organizat vizite ale unor ambasadori și 

consuli la sediul Consiliului Județean Timiș, în măsura în care acest lucru a fost posibil. De 

asemenea, a participat sau a organizat participarea la conferințe desfășurate fizic, precum şi on-

line și și-a continuat activitatea în cadrul proiectelor și organismelor europene. Proiectele aflate 

în desfășurare, evenimentele organizate de către serviciul nostru, vizitele oficiale și activitățile la 

care am participat au avut rolul de a facilita întărirea relațiilor bilaterale deja existente și de a iniția 

noi propuneri de parteneriate pe domenii dintre cele mai variate. 

În decursul anului 2021, a fost creat un nou site oficial al Consiliului Județean Timiș, 

inclusiv secțiunea Cooperare Externă, în care au fost cuprinse informații și prezentări privind 

specificul activității pe partea de Relații Externe, incluzând Inițiative Europene precum Conferința 

privind Viitorul Europei, Programe Europene precum Mecanismul de redresare şi rezilienţă, Pactul 

verde european, Fondul de Inovare, Europa digitală, dar și implicarea Consiliului Judeţean Timiș în 

organisme, structuri, rețele și instituții europene precum Comitetul European al Regiunilor, 

Adunarea Regiunilor Europei, 

Comisia Europeană, Uniunea 

Națională a Consiliilor 

Județene din România, 

Programul Eurodyseey, 

Cooperarea Regională Dunăre-

Criş-Mureş-Tisa, Agenția de 

Dezvoltare Vest, Congresul 

Puterilor Locale și Regionale 

din Europa sau Confederația 

Europeană a Autorităților 

Locale de nivel Intermediar.  

Toate aceste prezentări au ca scop informarea corespunzătoare a cetățenilor cu privire la 

activitatea concretă a Consiliului Judeţean Timiş la nivel european și aportul adus de aceste 

organisme regiunilor membre. Prezentările de pe pagina Consiliului includ relațiile bilaterale cu 

regiuni din alte state cu care avem parteneriate sau înțelegeri de cooperare, evenimente oficiale și de 
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protocol instituțional, componența Corpului Consular din Timișoara și politica de cooperare 

transfrontalieră, toate având ca scop facilitarea informării cetățenilor asupra atribuțiilor instituției în 

context internațional.  

În decursul anului 2021, personalul Serviciului de Relații Externe și Protocol a participat la 

diferite evenimente desfășurate online, din dorința de însușire de noi cunoștințe și informații utile în 

desfășurarea activității în cadrul Serviciului, cum ar fi dezbaterile din cadrul Plenarelor CoR, 

Săptămâna strategiilor macroregionale ale UE, ed. a doua și  JTS online briefing on the new Interreg 

Europe programme 2021-2027 sau conferința privind viitorul cooperării transfrontaliere. 

Serviciul de Relații Externe și Protocol a sprijinit participarea membrilor conducerii 

Consiliului Județean Timiș sau personalului din cadrul consiliului la diferite evenimente 

desfășurate la nivel local sau internațional, prin documentarea și realizarea unor discursuri, 

materiale de prezentare sau materiale pentru mesaje video, dintre acestea menționăm: Timișoara 

Cardio Culture 2021, Festivalul Tradiţii la Români, Bienala Arhitectura, Conferința de lansare a 

proiectului "Succes în cariera pentru TINEri".  

În fiecare an, Serviciul de Relații Externe și Protocol facilitează stagii de practică pentru 

studenții de la universitățile din Timișoara pe partea de relații internaționale. În anul 2021, 7 studenți 

de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie şi Științe ale Comunicării au avut ocazia să descopere 

ce anume presupune activitatea de relații externe la nivelul Consiliului Județean Timiș. 

Consiliul Județean Timiș a devenit membru în rețeaua centrelor regionale RegHub 2.0, la 

finele anului 2020. Această acțiune, care semnifică implicarea județului nostru în procesul decizional 

european, reprezintă o responsabilitate, dar și o oportunitate de afirmare și de promovare a Timișului. 

Ca membru al rețelei de centre regionale, județul nostru acționează ca punct de contact între 

Secretariatul RegHub, care funcționează în cadrul Comitetului European al Regiunilor, organ 

consultativ al UE, și instituțiile și organizațiile implicate în implementarea politicilor UE la nivel 

local.  

 

Activitatea serviciului pe anul 2021 poate fi structurată pe următoarele mari domenii: 

I. Relaţii externe  

A. Iniţierea, menţinerea și dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterale cu alte regiuni  

B. Activitatea în organisme, structuri, reţele şi instituţii europene 

C. Iniţierea și implementarea unor proiecte interregionale cu finanţare europeană  

II. Activităţi de protocol  

III. Relaţii funcţionale cu compartimentele aparatului propriu, cu autorităţile 

administraţiei publice, cu alte persoane fizice şi juridice, legate de domeniul cooperării 

internaţionale şi europene 
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I. Relaţii externe  

Activităţile din sfera relaţiilor externe sunt menite să consolideze legăturile de colaborare 

existente cu regiuni străine sau să creeze alte colaborări noi.  

A. În ceea ce priveşte iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterale 

cu alte regiuni, în anul 2021, au avut loc următoarele activităţi:  

1. Serbia   

De-a lungul anilor, multe dintre relaţiile de cooperare ale judeţului Timiş cu Provincia 

Autonomă Voivodina s-au axat pe realizarea unor proiecte transfrontaliere pe fonduri europene de 

preaderare pentru revitalizarea turismului transfrontalier, prin reabilitarea structurii navigabile a 

canalului Bega, prin realizarea unei piste comune de biciclete și prin crearea de noi obiective turistice 

care pot fi promovate în comun. 

 Prin activitatea membrilor Serviciului de Relații Externe și Protocol, în 2021, au fost demarate 

demersurile pentru elaborarea unui Protocol de colaborare cu Provincia Autonomă Voivodina 

care să acopere o arie largă de domenii de cooperare de interes comun: economic, social, cultural, 

sportiv, tineret, educație etc. 

În prezența ministrului culturii și informației din Serbia și vicepremier, Maja Gojković, a 

președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și a noului manager Filip Petcu a avut loc la 

Muzeul Național de Artă din Timișoara, vernisajul expoziției de pictură „Fenomene europene în 

colecția Galeriei Matica Srpska”, din Novi Sad. Manifestarea a făcut parte din cadrul unor 

evenimente dedicate Zilei Județului Timiș și a reprezentat primul rod al colaborării dintre cele două 

muzee și anticipează șirul de manifestări din agenda capitalelor culturale europene, Novi Sad în 

2022 și Timișoara în 2023. 

Consiliul Județean Timiș a găzduit întâlnirea între reprezentanții proiectelor capitalelor 

europene ale culturii Timișoara și Novi Sad în cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Județului 

Timiș.  S-au discutat oportunități de colaborare între cele două viitoare capitale culturale din punct 

de vedere cultural, turistic și al asigurării unei linii de transport direct între Novi Sad și Timișoara. 

Alin-Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș – partener finanțator al TM2023 – a 

subliniat dorința părții române de intensificarea a cooperării între instituțiile de cultură din cele două 

țări și a parteneriatelor bilaterale între școli. 

În cadrul întâlnirii, Tijana Bugarski, director al Galeriei Matica Srpska, a lansat invitația 

pentru o vizită de lucru la Novi Sad către Asociația TM2023, cu scopul de a schimba bune practici 

în organizarea programului cultural în contextul pandemic. A fost reluată astfel o cooperare existentă 

încă din 2019, care din păcate a fost oprită de situația sanitară la nivel european. 

Susținerea implementării autostrăzii Timișoara-Moravița-Pancevo și a măririi capacității 

unora dintre punctele de trecere a frontierei și pentru traficul greu, în vederea descongestionării 

celorlalte căi de acces existente, este una dintre prioritățile Județului Timiș, susținută atât față de 
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reprezentanții partenerilor din Serbia, cât și în fața Guvernului României. În acest sens Județul Timiș 

prin Serviciul de Relații Externe și Protocol a transmis către MAE o documentație amplă, 

argumentată în vederea prelungirii programului de funcționare a PTF Lunga - Nakovo. 

2. Ungaria   

Relația cu județul vecin Csongrád-Csanád este deja una tradițională care se materializează 

prin proiectele de dezvoltare comune pe diverse domenii de cooperare. În anul 2021 s-a continuat 

cu proiectele multianuale strategice în domeniul sănătății și al ocupării forței de muncă, la care 

s-a adăugat și cel din domeniul prevenirii situațiilor de urgență. Pe viitor se conturează noi 

proiecte comune pentru care s-au demarat deja discuțiile și pregătirile. Aceste proiecte vor viza mai 

ales dezvoltarea turismului, atât cel cultural cât și cel de recreație, acesta din urmă prin promovarea 

și dezvoltarea în comun a rutei europene de trasee pe biciclete EuroVelo13.  

    În luna noiembrie președintele Consiliului Județean Timiș a avut o întrevedere în mediul on-

line cu domnul László Gémes, președintele Autoguvernării Județului Csongrád-Csanád. În 

cadrul întâlnirii au căzut de acord asupra noilor proiecte strategice ale celor două județe.   

      Inițiativa pornită la sfârșitul anului 2020 pentru revitalizarea legăturii feroviare dintre 

Timișoara și Szeged, ținând cont și de noile priorități naționale și europene, s-a concretizat prin 

decizia celor doi președinți de a realiza în comun studiul de fezabilitate pentru această linie de 

cale ferată ca unul dintre proiectele strategice ale celor două județe. 

Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol a întreprins demersuri 

către Ministerul Afacerilor Externe pentru deschiderea unui PTF la Beba Veche spre Ungaria, un 

deziderat mai vechi, de mai multe decenii, al localnicilor din cel mai vestic punct al țării, care însă, 

deocamdată, s-a lovit de reticența instituțiilor centrale din țară.   

3. Germania  

Între județul Timiș şi regiuni din Republica Federală Germania există strânse relații de 

prietenie și de colaborare care datează de aproape 3 decenii, germanii fiind poate cel mai puternic și 

activ partener în ceea ce privește sprijinul și contribuția adusă la dezvoltarea economică și de 

infrastructură a regiunii noastre. La fel ca și până acum, Serviciul de Relații Externe și Protocol a 

contribuit la menținerea colaborărilor cu regiuni partenere din Germania și la menținerea și buna 

desfășurare a proiectelor aflate în derulare.  

 

3.1. Județul Böblingen 

În semn de solidaritate şi grijă reciprocă s-a convenit asupra amânării întâlnirii planificate 

pentru primăvara anului 2021, stabilită pentru a sărbători 21 de ani de parteneriat între județele 

noastre, până la o dată ulterioară. Împreună s-a convenit asupra stabilirii unei date potrivite, de îndată 

ce situația sanitară va reveni la normal.  De asemenea, partenerii din județul Böblingen ne-au asigurat 

că sunt interesați de cooperarea durabilă și că vom stabili în comun cursul dezvoltării proiectelor de 

interes comun. 
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Din cauza pandemiei COVID- 19, activitățile derulate în cadrul acestui parteneriat s-au 

desfășurat în spațiul virtual.  

Astfel Asociația culturală Sindelfingen / Böblingen e. V. (IG Cultura) a organizat un 

concert fără spectatori cu respectarea cerințelor stricte sanitare, care a fost creat în coordonare cu 

orașul Sindelfingen și departamentul de sănătate, dar care a fost transmis prin streaming profesional 

de compania Herrenberg EMT din pavilionul asociației, pe YouTube. În baza cooperării existente 

între cele două județe partenere, membrii Serviciului de Relații Externe și Protocol au difuzat 

invitația de participare în județ, oferind astfel oportunitatea și publicului din Timiș de a participa la 

un eveniment cultural din  Böblingen. 

Pentru a marca Săptămâna europeană în județul Böblingen, dar și pentru promovarea 

parteneriatului cu județul Timiș și a județului 

Timiș (economie și cultură), doamna Agneta 

Kardos a participat la un eveniment transmis 

live și promovat pe YouTube. În cadrul 

evenimentului s-a efectuat un tur virtual cu 

marcarea unor puncte de atracție turistică  din 

județ (prin Google Maps), s-au prezentat 

tradiții, specialități culinare, muzică populară 

etc. Emisiunea a fost realizată în strânsă colaborare cu Centrul de promovare turistică Bastion și 

instituțiile de cultură din subordine.  

3.2 Judeţul Rosenheim 

Între Consiliul Judeţean Rosenheim/ Bavaria-Germania și Consiliul Județean Timiș există 

tradiționale relații de colaborare, iar în iulie 2002 a fost semnat un Acord de Parteneriat, care 

vizează realizarea unor proiecte comune de cooperare în următoarele domenii: administrativ, 

economic, universitar, tineret și sport, cultural și social. De atunci, relațiile s-au dezvoltat în mod 

constant. 

Prioritățile celor două județe sunt similare: agricultură, protecția mediului, sănătate, educație 

și formare, transport public, ceea ce reprezintă o bază solidă pentru o bună cooperare și pe viitor. 

În cadrul unui schimb de corespondență partenerii și-au exprimat acordul asupra faptului că 

este foarte dificil să planificăm viitorul, mai ales pentru că ne confruntăm zilnic cu noi sarcini și 

probleme - în principal pe tema COVID-19. După cum a declarat când a preluat funcția după 

recentele alegeri locale, dl. Lederer este preocupat personal să relanseze acest parteneriat, mai ales 

că, în calitate de consilier județean a participat în anii precedenți la acțiuni și evenimente desfășurate 

în cadrul parteneriatului. Această dorință a sa este în totală concordanță și cu conducerea  Consiliului 

Județean Timiș. 
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3.3 Alte misiuni 

A șaptea Conferință Anuală - Pace și agricultură  

Membrii Serviciului de Relații Externe și Protocol au organizat, în colaborare cu Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la sediul Palatului Administrativ, cea de-a șaptea Conferință 

Anuală -Pace și agricultură cu tema: Pâinea păcii în orașe și zonele rurale - pentru o bună 

colaborare în Europa. Aceasta  se bazează pe trei concepte de bază: AGRICULTURA are nevoie 

de pace; pacea generează COMEMORAREA; comemorarea  creează VALORI. Din 1961 până în 

1989 Zidul Berlinului a fost simbolul războiului rece și al separării Germaniei de Europa. Locuitorii 

Europei Centrale și de Sud-Est împărtășesc această experiență a germanilor. De secole au trăit la 

granița dintre est și vest în spatele Cortinei de Fier. 

De la căderea Zidului Berlinului, parohia Bisericii Reconcilierii a reușit să readucă  la viața  

banda morții cultivând un lan de secară pe această fâșie. În fiecare an, din 2005, un câmp de secară 

este cultivat, recoltat și din făina produsă se coace pâine, Pâinea Păcii. Declarația reciprocă 

„Comemorarea și reconcilierea în Europa - impulsuri pentru viitor” a fost semnată de către 

reprezentanții Republici Cehe, RFG, Ungaria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica 

Estonia, Republica Lituania, Republica Polonă, Republica Slovenia, România și Republica Slovacă  

în 2014. Conferința s-a încheiat cu degustarea ceremonială a Pâinii de Pace. Evenimentul s-a 

desfășurat în format hibrid.  

4. Republica Populară Chineză  

Între județul Timiș și provincia Yunnan există strânse relații de prietenie încă din anul 2015, 

ca urmare a semnării Înțelegerii de Cooperare, în baza căreia reprezentanții au agreat colaborarea 

pe mai multe domenii, inclusiv în domeniul sănătății.  

În luna mai, alături de partenerii din 

provincia Yunnan, s-a organizat o 

videoconferință, având scopul dezvoltării 

parteneriatelor directe pe domeniile agreate 

prin semnarea Înțelegerii de Cooperare 

dintre Județul Timiș și Provincia Yunnan 

din Republica Populară Chineză, precum: 

educație, cultură și agricultură, dar și 

internaționalizarea proiectului Timișoara, 

Capitală Europeană a Culturii. Temele de 

interes, abordate prin prisma dialogurilor 

din cadrul videoconferinței dedicată 

adâncirii parteneriatului, au evidențiat 

interesul părților de a avea noi oportunități 

de colaborare. Drept urmare, s-a agreat 

facilitarea semnării unui Memorandum de 
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Înțelegere între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și 

Universitatea de Agricultură din Yunnan. Ca urmare a modificării conducerii instituției de 

învățământ din provincia Yunnan și a evoluției pandemiei, s-a agreat semnarea documentului oficial 

de colaborare în anul 2022.  

Luna octombrie a simbolizat celebrarea celor 72 de ani de parteneriat dintre cele două 

state. Momentul nu a fost marcat printr-o recepție, ca în alți ani, ci prin transmiterea unui mesaj scris 

din partea instituției către ambasadă și a unei scrisori de felicitare către E.S. Wang YUBO, 

guvernatorul Provinciei Yunnan. 

De asemenea, tot în luna octombrie, Consiliul Județean Timiș a răspuns afirmativ invitației 

de participare la Forumul online de Cooperare Economică și Comercială China-România, la 

care au fost prezentate oportunități de cooperare între regiuni dintre cele două state și s-a subliniat 

dorința de intensificare a legăturilor comerciale, în beneficiul ambilor parteneri. 

5. Republica Moldova  

Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, a acordat o importanță deosebită menţinerii şi 

extinderii relaţiilor de cooperare interregională. Susţinerea şi apropierea Republicii Moldova 

reprezintă un obiectiv al politicii externe româneşti, astfel cooperarea dintre administraţiile locale 

devine element principal al acestei politici. Relațiile speciale dintre judeţul Timiș şi raionul 

Nisporeni, care au la bază comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, s-au concretizat prin 

semnarea unei Înţelegeri de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, cu scopul 

de a intensifica relaţiilor economice şi culturale bilaterale. În anul 2021 au fost menţinută cooperarea 

cu raionul Nisporeni, fiind semnat un Act Adițional la Înțelegerea de Cooperare. A fost necesară 

semnarea acestui Act care a modificat conținutul Înțelegerii de Cooperare semnate în 2018 pentru a 

putea fi aprobate sume solicitate de către Raionul Nisporeni pentru finanțarea anumitor proiecte, în 

plenul Consiliului Județean Timiș.  

O delegație a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord din Republica Moldova a 

efectuat în luna august o vizită în județul Timiș, unde s-au purtat discuții despre posibilitățile de 

colaborare în domenii în care Consiliul Județean Timiș a excelat de-a lungul timpului. Oaspeții din 

Republica Moldova s-au arătat interesați de experiența românească pe proiectele de apă/canal, de 

dezvoltare urbană și de turism implementate în județul Timiș. Aceștia au mai subliniat dorința de 

colaborare pe termen lung și au propus un schimb de experiență benefic pentru ambele părți. 

 

B. În ceea ce privește activitatea în organisme, structuri, rețele și instituții europene, în anul 

2021 au avut loc următoarele activități: 

1. Adunarea Regiunilor Europene (ARE) 

Adunarea Regiunilor Europene, fondată în 1985, este cea mai largă rețea independentă 

politică a regiunilor din întreaga Europă (145 de regiuni din 30 de țări, 2/3 din țările membre UE). 

Este o organizație cu o structură flexibilă, o adunare politică formată din reprezentanți regionali 

aleși. 
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Județul Timiș este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) încă din 1994. 

Organizația este cel mai important organism de lobby regional la nivel European. În cadrul 

organizaţiei s-au creat reţele de cooperare interregională: reţeaua pentru tineret, Smart Care, Ruract, 

precum şi programe proprii: Eurodyssey, Şcoala de vară, Academia ARE, Observatorul asupra 

regionalizării, Premiul pentru cea mai inovatoare regiune. 

Activitatea ARE este structurată pe trei mari domenii: schimb de experiență (prin 

prezentarea bunelor practici la nivel regional, prin vizitarea unor obiective relevante, prin crearea 

unor rețele de cooperare tematice), activități de advocacy/lobbying (prin elaborarea unor poziții, 

opinii legate de legislație europeană aflată în dezbatere publică, privind elaborarea și implementarea 

unor politici europene etc.), participarea la proiecte interregionale (ale ARE sau regiunilor 

partenere, căutarea de parteneri, căutare de surse de finanțare pentru proiectele propuse etc.). 

Anul precedent nu a fost lipsit de provocări - pandemia COVID-19 a determinat Adunarea 

și membrii săi să-și regândească temporar activitatea și să treacă la întâlniri și evenimente online, 

iar schimbul de informații să se desfășoare prin publicarea informațiilor aferente prin intermediul 

site-ului web al organizației. 

În acest sens, a fost creat și Hub COVID-19 pentru a ține membrii la curent cu ultimele 

evoluții la nivelul UE și pentru a disemina oportunitățile de finanțare pentru a sprijini strategiile 

regionale de redresare. 

1.1 Reuniuni statutare 

Încă de la aderarea la acest organism european în 1994, județul Timiș, prin Serviciul de 

Relații Externe și Protocol, se implică activ în viața acestuia. În fiecare an participăm la întâlnirile 

statutare desfășurate în cadrul acestui organism, și anume adunări generale, reuniuni ale Biroului 

ARE, care au rolul de a menține județul nostru conectat la politicile europene pentru următorii 

ani. De-a lungul anilor, judeţul Timiş, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol și consilieri 

județeni ai Consiliului Județean Timiș, a fost puternic implicat în activitatea diferitelor grupuri 

tematice, este membru în Comitetului de conducere al ARE prin persoana domnului consilier 

județean Mihai Ritivoiu, vicepreședinte pe sănătate publică și politici sociale al ARE și doamna Agneta 

Kardos membru în Comitetul director al Programului Eurodyssey. 

Astfel, în decursul anului 2021 județul Timiș a participat la următoarele reuniuni statutare: 

cele 6 reuniuni ale Comitetului de conducere al ARE, 5 reuniuni ale Comitetul director al 

Programului Eurodyssey, Adunarea generală ARE și Forumul Eurodyssey. Comitetului de conducere 

al ARE este al doilea cel mai înalt organism de conducere al ARE, format din membrii aleși în cadrul 

Adunării Generale. Acesta gestionează coordonarea tuturor activităților ARE şi însărcinează 

Secretarul General să implementeze deciziile sale. Între adunări, este cea mai înaltă autoritate a ARE.   

Cu ocazia Adunării Generale și a întâlnirii Biroului, au fost adoptate documente importante 

pentru funcționarea organizației. De asemenea, în cadrul Adunării Generale, s-a votat o modificare 

a statutului pentru a se adapta la noile cerințe și nevoi ale membrilor și a asigura o mai bună 
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funcționare a organizației. Astfel, s-a încheiat un proces îndelungat de transformare a organizației și 

o adaptare a acesteia pentru a satisface nevoia regiunilor din întreaga lume din prezent. 

Biroul este vocea politică primară a ARE și este format din membrii Comitetului Executiv 

şi câte doi reprezentanți din fiecare țară reprezentată în ARE, desfășurându-şi activitatea prin  

Grupuri operative create pe diferite domenii/tematici. Prin documentele create, biroul se angajează 

în problemele paneuropene și globale propuse/prezentate de membri și stabilește baza politică pentru 

activitatea de advocacy a ARE, prin adoptarea poziției politice a ARE. 

  În vederea contribuirii cu un plus de valoare la reprezentarea județelor românești în cadrul 

Biroului Politic al Adunării Regiunilor Europene, județul Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și 

Protocol, a susținut candidatura domnului Alexandru Cadar pentru poziția de membru cu 

drepturi depline în acest birou. În urma voturilor exprimate la nivel național, domnul Alexandru 

Cadar a fost confirmat pe poziția de membru în Biroul ARE din partea României. Dânsul s-a 

implicat, cu sprijinul Serviciului de Relații Externe și Protocol în activitatea Grupuri operative 

pentru politica de coeziune, democrație și obiectivele de dezvoltare durabilă, politicilor europene cu 

privire la dezvoltarea și implementarea infrastructurii de transport regional, atât de necesară pentru 

creșterea gradului de coeziune socială, economică și teritorială la nivel european, precum și 

eficientizarea energetică și reducerea amprentei ecologice. 

În cadrul biroului s-au stabilit prioritățile politicilor ARE pentru 2020-2025, astfel: 

asigurarea bunei guvernări; promovarea descentralizării și a subsidiarității; respectarea și protejarea 

coeziunii sociale și a diversității culturale, precum și consolidarea dialogului intercultural; 

desfășurarea unei activități de lobby pentru o politică de coeziune mai puternică care să asigure o 

mai bună cooperare interregională; reafirmarea angajamentului regional pentru atingerea 

obiectivelor prestabilite în Agenda 2030; promovarea unei societăți care se bazează pe promovarea 

și pe protecția egalității. 

         Multe dintre aceste priorități se află și pe agenda de priorități a județului Timiș, sprijinirea 

noii Politici de coeziune fiind un bun exemplu în acest sens. Prin acțiunile sale, Serviciul de Relații 

Externe și Protocol a menținut județul Timiș printre cei mai activi susținători ai creșterii rolului 

regiunilor în noua Politică de Coeziune. Politica de Coeziune (Politica regională) este una din cele 

mai importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de 

reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale 

Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relația cu cetățenii. 

 

1.2. Activități de advocacy și de lobby 

În domeniul advocacy, organizația folosește ca instrumente de lobby declarațiile adoptate 

de Biroul ARE.  Declarații adoptate de Biroul ARE :  

 Declarația privind migrația și Declarația privind anexa D: Îndrumări pentru investiții 

finanțate prin Politica de Coeziune în perioada 2021-2027 

 Declarația privind Politica de Coeziune post-2020  
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 Declarația privind următorul cadru financiar multianual al UE și viitorul bugetului politicii 

de coeziune 

 Declarația privind securitatea alimentară. 

         În cadrul biroului ARE, s-au creat șapte Grupuri operative pentru politica de coeziune, 

migrațiune, digitalizare, securitatea alimentelor, democrație și obiectivele de dezvoltare durabilă, 

Green Deal, care au ca misiune generarea de noi documente/declarații, opinii pe domeniile stabilite. 

1.3. Schimb de experiență 

Comisiile de specialitate ale Adunării Regiunilor Europene reprezintă și o platformă de 

dezbateri și schimburi de experiență în domeniile care fac obiectul fiecărei comisii în parte. În 

acest domeniu, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, sunt promovate în mod constant exemplele 

de bună practică din Timiș pe temele actuale din comisie, se caută în mod activ parteneri pentru 

proiectele județului Timiș, se inițiază contacte noi. În domeniul transferului de experiență și know-

how, ARE a organizat 13 dezbateri și conferințe cu tematici din sfera de interes a membrilor săi. 

Cooperarea internațională, cum ar fi cea în rețele precum ARE, oferă de asemenea 

oportunități de învățare reciprocă între regiuni. 

Astfel proiectul CUBES, implementat de ARE în parteneriat cu regiuni membre a creat o 

platformă digitală inclusivă, interactivă și ușor de utilizat pentru a oferi un instrument instruire 

privind administrarea durabilă a resurselor culturale tangibile și necorporale. CUBES 

promovează metode inovative și pedagogii, dezvoltând materiale și unelte digitale de învățare, 

precum și acțiuni care susțin utilizarea eficientă a informațiilor și tehnologia comunicațiilor în 

formarea adulților și promovarea noilor tehnologii în calitate de motoare de îmbunătățire în politica 

de formare. În plus CUBES, prin această abordare a dezvoltării digitale, devine un instrument 

flexibil și va permite o adaptare ușoară în contexte multiple, și în multe cazuri duce la multiple 

rezultate, îmbunătățind în acest mod integrarea digitală în învățare, predare și formare la toate 

nivelurile și susținând durabilitatea și compatibilitatea cu provocările digitale viitoare. 

CUBES se adresează tuturor sectoarelor societății și vizează atât democrația culturală, cât și 

sustenabilitatea culturală. CUBES a fost co-finanțat de Erasmus +, Cooperarea KA2 pentru Inovare 

și Schimbul de Bune Practici, Parteneriate Strategice KA204 pentru Educația Adulților. Prin 

Serviciul de Relații Externe și Protocol platforma a fost promovată în cadrul instituțiilor culturale 

din subordine. Întrucât patrimoniul cultural este o sursă de cunoaștere și inovație, care stimulează 

inspirația (și antreprenoriatul), dezvoltarea rezultatelor proiectului, implementarea proiectului 

general și rezultatele proiectului vor progresa pe baza unui model bine structurat al inteligenței și 

adaptării. 

   CUBES abordează această dezvoltare digitală deoarece este flexibilă și va permite o adaptare 

ușoară în contexte multiple, și în multe cazuri, poate duce la multiple rezultate, îmbunătățind în acest 

mod integrarea digitală în procesul de învățare, predare și formare la toate nivelurile și susținând 

durabilitatea și compatibilitatea cu provocările digitale viitoare. 
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Prin Serviciul de Relații Externe și Protocol s-au facilitat stabilirea de contacte valoroase la 

nivel internațional  și posibili parteneri pentru sprijinirea absorbției fondurilor nerambursabile sau 

parteneriate în domenii de interes cuprinse în obiectivele generale la solicitarea departamentelor 

Consiliul Județean Timiș sau din proprie inițiativă, astfel: 

În cadrul proiectului finanțat recent de Orizont 2020 „Dincolo de turismul cultural 

(Be.CulTour)”, ERRIN a lansat în 2021 un apel pentru reprezentanții regionali să se alăture 

comunității Be.CulTour, apel promovat de Serviciul de Relații Externe și Protocol în județ. 

Ecosisteme de inovație și turism cultural circular reprezintă tematica principală a proiectului. Au 

fost selectați 12 solicitanți, care reprezintă ecosistemele lor locale și regionale de inovare, și care vor 

avea oportunitatea de a beneficia de o schemă de învățare peer-learning complet finanțată, care va 

urma o abordare pilot/oglindă. Colegii de la serviciul de promovare a turismului au fost unul dintre 

aceștia. 

Rețeaua de cercetare și inovare a regiunilor europene (ERRIN) este o platformă bine-

cunoscută cu sediul la Bruxelles, care reunește aproximativ 120 de organizații regionale din peste 

20 de țări europene. Înființată în 2001, ERRIN sprijină membrii să își îmbunătățească capacitățile 

regionale și locale de cercetare și inovare și să își dezvolte în continuare ecosistemele de cercetare 

și inovare. Rețeaua menține o relație de lungă durată cu instituțiile UE și alte organizații pentru a 

consolida dimensiunea regională și locală în politica și programele UE de cercetare și inovare. 

ERRIN oferă o platformă pentru schimbul de cunoștințe și facilitează colaborarea regională, 

sprijinindu-și membrii prin procesul de dezvoltare a proiectului și oferind oportunități de proiect. 

Membrii ERRIN colaborează prin intermediul a 13 grupuri de lucru, care acoperă atât domenii 

tematice, cât și probleme generale de politică bazate pe prioritățile membrilor și pe oportunitățile 

actuale de finanțare. Întâlnirile grupului de lucru sunt în centrul activităților ERRIN, deoarece aici 

membrii se întâlnesc în mod regulat pentru a face schimb de informații, a prezenta exemple 

regionale, a construi noi parteneriate, a dezvolta proiecte comune, rețele și multe altele. 

Nu mai este un secret faptul că ecosistemele de inovare deschisă oferă condiții optime pentru 

crearea de valoare nouă. Dar ce face ecosistemele de inovare eficiente sau cum sunt create 

ecosistemele de inovare eficiente? Această întrebare importantă a constituit subiectul unei discuții 

de grup organizată de Adunarea Regiunilor Europene (ARE) ca parte a unui set de webinarii foarte 

actuale organizate în cadrul proiectului Erasmus+ Skillnet privind permiterea abordărilor cu mai 

multe părți interesate pentru a ajuta la construirea unor societăți mai inovatoare. 

Așa cum am fost martori cu toții în ultimul an, o criză poate fi un motor incredibil pentru 

inovare, concentrându-se asupra celor mai presante probleme. Odată cu pandemia de COVID-19, 

misiunea generală a fost reducerea numărului de persoane infectate și atingerea imunității de turmă. 

În consecință, o diversitate de părți interesate au putut să se alinieze foarte rapid la un obiectiv comun 

clar și să efectueze contribuțiile respective. Ceea ce a mai dezvăluit criza coronavirusului a fost că 

guvernele și companiile private au putut să colaboreze eficient pentru a produce și a certifica 

vaccinuri în timp record. Cu toate acestea, care sunt condițiile care facilitează și optimizează 

activitățile de inovare? 
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în cadrul Agneta Kardos din partea Serviciului de Relații Externe și Protocol s-a concentrat 

asupra modului în care învățarea și colaborarea interregională au fost cruciale în construirea 

ecosistemului local (informal) de sănătate și asistență socială. Prezentarea demonstrează foarte 

frumos că procesul necesită timp, necesită perseverență, precum și un cadru pentru schimb și 

învățare. Acest cadru a fost furnizat de diferite instrumente europene de finanțare (în primul rând 

programe Interreg), care din 2008, au evoluat nu doar în ceea ce privește terminologia și abordările 

(de exemplu, trecerea de la abordări cu triplu helix la abordări cvadruple) pe tema îmbătrânirii 

populațiilor, dar au fost și capabil să contribuie la construirea încrederii și a unui dialog cu mai multe 

părți interesate în regiunea Timiș.  

Christiane Egger, director adjunct la Agenția Regională pentru Energie din Austria Superioară, 

și-a împărtășit experiențele din tranziția energetică din regiunea ei. Unul dintre pilonii cheie ai 

tranziției a fost rețeaua oficială de afaceri din domeniul energiei și al mediului, și anume Cleantech 

Cluster Austria Superioară, care sa angajat în dialog cu factorii de decizie politică. Misiunea 

tranziției energetice are un mesaj clar: 

atingerea neutralității climatice până în 2050. 

Pentru a atinge această misiune, agenția își 

asumă rolul de orchestrator al rețelelor de 

inovare formale/informale și înguste/largi și 

folosește morcovul (financiar) stimulente – 

abordarea politicii stick (cadru de 

reglementare), pe care au modificat-o pentru a 

include tamburine (diseminare și creșterea 

gradului de conștientizare) și un skateboard (inovație pentru a accelera procesul). 

În cele din urmă, toți vorbitorii, în prezentările lor și în discuția care a urmat, au evidențiat 

comunicarea și conexiunea ca fiind esențiale pentru procesul de inovare și crearea unor ecosisteme 

eficiente de inovare deschisă. 

Nu este ușor să aduci diferite părți interesate la masa proverbială, dar acest lucru poate fi 

instructiv pentru toți cei implicați. În cadrul proiectului Interreg Europe ACSELL, Instrumentul de 

schimb SCIROCCO a fost identificat ca o bună practică pentru a evalua gradul de pregătire pentru 

inovarea bazată pe cerere în regiuni sau ecosisteme. Acest instrument facilitează și structurează 

dialogul cu mai multe părți interesate în jurul a 12 dimensiuni ale ecosistemului și ajută la 

identificarea punctelor forte și a punctelor slabe. O înțelegere îmbunătățită a nevoilor și contextului 

local, precum și un dialog structurat cu toate părțile interesate este un prim pas important pentru 

crearea unor ecosisteme eficiente de inovare. 

SKILLNET este un proiect cofinanțat de programul Erasmus + și își propune să consolideze 

și să îmbunătățească capacitatea sistemului de educație și formare profesională (VET) de a concepe 

programe eficiente și de înaltă calitate, care sunt adaptate condițiilor și nevoilor societății actuale. 

SKILLNET acordă o importanță fundamentală stabilirii de parteneriate transnaționale și 

transsectoriale consolidate care promovează schimburi și acțiuni comune între experți din 

diferite regiuni/țări și domenii. 
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SKILLNET se concentrează atât pe idei, cât și pe acțiuni. Prin lansarea unei serii de 18 

webinarii despre oportunitățile de finanțare UE, oferă un spațiu pentru experți din diverse 

domenii și din medii diferite pentru a face schimb, rețea și a stabili grupuri relevante de colaborare 

care pot fi aplicate în proiectarea și depunerea viitoarelor propuneri de proiecte UE. – în special 

având în vedere Programul de lucru stabilit de Comisia Europeană pentru următorii ani, care 

urmărește să abordeze provocările menționate prin implementarea activităților de politică și 

oportunități de finanțare. Webinariile au reprezentat o ocazie valoroasă de a pune bazele unor noi 

proiecte UE prin cooperare și gândire strategică. 

Pe scurt, webinarii au oferit un spațiu pentru: 

 schimbul de cunoștințe și experiențe 

 împărtășirea oportunităților 

 crearea de conexiuni pentru viitoare parteneriate în cadrul apelurilor UE 

Membrii Serviciului de Relații Externe și Protocol au participat la o serie de 4 webinarii 

despre CFM 2021-2027. Programele prezentate: Fondurile de Coeziune și Dezvoltare Rurală, dar și 

unele dintre principalele programe de finanțare directă prin granturi, în special Digital Europe, 

Creative Europe, Erasmus+, Horizon Europe (Pilonul 2) și Life. Participanții au primit informații 

despre: structura generală și caracteristicile CFM 2021-2027; repere și actualizări cu privire la noile 

programe, informații despre fluxurile de finanțare din cadrul pachetului de recuperare 

NextGenerationEU. 

Serviciul de Relații Externe și Protocol a participat la webinarul – Conferința 

internațională majoră „Agenda 2030: Transformarea regiunilor, schimbarea lumii”, organizat 

de ARE în cooperare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Direcția Generală Catalană pentru Cooperare pentru 

Dezvoltare (ACCD) și Programul EUROsociAL + al Uniunii Europene. Principalele concluzii ale 

dezbaterilor: să facă lumină asupra principalelor priorități pentru viitor: localizarea ODD-urilor, 

angajamentul puternic al regiunilor și orașelor, crearea unei economii circulare și ecologice, politica 

de coeziune și digitalizarea, reducerea decalajului dintre zonele rurale și urbane și, cel mai important, 

încurajarea cooperării prin promovarea parteneriatelor pe mai multe niveluri și cu mai multe părți 

interesate. 

Toate aceste scopuri au fost reiterate prin semnarea unui Manifest care consacră principiul 

„a gândi global, dar a acționa local”. Aceasta a fost semnată de președintele ARE, Magnus 

Berntsson și vicepreședintele — trezorier, Christian Debève, în numele Regiunii Grand Est — și 

susținut de partenerii ARE, Regions4 și Orașe și Guverne Locale Unite (UCLG). 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 

2015.  
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Domnul Alexandru Cadar a participat la Seminarul de formare de la Cluny: ”Democrație 

locală pentru identitate și cetățenie europeană” 

Pentru al doilea an consecutiv, AER colaborează cu Colegiul European din Cluny pentru 

a oferi un seminar de formare pentru factorii de decizie, care reunește atât cadre universitare, cât și 

practicieni într-un format interactiv. Seminarul din 2021 a fost organizat împreună cu campusul 

european al Sciences Po din Dijon și s-a desfășurat integral online. Scopul acestei formări a avut ca 

scop facilitarea schimburilor de funcționari publici și consolidarea capacităților în administrația 

publică. 

Acest seminar a analizat problema: Cum poate democrația locală să ajute la construirea 

identității și a cetățeniei europene? 

Seminarul de formare a combinat prelegeri, mese rotunde și discuții cu cadre universitare și 

practicieni din diferite regiuni din Europa. 

Abordarea colaborativă a instruirii a oferit oportunitatea de a: 

 împărtăși percepțiile și gândurile participanților 

 consolida cunoștințele despre cele mai recente evoluții ale Uniunii Europene 

 înțelege în continuare procesul de integrare europeană 

 reflecta asupra modalităților în care autoritățile locale pot contribui la dezvoltarea unei 

„democrații europene de bază”. 

   1.4. Proiecte implementate 

În efortul de a oferi o valoare adăugată adevărată membrilor și de a se distinge de alte 

instituții și organizații, ARE a început să participe la proiecte în urmă cu mulți ani cu regiunile sale 

membre. Implicarea organizației în proiecte s-a dovedit utilă pe mai multe niveluri: dezvoltarea 

de cunoștințe cu privire la programele de finanțare ale UE care au permis apoi să ofere membrilor 

informații detaliate despre noile programe de finanțare prin note informative, sesiuni de informare, 

precum și sesiuni de formare; dezvoltarea de expertiză în diverse domenii de politici pentru a se 

încadra în activitatea comisiilor de specialitate din cadrul ARE, valorificând astfel experiența câtorva 

regiuni în beneficiul întregii rețele; culegerea bunelor practici și a lecțiilor învățate din regiuni pe 

diferite domenii; asistarea regiunilor în îmbunătățirea politicilor lor prin aplicarea metodologiei ARE 

de evaluare de la egal la egal (peer review), a metodologiei și transferului de bune practici (din 

experiența proiectului Rur@ct).  

Având în vedere tendința în creștere a numărului beneficiarilor de protecție internațională și 

resortisanților țărilor terțe și cele cuprinse în strategia noastră națională pentru imigrație, care 

promovează integrarea socială a imigranților și refugiaților, susține crearea unui mediu pentru a 

facilita integrarea resortisanților țărilor terțe și include aspecte de integrare în toate celelalte domenii 

de politică relevante, Consiliului Județean Timiș s-a implicat într-un proiect care are ca rezultat 

oferirea unor competențe cheie, metodologii și instrumente, pentru a proiecta și a pune în aplicare 

strategii cuprinzătoare de integrare interculturală a grupului țintă. 
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Având în vedere experiența acumulată de Consiliul Județean Timiș prin participarea la 

proiectul AMID-Acces la servicii pentru migranții cu dizabilități finanțat prin Programul pentru azil, 

migrație și integrare 2014-2020, Adunarea Regiunilor Europene în calitate de lider de proiect,  a 

invitat prin Serviciul de Relații Externe și Protocol la continuarea cooperării în cadrul unui nou 

proiect  EU-BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene ce a 

fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului pentru azil, migrație și integrare 2014-2020 . 

Prin participarea în acest proiect, se dorește o îmbunătățire a accesului refugiaților la 

drepturile lor fundamentale și îmbunătățirea integrării prin asistență continuă pe cei 4 piloni 

principali: social, medical, locuințe și ocuparea forței de muncă. Acțiunile întreprinse în Timiș sunt 

dezvoltate și guvernate de aceleași principii bazate pe o bună colaborare la nivel local cu toți actorii 

interesați. 

Conform Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ art. 173 alin (1), lit c), d), e) consiliul județean administrează domeniul public și privat 

al județului, gestionează serviciile publice de interes județean (servicii sociale, protecția copilului, 

educație, sănătate, ordine publică, situații de urgență, evidența persoanelor) și este responsabil pentru 

cooperarea interinstituțională internă și externă. Mai mult, Consiliul Județean Timiș este membru al 

mai multor comitete la nivel regional, de exemplu, Comitetul Județean Timiș pentru Situații de 

Urgență și în această calitate, oferă servicii în cooperare cu instituțiile locale și regionale pentru 

beneficiarii protecției internaționale și resortisanții țărilor terțe cu dreptul de ședere în România (pe 

baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care au nevoie de sprijin pentru integrarea în 

România, astfel cum este definit în legislația națională și europeană. 

 

1.5. Programe ale Adunării Regiunilor Europene  

1.5.1. Programul Eurodyssey  

O importanță deosebită se cuvine acordată Programului Eurodyssey, deoarece este un 

program de schimb destinat tinerilor, organizat încă din 1985 sub egida Adunării Regiunilor 

Europene (ARE), ca unul dintre programele sale cele mai reprezentative şi încununate de succes de-

a lungul timpului. În cei 35 de ani de existenţă, au beneficiat de acest program peste 51 000 tineri 

din întreaga Europă. Stagiul le oferă acestora şansa unor experienţe multiculturale, posibilitatea de 

a cunoaște o limbă străină, contribuind, în acelaşi timp, ca un liant, la consolidarea marii familii de 

cetăţeni europeni. Programul se desfăşoară în cadrul unei reţele de parteneriate între regiuni, 

destinate schimburilor de experienţă şi cooperării interregionale bazate pe reciprocitatea practicilor. 

Programul Eurodyssey este extrem de complex şi reuneşte o serie de întâlniri anuale menite 

să stabilească cele mai bune condiții de desfăşurare a programului în țările partenere. 

Anul acesta au avut loc 4 ședințe ale Comitetului director al programului (13/03/2020; 

03/07/2020; 19/05/2020;  19/09/2020) 

Membrii Comitetului director Eurodyssey au adoptat, în unanimitate, rezoluția 03/07/2020 

pentru reactivarea programului și stabilirea noilor condiții pentru a adapta programul la „noul 
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normal”. Prin urmare, regiunile membre s-au angajat să garanteze mobilitatea  „hibridă” prioritizând, 

acolo unde este posibil, munca la fața locului față de telemuncă. Regiunile Eurodyssey au pus în 

vedere companiilor sau organizațiilor de găzduire să se conformeze măsurilor sanitare, oferind în 

același timp pregătire lingvistică și profesională alternativă. În tot acest timp, schimburile nu vor 

mai fi ghidate de principiul reciprocității. Printre alte măsuri, a fost emisă o declarație de 

responsabilitate pentru participanți pentru ca regiunile 

membre să fie scutite de orice eventuală responsabilitate 

derivată din evoluția ulterioară a pandemiei de COVID-

19. În lumina acestor evoluții, în septembrie, Secretariatul 

ARE s-a înscris la un nou pachet de asigurări adaptat 

pentru COVID-19. 

Judeţul Timiş este o prezență activă în cadrul 

programului începând cu anul 2007. Ca și în anii 

precedenți, și în anul 2021 a găzduit un tânăr  din Spania, 

care a efectuat un stagiu de practică ca antropolog în cadrul 

Muzeului Național al Banatului, prezența acestuia fiind 

benefică promovării județului.  

Promovarea programului Eurodyssey a continuat 

să se facă și pe pagina de Facebook creată în acest sens. 

Bazându-se pe principiul reciprocității, o tânără  din 

județul nostru a beneficiat de această oportunitate, 

participând în cursul anului trecut, la un schimb de experiență ca asistent de proiecte europene în 

Comunitatea Valenciană din Spania. 

1.5.2. Forumul Eurodyssey 2021 

Forumul Eurodyssey este un eveniment anual care reunește reprezentanții regiunilor 

participante la această schemă de mobilitate regională pentru a discuta despre dificultățile 

întâmpinate și soluțiile găsite în activitățile schimbului de tineri între regiunile Europei. 

Pentru al doilea an consecutiv, Forumul Eurodyssey a avut loc în format online pe parcursul 

a două zile. A fost o oportunitate pentru coordonatorii de program din regiunile Eurodyssey de a se 

reuni și de a împărtăși perspective cu privire la derularea programului și de a stabili un curs pentru 

anul 2022. 

În cadrul forumului a fost ales un nou Președinte și un Comitet Director, s-au clarificat 

aspecte cu privire la modul de utilizare a noului site web și s-au împărtășit idei despre cum să se facă 

programul  mai durabil pe termen lung.  

Cu toate că și anul 2021 s-a dovedit a fi un o perioadă extrem de dificilă pentru gestionarea 

programului, majoritatea regiunilor Eurodyssey au revenit pe drumul cel bun datorită intensificării 
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eforturilor de coordonare a programului prin intermediul reuniunilor grupului de monitorizare, care au 

avut loc în mod constant. 

În ceea ce privește asigurarea reciprocității între regiuni, s-a sugerat că este necesară o mai mare 

flexibilitate în ceea ce privește nivelurile de calificare și abilitățile lingvistice ale participanților și oferirea 

unei mai mari diversități de sectoare de activitate, pentru a crește astfel șansele candidaților de a fi admiși.   

 

2. Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar (CEPLI) 

CEPLI - Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar, creată în 2008, 

este prima rețea europeană formată în mod liber între asociațiile naționale de departamente 

și alte administraţii echivalente acestora, din statele membre ale Uniunii Europene. 

Rolul acestei confederații este de a promova interesele organismelor intermediare la nivel 

european și de a le reprezenta în fața instituțiilor europene. Prin activitățile sale, CEPLI își propune 

să contribuie la o Uniune Europeană apropiată de comunitățile locale și cetățenii acestora, în 

contextul în care viitorul acestui proiect care susține o societate democratică şi solidară la nivel 

european este provocat, pe alocuri, de o repliere națională, periculoasă pentru toți europenii. 

De-a lungul anului, Serviciul de Relații Externe și Protocol, a contribuit cu informații și 

comunicare, via UNCJR, la susținerea unor poziții politice la nivel european de către CEPLI, în 

favoarea unei mai bune reprezentări și alocări financiare către autoritățile locale de nivel intermediar, 

precum județele, care sunt de cele mai multe ori în primul plan la gestionarea unor situații de criză. 

Printre altele, CJT a sprijinit, spre exemplu, alături de punctul de vedere al membrilor CEPLI, 

Declarația asupra rolului regiunilor (și a autorităților de nivel intermediar) în arhitectura Uniunii 

Europene din perspectiva Conferinței privind Viitorul Europei, inițiată de Comitetul European al 

Regiunilor. 

 

3. Euroregiunea Dunăre Criş Mureş Tisa (DKMT)  

În ultimii ani, cooperarea transfrontalieră pe teritoriul Euroregiunii DKMT prin prisma 

cooperării dintre consiliile județene membre și Provincia Autonomă Voivodina, s-a concentrat mai 

ales pe implementarea unor proiecte de mare anvergură. În acest context, primele contacte și 

tratativele preliminare înaintea realizării parteneriatelor de proiect au loc, de regulă, la nivelul 

Serviciului de Relații Externe și Protocol. Însă, în afară de proiectele cu finanţare europeană pe care 

le implementează, Euroregiunea, prin agenţia sa de dezvoltare, este şi un participant activ la 

cooperarea transfrontalieră pe cele trei graniţe. Îndrumă, oferă informaţii de interes transfrontalier, 

răspunde la solicitarea diverşilor actori din Euroregiune, organizează întâlniri, stabileşte contacte, 

intermediază parteneriate de proiect în diverse domenii în vederea elaborării a cât mai multor 

proiecte transfrontaliere.  

Și anul acesta, din cauza condițiilor de pandemie, întâlnirile tradiționale din cadrul DKMT 

nu au putut fi organizate; adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale a Asociaților Agenției 

de Dezvoltare Euroregională DKMT privind proiectele derulate și situația financiară a avut loc prin 
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corespondență. În relația cu Județul Timiș s-au continuat proiectele începute în anii precedenți 

privind colaborarea în cadrul ocupării forței de muncă (Joint Employment-Driven Initiative - 

JEDI), și în cadrul situațiilor de urgență (Cross-border network for disaster resilience and 

emergency situations risks management - CBN). 

În luna martie a avut loc o  întâlnire în mediul virtual între președintele Consiliului Județean 

Timiș și directorul Agenției de Dezvoltare Euroregională Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, unde au fost 

discutate domenii de interes general pentru județele românești, dar și cele specifice județului Timiș. 

De asemenea, în cadrul discuțiilor, partea română și-a manifestat interesul în promovarea unor 

proiecte comune în vederea dezvoltării turismului transfrontalier. 

În luna septembrie, Președintele CJ Timiș, Alin-Adrian Nica, a participat la Adunarea 

Generală a Cooperării Regionale Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, unde au fost prezentate proiectele în 

curs de derulare ale Agenției de Dezvoltare Euroregională DKMT SRL Nonprofit de Utilitate 

Publică, au fost aprobate rapoartele de activitate, s-a discutat și votat bugetul Secretariatului și s-a 

predat președinția rotativă a Euroregiunii către reprezentantul Guvernului Provinciei Autonome 

Voivodina. În cadrul întâlnirii, dl. președinte Alin-Adrian Nica a propus două noi proiecte de 

cooperare, unul având ca obiectiv dezvoltarea rețelei de cicloturism EuroVelo 13 pe teritoriul 

județelor membre, iar celălalt având ca scop organizarea unui forum interregional de afaceri. Ambele 

propuneri de cooperare au fost primite cu interes din partea celorlalte județe membre și au fost 

demarate primele acțiuni pentru pregătirea lor. 

4. Comitetul Regiunilor  

Comitetul Regiunilor (CoR), înfiinţat în 1994, este un organism consultativ al UE, format 

din reprezentanţi ai celor 28 de state membre, aleşi la nivel local şi regional. Prin intermediul CoR, 

aceştia îşi pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislaţia UE care are impact asupra 

regiunilor şi oraşelor. Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European trebuie să consulte 

CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competenţa autorităţilor locale 

şi regionale precum sănătatea, educaţia, ocuparea forţei de muncă, politica socială, coeziunea 

economică şi socială, transportul, energia şi combaterea schimbărilor climatice. Membrii CoR sunt 

reprezentanţi aleşi din cadrul autorităţilor locale sau regionale.  

Județul Timiș participă, în continuare, la evenimente menite să faciliteze schimbul de bune 

practici și conlucrarea în scopul contribuției la dezbateri europene pe teme de actualitate precum 

creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor 

climatice și cooperarea transfrontalieră. Agenda anului 2021 a presupus implicarea la următoarele 

evenimente relevante:             

 4.1 European Week of Regions and Cities (EWRC) - Săptămâna Europeană a Regiunilor 

şi Oraşelor 2021  

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cea mai mare întâlnire anuală de la 

Bruxelles dedicată politicii de coeziune. Această manifestare a ajuns o platformă unică de 

comunicare și de colaborare, reunind regiuni și orașe din toată Europa, inclusiv pe reprezentanții lor 

politici, funcționari, experți și reprezentanți ai mediului academic. În ultimii 18 ani, în cadrul 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_ro.htm
http://cor.europa.eu/ro/about/Pages/members.aspx
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manifestării au fost realizate multe acțiuni de promovare a modalităților prin care regiunile și orașele 

utilizează fondurile UE pentru a le îmbunătăți cetățenilor viața de zi cu zi. 

Cunoscutul eveniment major 

la nivelul Uniunii Europene, ediția 

2021, a fost din nou supusă regulilor 

de organizare impuse de pandemia 

de COVID- 19.  Sub titlul „Împreună 

pentru redresare”, programul din 

acest an s-a axat pe capacitatea UE și 

a guvernelor naționale și regionale 

de a sprijini cetățenii europeni și 

comunitățile lor locale cu măsuri 

practice și politici publice care 

vizează investițiile viitoare într-un 

mediu mai echitabil, mai ecologic și mai digital pentru recuperare. Cea de-a 19-a ediție a 

#EURegionsWeek a atins un record de participanți: 17.600. Cu cei 591 de parteneri ai săi, 30 de 

standuri, 1261 de vorbitori și moderatori, 142 de mărturii video, programul din acest an a evidențiat 

modul în care politica de coeziune și finanțarea au ajutat comunitățile să traverseze criza COVID-

19 în nenumărate moduri – și cum acestea sunt esențiale pentru promovarea creșterii pe termen lung, 

odată ce efectele pandemiei se vor atenua. 

Peste 4000 de mesaje - schimbate pe platforma ușor de utilizat care încurajează interacțiunea 

- au alimentat discuția în jurul celor patru teme ale acestei ediții: Coeziune, Tranziție verde, 

Tranziție digitală, Implicarea cetățenilor. 

Scopul evenimentului a fost  facilitarea schimbului de bune practici între regiuni și diferitele 

părți interesate participante la seminar. Unul dintre obiectivele principale a fost diseminarea 

proiectelor care au avut succes în construirea unui spirit european comun și au consolidat valorile 

pe care le împărtășim și pe care încercăm să le păstrăm mai mult ca niciodată. 

Județul Timiș a fost, ca în fiecare an, co-organizator al unui eveniment, împreună cu parteneri 

din Spania, Republika Srpska, Croația, Cehia, Italia și Polonia. Din cauza pandemiei, evenimentul a 

fost organizat online. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unui workshop intitulat 

Interoperability of digital solutions (Interoperabilitatea soluțiilor digitale). Ideea de la care a 

pornit acest workshop a fost aceea că digitalizarea și utilizarea soluțiilor digitale încep să devină 

omniprezente în toate aspectele vieții umane. Orice tranziție este precondiționată să eșueze, cu 

excepția cazului în care încorporează digitalizarea. Potențialul mare al soluțiilor digitale pentru 

cetățeni a devenit evident în timpul pandemiei de COVID-19, soluțiile digitale contribuind la 

facilitarea proceselor și la creșterea eficienței acestora. Digitalizarea pare să aducă doar beneficii, 

totuși există unele bariere care pot întrerupe sau chiar împiedică procesul de digitalizare și includerea 

acestor soluții în viața de zi cu zi. Aceste bariere pot fi depășite prin implicarea tuturor actorilor, 

inclusiv cetățeni, pentru ca tranziția digitală să aibă succes și pentru a îndeplini conceptul de 

„digitalizare pentru și de către cetățeni”.  
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În cadrul acestui 

workshop președintele Alin-

Adrian Nica a vorbit, în calitate 

de key speaker, despre 

digitalizare, colaborarea între 

administrațiile publice și despre 

Piața Unică Digitală. A subliniat, 

totodată, că accelerarea tranziției 

digitale a Europei trebuie 

realizată printr-o serie de 

proiecte și colaborări trans-

naționale, astfel încât să putem atinge obiectivele de mediu ale Europei până în 2050. 

Tot în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, președintele Alin-Adrian Nica, 

a avut o altă intervenție, într-un alt eveniment, “European Local Job Fairs: working together to 

support the labour market”. De această dată, contribuția a fost axată pe tema colaborării europene 

pentru sprijinirea pieței muncii afectate de pandemie, de schimbările aferente tranziției către era 

digitală și automatizarea muncilor slab calificate. Cu această ocazie, Alin-Adrian Nica a subliniat 

necesitatea includerii regiunilor, județelor și orașelor în procesul de luare a deciziilor la nivel 

național, precum și nevoia unei finanțări sporite pentru sprijinirea forței de muncă. 

Serviciul Relații Externe și Protocol a diseminat în rândul colegilor din cadrul Consiliului 

Județean Timiș seminariile disponibile, încurajând participarea în cadrul sesiunilor de interes a unui 

număr cât mai mare dintre aceștia. Serviciul Relații Externe s-a înscris în cadrul următoarelor sesiuni 

de interes, în calitate de participant: „Opening session of the 19th European Week of Regions and 

Cities”, „Healthy ageing in the EU: the potential of digital innovation for elderly health and social 

care”, „Conference on the Future of Europe and the role of regions and cities”, „Green Transition: 

The LIFE Programme supports local authorities” , „New Bauhaus”, „Enabling Smart Villages 

Policies for Rural Recovery”, „Regional tourism spurs the healing process in the Western Balkans”, 

„Diversely Ageing Territories”, „European Local Job Forum: working together to support the labour 

market”, „Rural connections: green and digital innovation to unlock the potential of rural and remote 

areas”. 

 4.2 Participări ale președintelui Alin-Adrian Nica, în calitate de membru CoR, la Plenare 

și reuniuni ale Comisiilor CIVEX și COTER 

Serviciul de Relații Externe și Protocol sprijină participarea președintelui Alin-Adrian 

Nica la Plenarele CoR și la ședințele comisiilor din care acesta face parte. 

În luna mai, Serviciul de Relații Externe și Protocol a contribuit la participarea președintelui 

Alin-Adrian Nica, în calitate de membru titular, la lucrările celei de-a 144-a sesiuni plenare a 

Comitetului European al Regiunilor, din partea Consiliilor Județene din România. Temele abordate 

au fost viitorul Europei, relansarea turismului, asigurarea sănătății publice și a șanselor egale pentru 

cetățeni. Scopul acestor reuniuni este de a implica autoritățile regionale și locale în procesul 

decizional european.  
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Președintele CJ Timiș a participat la finalul lunii la lucrările celei de-a 145-a sesiuni plenare 

a Comitetului European al Regiunilor, în calitatea sa de membru și a intervenit și pe tema European 

Democracy Action Plan. Aici a subliniat rolul definitoriu al decidenților de la nivel local și regional, 

ca lideri de opinie, în educarea societății civile, în păstrarea valorilor democratice și combaterea 

dezinformării. 

De asemenea, tot cu sprijinul Serviciului Relații externe și Protocol, președintele a intervenit 

la sesiunea plenară din iunie-iulie la dezbaterea privind promovarea valorilor europene prin 

cultură și educație, susținând că programul Capitală Culturală Europeană este menit să sublinieze 

valorile definitorii pentru UE, iar o promovare a capitalelor reprezintă implicit și promovarea acestor 

valori. 

În luna octombrie președintele Alin-Adrian Nica a participat, în calitate de membru titular, 

la lucrările celei de-a 146-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor. Dezbaterile din 

cadrul acestei sesiuni au fost axate pe concluziile Barometrului regional și local anual al UE pentru 

2021, pe prioritățile președinției slovene a Consiliului Uniunii Europene, pe obiectivele Pactului 

Verde European, pe capacitatea de răspuns a regiunilor la situații de urgență și construirea rezistenței 

la nivel local, pe progresul Conferinţei privind Viitorul Europei. Scopul acestor reuniuni este de a 

implica autoritățile regionale și locale în procesul decizional european. 

Tot în luna octombrie, Președintele CJ Timiș a participat, ca membru al Comitetului 

European al Regiunilor, la lucrările celei de-a 10-a reuniune a Comisiei COTER, care a avut ca 

teme de dezbatere proiecte de aviz precum: “Dimensiunea de gen a fondurilor structurale și de 

coeziune 2021-2027”, cu accent pe pregătirea programelor operaționale, “Către transportul rutier cu 

emisii zero: implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și consolidarea 

standardelor de performanță privind emisiile de CO2”. De asemenea, în cadrul ședinței, a fost 

dezbătut și conceptul de coeziune, ca valoare generală a UE, în cadrul Conferinței privind viitorul 

Europei. 

Președintele CJ Timiș a participat, în luna noiembrie, ca membru, la lucrările Comisiei 

CIVEX a Comitetului European al Regiunilor (Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe 

și instituționale), în cadrul căreia a avut două intervenții. Prima luare de poziție a fost pe tema 

integrării migranților la nivel sub-național, în care a insistat pe necesitatea unor măsuri concrete, 

sprijinite și financiar, pentru a controla fenomenul migrației ilegale, care generează amenințări la 

adresa securității comunităților. De asemnea, Alin-Adrian Nica a intervenit și în cadrul dezbaterii 

tematice din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, ocazie cu care a militat pentru creșterea 

rolului autorităților regionale, locale și intermediare în procesul decizional al UE. 

La începutul lunii decembrie, preşedintele Alin-Adrian Nica a participat, în calitate de 

membru titular, la lucrările celei de-a 147-a sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor. 

În această sesiune de lucrări au fost abordate teme precum: consolidarea democrației europene în 

contextul Conferinței privind Viitorul Europei, eradicarea sărăciei în Uniunea Europeană, Anul 

European al Tineretului 2022, lupta pentru combaterea dezinformării, în scopul asigurării unei 

democrații funcționale și rezistente pe toate nivelurile, implementarea politicilor de coeziune. 
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Implicarea autorităților regionale și locale în procesul decizional european reprezintă scopul 

principal al acestor reuniuni, prin urmare, a fost prezentat și un proiect de rezoluție privind 

programul de lucru pentru 2022 al Comisiei Europene și prioritățile politice ale Comitetului 

European al Regiunilor pentru 2022. 

 

4.3 Alte activități organizate în cadrul CoR 

Serviciul de Relații Externe și Protocol sprijină participarea președintelui Alin-Adrian 

Nica și la evenimente conexe inițiate de către Comitetul Regiunilor. 

Serviciul de Relații Externe și Protocol a transmis tuturor autorităților locale din județ 

invitația Comitetului European al Regiunilor (CoR) de aderare la programul 2021 al comunității 

Young Elected Politicians, o rețea care oferă oportunitatea de cunoaștere reciprocă, schimb de bune 

practici, informare asupra legislației UE și a oportunităților de finanțare.  

De asemenea, Serviciul de Relații Externe și Protocol a contribuit la crearea rețelei 

"European Network of Regional and Local EU Councillors", inițiativă a CoR, prin diseminarea 

informației către autoritățile locale din județul Timiș, și invitarea la nominalizarea a câte unui 

“consilier local responsabil pentru afaceri europene” din cadrul fiecărei autorități locale. Această 

rețea își propune să contribuie la o mai bună conectare a nivelului decizional european cu realitatea 

teritorială și o apropiere a cetățenilor de Europa, în special în perspectiva Conferinței privind Viitorul 

Europei. 

De ziua mondială pentru diversitate culturală, dialog și dezvoltare, Serviciul Relații Externe 

și Protocol a pus Timișoara pe harta orașelor europene interculturale, participând la o campanie 

derulată în social media timp de o lună, prin care au fost promovate orașele care au câștigat selecția. 

Timișoara a beneficiat astfel de atenție internațională, asupra unei serii de evenimente specifice 

orașului de pe Bega. Pagina dedicată Timișoarei spune povestea unei comunități în care literatura 

ajunge pe străzi pentru a reuni artiști contemporani cu cititori internaționali, unde istoria și 

festivalurile colorează cotidianul localnicilor și al turiștilor, iar florile și arta sunt la ele acasă. 

Tot în prima parte a anului 2021, Județul Timiș, prin activitatea Serviciul de Relații Externe 

și Protocol a contribuit la sondajul privind "Inițiativa regiunilor și orașelor pentru integrare”, și 

a aderat la această inițiativă europeană care își propune să gestioneze, la nivel european, problemele 

legate de migrație. În contextul în care județul Timiș se confruntă cu numeroase provocări generate 

de valurile de migrație ilegală, aderarea la această inițiativă este relevantă și utilă în schimbul de 

informație și potențiale parteneriate interregionale viitoare. 

Președintele Alin-Adrian Nica a semnat, tot în cadrul unei inițiative a CoR, Declarația 

privind realizarea redresării – prin consolidarea Casei europene a democrației, care susține 

implicarea mai puternică a autorităților locale, regionale și de nivel intermediar în procesul de 

redresare post-pandemică a Europei, în special prin alocări financiare adecvate. 

În luna iunie președintele Alin-Adrian Nica a vorbit la nivel european despre rolul 

regiunilor în viitoarea arhitectură a Uniunii Europene, subliniind faptul că este un susținător 
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declarat al sporirii puterii 

regiunilor, al guvernanței pe 

mai multe niveluri și al 

descentralizării, atât din 

punct de vedere al luării 

deciziei cât și al accesării de 

surse de finanțare. De 

asemenea, președintele a 

pus accent pe necesitatea 

apropierii reale a Europei de 

cetățenii ei și de 

consolidarea mecanismelor 

democratice chiar și în cele mai îndepărtate și defavorizate regiuni.  

În luna septembrie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a organizat participarea 

președintelui Alin-Adrian Nica, în calitate de membru al Comitetului European al Regiunilor, la 

Arad, la întâmpinarea expresului „Conectarea Europei”, al cărui traseu a traversat peste 100 de 

orașe din 26 de țări de pe continent, într-o călătorie simbolică, parte a manifestărilor dedicate Anului 

european al căilor ferate 2021. Cu această ocazie, domnul președinte a prezentat reprezentanților 

Comisiei Europene și Parlamentului European prezenți, obiectivele Timișului în domeniul 

promovării transportului sustenabil și a solicitat: lansarea unor Programe dedicate pentru finanțarea 

infrastructurii interregionale, sprijinirea armonizării legislației și adaptarea condițiilor de accesare a 

fondurilor europene la realitățile teritoriale, acordarea de consultanță și asistență tehnică din partea 

Comisiei Europene pentru autorități locale și regionale, acordarea de stimulente pentru transferul 

modal și demararea unor inițiative concrete pentru îmbunătățirea mobilității în zonele rurale. 

  Președintele CJ Timiș a subliniat aceste idei și cu ocazia participării sale, în noiembrie, la 

conferința "Role and importance of rail transport in the European regions. Building effective 

regional transport systems based on rail". 

De asemenea, preşedintele Alin-Adrian Nica a participat tot în luna noiembrie, prin 

organizarea Serviciului de Relații Externe și Protocol, la conferința CoRAI (Intergrupul Automotive 

din cadrul Comitetului European al Regiunilor), pe tema tranziției verzi în domeniul automotive și 

provocările acestui parcurs: "Going Green! - A slippery road for automotive jobs, skills and 

funding?". Datorită relevanței activității intergrupului pentru industria automotive din județul 

Timiș, preşedintele a solicitat aderarea la CoRAI și, totodată, informația despre această conferință a 

fost diseminată membrilor CSCE din Taskforce-ul Industrie și companiilor automotive. 

Serviciul Relații Externe și protocol a sprijinit participarea președintelui Alin-Adrian Nica 

la consultarea online organizată de Comitetul European al Regiunilor privind cooperarea 

inter-pares, ca una dintre cele mai bune modalități prin care CoR și membrii săi pot colabora cu 

autoritățile locale și regionale din țările implicate în procesul de aderare, din țările din vecinătatea 

estică și sudică a UE și din alte țări. În cadrul acestei consultări, președintele și-a exprimat 

deschiderea de a coopera cu țări precum Serbia, Turcia, Republica Moldova, pe teme precum 
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transformarea digitală a serviciilor publice, managementul obiectivelor turistice, sprijinirea 

democrației locale și a participării civice, dezvoltarea IMM-urilor, managementul situațiilor de 

urgență, educație și pregătire pentru creșterea capacității de ocupare în rândul tinerilor. 

Tot în luna decembrie, Serviciul Relații Externe și Protocol a sprijinit participarea 

președintelui Alin-Adrian Nica la consultarea online organizată de Comitetul European al Regiunilor 

privind activitățile de analiză prospectivă la nivelul regiunilor, orașelor și autorităților locale, 

pentru a ajuta CoR să abordeze probleme complexe pe baza unor date concrete și a planificării 

scenariilor, astfel încât politicile să fie adaptate exigențelor viitorului. 

 

4.4  Rețeaua de centre regionale (RegHub2.0) 

În urma unei aplicații Consiliul Județean Timiș a fost selectat pentru a face parte din rețeaua 

de centre regionale (RegHub), o rețea de regiuni și orașe europene care evaluează implementarea 

politicilor Uniunii Europene la nivel local. Rețeaua este alcătuită din funcționari publici regionali și 

locali („puncte de contact”) din 46 de regiuni europene, care colectează feedback tehnic de la părțile 

interesate cu privire la experiența lor în punerea în aplicare a diferitelor politici existente ale Uniunii. 

Centrele regionale și părțile interesate ale acestora dețin o poziție privilegiată ca sursă de experiență 

nemijlocită pentru evaluările politicilor UE. Mai mult, hub-urile fac parte din subgrupul RegHub în 

cadrul platformei Fit for Future (F4F) a Comisiei Europene, având, astfel, un impact și mai mare și 

direct asupra unei mai bune legiferări. 

Lansarea politică a programului a avut loc la începutul lunii martie, la care a participat și 

președintele CJ Timiș cu o scurtă prezentare a județului. În decursul anului 2021 toate activitățile 

din cadrul RegHub s-au desfășurat online, din cauza condițiilor pandemice. În aceste condiții 

Consiliului Județean Timiș, prin SRE a participat la două consultări, care au vizat, pe de o parte,  

îmbunătățirea tranziției către o infrastructură verde, iar pe de altă parte, strângerea de informații cu 

privire la implementarea normelor de achiziții publice electronice.  

5.  Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)  

Județul Timiș este membru în cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 

România, o organizaţie neguvernamentală fără scop lucrativ, care reuneşte, pe baza liberului 

consimţământ, consiliile judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, 

constituită conform Ordonanţei nr. 26/2000. Consiliile județene membre ale UNCJR sunt 

reprezentate în cadrul Uniunii de preşedinţi în exerciţiu sau de către înlocuitorii desemnaţi ai 

acestora. UNCJR funcționează pe baza cotizațiilor anuale ale membrilor. 

Scopul UNCJR este de a contribui la creşterea autonomiei locale, la accelerarea procesului 

de descentralizare, la dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale 

existente în România; creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei 

publice locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional; îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea 
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acestora; dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor 

administrativ teritoriale în domeniile de competenţă. 

Activitatea UNCJR este foarte diversă, ea se desfășoară și pe plan european, prin Biroul 

UNCJR Bruxelles, care funcționează acolo din anul 2006 și care a oferit, de-a lungul anilor, spațiu 

și coordonare pentru birourile de reprezentare la Bruxelles ale tuturor județelor românești, printre 

care și județul Timiș. Cooperarea județului Timiș, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, este 

continuă cu acest birou și în ceea ce privește consultările documentelor europene, propunerile de 

parteneriat din cadrul unor proiecte europene, dar și oportunitățile de finanțare. Ca și în anii 

precedenți, și în anul 2021 Serviciul Relații Externe și Protocol a colaborat cu UNCJR prin 

transmiterea de propuneri de modificări legislative, transmiterea de răspunsuri la consultări naționale 

și europene, prin preluarea propunerilor de parteneriat în cadrul unor proiecte europene și 

diseminarea acestora sub diverse forme către entități județene sau publicul larg.  

6. Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)  

Înfiinţată în anul 1999, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest este o instituţie 

neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor şi 

instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004, modificată şi 

completată prin OUG 111/2004, drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. 

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi la prosperitatea Regiunii 

Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi 

de creare de noi locuri de muncă. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din președinții consiliilor județene 

și din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale, municipale orășenești și comunale 

din fiecare județ al regiunii. Acest Consiliu alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi 

reprezentanți ai aceluiași județ. Aceste funcții sunt îndeplinite prin rotație, pentru câte un mandat de 

un an, de către președinții consiliilor județene. La ultima ședință din 3 decembrie 2020 de la Arad, 

au fost aleși noul Președinte și Vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 

Vest. De asemenea, au fost votate Consiliul pentru următorii 4 ani, strategiile de dezvoltare și lista 

de proiecte. În cadrul Agenţiei, Serviciul Relații Externe și Protocol asigură suport pentru orice 

activitate privind implicarea președintelui Consiliului Județean Timiș la lucrările Consiliului din 

domeniul dezvoltării regionale. 

De asemenea, Serviciul Relații Externe și Protocol colaborează cu colegii din ADR Vest la 

implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, cum ar fi ACSELL - ACcelerating SmE 

innovation capacities with a Living Lab approach. În acest context, preluarea funcției de 

Autoritate de Management în cadrul Programelor Operaționale de Dezvoltare Regională a ADR Vest 

este un important pas înainte în ceea ce privește elaborarea unor proceduri simplificate, care să 

implice scrierea ghidurilor de finanţare la nivel local și finanţări adaptate nevoilor din fiecare 

regiune. În noul context legislativ, ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management, va pregăti 

și negocia direct cu Comisia Europeană Programele Operaționale Regionale, în funcție de nevoile și 

specificul regional, va elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a 



26 

 

finanțărilor către beneficiari și va evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, gestionând 

implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari. 

Generic, agenţia este o interfaţă între autorităţile centrale ale statului şi mediul economic 

local sau administraţiile locale ce depun dosare cu proiecte extrem de bine argumentate pentru unele 

investiţii sau dezvoltări de oportunităţi de afaceri în concordanţă cu nevoile comunităţilor. Acestea 

se analizează de specialişti ce apoi oferă şi explicaţii detaliate de întocmire a actelor necesare 

împrumuturilor şi urmăresc atent cheltuirea judicioasă a fondurilor. Activitatea acesteia se poate 

rezuma şi doar printr-o singură cifră, dar cea mai importantă: în mai bine de 20 de ani de activitate 

susţinută, a fost atras în circuitul economic local nu mai puţin de un miliard de euro. Toţi banii au 

fost cheltuiţi cu bune rezultate. Cele mai importante domenii în care s-au făcut investiţii au fost în 

infrastructură şi educaţie, cu mai multe componente ce le incumbă. Banii au mers preponderent în 

proiecte din mediul urban, pentru cel rural şi agricol fiind alte structuri ce au facilitat investiţiile.   

  

C. Iniţierea şi implementarea unor proiecte interregionale cu finanţare europeană  

De-a lungul timpului, Serviciul Relaţii Externe și Protocol a transmis conducerii Consiliului 

Județean Timiș şi instituțiilor/organizațiilor din județ informări cu privire la oportunități de 

finanțare din fonduri europene, propuneri de parteneriat din partea a numeroase regiuni 

europene pentru proiecte finanțate din fonduri europene și, de asemenea, a oferit sprijin instituțiilor 

interesate în găsirea de parteneri europeni pentru proiecte.  

De asemenea, a depus şi implementat, la rândul său, diverse proiecte de cooperare 

interregională cu finanţare Europeană prin programe precum INTERREG IV C, South East Europe, 

IPA HU-RO, IPA RO-SE, INTERREG EUROPE. 

În anul 2021 Serviciul Relații Externe și Protocol a fost implicat în implementarea mai 

multor proiecte de cooperare interregională.  

1. ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach 

Proiectul ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab 

approach - Accelerarea capacității de inovare a IMM-urilor printr-o abordare Living Lab a fost 

depus în parteneriat cu mai multe regiuni europene și finanțat prin programul INTERREG EUROPE.  

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea socio-economică locală prin creșterea capacității de inovare în 

județul Timiș, în special prin încurajarea micilor actori economici să inoveze  în domeniul dezvoltării 

aplicațiilor IT pentru sănătate și asistență socială.  

Proiectul s-a dezvoltat în urma colaborărilor Serviciului Relații Externe și Protocol cu 

partenerii europeni în proiecte anterioare precum CASA, MACH 5 și în cadrul Rețelei europene 

CORAL (Community of Regions on Assisted Living), toate acestea abordând aceeași problematică 

de interes major, și anume, dezvoltarea de soluții și aplicații TIC inovatoare în domeniul îngrijirii 

sociale și a sănătății, ca răspuns la provocările generate de îmbătrânirea populației și creșterea 

costurilor cu serviciile de îngrijire consecvente. 
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Proiectul are un buget de aprox. 150.000 EUR pentru Consiliul Județean Timiș, din care: 

85% finanțare din fonduri europene FEDR, 13% finanțare națională și 2% cofinanțare din bugetul 

propriu al Consiliului Județean Timiș. Printre activitățile prevăzute pe perioada de implementare 

(august 2019 – iulie 2023) se numără activități de twinning, schimb de experiență, transfer de 

cunoștințe și bune practici între parteneri. Din cauza condițiilor pandemice, pe parcursul anului 

2021, activitățile proiectului s-au derulat în mediul online, implicarea actanților locali din domeniul 

sănătății fiind adeseori anevoioasă, din cauza presiunii exercitate de pandemie asupra sistemului. 

Prin derularea activităților acestui proiect, Consiliul Județean Timiș contribuie la sprijinirea 

internaționalizării universităților de stat din județ și facilitează schimbul de experiență prin 

promovarea și implicarea în cadrul proiectului a reprezentanților din cadrul UPT, UVT și UMF.   

De asemenea, proiectul sprijină dezvoltarea mediului de afaceri din județ prin diseminarea 

unor oportunități de finanțare specifice proiectului. Spre exemplu, în anul 2021 a fost promovat în 

rândul actorilor locali un apel pentru inovare și dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active și 

sănătoase, lansat de Universitatea de Științe Aplicate a Finlandei de Sud-Est. Apelul se adresa IMM-

urilor, start-up-urilor, companiilor mari, universităților, centrelor de cercetare și tehnologice 

înregistrate legal într-un stat membru al UE  sau într-o țară asociată cu Orizont 2020. 

La nivel european, prin intermediul consorțiului de proiect, s-au promovat mai multe bune 

practici din județul Timiș, pentru a fi cunoscute de către partenerii internaționali, și anume: BP1. 

Regional ScaleUP Competition – schemă pilot pentru companiile care doresc să-și extindă afacerea 

și furnizarea de servicii de consultanță pentru implementarea de soluții inovatoare în companii, 

precum și în mediul academic prin furnizarea de servicii de comercializare a rezultatelor cercetării 

și intermediere a transferurilor de tehnologie. Această bună practică este promovată de AdR prin 

Asociația Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic, care acționează ca 

o interfață regională între cererea și oferta de inovare, în scopul creșterii competitivității mediului 

economic din Regiunea Vest prin implementarea de soluții inovatoare în companii și creșterea 

eficienței în domeniul cercetării, prin promovarea și comercializarea produselor inovatoare 

existente; BP2. platforma IT Pandemic Controller care abordează criza pandemică și ajută medicii 

să gestioneze mai eficient 

pacienții internați, dar și pe cei 

tratați la domiciliu; BP3. 

exemplul organizației 

Cowork Timișoara care are 

ca scop creșterea și 

dezvoltarea ecosistemului 

local de antreprenoriat; BP4. 

X-Vision o aplicație care 

folosește inteligența artificială 

și a fost dezvoltată pentru 

aplicabilitate în domeniul 
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medical. Două dintre aceste bune practici se regăsesc și pe Platforma de învățare a politicilor a 

Programului Interreg Europe (PLP): Tehimpuls și Cowork Timișoara.  

2. “EU-BELONG” 

În data de 7 decembrie, preşedintele Alin-Adrian Nica a semnat  contractul de finanțare a 

proiectului “EU-BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile 

europene”, finanțat în cadrul Programului pentru azil, migrație și integrare 2014-2020. Cele 11 

regiuni din 8 țări  partenere în proiect vor participa la programe de consolidare a capacităților în 

domeniul gestionării migranților, își vor evalua contextele de integrare, își vor proiecta propria 

strategie de integrare interculturală pentru 3 ani și o vor testa prin proiecte pilot.  

Din parteneriatul propus fac parte 11 autorități regionale (11 regiuni din 8 țări): Catalonia, 

Navarra (Spania), Pomerania, Wielkopolska (Polonia), Emilia - Romagna (Italia), Donegal 

(Irlanda), Arad, Timis (România), Salzburg (Austria), Leipzig (Germania),Västra Götaland 

(Suedia). Aceștia vor participa la programe de consolidare a capacităților, își vor evalua contextele 

de integrare, își vor co-proiecta propria strategie de integrare interculturală de 3 ani și o vor testa 

prin proiecte pilot. Proiectul EU-BELONG se bazează pe experiența Adunării Regiunilor Europene 

și pe un parteneriat larg format din 11 regiuni, 3 parteneri tehnici și 33 de entități asociate (Consiliul 

Europei, Organizația Internațională pentru Migrație și părțile interesate locale/regionale). 

Durata de implementare preconizată pentru proiect: 36 de luni, iar perioada estimată de 

implementare este cuprinsă între ianuarie 2022- ianuarie 2024 

Proiectul derivă din cooperarea în cadrul Rețelei Regiunilor Interculturale și va fi 

implementat cu sprijinul Consiliului Europei. Proiectul își propune să  includă o dimensiune 

interculturală în procesul de elaborare a politicilor la nivel regional, oferind partenerilor și, prin 

intermediul acestora și altor regiuni interesate, cu competențe cheie, metodologii și instrumente, 

pentru a proiecta și a pune în aplicare strategii cuprinzătoare de integrare interculturală prin 

facilitarea schimburilor interculturale între noii veniți și populația locală.  

Asistență financiară nerambursabilă solicitată este de 36587,17 lei echivalentul a  

€7434,15 iar bugetul total estimat pentru Județ Timiș este 402458,66 lei  echivalentul a 

€81.775,61 

 

III. Activităţile de protocol acoperă şi ele o largă arie de acţiune: 

În ceea ce priveşte activităţile de protocol de pe parcursul anului 2021, Serviciul de Relaţii 

Externe și Protocol a organizat primirea delegaţiilor oficiale la Consiliul Judeţean Timiș, asigurând 

desfăşurarea acestor primiri conform uzanţelor protocolare, în cooperare cu Protocolul Naţional şi 

Îndrumătorul de Protocol.  

A. Primirea delegațiilor regiunilor, țărilor străine, a ambasadorilor, consulilor  

Anul 2021 a fost o continuare a stilului de viață impus de pandemia COVID-19,  cu 

grele încercări pentru toată lumea. Au fost afectate toate aspectele vieții noastre atât din punct 
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de vedere personal, dar și din punct de vedere profesional. Cu toate acestea, au fost făcute 

eforturi pentru continuarea activității, pentru primirea delegațiilor și pentru participarea la 

seminarii și conferințe. 

 În anul 2021, Consiliul Județean Timiș, prin organizarea Serviciului Relații Externe și 

Protocol, a primit vizita unor oficialități (ambasadori, consuli, miniștri) din următoarele țări: 

Germania, Spania, Statele Unite ale Americii, Belarus, Austria, Franța, Coreea de Sud,  Țările 

de Jos, Ucraina, Macedonia de Nord, Ungaria, Israel, Turcia precum și vizita Ambasadorului 

României la Havana, care au vizitat județul Timiș pentru a purta discuții cu autoritățile publice 

locale în perspectiva de a iniția noi colaborări sau de a consolida parteneriatele aflate în derulare. 

Vizitele oficiale au început în luna 

ianuarie, când Serviciul Relații 

Externe din cadrul Consiliului 

Judeţean Timiş a organizat 

întrevederea cu Ralf 

Krautkrämer, consulul 

Germaniei la Timișoara. A fost 

conturată o colaborare cu trei 

obiective importante: atragerea de 

noi mari investitori în județ, 

inițierea de proiecte în domeniul 

turismului și crearea de noi 

conexiuni aeriene între Germania și 

Timișoara.                                                  

Luna ianuarie a continuat cu o întrevedere  cu consulul onorific al Spaniei la Timișoara, 

Jose Miguel Viñals Ariño, în 

cadrul căreia s-au discutat măsuri 

concrete pentru îmbunătățirea 

ghidului de accesare a banilor prin 

Agenda culturală a Consiliului 

Județean Timiș și realizarea unui 

hub agroalimentar. Totodată, s-a 

discutat despre promovarea 

culturală și turistică a județului 

nostru, dar și despre noi propuneri 

de proiecte în domeniul economic, 

cum ar fi atragerea de muncitori 

spanioli ca forță de muncă în Timiș 

și identificarea de noi rute aeriene 

directe cu orașe din Spania, precum și despre alte proiecte culturale și de colaborare în domeniul 

turismului. 
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Tot în luna ianuarie a avut loc întâlnire cu delegația din cadrul Ambasadei  Statelor Unite 

ale Americii în România, întâmpinată de președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-

Adrian Nica și de directorul Bibliotecii Județene ,,Sorin Titel“, domnul Tudor Crețu, în cadrul căreia 

E.S. Adrian Zuckerman a efectuat ultima vizită oficială în județul Timiș din mandatul său. În cadrul 

întrunirii, s-a reafirmat sprijinului Excelenței Sale pentru două proiecte care se doresc implementate 

cât mai curând: deschiderea unei filiale AmCham în Timiș și realizarea unei secțiuni dedicate 

Revoluției din Timișoara în Muzeul Comunismului din Washington. De asemenea, Excelența Sa va 

promova în continuare mediul de afaceri din vestul României în Statele Unite ale Americii, iar 

planurile de investiții  în regiune se vor concretiza, înlesnind cooperarea pe diverse domenii de 

interes în baza oportunităților identificate. 

Vizitele diplomaților au continuat în luna februarie, când Serviciul Relații Externe din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş a organizat întâlnirea cu delegația din Republica Belarus, în cadrul 

căreia E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus, E.S. Andrei 

Grinkevich s-a întâlnit cu domnul administrator public Marian - Constantin Vasile. Scopul întâlnirii 

a fost întărirea contactelor bilaterale româno - belaruse în domenii de interes comun cu accent pe 

infrastructură, pe capacitatea forței de muncă și pe producția de mărfuri din R. Belarus ce ar putea 

fi valorificată pe piața din România. Două regiuni din R. Belarus ar fi interesate să stabilească relații 

interregionale cu județul Timiș: Minsk și Gomel, iar instituțiile de cultură au potențial de colaborare 

în contextul Timișoara Capitală Culturală atât din punct de vedere cultural, dar și turistic, ținând cont 

de numărul de turiști în creștere din R. Belarus care au vizitat România. Comunicarea va continua 

de ambele părți, fără a exista un angajament asumat deocamdată. 

În luna mai, prin organizarea Serviciului de Relații Externe și Protocol, Conducerea CJ Timiș 

a întâmpinat-o pe E.S. dna Isabel Rauscher, Ambasadorul Republicii Austria în România,  și 

pe consulul onorific al Austriei în Timișoara, Georg Bardeau. Discuțiile s-au axat pe reducerea 

decalajelor dintre Timișoara și restul județului, pe  protejarea biodiversității, precum și pe 

promovarea programului Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii. 

 În luna iunie, președintele 

Alin-Adrian Nica a primit vizita E.S. 

doamna Laurence Auer, 

Ambasador al Republicii Franceze 

la București. În cadrul discuției, au 

fost abordate teme precum 

oportunitățile de colaborare și 

afaceri, fenomenul migrației cu care 

se confruntă județul nostru și 

colaborarea culturală. Întâlnirea a 

avut o componentă economică, de 

creștere a prezenței firmelor franceze 

pe piața timișeană, accentul fiind pus 
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pe proiectele județului ce vor obține financiară prin PNRR, în special cele de regenerare urbană și 

eficiență energetică. 

Luna iunie a continuat cu vizita E.S. doamna Theodora Doris Mircea, Ambasador al 

României în Cuba, aflată într-o vizită de lucru înainte de prezentarea la post.  E.S a fost primită de 

președintele Alin-Adrian Nica, iar discuțiile s-au axat pe posibilele colaborări în domenii precum 

sănătatea, schimburile culturale și economice și pe utilizarea programelor de finanțare existente între 

UE și America Latină. 

Finalul lunii iunie a fost marcat și de întâlnirea președintelui CJ Timiș, Alin-Adrian Nica, cu 

ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Kim Yong Ho, însoțit de consulul onorific al 

Republicii în Timișoara, Ioan 

Coriolan Gârboni. Tema întâlnirii a 

fost crearea de noi relații cu statul 

coreean, având în vedere potențialul 

Timișului de a deveni un punct 

economic și cultural central al Coreei 

de Sud în România și în regiune, în 

ceea ce privește: posibilitățile de 

consolidare a unei prezențe 

economice în Timiș a firmelor cu 

capital coreean, organizarea unor 

acțiuni culturale comune în 2023 sau 

promovarea taekwondo în județul 

nostru, artă marțială coreeană ce beneficiază de un interes tot mai mare în rândul tinerilor timișeni.  

De asemenea, președintele CJ Timiș a avut o întrevedere în luna august, cu noul consul al 

Germaniei la Timișoara, E.S. d-na Regina Lochner, manifestându-și interesul pentru 

consolidarea bunei colaborări între Consulat și administrația județeană și discutând despre 

principalele axe de colaborare, de la promovarea oportunităților oferite de județ, la intermedierea 

unor dialoguri pe teme de administrație, tehnologie, educație, sănătate, economie și cultură cu 

parteneri din Germania. De asemenea, președintele CJ Timiș a propus și un cadru strâns de schimb 

de experiență între echipa TM 2023 și cea care va implementa programul Capitală Europeană a 

Culturii în orașul german Chemnitz. 

În continuare, președintele Alin-Adrian Nica a avut o întrevedere cu domnul Cristian 

Măcelaru, dirijor și director muzical al Orchestrei Naționale din Franța,  întâlnirea fiind o 

oportunitate de a discuta despre proiectele inedite viitoare, temele abordate incluzând evenimentele 

culturale majore ale județului nostru și modalitatea în care dumnealui poate sprijini promovarea 

Capitalei Europene a Culturii 2023. 

În luna octombrie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a organizat primirea de către 

președintele Alin-Adrian Nica, la sediul Consiliului județean Timiș, E.S. dl Roelof Sander van Ees, 

Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România. Vizita a fost una de cunoaștere și de 
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identificare a posibilităților de colaborare. În acest sens, au fost prezentate proiectele majore ale 

Timișului pentru care se caută expertiză internațională în implementare. De asemenea, au fost 

abordate cele mai stringente probleme în ceea ce privește legislația națională și capacitatea de 

adaptare a administrației la provocările aduse de pandemie și de contextul economic și financiar 

aferent. 

În continuare, tot în luna octombrie, Președintele Consiliului Județean Timiș a primit vizita 

unei delegații din Ucraina, condusă de Păun Rohovei, în calitate de însărcinat cu afaceri ad - interim 

al țării vecine în România, sosită în scopul inițierii unor relații între regiunile celor două state. Printre 

celelalte propuneri discutate, se numără derularea unor proiecte culturale, de schimburi de cadre 

didactice, sprijinirea investițiilor în infrastructura educațională şi păstrarea identității culturale a 

minorității ucraineene din judeţul Timiş. 

O altă vizită ce a avut loc în luna octombrie este aceea a E.S. dl Gabriel Atanasov, 

Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în România, care a fost primit de domnul 

președinte  Alin-Adrian Nica În cadrul întâlnirii, au fost abordate aspecte ce țin de mediul 

universitar  şi  de relația de prietenie dintre cele două țări, România fiind unul dintre cei mai puternici 

susținători ai Macedoniei să devină membră NATO. De asemenea, s-a discutat și despre 

oportunitatea realizării unor expoziții ale artiștilor macedoneni în județul Timiș.  

În luna noiembrie, președintele 

Alin-Adrian Nica a primit vizita lui Tamás 

Péter, Consul onorific al Ungariei la 

Timișoara. Preşedintele și-a arătat 

interesul pentru propunerea de cooperare în 

organizarea unui eveniment de ciclism între 

Timișoara și Szeged, inițiată de Asociația 

Bastion. Președintele Consiliul Județean 

Timiș a ținut să-l asigure pe oaspetele 

maghiar de disponibilitatea instituției 

județene în sprijinirea proiectelor culturale, 

invitând organizațiile civile maghiare să 

depună cereri de finanțare pe agenda culturală a județului.  

Luna noiembrie a continuat cu 

vizita E.S. dl dr. Peer Gebauer, 

Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al Republicii 

Federale Germania în România a 

efectuat o vizită de prezentare la 

Timișoara după preluarea mandatului 

său în luna august a.c. Dânsul a fost 

însoțit de Sonja Gebauer, şefa Secţiei 

Cultură din cadrul Ambasadei 
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Germaniei la Bucureşti, şi de dna Regina Lochner, consul al Germaniei la Timișoara. Cu această 

ocazie, s-a convenit cooperarea în următoarele domenii: dezvoltarea terminalului cargo al 

Aeroportului Traian Vuia pentru dezvoltarea capacităților aeroportului Traian Vuia pe zona de 

marfă, împreună cu toată infrastructura necesară; construirea unei piste de testare pentru automobile 

autonome la propunerea unei firme germane; îmbunătăţirea infrastructurii căii ferate pentru creşterea 

vitezei de circulaţie pe întregul tronson Timișoara–Caransebeș propus spre finanțare prin Planul 

Național de Reconstructie si Redresare (PNRR) și introducerea locomotivei cu hidrogen pe 

tronsonul Timișoara Reșița, pentru o mai bună inter-conectare a zonei Banatului.  

Luna noiembrie s-a încheiat cu 

vizita E.S. David Saranga, Ambasadorul 

Extraordinar și Plenipotențiar al 

Statului Israel la Bucureşti. prin 

organizarea Serviciului Relații Externe și 

Protocol. Cu această ocazie, s-a evidențiat 

dorința de cooperare în domenii de interes 

comun identificate, printre care: inovarea și 

dezvoltarea ecosistemelor de inovare, 

gospodărirea apelor, sănătate și medicină, 

orașe inteligente.   

 

Președintele Alin-Adrian Nica a primit în luna decembrie vizita ES, Füsun Aramaz 

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia la București. Unul dintre 

subiectele abordate a vizat oportunitatea operării de către compania aeriană Turkish Airlines a unei 

rute directe din Timişoara către Istanbul, cu posibilitatea de extindere a colaborării. Au mai fost 

purtate discuții pe tema dezvoltării relațiilor culturale, despre prezența studenților turci în 

universitățile din Timișoara, şi despre interesul investitorilor turci de a veni în Timiș 
  

B. Organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate 

Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat şi pregătit deplasările în ţară şi în 

străinătate ale preşedintelui Consiliului Judeţean Timiș, precum şi ale membrilor Consiliului 

Judeţean Timiș trimişi în diverse misiuni în ţară şi peste hotare. A pregătit, de asemenea, materialele 

de lucru pentru evenimentele la care au participat delegațiile Consiliului Judeţean Timiș.  

În luna septembrie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a organizat deplasarea 

vicepreședintelui Cristian Moș la Lisabona, Portugalia. Scopul deplasării l-a reprezentat participarea 

la Velo-City 2021 Lisboa, organizată de Federația Europeană a Cicliștilor, principalul summit anual 

mondial de ciclism care servește drept platformă globală de schimb de cunoștințe și care vizează 

influențarea factorilor de decizie în favoarea unei mobilități mai active și durabile, a unei 

infrastructuri mai bune în ciclism și a unei utilizări zilnice sporite a bicicletelor. Totodată, având în 

vedere faptul că, în cadrul instituției Consiliului Județean Timiș se lucrează la realizarea unei 
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strategii privind dezvoltarea pistelor de ciclism din județ sub coordonarea domnului vicepreședinte 

Cristian Moș, este deosebit de important schimbul de bune practici cu parteneri care au experiență 

în acest domeniu.  

În luna noiembrie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a oferit sprijin în organizarea unei 

delegații, condusă de președintele Alin-Adrian Nica, într-o deplasare la Dubai, Emiratele Arabe 

Unite,  pentru a participa la misiunea economică din Dubai, acțiune organizată de CCIAT. 

Principalele proiecte prezentate de delegația Consiliului Județean Timiș în cadrul întâlnirilor de 

lucru au vizat următoarele: Terminalul aerian cargo – în vederea identificării de potențiali investitori; 

Centrul de legume fructe de la Tomnatic – în vederea identificării de potențiali 

investitori/operatori/clienți; Proiectul Parcului Tematic și al unui complex termal; Acțiuni de 

diplomație economică în sectorul agricol pentru a promova sectorul agricol și zootehnic din județul 

Timiș. 

Tot în luna noiembrie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a organizat deplasarea unei 

delegații conduse de președintele Alin-Adrian Nica, la Berlin, Germania. Scopul deplasării a fost 

reprezentat de invitația Muzeului de Stat din Berlin. Deplasarea a avut loc pentru a discuta proiecte 

de cercetare, conservarea patrimoniului cultural şi viitoare expoziții. În contextul dorinței de a 

valorifica şi a oferi turiștilor ocazia de a vizita unul din cele mai importante situri arheologice din 

România, sanctuarul neolitic de la Parța, Consiliul Judeţean Timiş va sprijini Muzeul Național al 

Banatului în acțiunea de deschidere a unui punct muzeal la Parţa. Vor fi amenajate şi spații dedicate 

activităților de cercetare, curățare, conservare, inventariere a descoperirilor ce vor fi făcute în viitor 

de arheologi, dar şi săli pentru depozitarea artefactelor. 

C. Organizarea și participarea la evenimente oficiale, conferinţe internaţionale, 

simpozioane, seminarii, convenții, mese rotunde, vizite oficiale 

Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat o serie de evenimente oficiale cu 

participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiș și a sprijinit participarea acestuia la conferinţe 

internaţionale, simpozioane, seminarii, misiuni economice, mese rotunde şi altele 

(ceremonialului depunerii jurământului în faţa preşedintelui de către funcţionarii publici, al 

înmânării de medalii, diplome conferite unor cetăţeni români şi străini, al depunerii de coroane de 

flori la diferite monumente).  

De asemenea, Serviciul Relații Externe și Protocol a sprijinit organizarea unor evenimente 

în colaborare cu Compartimentul de Strategii, Politici Publice și Diplomație Economică. 

  Serviciul Relații Externe şi Protocol face parte din comitetul de organizare a unor 

evenimente de interes local şi naţional, alături de Instituția Prefectului Judeţul Timiş, Primăria 

Municipiului Timişoara şi, în funcţie de eveniment, alături de alte instituţii şi organizaţii.  

Din păcate anul acesta sărbătorile, evenimentele festive, cum ar fi Ziua Națională a 

României, precum și cele de comemorare a eroilor revoluției au putut fi aniversate numai într-un 

cadru restrâns, adecvat contextului actual, dar totuși marcate de solemnitatea și recunoștința față de 

amintirea înaintașilor noștri, care au luptat pentru idealurile de care ne bucurăm azi, și care vor putea 

fi menținute dacă vom păstra vie memoria lor.  
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1. Evenimente oficiale 

 Ziua Europei  

Ca în fiecare an, data de 9 mai celebrează Ziua Europei, ocazie cu care Președintele CJ Timiș 

le-a vorbit participanților la ceremonial despre însemnătatea istorică a zilei, atrăgând atenția asupra 

nevoii Uniunii Europene de a se apropia de cetățenii săi, motiv pentru care liderii de la Bruxelles au 

ales să înceapă chiar în data de 9 mai Conferința privind viitorul Europei de la Strasbourg. În 

urma discuțiilor la care a participat în calitate de membru al Comitetului European al Regiunilor, 

Alin-Adrian Nica a informat cetățenii cu privire la nevoie de a da cuvântul cetățenilor europeni și 

reprezentanților locali și regionali din toată Europa, într-un dialog local menit să apropie regiunile, 

orașele și satele de instituție. 

  Ziua Județului Timiș 

În fiecare an, județul Timiș marchează, în data de 28 iulie, instaurarea administrației 

românești în județ, ca urmare a retragerii trupelor de ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș. 

Anul acesta, Ziua Județului Timiș a fost marcată, printr-o serie de evenimente care au avut loc pe 

durata a patru zile. Astfel, între 25 și 28 iulie au avut loc o diversitate de acțiuni artistice, culturale 

și de divertisment pentru toate vârstele, 

organizate prin intermediul instituțiilor 

subordonate CJ Timiș. La sediul instituției 

s-a organizat tradiționala Zi a Porților 

Deschise, unde peste 100 de copii din 

clasele primare și gimnaziale au participat 

la o ședință plenară de Consiliu Județean 

simulată, descoperind astfel ce presupune 

statutul de consilier județean, cum se 

votează proiectele de hotărâre și care este 

impactul deciziilor luate într-o astfel de 

adunare, la nivel județean.  

Totodată, cu sprijinul IPJ, ISU și IJJ participanții la Ziua Porților Deschise au avut 

posibilitatea de a descoperi meseria de criminalist, de polițist, jandarm sau pompier, de a explora 

dotările mașinilor de intervenții, și de a se juca cu câinii polițiști și de a admira o expoziție de 

înscrisuri vechi din cadrul Bibliotecii Județene Sorin Titel. În aceeași zi, a avut loc Plenul festiv în 

care s-a vorbit despre semnificația istorică a zilei, cu alocuțiuni ale conducerii CJ și ale invitaților, 

iar în semn de prețuire pentru anii petrecuți în slujba cetățenilor timișeni, actuala conducere a 

instituției a acordat plachete aniversare foștilor președinți ai Consiliului Județean Timiș. 
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Tot în cadrul seriei de evenimente 

dedicate Zilei Județului Timiș, președintele 

CJ Timiș a primit vizita oficială a doamnei 

Maja Gojkovic, ministrul culturii 

Republicii Serbia, pe tema proiectelor ce 

se vor derula în cadrul celor două orașe 

Capitală Europeană a Culturii Novi Sad 

2022 și Timișoara 2023: proiecte culturale 

comune, turistice și schimb de bune practici, 

respectiv legătură directă cu autobuzul între 

cele două orașe. Vizita a fost urmată de 

vernisajul expoziției ,,European Heritage in the Collection Matica Srpska, Novi Sad”.  

 Omagierea persoanelor deportate în Bărăgan 

Serviciul de Relații Externe și Protocol a participat la organizarea, la sediul Palatului 

Administrativ, a evenimentului de omagiere a foștilor deportați din Bărăgan,  prin care s-au marcat 

7 decenii de la Deportarea din Bărăgan. La eveniment au participat, printre alții, dl. Aurel Simion, 

secretar de stat, MADR; dl. Ștefan Bosomitu - Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi 

Memoria Exilului Românesc, dl. Mirciov Petru, președinte, Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan 

și dl. Viorel Coifan, consilier președinte Consiliul Județean Timiș. Programul a fost structurat sub 

forma a două sesiuni plenare. În cadrul primei sesiuni, invitații au susținut intervenții, evenimentele 

din anul 1951, când familii întregi din zona Banatului au fost deportate în Bărăgan au fost aduse în 

atenția celor prezenți de toți vorbitorii. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Consiliul 

Județean Timiș au înmânat diplome reprezentanților Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, ca 

semn de recunoștință și omagiere. 

 Comemorarea a 32 de ani de la Revoluţia din 1989 

La finele lunii decembrie, Consiliul Județean Timiș, alături de reprezentanți ai autorităților 

publice, a comemorat martirii eroi ai Revoluției din decembrie 1989, cei care au realizat sacrificiul 

suprem în lupta pentru libertate și democrație a poporului român. Cei 32 de ani de la declanșarea 

Revoluției au fost marcați printr-o serie de evenimente, precum Simpozionul “Lorin Fortuna”, la 

care au participat reprezentanții asociațiilor de revoluționari. În semn de respect și recunoștință 

pentru contribuția lor la instaurarea unui regim democratic, conducerea Consiliului Județean Timiș 

le-a acordat plachete de onoare cu această ocazie.  
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2. Conferinţe internaţionale, simpozioane, seminarii, convenții, mese rotunde 

 Lansarea Consiliului de Strategie și Consiliere Economică (C.S.C.E.)  

În luna februarie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a oferit sprijin Compartimentul de 

Strategii, Politici Publice și Diplomație Economică în organizarea lansării CSCE. Acest Consiliu 

dorește să schimbe felul în care autoritățile locale gestionează dezvoltarea comunităților din Timiș 

și are rolul de a concepe o serie de politici publice gândite și implementate împreună cu toți actorii 

locali, administrativi, privați, educaționali și consulari. Acest consiliu face parte dintr-un amplu 

proiect de dezvoltare a județului prin consultarea permanentă a comunității. CSCE este mecanism 

care stă la baza unei cooperări durabile și eficiente la nivelul Județului Timiș pe multiple planuri de 

interes și care este structurat pe 13 task force-uri și cinci forme asociative (Industrie și cercetare 

dezvoltare, IT&C, HoReCa și Turism, Antreprenoriat, IMM și Start-up, Cultură, Energie și Mediu, 

Mediu Asociativ și ONG, Educație, Sănătate, Fonduri Europene, Infrastructură și Construcții, 

Agricultură și Industrie alimentară, Muncă, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, 

Clubul de Afaceri Româno-German, Camera de Comerț Italiană pentru România, Clubul Economic 

Nord-American și Clubul Oamenilor de Afaceri Româno - Francezi). 

 Săptămâna strategilor macroegionale 

In perioada 1-5 martie desfășurată în format online, au fost organizate o serie de ateliere de 

lucru dedicate identificării unor metode pentru alinierea strategiilor macroregionale în cadrul 

programelor gestionate de către Comisia UE. La acest seminar au participat mebrii SRE pentru 

informare reciprocă despre evenimentele la care s-a participat și knowledge sharing. 

 „Mazovia SDI & ICT Summit 2021” 

În decursul lunii martie, președintele Alin-Adrian Nica a participat la conferința 

internațională „Mazovia SDI & ICT Summit 2021”, organizată de Voievodatul Mazovia din Polonia, 

unde a vorbit despre tendințele transformării digitale în Uniunea Europeană și în lume. 
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 Clubului Economic German Banat 

Luna martie s-a încheiat cu participarea președintelui Alin-Adrian Nica la o întâlnire a 

Clubului Economic German Banat în cadrul căreia au fost abordate proiectele de infrastructură care 

vor avea un impact major în dezvoltarea economică a Timișului, cum ar fi  centura de sud și vest a 

Timișoarei sau conectarea municipiului cu autostrada spre Moravița. S-a discutat și despre 

posibilitățile de preluare a Aeroportului Internațional „Traian Vuia” în administrarea județului, 

precum și realizarea unui centru regional inter modal de transport marfă și a unui centru expozițional, 

de afaceri, logistic și zonă industrială nepoluantă. Participarea la eveniment a fost asigurată prin 

colaborarea Serviciului de Relații Externe și Protocol și Compartimentul de Strategii, Politici 

Publice și Diplomație Economică.  

 Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) 

Prin colaborarea Serviciului de Relații Externe și Protocol și Compartimentul de Strategii, 

Politici Publice și Diplomație Economică a fost organizată în luna aprilie întâlnirea cu Camera de 

Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), dat fiind faptul că firmele germane din 

domeniul infrastructurii energetice urbane sustenabile caută parteneri în Timiș, oportunitățile de 

afaceri din județul nostru au fost expuse acestora în cadrul întâlnirii  de către Avram Alexandru. 

Oamenii de afaceri fac parte din cadrul unei delegații germane care promovează „Infrastructura 

energetică în orașe” și reprezintă firme care activează ca furnizori, dezvoltatori de proiecte și 

proiectanți în domeniul sistemelor cu eficiență energetică ridicată și în domeniul energiilor 

sustenabile pentru clădiri, livrează platforme IoT complete și servicii bazate pe computere de top 

sau soluții în domeniul generării și economisirii de energie, prin dezvoltarea sistemelor de energie 

durabilă destinate municipalităților și industriei. 

 

 Conferința online Pria Urban Innovation & E-Mobility 

 

 

În cadrul conferinței online Pria Urban 

Innovation & E-Mobility, desfășurată în luna 

aprilie, președintele Alin-Adrian Nica a 

prezentat viziunea instituției pe care o 

conduce asupra mobilității și inovării în 

județul Timiș. 
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 Eveniment economic online România - Spania 

Invitat în cadrul primului eveniment economic online România - Spania, organizat de Camera 

de Comerț Industrie și Agricultură Timiș și și Ambasada României în Regatul Spaniei în luna aprilie, 

președintele Alin-Adrian Nica a scos în evidență avantajele competitive care fac din  județul nostru 

cel mai dinamic mediu de afaceri după capitală și subliniat importanța internaționalizării afacerilor 

timișene și promovarea acestora în spațiul european. Participarea la eveniment a fost asigurată prin 

colaborarea Serviciului de Relații Externe și Protocol și Compartimentul de Strategii, Politici 

Publice și Diplomație Economică.  

 Camera de Comerț Italiană pentru România 

Având în vedere perioada foarte dificilă din economia județului Timiș și nevoia de relansare 

rapidă, dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a fost soluția adoptată de conducerea CJ Timiș. 

În cadrul întâlnirii cu Camera de Comerț Italiană pentru România și cu oamenii de afaceri italieni 

desfășurată în luna aprilie,  s-au discutat problemele și posibile soluții pentru a depăși mai ușor 

efectele crizei sanitare. În cadrul discuției care a avut loc în luna aprilie, s-a pus accent pe o 

colaborare strânsă între decidenții publici și oameni de afaceri, pentru a valorifica fiecare proiect de 

investiții care aduce bunăstarea celor două comunități, cu sprijinul Ambasada Italiei al investițiilor 

italiene în România și stimularea investitorilor în domenii atractive pentru firmele italiene.  

 Convenția Națională Lions 

Pentru că ediția din luna mai a acestui an a Convenției Naționale Lions a debutat prin gestul 

simbolic de a planta “fapte bune” în Parcul Botanic, conducerea CJ Timiș a dat curs invitației de a 

transmite câteva gânduri și întregul sprijin uneia dintre organizațiile care deservesc comunitatea 

timișeană, completând eforturile de dezvoltare economică și socială depuse de Consiliul Județean 

Timiș. În acest context, lansarea ediției din acest an a fost un prilej de celebrare a organizațiilor 

dedicate, care vin în sprijinul realizării obiectivelor asumate de instituție în dezvoltarea societății 

timișene. 

 Ziua Mondială pentru diversitate culturală, dialog și dezvoltare 

Timișoara, pe harta orașelor europene interculturale: CJ Timiș s-a alăturat în luna mai, 

demersului Consiliului Europei, cu ocazia Zilei Mondiale pentru diversitate culturală, dialog și 

dezvoltare, de a promova orașele interculturale (în cadrul programului intitulat ICC - Intercultural 

Cities) și a înscris capitala județului în campania lansată în acest an, care s-a desfășurat pe social 

media timp de o lună, promovând capitala județului nostru pe Instagram, Facebook și Twitter. 

 Conferința internațională “Implicarea capitalului privat în dezvoltarea 

comunităților locale” 

La primăria Buziaș, a avut loc, în luna mai, timp de 2 zile, conferința internațională 

“Implicarea capitalului privat în dezvoltarea comunităților locale”, cu participarea președintelui 

Alin-Adrian Nica, acesta salutând inițiativa de a dezbate proiectele comunităților locale prin prisma 
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finanțărilor din capital privat, implicarea specialiștilor în achiziții publice și finanțări 

nerambursabile, în momentul în care toate economiile se pregătesc de relansare.  

 Conferința de Management și Marketing cultural “Linked Culture 2021” 

La sfârșitul lunii mai, Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol 

și Compartimentul de Strategii, Politici publice și Diplomație economică,  a găzduit cea de-a V-a 

ediție a conferinței de Management și Marketing cultural “Linked Culture 2021”, în sesiuni de 

prezentare, dezbatere și masterclass ce au durat câte 8 ore pe zi. Evenimentul a fost dedicat întregului 

spectru de practici culturale și artistice, punând accent pe latura aplicată: management, marketing, 

relații publice, fundraising, producție, publishing, afiliere la rețele naționale și internaționale.  

 Conferința internațională Security Challenges in the Balkans  

Participarea la conferința internațională de amploare Security Challenges in the Balkans a 

devenit tradiție în județul nostru, fiind legată de provocările existente în ceea ce privește securitatea 

din zona Balcanilor, în contextul expansiunii viitoare a Uniunii Europene.  O nouă ediție a 

conferinței internaționale Security Challenges in the Balkans Region a avut loc în luna iunie, în 

cadrul căreia președintele Consiliului Județean Timiș s-a axat pe problemele emergente cu care se 

confruntă zona în ceea ce privește criza migranților și a atras atenția asupra nevoii de distribuire 

echitabilă a competențelor și alocărilor financiare între Uniunea Europeană și statele membre și 

regiunile de impact, în gestionarea fluxului tot mai mare de migranți. De asemenea, a susținut 

necesitatea tot mai stringentă a regiunilor și orașelor de a se implica activ în politicile sectoriale și 

de integrare a migranților. 

 Conferința privind viitorul cooperării transfrontaliere 

În data de 5 iunie a avut loc conferința internațională dedicată viitorului cooperării 

transfrontaliere, organizată în mediul on-line de către European Cross-Border Citizens’ Alliance 

(ECCA), înființată în 2020 de Asociația Regiunilor de Frontieră Europene (AEBR), în colaborare 

cu Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), Serviciul Central European pentru Inițiative 

Transfrontaliere (CESCI) și Comitetul European al Regiunilor (CoR), la care a participat și SRE, în 

vederea diseminării informațiilor. 

Conferința a sintetizat impacturile pandemiei de COVID-19 asupra regimurilor de frontieră 

din Europa și a conturat perspectivele de viitor pentru CBC. S-au formulat opinii cu privire la rolul 

cooperării transfrontaliere ca un factor de bază al identității geopolitice a UE, un instrument de 

europenizare, care ar trebui să facă parte din rutinele zilnice de guvernare și care ar trebui să aibă o 

voce politică sporită. În condițiile efectelor COVID-19 asupra CBC s-a evidențiat importanța 

dezvoltării serviciilor publice transfrontaliere și a implicării cetățenilor în luarea deciziilor cu impact 

asupra zonelor de frontieră – chiar și prin organe comune alese, dacă este posibil, având în vedere 

că pandemia a arătat că colectarea și schimbul de informații și date privind zonele de frontieră și 

fluxurile transfrontaliere (observare) au un rol crucial în gestionarea unor crize similare. S-au 

prezentat, de asemenea, și diferite „studii de caz” cu privire la modul de gestionare a cooperării 

transfrontaliere – din punct de vedere regional, național și macroregional.  
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 Forumul de afaceri România-Turcia 

Invitat în cadrul primului Forum de Afaceri online România - Turcia, organizat în luna iunie 

de CCIAT cu participarea Ambasadorului României în Republica Turcia și a consulului onorific în 

Regiunea Antalya împreună cu importanți actori din domeniul economic și investitori, președintele 

Alin-Adrian Nica a vorbit despre oportunitățile oferite de județul nostru și despre relansarea 

economică. Au fost aduse în atenția participanților și oportunități concrete de business, în contextul 

dezvoltării componentei cargo a aeroportului internațional Traian Vuia. Evenimentul a avut ca scop 

dezvoltarea și promovarea schimburilor comerciale între România și Republica Turcia, respectiv 

identificarea de noi oportunități de afaceri și investiții. Evenimentul a fost organizat în parteneriat 

cu Ambasada României în Republica Turcia și Camera de Comerț și Industrie din Regiunea Antalya. 

În acest context, o importanță deosebită a fost acordată sesiunii de „matchmaking” între companiile 

din județul Timiș și companiile din regiunea Antalya. Pentru participarea președintelui la acest 

forum Serviciul de Relații Externe și Protocol a colaborat cu Compartimentul de Strategii, Politici 

Publice și Diplomație Economică. 

        Lansarea Clubului Economic Nord-American 

În luna iunie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a sprijinit organizarea participării 

președintelui Alin-Adrian Nica la lansarea Clubului Economic Nord-American din Timișoara, care 

a avut loc în luna iunie, unde a propus ambasadorilor SUA, Mexicului și Canadei ca prima 

reprezentanță a American Chamber of Commerce în afara Bucureștiului să fie deschisă la Timișoara. 

Președintele a abordat și tema stimulării exporturilor și investițiilor, susținând importanța 

Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, promovarea proiectelor economice de interes pentru 

țara noastră și sporirea investițiilor directe americane. 

     Întâlnire de lucru pe tema sistemului de transport al gazelor naturale 

În luna iunie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a sprijinit organizarea în luna iunie a 

unei întâlniri de lucru pe tema sistemului de transport al gazelor naturale. Actorii din sectorul 

energetic de la nivel local și național s-au reunit la sediul Consiliului Județean Timiș în cadrul unei 

întâlnirii axată pe dezvoltarea Sistemului național de transport al gazelor naturale și al rețelelor de 

distribuție pe suprafața Județului Timiș. Alături de domnul Bogdan Ghelbere – Secretar general 

adjunct al Guvernului României, cât și membri din conducerea ANRE, Transgaz, OMV Petrom, 

Premier Energy, Delgaz Grid, respectiv reprezentanți ai Guvernului României, conducerea CJ Timiș 

a conturat o strategie în acord cu avantajele competitive ale județului nostru și cu noile direcții 

economice globale.  
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 “The II Three Seas Initiative Forum of Regions and Local Government 

Economic Congress” 

Conducerea CJ Timiș a 

semnat, în luna iunie, alături de alți 15 

parteneri din diverse regiuni europene, 

Declarația de la Lublin, Polonia, 

privind crearea Rețelei Economice a 

Regiunilor celor Trei Mări. Prin 

aderarea la această rețea, CJ Timiș 

dorește să contribuie la crearea unui 

parteneriat stabil și durabil între 

regiunile situate în zona dintre Marea 

Baltică, Marea Adriatică și Marea 

Neagră, conectate prin Inițiativa celor 

Trei Mări.  

 

 Întâlnirile franco-române pentru turism 

Având în vedere că turismul timișean are nevoie de școli moderne, care să susțină forța de 

muncă specializată, în cadrul „Întâlnirilor franco-române pentru turism”, desfășurate în luna iulie, 

președintele CJ Timiș, Alin-Adrian Nica a abordat complementaritatea dintre cultură și turism, a 

subliniat și importanța turismului de eveniment, a turismului balnear, viticol și culinar, a 

ecoturismului și strategia de a direcționa turiști și către orașele de mici dimensiuni și zonele rurale, 

inclusiv pe partea de patrimoniu cultural. 

 Ziua internaţională a Tineretului, Dezbatere: Descentralizarea în domeniul 

tineretului. Provocări şi soluţii pentru resursa umană, infrastructură şi programe 

În cadrul Zilei internaționale a Tineretului, din luna august, domnul președinte Alin-Adrian 

Nica a participat la dezbaterea: “Descentralizarea în domeniul tineretului. Provocări și soluții pentru 

resursa umană, infrastructură și programe”. A vorbit, din perspectiva autorității către care se 

transferă competențe și resurse de la nivel central, despre modul în care pot fi susținute consiliile 

județene în implementarea unor reforme îndelung așteptate pentru dezvoltarea ecosistemelor locale 

de tineret 

 Conferinţa internaţională din cadrul proiectului "Unitate, demnitate umană şi 

solidaritate - Doar un vis?" 

În luna septembrie, consilierul președintelui, domnul Viorel Coifan a participat la Conferinţa 

internaţională din cadrul proiectului "Unitate, demnitate umană şi solidaritate - Doar un vis?".  

Proiectul EINHEIT - UNITATE, finanțat prin Programul Europa pentru cetățeni,  dorește 

să facă față provocărilor actuale ale Europei generate prin populism, naționalism și rasism împreună 
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cu cetățenii. Diferite metode inovatoare sunt folosite în acest scop: ateliere de martori contemporani, 

cetățenii de-a lungul generațiilor fac schimb de idei despre timpul juntei, a dictaturilor și despre cei 

peste 30 de ani de „UNITATE” europeană. Valorile UNITĂȚII în diversitate, demnitate umană și 

solidaritate sunt exprimate, de asemenea, în eseurile și poeziile cetățenilor, care sunt prezentate la 

discursurile de balcon din fiecare oraș din locurile publice. Proiectul își propune să aducă împreună 

generații diferite și cetățeni de diferite clase și origini sociale și să discute cu ei provocările actuale 

pentru Europa. educommart - cu sprijinul municipalității Kifissia –și FRG Timișoara cu sprijinul 

municipalității Timișoara va desfășura activități cu caracter național și internațional pentru a informa 

și implică cetățenii, pentru a găsi soluții și pentru a aborda mai bine provocările care amenință 

Europa.  

  Conferința EYR 

Președintele Alin-Adrian Nica a participat în luna noiembrie, prin organizarea  Serviciului 

de Relații Externe și Protocol, 

la conferința EYR (European 

Year of Rail 2021) privind 

rolul și importanța 

transportului feroviar în 

regiunile europene. Cu această 

ocazie, a cerut condiții de 

acces la finanțare adaptate 

diferitelor realităţi teritoriale, 

asistență tehnică și consiliere 

din partea Comisiei Europene, stimulente pentru transferul modal și îmbunătățirea mobilității în 

zonele rurale sau îndepărtate. Totodată, Alin Nica a evidențiat necesitatea alocării de fonduri 

suplimentare din partea UE sau a rezervării unui anumit procent din fondurile disponibile pentru 

autoritățile locale și regionale. 

 Lansarea Misiunilor UE  

Tot în cursul lunii noiembrie, președintele Alin–Adrian Nica a luat parte, online, la lansarea 

Misiunilor UE, adresate îndeplinirii obiectivelor climatice și de mediu, sănătate publică, reziliență 

și incluziune ale UE. Cu această ocazie a fost prezentat și apelul Comisiei Europene pentru Misiunea 

“100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”, urmat de o dezbatere între membrii 

CoR, reprezentanții orașelor și cei ai Misiunilor UE. 

 Forumul “Cities and Regions for International Partnership” 

Președintele a participat la forumul “Cities and Regions for International Partnership”, forum 

internațional  organizat în luna noiembrie, dedicat încurajării și facilitării dialogului și cooperării 

între UE și autorități locale și regionale din țări partenere, precum și schimbului de informații cu 

instituțiile europene, pe teme precum redresarea verde și sustenabilă, participarea civică și buna 

guvernanță.  
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 Conferința EuroVelo România 

Consiliul Județean Timiș a luat inițiativa și a organizat, prin Serviciul de Relații Externe și 

Protocol, Conferința EuroVelo România, ca parte din Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii 

Velo în Timiș. La această conferință au participat reprezentanții autorităților centrale, județene și 

locale de-a lungul celor două trasee EuroVelo din România și organizații neguvernamentale care 

promovează mersul pe bicicletă în scopuri recreative.  S-au dezbătut subiecte de actualitate legate 

de stadiul în care se află traseele EuroVelo de pe teritoriul României,  au fost prezentate modele de 

bună practică din Europa, discutate posibile soluții de colaborare pentru implementarea standardelor 

europene pe traseele naționale, precum și pentru promovarea eficientă a rutelor EuroVelo. Succesul 

acestei conferințe a fost confirmat prin 

adoptarea, de către toate autoritățile 

prezente, a “Declarației de la Timișoara 

a Conferinței EuroVelo România”. 

Prin semnarea acestui document, cele mai 

importante entități implicate în 

dezvoltarea traseelor cicloturistice din 

România au agreat măsuri concrete în 

acest sens. Una dintre măsuri prevede ca 

în perioada imediat următoare, entitățile 

să se implice în crearea unui grup de lucru 

național pentru dezvoltarea și 

promovarea rețelelor EuroVelo 13 și EuroVelo 6 care trec prin România. 
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3. Vizite de lucru la companii cu capital străin 

 Vizită la sediul companiei Kimball Electronics România 

,În decursul lunii iunie, președintele a vizitat sediul companiei Kimball Electronics România, 

o investiție americană majoră în județul Timiș, în cadrul căreia au fost purtate discuții cu Dan 

Copocean, director general, despre activitatea companiei în timpul pandemiei și despre dorința de a  

dubla capacitatea de producție. În prezent, unitatea de producție și operațiunile locale gestionează 

bugete de milioane de euro și asigură peste 400 de locuri de muncă pentru timișeni. Pentru următorii 

trei ani, compania își propune o creștere treptată către dublarea capacității, colaborarea cu autoritatea 

județeană contribuind la optimizarea afacerii la nivel regional și la dezvoltarea unei strategii realiste 

de eficientizare a resurselor locale. 

 Vizită la compania germană DAR Dräxlmaier Automotive Timișoara 

Tot în luna iunie, președintele a participat la lansarea proiectului de dezvoltare al fabricii 

companiei germane Dräxlmaier din Timișoara, la care a subliniat contribuția investițiilor străine 

pentru dezvoltarea județului.  Valoarea investiției în clădiri și echipamente de producție se ridică la 

peste 200 de milioane de euro, proiectul  fiind realizat în mai multe etape și presupune construirea a 

peste 40.000 de m² de zone de producție, depozite și clădiri de birouri. DRÄXLMAIER Timișoara 

va produce aici componente electronice și de înaltă tensiune. Un punct culminant este viitorul sistem 

de asamblare a bateriilor pentru mașinile hibrid ale unui producător de automobile premium 

începând cu 2022. Președintele Consiliul Județean Timiș, Alin Nica, a transmis un mesaj de 

apreciere pentru investiția realizată de DRÄXLMAIER Group la Timișoara, fiind un proiect extrem 

de important pentru comunitate, dar și pentru specialiștii din industria auto. Această investiție 

contribuie la planul de dezvoltare economică a județului, implementarea acestui proiect fiind în 

acord cu noile trenduri economice globale din domeniul e-mobilității, poziționând Timișul și 

Timișoara pe noua hartă a automobilului electric. 

 Vizită la societatea comercială Hamilton Central Europe 

În luna iunie a avut loc și o vizită de lucru din partea conducerii CJ Timiș la fabrica Hamilton, 

unde s-a discutat despre planul investițional în contextul pandemiei, având în vedere profilul de 

producție. Hamilton este singura companie din țară specializată în producția de componente 

destinate seringilor cu microlitru. Prin deschiderea acestui sediu, România  devenind a doua țară din 

Europa, după Elveția, în care Compania Hamilton desfășoară activități de producție.  

 

4. Evenimente marcante anuale 

 Serviciul Relații Externe și Protocol a asigurat participarea, chiar și în condițiile 

restrictive impuse de pandemia de coronavirus, la acţiunile de marcare a următoarelor evenimente 

anuale, atât cele organizate fizic, cât și în mediul virtual, precum și la pregătirea reprezentării 

instituției și a materialelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de protocol (alocuțiuni, stegulețe, 

cocarde, fanioane, coroane comemorative, plachete, diplome, colane): 
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★ Ziua Armatei Române  

★ Ziua Europei 

★ Ziua Drapelului Naţional al României 

★ Ziua Eroilor 

★ Ziua Imnului Național al României 

★ Ziua Timișoarei 

★ Ziua Națională a României 

★ Ziua Unirii Principatelor Române 

 

În data de 24 ianuarie se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române, cadru festiv la 

care președintele CJ Timiș a participat cu un mesaj aniversar și un îndemn la unitate. 

Ca în fiecare an, data de 29 aprilie marchează Ziua veteranilor de război, la ceremonialul 

militar și religios participând și conducerea CJ Timiș în semn de recunoaștere a meritelor acestora 

pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. 

În data de 9 mai, președintele Alin-Adrian Nica a participat la ceremonialul organizat cu 

ocazia triplei sărbătorii – Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției 

Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei. Președintele a transmis un 

mesaj prin care a evidențiat însemnătatea acestei zile și a subliniat importanța nevoii apropierii UE 

de cetățenii săi.  

Zi cu semnificație aparte pentru poporul nostru care se sărbătorește anual odată cu Înălțarea 

Domnului, Ziua Eroilor români s-a celebrat printr-un ceremonial militar și religios la care 

Președintele CJ Timiș a participat, transmițând un mesaj de recunoștință pentru toți ostașii și eroii 

care au contribuit la păstrarea demnității României, apărând libertatea și independența noastră ca 

neam. 

Spre finalul lunii iunie, s-a desfășurat ceremonialul anual corespunzător Zilei Drapelului, 

cu participarea oficialităților locale și județene, cadru festiv în care președintele CJ Timiș a adresat 

un mesaj aniversar și un îndemn la unitate, la implicare în educația, sănătatea și cultura tinerilor. 

În fiecare an, data de 29 iulie marchează Ziua imnului, unde conducerea CJ Timiș a 

participat la ceremonialul militar și religios organizat în Piața Libertății de către militarii din cadrul 

Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere “Decebal”. 

Nu în ultimul rând, 28 iulie - 3 august este perioada festivă care se încheie și cu ziua 

Timișoarei, cu manifestări istorice aniversare în cadrul cărora președintele CJ Timiș a participat atât 

la ceremonia militară și religioasă, cât și la ședința de Plen festiv din cadrul Primăriei Timișoara. 

În context aniversar, cu ocazia marcării a 105 ani de la înființarea Brigăzii 18 Cercetare 

Supraveghere ''Decebal'', președinte Alin-Adrian Nica a luat parte la ceremonia militară și 

religioasă, adresând un mesaj de felicitare și sprijin. 
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La jumătatea lunii septembrie, președintele și cei doi vicepreședinți au participat la 

festivitățile de deschidere a anului școlar ale diverselor instituții de învățământ din județ, adresând 

un cuvânt de încurajare elevilor și cadrelor didactice. 

În context aniversar, cu ocazia Zilei Armatei României din 25 octombrie, președintele Alin-

Adrian Nica a luat parte la ceremonia militară și religioasă, adresând un mesaj de felicitare și sprijin.  

Vicepreședintele Cristian Moș, decembrie 2021 

 

 

 

 

 

Președintele Alin-Adrian Nica, august 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Alin-Adrian Nica, decembrie 2021 
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În ceea ce privește participarea la festivitățile de sărbătorire a Zilelor Naționale ale țărilor 

partenere, Serviciul de Relații Externe și Protocol a pregătit mesajul conducerii Consiliului 

Județean Timiş pentru Ziua Națională a Bulgariei și Ziua Națională a Germaniei. Spre deosebire 

de anii precedenți, sărbătorirea zilelor naționale ale statelor partenere s-au desfășurat online. 

Participarea la evenimentul dedicat sărbătoririi oficiale a  Ziua Națională a Bulgariei, prilej 

pentru autoritățile județene de a rememora eliberarea țării de sub stăpânire otomană după 500 de ani 

de ocupație străină, marcată prin semnarea Tratatului de pace de la San Stefano. Cu această ocazie, 

conducerea CJ Timiș a participat la aniversare cu un mesaj festiv, în care s-a pus accent pe istoria 

comună dintre națiunile noastre vecine și pe afinitățile cu comunitatea de cetățeni bulgari 

  Președintele Alin Adrian Nica a transmis, în luna octombrie, un mesaj video și poporului 

german cu ocazia Zilei Naționale a Germaniei acestei țări - ″o sărbătoare cu spirit european care 

marchează reunificarea din 1990″, în care a subliniat colaborarea strategică dintre cele două țări și 

bunele relații de prietenie interregionale tradiționale dintre județul nostru și unități administrative 

din Germania. 

O particularitate constantă a relației Consiliului Judeţean Timiș, prin Serviciul de Relații 

Externe și Protocol, cu reprezentanțele Corpului Consular din Timișoara se manifestă prin 

participarea noastră la Zilele Culturilor specifice minorităților timișene, care au devenit tradiție mai 

ales în ceea ce privește cultura sârbă, maghiară, germană sau spaniolă. Manifestațiile includ expoziții 

fotografice, ateliere interactive cu specificul țării respective, dansuri folclorice, concerte și târguri 

cu produse tradiționale. Rolul acestor manifestări este de a păstra vii tradițiile și bogăția 

multiculturală a zonei noastre. În acest context, serviciul nostru a asigurat prezența din acest an a 

președintelui Alin Adrian Nica, în calitate de invitat, cu ocazia festivității de deschidere a Zilelor 

Culturale Maghiare, unde a luat cuvîntul și a felicitat organizatorii și comunitatea maghiară pentru 

evenimentul cultural foarte bogat, subliniind faptul că acesta oferă șansa binevenită de a ne cunoaște 

mai profund. 

D. Alte activități de protocol 

Serviciul de Relații Externe și Protocol a asigurat aplicarea normelor de protocol şi etichetă 

în activităţi de relaţii legate de persoana preşedintelui, transmiţând felicitări din partea conducerii 

Consiliului Judeţean Timiș și efectuând corespondenţă pentru diverse ocazii.  

În funcţie de acestea, Serviciul de Relaţii Externe și Protocol a întocmit listele de invitaţi la 

aceste zile, recepţii şi alte manifestări organizate în numele preşedintelui; a întocmit listele de 

cadouri simbolice ce se oferă, conform uzanţelor internaţionale, cu prilejul vizitelor oficiale; a 

elaborat proiectele de tipărituri cu caracter protocolar (invitaţii, pliante de felicitări, programe pentru 

vizite). A întocmit şi actualizat listele cu numele şi titlurile oficiale ale şefilor de stat şi de guvern, 

precum şi ale altor personalităţi străine importante.  
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III. Relaţiile funcţionale cu compartimentele aparatului propriu, cu autorităţile administraţiei 

publice, cu alte persoane fizice şi juridice, legate de domeniul cooperării internaţionale şi 

europene 

1. Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă 

Serviciul de Relaţii Externe și Protocol a asigurat și în 2021 consilierea şi sprijinul Comisiei 

pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă. Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi 

externă  a ținut un număr de 33 ședințe, dintre care 22 reunite cu celelalte comisii de specialitate a 

Consiliului Județean Timiș din care 11 fiind extraordinare. Comisia a dezbătut o serie de probleme 

legate de relațiile de cooperare ale Consiliului Judeţean Timiş şi a avizat 252 proiecte de hotărâre 

ale Consiliului Judeţean. 

Domeniile activităţii Comisiei pentru relaţii şi cooperare internă şi externă:  

 cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi 

străinătate;  

 relaţii cu asociaţiile naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale;  

 programe de dezvoltare interjudeţeană, regională, interregională şi zonală; 

 cooperarea transfrontalieră;  

 cooperarea şi asocierea cu persoane juridice române şi străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea promovării şi realizării unor proiecte 

comune de interes public judeţean;  

 reuniuni, schimburi de experienţă şi manifestări publice interne şi internaţionale. 

 

2. Întâlniri cu instituţii de la nivel naţional 

Serviciul Relaţii Externe și Protocol a asigurat legătura și comunicarea cu ministerele din 

România pentru organizarea unor vizite sau evenimente, cu Guvernul României și cu alte instituții 

şi organizații de la nivel național și internațional pentru acțiuni, vizite protocolare şi participări la 

evenimente.  

În vederea discutării proiectelor comune la nivel de regiune, Consiliul Județean Timiș, prin 

organizarea Serviciului de Relații Externe și Protocol, în luna martie a inițiat o întâlnire între 

președinții celor patru județe din Regiunea de Vest, în cadrul căreia reprezentanții consiliilor 

județene din Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș au trasat liniile directoare de dezvoltare ale 

celor patru județe, stabilind interesele comune și prioritățile pe care doresc să le urmeze în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de viață ale locuitorilor regiunii. 

În decursul lunii mai, cu sprijinul Serviciului de Relații Externe și Protocol a avut loc și o 

întâlnire între Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Attila Zoltan 

Cseke și domnul Alin-Adrian Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, alături de reprezentanții 

autorităților locale, în cadrul căreia s-au purtat discuții cu privire la investițiile județene. 
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În cadrul ședinței de lucru ocazionate de vizita la Timișoara în luna mai a Ministrului 

Sănătății, Ioana Mihăilă,  președintele Consiliului Județean Timiș i-a înmânat un dosar care 

cuprinde nevoile acute din spitalele din județul Timiș și prioritățile acestora de dezvoltare, abordând 

referatele concrete asumate de către unitățile spitalicești care deservesc municipiul Timișoara și 

întreg județul. 

În luna mai, președinta Senatului României, doamna Anca Dragu, a desfășurat o vizită la 

Timișoara, unde a avut întâlnire cu autoritățile locale pe tema legiferării unor aspecte privind 

activitatea administrației locale. 

La începutul lunii iunie a avut loc o vizită de lucru cu participarea președintelui Camerei 

Deputaților, Ludovic Orban, pe șantierul centurii de sud Timișoara.  

Tot în luna iunie, Serviciul de Relații Externe și Protocol a oferit sprijin în pregătirea vizitei 

primului ministru Florin Cîțu, în timpul căreia s-a discutat despre programul special de dezvoltare 

pentru drumuri comunale, drumuri județene și susținerea investițiilor locale. 

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a efectuat o vizită de lucru la Timișoara, ocazie 

cu care a întâlnit autoritățile locale pentru a purta discuții referitoare la securitatea județului Timiș 

ca zona limitrofă în calea migrațiilor ilegale, susținând, de asemenea, și o conferință de presă. 

În luna iulie, a avut loc întrevederea domnului Alin-Adrian Nica, președintele Consiliului 

Județean Timiș, cu domnul Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, 

pentru a discuta despre creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și prioritățile de 

finanțare din județul Timiș. 

De asemenea, tot în luna iulie, doamna Iulia Popovici, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii a realizat o vizită în județ pentru a se întâlni cu reprezentanții aparatului 

tehnic din cadrul Consiliului Județean Timiș și cei din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, pe 

tema OUG nr. 42 din 12 iunie 2019, privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea 

desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021". 

 

La sediul Consiliului Județean Timiș, 

prin intermediul Serviciului de Relații Externe 

și Protocol,  a fost organizată, în luna 

septembrie, o întâlnire cu instituțiile 

deconcentrate din județul Timiș la care a 

participat, într-o vizită de lucru, ministrul 

Muncii și Protecției Sociale Raluca Turcan. 
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Concluzie 

Prin activitatea depusă în 2021, Serviciul Relații Externe și Protocol și-a menținut rolul de a 

facilita contactul direct al Timișului cu organismele și instituțiile europene din care face parte.  

Astfel, în ciuda restricțiilor, s-a reușit în continuare promovarea județului Timiș pe plan 

european și internațional ca partener serios pentru viitor, cu potențial investițional în dezvoltare și 

destinație dezirabilă în special pentru turismul cultural, în momentul în care atenuarea crizei sanitare 

va permite circulația neîngrădită a turiștilor.  

Deși desfășurate în cadru mai restrâns decât în mod obișnuit, întâlnirile, discuțiile şi 

conferințele la care s-a participat au menținut colaborările deja existente, care vor fi dezvoltate în 

perioada post pandemie, când Consiliul Județean Timiș își va continua extinderea cooperărilor 

strategice a rețelei de relații externe politice, economice și culturale, atrăgând noi investitori și mai 

multe fonduri nerambursabile în județ. 

 

 

 

Raport întocmit de Serviciul de Relații Externe și Protocol 

 

Șef Serviciu 

Eva ANDREAȘ 


