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Consiliul Judeţean Timiş  

Serviciul Relaţii Externe și Protocol  

 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2018 
 

 

Activitatea serviciului poate fi structurată pe trei 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  

d. Reprezentarea la evenimente externe de promovare 

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 

 

 

 

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 2018, au avut loc 

următoarele activităţi:  

 

 

1. Serbia 

 

În luna ianuarie 2018 domnul Adrian-Florin Lupuț, manager public, a participat 

la întâlnirea Comitetului Comun de Monitorizare în cadrul Programului Interreg IPA 

CBCX Ro-Se la Kladovo.   

În luna ianuarie 2018 domnul Adrian-Florin Lupuț, manager public, s-a deplasat 

la Novi Knezevac și participat la discuții privind pregătirea unui proiect pe Programul 

IPA Interreg Ro-Se. 

În luna iulie 2018, domnul Adrian-Florin Lupuț, manager public, s-a deplasat la 

Novi Sad pentru a participa la conferința de deschidere a proiectului strategic 

„Revitalizarea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega”. 
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La invitația preşedintelui Guvernului Provincial, Igor Mirovici, în luna 

noiembrie o delegație a Consiliului Județean Timiș, condusă de domnul președinte 

Călin-Ionel Dobra a participat, la Novi Sad, la evenimentele ocazionate de  sărbătorirea 

a 100 de ani de la unirea Voivodinei cu Serbia. 

 

 

S-au purtat discuții referitoare la  semnarea în următoarele luni a unui acord de 

colaborare extins având în vedere proiectele  care se derulează  prin programul de 

cooperare transfrontalieră, cum ar fi reluarea navigării pe Bega și construcția de piste de 

biciclete până la Zrenjanin, ambele fiind deja în implementare. 

Momentul a fost unul prielenic pentru a stabili susținerea  în fața autorităților 

centrale din ambele țări construcția autostrăzii Timișoara - Belgrad, care se bucură de un 

mare interes în Voivodina și  deschiderea de puncte de trecere a frontierei permanente la 

Foeni și Beba Veche.  

Timișoara și Novi Sad 2021 a fost un alt subiect discutat deoarece punțile de 

legătură care pot fi create trebuie să fie extrem de solide pentru a rezista și după anul în 

care cele două orașe vor fi Capitale Europene ale Culturii. 

 
 

2. Italia  

 

De-a lungul anilor Consiliul Judeţean Timiş a avut încheiate protocoale de 

colaborare cu mai multe regiuni din Italia precum: Friuli Venetia Giulia, Modena, 

Piemonte, Pordenone, Udine. Acestea au reprezentat cadrul oficial pentru derularea de 
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activităţi în domenii variate. În acest sens, au fost iniţiaţi paşii necesari pentru semnarea 

unui nou document de cooperare cu regiunea Veneto. Relaţia Consiliului Judeţean Timiş 

cu autorităţi publice din Republica Italiană a început prin Protocolul de Colaborare 

semnat în anul 2002 și reînnoit în anul 2006, având ca scop consolidarea relațiilor și 

favorizarea dezvoltării reciproce. Reprezentanţii conducerii celor două unităţi 

administrativ teritoriale doresc să reia cooperarea prin promovarea relațiilor bilaterale, în 

diferite domenii: educație, economie, comerț,  administrație publică, agricultură și 

silvicultură, turism, sănătate, sport, transport, mediu și valorificarea patrimoniului 

cultural. Acordul prevede, de asemenea, schimbul de informații privind comerțul și 

investițiile. Au fost primite avizele necesare urmând ca semnarea documentului să aibă 

loc în 2018.  

În luna februarie 2018, domnul Adrian Negoiță, consilier al președintelui 

Consiliului Județean Timiș a participat la Salonul de Turism Cultural organizat la 

Florența, în contextul pregătirilor pentru anul 2021 când Timișoara va deveni Capitală 

Culturală Europeană, iar Consiliul Judeșean Timiș trebuie să își îndeplinească obligațiile 

asumate prin dosarul de candidatură, precum valorificarea patrimoniului cultural local. 

În luna noiembrie 2018, plenul Consiliului Județean Timiș a aprobat textul 

Înțelegerii de Cooperare  cu Regiunea Veneto din Italia. Înțelegerea urmărește stabilirea 

de relații de cooperare în domenii de interes reciproc - potrivit atribuțiilor de care dispun 

autoritățile și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Italiană, 

între locuitorii celor două unități administrativ teritoriale, precum și promovarea 

schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor proiecte comune 

de dezvoltare economică și socială a celor două părți. 

 

 

3.  Republica Moldova   

 

Sub egida Înţelegerii de cooperare încheiate de Consiliul Judeţean Timiş cu 

Raionul Nisporeni din Moldova în 2014, Platforma Unionistă Acţiunea 2012 a 

implementat proiectul ”Cunoaşte-ţi ţara”, care a inclus vizite pentru cetăţeni din 

Republica Moldova în România cu scopul de cunoaştere, promovare şi păstrare a 

identităţii româneşti în afara graniţelor României. 
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Au fost demarate etapele necesare pentru actualizarea protocolului existent 

semnat in 2014 și ca urmare în anul 2018 a avut loc semnarea acestuia la Timișoara.  

În luna martie 2018, doamna Roxana-Teodora Iliescu, vicepreședinte al CJ 

Timiș, s-a deplasat în Republica Moldova pentru a purta discuții cu autoritățile locale 

despre noi posibilități de cooperare. 

În luna mai 2018, domnul consilier județean Nicu Bădina s-a deplasat la 

Nisporeni pentru a participa la aniversarea a 400 de ani de la înființarea orașului  

Nisporeni și pentru a purta discuții cu autoritățile locale pe baza înțelegerii de 

cooperare existente între cele două UAT-uri. 

În luna mai 2018, a avut loc vizita unei delegații din Raionul Nisporeni condusă 

de domnul președinte Ghenadie Verdeș. Vizita a avut ca principal scop semnarea 

Înțelegerii de Cooperare dintre Județul Timiș și Raionul Nisporeni, care extinde sfera 

cooperărilor existente pe mai multe arii.  

 

Astfel, ca urmare a semnarii acestui nou acord, cele două UAT-uri vor dezvolta 

diverse proiecte în comun. Primul proiect, aprobat în plenul Consiliului Județean Timiș, 

s-a concretizat prin organizarea  unei tabere școlare la Poieni Strâmbu – Timiș, pentru un 

grup de copii din Republica Moldova, având ca scop cunoașterea zonei Banatului. Acest 

proiect a fost realizat în luna  august 2018. 

 
În luna octombrie, o delegație a Consiliului Județean Timiș, condusă de dl 

președinte Călin-Ionel Dobra, a întreprins o vizită în Republica Moldova, la invitația d-

lui Vasile Bîtcă, fost ministru al Dezvoltării și Ghenadie Verdeș, președinte al Raionului 

Nisporeni. 

Întâlnirile avute cu membri ai Consiliului Raional și cu primari din Nisporeni i-

au oferit  posibilitatea de a identifica  câteva proiecte care urmează să fie materializate 

chiar începând cu anul 2019: Județul Timiș va dona Raionului Nisporeni o mașină de 

intervenție la incendii; împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Ansamblul Banatul și 

Ansamblul Folcloric din Nisporeni vor organiza mai multe turnee atât în Timiș, cât și în 



5 

 

Nisporeni; firmele care doresc să își prezinte produsele vor fi invitate la târgurile de 

afaceri de la Timișoara.  

Un moment special al vizitei a fost întâlnirea cu elevii Liceului Mircea Eliade 

care au organizat un spectacol în semn de mulțumire pentru vacanța deosebită pe care au 

petrecut-o vara trecută în Timiș, la Poieni Strâmbu. 

În cadrul vizitei s-a propus ca dintr-o viitoare delegație care va vizita Raionul 

Nisporeni să facă parte și câțiva primari pentru a identifica noi posibilități de colaborare. 

 

 
 

 

 

4.  Macedonia  

 

În luna mai 2018, domnul vicepreședinte Traian Stancu s-a deplasat la Skopje 

pentru a participa la întâlnirea IPA, întălnire organizată în cadrul ATOP.  

 

 

 

 

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

 

 

1. 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 preşedinţii în exerciţiu sau de către 
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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, 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 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.  

Ca și în anii precedenți, și în anul 2018 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. 

 

2.Agenția de Dezvoltare Regională Vest (AdR Vest)  

 

Înfiinţată în anul 1999, ADR 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 prosperitatea 

Regiunii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de 

restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă. 

În data  de 5 septembrie 2018 la sediul CJT a avut loc ședința Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei ședințe au fost aleși noul președinte, în 

persoana domnului Călin Ionel Dobra și vicepreședintele în persoana domnului Mircea 

Flaviu Bobora. 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.  

Prilejul a fost folosit şi în mod festiv pentru a marca în mod sărbătoresc 

aniversarea de două decenii de bună funcţionare. Agenţia este o interfaţă între 

autorităţile central ale statului şi mediul economic local sau administraţiile locale ce 

depun dosare cu proiecte extreme 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 intocmirea 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 20 de 

ani de activitate susţinută, au fost atrase în circuitul economic local nu mai puţin de un 



7 

 

milliard 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 preponderant în proiecte din mediul urban. 

Pentru cel rural şi agricol fiind alte structuri ce au facilitat investiţiile. O altă 

componentă importantă a fost şi pentru investiţii şi reabilitări în domeniul sănătăţii. 

,,Pentru întreaga regiune și în special pentru Consiliul Județean Timiș, astăzi la 20 de ani 

de activitate a Consiliului de Dezvoltare Regională, putem discuta de o dezvoltare 

strategică, putem discuta de finanțări atrase din fondurile europene pe diferite domenii. 

La 20 de ani, dintr-un singur calcul putem spune că acest program operațional regional 

gestionat de ADR a adus un plusvaloare dezvoltării județului Timiș și aici mă refer la 

infrastructura rutieră, la domeniul social, la educație, ceea ce cred în perspectiva 

următorului program de finanțare ne obligă pe noi să fim conectați la ceea ce înseamnă 

strategia de dezvoltare a județului Timiș”, a sintetizat activitatea agenţiei Călin Dobra. 

De-a lungul anilor, ADR Vest și CJT au colaborat pentru organizarea de 

evenimente de informare, conferințe naționale și internaționale. 

În luna aprilie 2018 domnul președinte Călin-Ionel Dobra a participat în calitate 

de membru în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest la Congresul European al 

Autorităților Locale, care a avut loc la Cracovia.   

Evenimentul s-a focusat pe prezentarea și dezbaterea unor soluții pentru a genera 

o calitate a vieții mai bună în orașele și regiunile noastre. Se schimbă sisteme de 

comunicare, crește accentul pe planificare urbană și regională, pe educație, sănătate, și 

pe o calitate cât mai ridicată a serviciilor pentru rezidenți. În acest context revitalizarea 

orașelor și a zonelor post-industriale reprezintă o parte importantă a dezvoltării durabile. 

Tehnologiile inovatoare sunt la îndemâna tuturor administrațiilor locale și se pot traduce 

rapid în îmbunătățirea imaginii unei regiuni. Investițiile în infrastructură sporesc 

calitatea vieții cetățenilor inclusiv modernizarea iliminatul stradal prin iluminare 

inteligentă pentru a economisi costurile energiei și atrage investitori. Industriile creative 

sunt inovative, axate pe cunoaștere și extrem de exportabile. Ele deja au o contribuție 

mai mare la PIB decât un număr de sectoare tradiționale din industrie. Acestea au nevoie 

de prevederi legale care să protejeze drepturile și interesele creatorilor.  

 

 

3. 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.  

În luna mai 2018, Serviciul Relații Externe și Protocol s-a implicat în organizarea 

participării și deplasării la Bruxelles la evenimentele ocazionate de Ziua Porților 

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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Deschise la instituțiile europene. Proiectul depus pentru participarea la eveniment a fost 

selectat de comisia de selecție printre primele 5 dintre toate solicitările europene, și 

astfel, județul Timiș a fost prezent, în calitate de participant de onoare, la Ziua Porților 

Deschise la Comitetul Regiunilor. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 

Turismului în Timiș (APDT) a organizat un stand de informare și promovare culturală, 

turistică și gastronomică și s-a bucurat de un real succes și interes din partea 

vizitatorilor.  

 
 

 

OPEN DAYS – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 2018 

 

Săptămâna europeană a regiunilor și 

orașelor este un eveniment anual care se desfășoară 

la Bruxelles pe durata a patru zile, timp în care 

funcționari din cadrul administraţiilor regiunilor şi 

oraşelor, precum și experți și reprezentanți ai 

mediului universitar au ocazia de a face schimb de 

bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării 

regionale și urbane. De asemenea, este o platformă 

recunoscută pentru dialog politic pe teme de 

dezvoltare a politicii de coeziune a UE și de 

sensibilizare a factorilor de decizie în privința 

importanței regiunilor şi oraşelor în procesul de 

elaborare a politicilor UE. Săptămâna europeană a 

regiunilor și orașelor este cel mai mare eveniment 

public de acest tip la nivel european.  

 În fiecare an, la începutul lunii octombrie 

vin la Bruxelles aproximativ 6000 de participanți și 

600 de vorbitori din toată Europa și din afara ei 

pentru a lua parte la un program ce cuprinde în jur 

de 100 de ateliere, dezbateri, expoziţii și 

manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema 

dezvoltării regionale și locale. În fiecare an, 

organizatorii adaptează programul la contextul 

specific al agendei UE. Participarea este gratuită.  

În luna octombrie 2018, o delegaţie a 

Consiliului Judeţean Timiş  a participat la  Open 

Days – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi 

Oraşelor, cel mai mare eveniment de informare 

tematică şi promovare regională organizat la 

Bruxelles de către consorţii formate din regiuni. Judeţul Timiş are un istoric de 

participare la acest eveniment, în special în calitate de organizator al unui eveniment, 

într-un consorţiu alcătuit din regiuni puternice, bazate pe o bună şi îndelungată 

colaborare.  
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Membrii delegației au participat la dezbateri, seminarii și ateliere de lucru 

organizate în cadrul Săptămânii Europeane a Regiunilor și Orașelor, dar s-au purtat, 

deasemenea, și discuții cu reprezentantii UNCJR din Bruxelles la sediul acestora, despre 

reorganizarea activității biroului și despre prioritățile președinției României a Consiliului 

UE.  

 

 
3. Adunarea Regiunilor Europene (ARE)  

 

Judeţul Timiş este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) încă din 

1994. Organizaţia care reuneşte peste 250 regiuni europene membre este cel mai 

important organism de lobby regional la nivel european şi îşi desfăşoară activitatea în 

trei comisii tematice: Comisia 1 pentru economie şi dezvoltare regională, Comisia 2 

pentru politică socială şi sănătate publică şi Comisia 3 pentru cultură, educaţie şi tineret. 

Pe lângă acestea 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), activitate 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 

(ale ARE sau regiunilor partenere, căutarea de parteneri, căutare de surse de finanțare 

pentru proiectele propuse etc.). 

De-a lungul anilor judeţul Timiş a fost puternic implicat în activitatea diferitelor 

comisii tematice deţinând chiar preşedinţia comisiilor 1 şi 2 şi implicit a Comitetului de 

conducere ARE. 

 

 

Academia de Vară 2018 a Adunării Regiunilor Europene 

 

În perioada 06-10 august 2018, dna Agneta Kardos, consilier superior în cadrul 

Serviciului Relații Externe a participat la seminariile organizate în cadrul Academiei de 

vară cu tema centrală “Patrimoniul cultural și rolul acestuia în creșterea atractivității 

unei regiuni”, mai ales că anul 2018 a fost și anul European al Patrimoniului cultural. 

Academia de vară a fost găzduită de județul Maramureș.  

Ca și organizația de bază și aceste programe și inițiative au fost reformate  pentru a le 

aduce mai aproape nevoilor membrilor. 

Delegații au avut ocazia să împărtășească experiențe despre modul în care patrimoniul 

cultural contribuie la vitalitatea și valoarea intrinsecă a regiunii. 
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Prin intermediul atelierelor interactive, participanții au explorat ce înseamnă patrimoniul 

cultural pentru factorii de decizie regionali și cum poate contribui acesta la atractivitatea 

regiunilor. 

 

Rețeaua Regională de Tineret (YRN) a Adunării Regiunilor Europei 

 

În luna noiembrie 2018 d-na Mirela-Carina Sinca – șef serviciu Relații Externe și 

Protocol- și dna Atena Chitoroagă – consilier superior în cadrul aceluiași serviciu - au 

participat la Reuniunea plenară de toamnă a Rețelei Regionale de Tineret (YRN) din 

cadrul Adunării Regiunilor Europei, care s-a desfășurat la Cascais, capitala europeană a 

tineretului în acest an.  

Evenimentul a reunit tineri reprezentanți ai diferitelor consilii județene sau  parlamente 

regionale pentru tineret din Europa, pentru a discuta subiecte fierbinți în topul agendei 

Uniunii Europene. 

 După prezentările și dezbaterile care au avut loc în cadrul atelierelor de lucru, 

participanții YRN s-au întâlnit si în cadrul comisiilor de specialitate pentru a discuta în 

profunzime subiectele propuse anterior, pentru a face schimb de bune practici în 

conformitate cu prioritățile fiecărui Comitet tematic și pentru a oferi contribuții 

valoroase Prezidiului privind calitatea educației în vederea unei viitoare poziționări a 

YRN în cadrul discuțiilor Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă.  
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Programul Eurodyssey 

EURODYSSEY 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 peste 30 ani 

de existenţă, au beneficiat de acest program peste 51 000 tineri din întreaga Europă.   

Acesta oferă tinerilor între 18 şi 30 de ani oportunitatea de a dobândi experienţă 

europeană în cadrul unui stagiu profesional efectuat pe o perioadă de trei până la şapte 

luni, într-una din regiunile membre în program. Stagiul le oferă acestora şansa unor 

experienţe multiculturale, posibilitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de 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. 

În cadrul programului Eurodyssee,  judeţul Timiş trimite şi primeşte anual între 4 

şi 5 stagiari, care efectuează stagii de practică pe o perioadă de 5 luni în diverse domenii 

conform pregătirii. 

 

Forumul Eurodyssey 2018 în Bruxelles, Belgia  

 

În luna aprilie 2018 o delegație CJT s-a deplasat la Bruxelles, în Belgia, pentru a 

participa la Forumul Eurodyssee și la evenimentele conexe acestuia, precum și la 

reuniunea Comitetului director.  
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Întâlnirea s-a dovedit a fi esențială  pentru a oferi informații utile tinerilor care 

caută un loc de muncă și sunt interesați de aderarea la rețeaua Eurodyssey. În plus, 

reprezentanților regiunilor membre ale programului Eurodyssey li s-a cerut să își aducă 

în mod activ contribuția la desfășurarea acestui eveniment și să inițieze dezbateri cu cei 

prezenți. 

A avut loc Adunarea Generală a programului, în cadrul căreia s-a discutat stadiul 

de implementare al programului, calendarul anual al acestuia, s-au discutat si s-au căutat 

soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă fiecare regiune în parte. 

În cadrul forumului s-a făcut o prezentare a noului site web al programului care va fi 

operational începând cu luna noiembrie 2018.  

  

 Toți participanții au convenit asupra faptului că organizarea unei sesiuni de 

instruire pentru tehnicienii din fiecare regiune membră ar fi utilă pentru aflarea modului 

de utilizare a noului site web și, de asemenea, la punerea în aplicare a noilor 

instrumente. 

 

Corespondenții Eurodyssey au fost invitați să participe la o sesiune de lucru 

dedicată discutării implementării operaționale a programului prin schimbul de bune 

practici, prezentarea lecțiilor învățate, brainstorming privind strategia de promovare a 

programului, precum și tehnici de îndrumare pentru aderarea la rețea a noilor membri. 

 

 

 

 

 Comitetul Director al Programului Eurodyssee  

 

În perioada 22-26 ianuarie 2018 dna Agneta Kardos s-a deplasat la Bruxelles 

pentru a participa la reuniunea Comitetului de pilotaj al Programului Eurodyssey și la 

reuniunea semestrială a echipei ARE  stabilită în cadrul reuniunii de la Nancy.    

 În cadrul reuniunii Comitetului de pilotaj s-a aprobat intrarea în rețeaua regiunilor 

membre a regiunii Trentino din Italia. S-a discutat despre o actualizare a textului statutului 

programului, precum și a textului Cartei calității programului.  

 

S-au prezentat două acțiuni pilot: 

 vizite de studiu pentru tineri și schimburi de tineri ”compagnonage”, propuneri 

ale regiunii Bruxelles. 

 propunerea Universității Cluny pentru asigurarea unui curs la o școală de vară 

privind mobilitatea tinerilor.  

S-a discutat despre modalități de a crește mobilitatea tinerilor mai puțin calificați.  

 

În luna aprilie 2018 la Bruxelles /Belgia ca un eveniment conex Forumului 

Eurodyssey, a avut loc și  reuniunea Comitetului director al programului. 

În perioada 16-18 octombrie 2018 d-na Agneta Kardos, consilier superior, s-a 

deplasat la Bruxelles/Belgia, pentru a participa la reuniunea Comitetului Director (CD) 

al Programului Eurodyssey al Adunării Regiunilor Europene (ARE) în calitatea sa de 

membru.  
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Principalele subiecte dezbătute, pe lângă cele statutare, s-au referit la stadiul 

dezvoltării proiectelor-pilot, stadiul de realizare a noului site al programului, întâlnirea 

cu managerii Erasmus+ din cadrul Comisiei Europene,Premiul Maximilian - Premiul 

European pentru Politică Regională și Locală. 

Membri Comitetului de Pilotaj au discutat probleme statutare. 

De asemenea, președintele programului a anunțat că în cadrul Comisiei 3 ARE, 

regiunea Varaždin a propus o inițiativă de stabilire a unui program de mobilitate pentru 

funcționarii publici din regiunile membre ARE. În acest scop, a fost creat un grup de 

lucru pentru a modela programul. Ideea principală este lansarea unui proiect-pilot în 

2019 și testarea acestuia cu corespondenții Eurodyssey. Filozofia "Eurodyssey" se va 

aplica acestei scheme de mobilitate a funcționarilor publici. 

 

 

Reuniuni statutare ale Adunării Regiunilor Europene 

Sesiunile plenare ale comisiilor Adunării Regiunilor Europene 2018 

 

În luna martie 2018, o delegație a CJ Timiș formată din doamna Agneta Kardos, 

consilier superior și domnul Mihai Ritivoiu, consilier județean, s-a deplasat la Arad 

pentru a participa la ședințele sesiuni de primăvară  ale comisiilor din cadrul ARE. 

În perioada 24-27 septembrie 2018 o delegaţie CJT formată din domnul Mihai 

Ritivoiu,  în calitate de preşedinte al Comisiei 2 ARE pentru Politică Socială și Sănătate 

Publică, precum și d-na Agneta Kardos, consilier superior, s-a deplasat la Novi Sad 

/Voivodina, Serbia, pentru a participa la sesiunea plenară a comisiilor, la reuniunea 

Comitetului Executiv ARE, precum și la dezbaterea privind situația migranților minori. 

A urmat o sesiune plenară a comisiilor ARE, în cadrul căreia  s-a anunțat și 

aderarea regiunii Sardinia/Italia la Programul Eurodyssey. Domnul Massimo Temussi, 

Directorul Agenției de ocuparea a forței de muncă din Sardinia, a prezentat politicile la 

nivel regional privind ocuparea forței de muncă. 
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Adunarea Generală a Adunării Regiunilor Europene, 2018 

 

În luna mai 2018, o delegație a CJ Timiș formată din doamna Agneta Kardos, 

consilier superior și domnul Mihai Ritivoiu, consilier județean, a participat la Adunarea 

Generală și la ședința Biroului de Conducere a ARE organizate la Lillehammer. 

Atât în cadrul Comitetului Executiv cât și al Adunării Generale au fost prezentate 

rapoartele de activitate ale președintelui, secretarului general, ale celor trei comisii de 

specialitate, precum și ale programelor pe ultimele 12 luni, s-au dezbătut probleme 

statutare. În cadrul AG au avut loc alegeri pentru pozițiile libere din conducerea 

organizației. Din aceste rapoarte s-a conturat o imagine a Adunării Regiunilor Europene 

ca fiind o organizație dinamică, adaptabilă, axată în special pe networking și schimb de 

experiență la nivel regional, pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, ARE s-a dovedit 

a fi un partener de încredere atât în ceea ce privește relațiile cu membrii săi, dar și cu alte 

organizații relevante pentru maximizarea beneficiul pentru membrii săi.  

S-a prezentat,deasemenea,câte un raport și pentru programele și inițiativele ARE: Rețeua 

Regională de Tineret, Academia de vară, Programul Eurodyssey. În cadrul biroului ARE 

s-a votat noua componență a acestuia s-au propus subiectele care să fie în atenția 

biroului pentru anul care urmează. S-a adoptat declarația: 

"Pentru o politică de coeziune modernă bazată pe rolul puternic al regiunilor". 

 

 Reuniuni ale Comitetului Executiv  

  

Reuniunile ComitetuluiExecutiv sunt organizate ca și evenimente conexe la alte reuniuni 

sau evenimente ale ARE: sesiunile plenare, adunări generale, conferințe, dezbateri.  

 

În perioada 23-26 ianuarie 2018, dl Mihai Ritivoiu - consilier județean și 

președinte al Comisiei 2 pentru politică socială și sănătate publică ARE, s-a deplasat la 

Bruxelles/Belgia, pentru a participa la Comitetului Executiv (CE) al Adunării Regiunilor 

Europene și la Conferința privind Potențialul autorităților locale din Turcia de a primi 

refugiați din Siria.  

 

În cadrul Comitetului Executiv Adunării Regiunilor Europene (ARE), membrii 

CE au discutat probleme statutare si de buget. S-au prezentat informări despre activitatea 

vicepreședinților organizației și a președinților comisiilor de specialitate. De asemenea s-

a prezentat o informare privind programele ARE și una privind proiectele in derulare. S-

au stabilit detaliile privind derularea alegerilor din cadrul organizației. Având în vedere 

că anul 2019 este an electoral pentru Parlamentul European s-au stabilit măsuri de 

pregătire a organizației în acest sens. 

s-a axat pe modul în care instituțiile publice colectează și generează cantități enorme de 

date în domenii variate precum șomajul sau poluarea aerului și modul în care aceste date 

pot fi reutilizate cel mai bine pentru a crea sau îmbunătăți atât serviciile publice, cât și 

cele private. Concluzia finală a fost că este nevoie să se schimbe percepția politică a 

datelor deschise și să fie văzută ca o ocazie de elaborare a politicilor.  
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În luna aprilie 2018, domnul Mihai Ritivoiu, consilier județean, președinte al 

Comisiei 2 ARE, s-a deplasat la Bruxelles pentru a participa la Convenția Anuală a 

Dezvoltării Incluzive, organizată de Directoratul General Ocuparea Forței de Muncă, 

Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene. 

 

În luna aprilie 2018, domnul Mihai Ritivoiu, consilier județean, președinte al 

Comisiei 2 ARE s-a deplasat la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Comitetului 

Consultativ al proiectului AMID. 

 

 

În perioada 10-12 aprilie 2018, în calitatea sa de consilier județean și președinte 

al Comisiei  2 pentru Politică socială și Sănătate publică ARE, dl. Mihai Ritivoiu s-a 

deplasat la Bruxelles/Belgia, pentru a participa la reuniunea Comitetului consultativ a 

proiectului AMID, un proiect al EASPD (European Association of Service Providers for 

Persons with Disabilities)-Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru 

Persoanele cu Disabilități. 

În cadrul acestui proiect, Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru 

Persoane cu Dizabilităţi şi AER lucrează pentru o mai bună integrare a migranţilor cu 

dizabilităţi. Proiectul va avea ca rezultat crearea unui Instrument Specific de Evaluare a 

Nevoilor,  și urmează să fie difuzat între toți actorii care se ocupă de evaluarea 

migranților.  

Parteneri în proiect sunt: instituții de cercetare si dezvoltare, asociații și 

organizații reprezentând interesele persoanelor cu dizabilități, autorități locale, prestatori 

de servicii pentru persoane cu dizabilități, organizații care lucrează cu persoane cu 

dizabilități din: Belgia, Cipru, Franța, Austria, Germania, Italia, Grecia, Finlanda 

În perioada 24-27 septembrie 2018 paralel cu sesiunea de toamnă a reuniunii 

plenare a comisiilor ARE de la Novi Sad /Voivodina a avut loc și reuniunea Comitetului 

Executiv ARE, precum și la dezbaterea privind situația migranților minori. 

A urmat o sesiune plenară a comisiilor ARE, în cadrul căreia  s-a anunțat și 

aderarea regiunii Sardinia/Italia la Programul Eurodyssey. Domnul Massimo Temussi, 
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Directorul Agenției de ocuparea a forței de muncă din Sardinia, a prezentat politicile la 

nivel regional privind ocuparea forței de muncă. 

Discuția s-a axat pe modul în care instituțiile publice colectează și generează cantități 

enorme de date în domenii variate precum șomajul sau poluarea aerului și modul în care 

aceste date pot fi reutilizate cel mai bine pentru a crea sau îmbunătăți atât serviciile 

publice, cât și cele private. Concluzia finală a fost că este nevoie să se schimbe percepția 

politică a datelor deschise și să fie văzută ca o ocazie de elaborare a politicilor.  

În perioada 9-12 octombrie 2018 d-na Agneta Kardos, consilier superior, s-a 

deplasat la Bruxelles/Belgia, pentru a participa la Reuniunea Consiliului Consultativ 

Comunitar (CAB) al proiectului AMiD - Acces la servicii pentru migranți cu dizabilități, 

precum și la întâlniri cu membrii secretariatului ARE, biroul de la Bruxelles.  

Obiectivul principal al întâlnirii l-a reprezentat evaluarea- Instrumentul de evaluare al 

nevoilor – unul din rezultalele principale ale proiectului (proiect cu termen de 

implementare decembrie 2019) - de către memrii CAB. 

În cadrul întâlnirii a fost făcută prezentarea situației actuale privind elaborarea 

”Instrumentului de evaluare a nevoilor” și colectarea feedbackului din partea 

membrilor CAB: 

Au fost, deasemenea, prezentate Rapoarte de țară din Austria, Finlanda, Grecia, Italia: 

rezultatele principale ale cercetărilor naționale prezentate via Skype. 

 

 

În perioada 04-05 decembrie 2018, în calitatea sa de președinte al Comisiei 2 

pentru Politici sociale și sănătate publică a Adunării Regiunilor Europene a participat la 

Bruxelles la Conferința organizată sub egida ARE privind economia participativă.  

Evenimentul a fost menit să crească gradul de conștientizare cu privire la evoluția 

mediului de afaceri. Economia și platforma participativă solicită noi modele de afaceri, 

dar și diferite tipuri de sprijin pentru cetățeni în rolurile lor de antreprenori, sau 

consumatori. 

La eveniment au participat părțile interesate din sectorul privat și public, 

specialiștii din industrie, antreprenorii și factorii de decizie politică care s-au angajat 

într-un schimb real de idei. 

Evenimentul a fost menit să crească gradul de conștientizare cu privire la evoluția 

mediului de afaceri. Economia și platforma participativă solicită noi modele de afaceri, 

dar și diferite tipuri de sprijin pentru cetățeni în rolurile lor de antreprenori, consumatori, 

lucrători.  

 

  

 

 

 

4. Euroregiunea Dunăre Criş Mureş Tisa (DKMT )  

 

Cooperarea transfrontalieră pe teritoriul Euroregiunii DKMT se desfășoară pe 

mai multe nivele între care nu există o delimitară strictă din punct de vedere al sferei de 

interes, aceste nivele suprapunându-se de cele mai multe ori. Toate județele membre ale 

Euroregiunii DKMT au legături transfrontaliere cu vecinii lor imediați. Multe dintre 
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acesteai se concretizează în proiecte comune, finanțate din programele de cooperare 

transfrontalieră. 

Instituțiile DKMT create prin protocolul de colaborare (Adunarea Generală, 

Secretariatul, Agenția de Dezvoltare, Grupurile de lucru) îndeplinesc un rol de 

coordonare, informare, dar mai ales un rol de decizie strategică privind dezvoltarea 

unitară și durabilă din punct de vedere economic, social, etc. a acestui spațiu, deoarece 

dezvoltarea uneia dintre aceste laturi (Regiunea de Vest, Regiunea Dél-Aföld și 

Provincia Voivodina) se poate imagina doar în contextul dezvoltării celorlalte două. Prin 

urmare, în afară de proiectele cu finanţare europeană pe care le implementează, 

Euroregiunea, prin agenţia sa de dezvoltare, a devenit 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. 

 

Președinția în exercițiu a Cooperării Regionale DKMT se schimbă anual, prin 

rotație. Astfel, în perioada iunie 2017 – mai 2018 aceasta a fost deținută de Provincia 

Autonomă Voivodina (Serbia) prin președintele Guvernului, Igor MIROVIĆ. 

 

 Principalele activități în fiecare an sunt câte două Adunări Generale ale 

Asociaţilor Agenţiei de Dezvoltare Euroregională DKMT Dunăre-Criş-Mureş-Tisa SRL 

Nonprofit de Utilitate Publică, respectiv Adunări Generale ale Cooperării Regionale 

DKMT. La fel au stat lucrurile și în anul 2018. 

La Adunarea Generală a Cooperării Regionale DKMT de la Novi Knezevac din 26 mai 

2018 a fost prezentat raportul privind semnarea protocolului Activarium, precum şi 

planurile de viitor, raportul privind activitatea Societăţii de Utilitate Publică Nonprofit 

SRL DKMT referitoare la proiecte, alte activități. Tot atunci a avut loc și predarea-

primirea funcţiei de președinte în exercițiu DKMT între domnii Igor Mirović – 

preşedintele Guvernului Provincial al Provinciei Autonome Voivodina și Călin-Ionel 

Dobra – președintele Consiliului Județean Timiș. 

În ceea ce privește proiectul de dezvoltare culturală după o dezbatere a 

proiectului din 2 martie, la 18 martie, la Arad, a avut loc  semnarea protocolului. 

Dintre proiectele care implică județul Timiș a fost prezentat proiectul ”Cross – 

border network for disaster resilience and emergency situations risks management” 

(Acronym: CBN), aflat pe lista de rezervă. În cadrul proiectului Agenţia de Dezvoltare 

DKMT va organiza 6 ateliere de lucru (40 de pers./workshop) cu participarea 

profesioniștilor români şi maghiari de la organizaţiile implicate în  gestionarea situațiilor 

de urgență (poliție, direcțiile pentru administrarea apelor, salvare, organizații 

responsabile de sănătatea publică şi  epidemii, instituții pentru protecția mediului, 

comisii de apărare) din județele Arad, Timiș și Csongrad. Proiectul ”Joint Employment 

Dreiven Inițiative” (JEDI), depus pe programul Interreg V-A strategic, în curs de 

evaluare la acea dată, prevede pe lângă elemente de dezvoltare a pieței de muncă, a ratei 

de ocupare a forței de muncă prin activități educative și investiții în infrastructură în 

județele Csongrad și Timiș. Proiectul nu focusează doar pe ceea ce se caută ci și pe cei 

care se află sub pregătire profesională în învățământ mediu și cel pentru adulți. Proiectul 

întrunește toate instituțiile de profil în ocuparea și pregătirea forței de muncă realizând o 

rețea de specialitate. 
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Sărbătoarea de la Triplex Confinium a avut loc în data de 26 mai. 

 

Între Adunările Generale ale Asociaţilor Agenţiei de Dezvoltare Euroregională 

DKMT Dunăre-Criş-Mureş-Tisa SRL Nonprofit de Utilitate Publică, respectiv 

Adunările Generale ale Cooperării Regionale DKMT hotărârile se iau prin procedură 

scrisă fără convocare.  

Astfel, în data de 4 aprilie 2018 a fost aleasă în funcţia de director al societăţii  

doamna Csókási Eszter Anna pe  perioadă determinată. Între  16 aprilie 2018 - 15 

octombrie 2020, directorul va exercita mandatul său în aceleaşi condiţii ca şi până în 

prezent, cu titlu gratuit.  

La 29 iunie 2018 membrii DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică au hotărât 

că sprijină participarea ca și partener la proiectul MUNIPARE – Resilient municipalities 

in the Danube Region a DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică și depunerea acesteia 

la grandul EEA and Norway Grands Found for Regional Cooperation 2017-2. Membrii 

împuternicesc pe doamna director Csókási Eszter Anna să asigure partea de cofinanțare 

necesară pentru realizarea proiectului de până la 10% a maxim 100.000 euro, din banii 

DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică, și în caz de evaluare pozitivă și finanțare a 

proiectului sprijină realizarea acestuia. 

La 17 august 2018 a avut loc adoptarea unei hotărâri fără convocarea Adunării 

Generale a Asociaţilor privind participarea în proiectul ”Cross- border network for 

disaster resilience and emergency situations risk management” , în condițiile financiare 

modificate de autoritatea de management. 

În ceea ce privește proiectul „Joint Employment-Driven Initiative (JEDI)” au 

avut loc două consultări fără convocare urmate de hotărâri. Hotărârea din 4 septembrie 

2018 privind contribuția proprie pentru proiectul: „Joint Employment-Driven Initiative 

(JEDI)”  în etapa Concept Note, iar în 1 octombrie 2018 hotărârea privind 

managementul proiectului. 

 

Adunarea Cooperării Regionale DKMT de la Timișoara, din data de 28 

noiembrie 2018 a avut ca principale puncte pe agendă prezentarea concepției Timișoara 

capitală culturală 2021 și prezentarea concepției Novi Sad- capitală culturală 2021 

focusând pe întrebarea Cum se pot dezvolta proiectele prin contribuția membrilor 

DKMT, prezentarea proiectelor DKMT SRL nonprofit de utilitate publică aflate în 

derulare, adoptarea bugetului Secretariatului DKMT.  

Reprezentanții Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 și Fond Novi 

Sad 2021 – Capitală Culturală Europeană au descris activitățile exprimându-și dorința de 

a colabora atât între ele cât și cu membrii Cooperării Regionale Dunăre–Criş–Mureş–

Tisa. 

 În cadrul informării despre proiectele Agenţiei de Dezvoltare Euroregională DKMT 

Dunăre-Criş-Mureş-Tisa SRL Nonprofit de Utilitate Publică cele care implică județul 

Timiș sunt:   ” Joint Employment-Driven Initiative (JEDI)” a fost aprobat în faza notei 

concepuale și s-a semnat contractul de finanțare. Realizarea fazei de notă conceptuală a 

proiectului a început la 1 octombrie 2018. 

”Cross – border network for disaster resilience and emergency situations risks 

management (Acronym: CBN)” a ajuns în faza de încheiere a contractului de finanțare. 
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În data de 2 august 2018 a sosit scrisoarea de la secretariatul comun Interreg V-A 

România-Ungaria în care partenerul conducător este înștiințat despre finanțarea 

proiectului. De la condițiile inițiale, au fost diminuate cu 50%  următoarele poziții ale 

bugetului aferent DKMT SRL nonprofit de utilitate publică: 

- elaborare material didactic și anexe 

- pregătiri ale pedagogilor 

- organizare concursuri de situații de urgență 

- tabără de situații de urgență pentru copii 

- organizare workshopuri de specialitate 

- elaborare strategie comună 

”MUNIPARE – Resilient municipalities in the Danube Region” care se a fost depus la 

EEA and Norway Grands Found for Regional Cooperation 2017-2 în luna iunie 2018 

este în faza de evaluare. Fiind vorba despre un concurs de proiecte în două etape acum a 

fost depus doar conceptul proiectului urmând ca fondul și bugetul proiectului să fie 

elaborat în continuare. Proiectul este în domeniul siguranței de urgență, scopul acestuia 

fiind  încurajarea colaborării între orașe și regiuni în domeniul situațiilor de urgență. 

O problemă rămasă în dezbatere este calitatea de membru a DKMT în AEBR – 

Association of European Border Regions. În ultimii doi ani s-a plătit doar jumătate de 

cotizație, iar acum trebuie plătită cotizație întreagă. V-a trebui gândit, pe parcursul 

anului 2019, dacă se dorește menținerea calității de membru începând cu ianuarie 2020.  

Ca exemplu de colaborări ca urmare a calității de membru EABR poate fi dat 

Workshopul pentru specialiști în domeniul sănătății de la Szeged din 23 august 2018 

unde specialiști din domeniul sănătății din euroregiunea Meuse-Rhine, reprezentanți ai 

WHO și Euregha, au venit în vizită dorind să cunoască proiectele din domeniul sănătății 

care au fost sau vor fi realizate în euroregiunea DKMT ca și proiecte transfrontaliere. Un 

alt scop este realizarea de contacte cu specialiști din domeniul sanitar din euroregiunea 

noastră. 

 

 

Activarium  

 

Prima variantă a protocolului programului ”Activarium” a fost prezentată la Arad 

în data de 2 martie 2018. În perspectiva anului 2021, când Timișoara – susținută de Arad 

și Novi Sad vor fi capitale culturale europene, se dorește realizarea unei rețele de 

informare vizuală despre programele culturale din regiunile membre ale DKMT. 

 

 În acest fel, va fi îmbogățită oferta de activități și programe culturale pentru 

cetățenii acestor regiuni și oaspeții care vor vizita cele două capitale culturale. Varianta 

finală a protocolului de colaborare a fost semnată la Arad în data de 18 mai, de către 

președinții entităților regionale. 
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        Semnarea protocolului de înființare a consorțiului euroregional Activarium 
 

 

Triplex Confinium 2018 

 

În data de 26 mai 2018 s-a sărbătorit ziua DKMT la Triplex Confinium. În 

continuarea zilei a avut loc, la Novi Knezevac (Serbia), Adunarea Generală a cooperării 

DKMT. Pe ordinea de zi au fost: raportul privind activitatea referitoare la proiectele în 

care este parte Societatea de Utilitate Publică Nonprofit DKMT SRL, raportor fiind 

Csókási Eszter, directoarea Societăţii, adoptarea bugetului Secretariatului DKMT, 

înmânarea premiilor de excelență DKMT celor mai semnificative proiecte, urmată de o 

scurtă prezentare a proiectelor. Din Timiș, a fost premiat proiectul ”Valorificarea 

potențialului turistic transfrontalier, incluzând piste de cicloturism de-a lungul râului 

Bega, în aval de Timişoara”. La acest proiect Consiliul Județean Timiș a participast în 

calitate de partener.                                                                                               

 

Tot cu ocazia acestei Adunări Generale a DKMT, a avut loc predarea-primirea 

funcției de președinte în exercițiu al DKMT. Astfel, domnul Călin-Ionel Dobra, 

președintele Consiliului Județean Timiș, a preluat pentru un an președinția cooperării 

euroregionale. 
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Preluarea de către județul Timiș a președinției cooperării euroregionale DKMT de la Regiunea Autonomă 

Vojvodina (Serbia)  

 

 

 

c. Iniţierea, implementarea unor proiecte interregionale cu finanţare 

europeană  

 

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

Consiliului Județean Timiș, 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. 

 

ACSELL  
În luna iunie 2018, Serviciul Relații Externe și Protocol a depus un proiect spre 

finanțare din fonduri europene prin programul INTERREG EUROPE, în parteneriat cu 

mai multe regiuni europene. Denumit ACSELL - ACcelerating SmE innovation 

capacities with a Living Lab approach - Accelerarea capacității de inovare a IMM-urilor 

printr-o abordare Living Lab, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea socio-economică 
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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 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. 

Parteneriatul în proiectul ACSELL este format din:  

- Universitatea Karl Eberhard din Tübingen, Baden Württemberg (+ Centrul de 

Transfer pentru Inovare Socială și Tehnică Steinbeis, Smart Home & Living, 

Innolabs) - Germania 

- Consiliul Județean Timiș - România 

- Regiunea Danemarka de Nord - Danemarca 

- Regiunea Friuli Venezia Giulia - Italia 

- Guvernul Scotian - Regatul  Unit al Marii Britanii 

- Parcul Tehnologic Ljubljana - Slovenia 

- Regiunea Bruxelles Capital, Agenția pentru Inovare și Antreprenoriat - Belgia  

- Universitatea de Științe Aplicate Thomas Moore (LiCalab) - Belgia – partener 

consultativ 

Proiectul are un buget de aprox. 165 000 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 se numără activități de 

twinning, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între parteneri.  

 

 

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

În ceea ce priveşte activităţile de protocol pe parcursul anului 2018, Serviciul 

Relaţii Externe și Protocol a organizat primirile delegaţiilor oficiale la CJ Timiș, 

asigurând desfăşurarea acestor primiri conform uzanţelor protocolare în cooperare cu 

Protocolul Naţional şi Îndrumătorul de Protocol.  

 

 

 

Primirea delegațiilor regiunilor, țărilor străine, a ambasadorilor, consulilor 

 

Au fost primiți la sediul CJ Timiș de către domnul președinte Călin-Ionel Dobra 

ambasadorii în România ai următoarelor țări: Austria, Israel și Republica Slovacă și 

Cehă, care au vizitat Județul Timiș si au dorit să poarte discuții cu autoritățile publice 

locale.  

 De asemenea, în luna octombrie 2018 a avut loc vizita Corpului Diplomatic 

acreditat la București și membrii atașați pe lângă ambasade, ca parte a vizitei de 

promovare și documentare pe care au desfășurat-o  în mai multe județe ale țării. 
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Pentru Consiliul Județean Timiș a fost o oportunitate extraordinară să fie gazda 

unei asemenea delegații extrem de importante având astfel ocazia de a ne face cunoscuți 

și de a interacționa direct cu o serie de înalți diplomați cărora li s-a prezentat activitatea 

economică, turistică și culturală a regiunii, fiind evidențiat potențialul de dezvoltare al 

județului Timiș în mai multe domenii.  
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           Președintele Consiliului Județean Timiș în discuție cu ES dl. Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România 

 

 

În luna februarie 2018, a avut loc la Timișoara vizita Principesei Asaea Reyna di 

Savoya pentru a purta discuții legate de promovarea istoriei familiei de Savoya în 

Timișoara. 

În luna februarie 2018 a fost primit la sediul CJ Timiș E.S. Marco Giungi, 

ambasadorul Italiei în România, care a venit însoțit de reprezentanți ai Institutului Italian 

de Cultură București, Institutului de Comerț Exterior Italian la București, Confindustria 

România, Camerei de Comerț Italiană pentru România și Consulatului Onorific al Italiei 

la Timișoara. Cu această ocazie au fost purtate discuții pentru posibile investiții italiene 

în județ, precum și pentru facilitarea creșterii forței de muncă disponibile în județ.  

S-a discutat despre potențialul de dezvoltare al județului nostru și despre colaborarea 

bilaterală. De asemenea, oaspeții italieni au ridicat problema lipsei forței de muncă în 

Timiș. În acest context, în cadrul discuțiilor au fost avansate posibile soluții, printre care: 

relocarea de forță de muncă, dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual și 

inovația tehnologică 

În luna aprilie 2018, a avut loc la Timișoara vizita domnului Shuji Kogi, Secretar 

general al EU Japan Fest Japan Committee pentru a purta discuții cu autoritățile locale 

pe tema Timișoara Capitală Culturală 2021 și promovarea patrimoniului nipon în cadrul 

unor evenimente culturale. 
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În luna mai 2018 a avut loc la Timișoara vizita unei delegații din Republica 

Moldova condusă de Ghenadie Verdeș, cu scopul de a semna Acordul de Cooperare 

dintre Județul Timiș și Raionul Nisporeni.  

În luna iulie 2018, a avut loc vizita domnului Victor Negrescu, Ministru Delegat 

pentru Afaceri Europene, cu scopul de a discuta despre tematicile prioritare și 

evenimentele pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene în primul 

semestru al anului 2019. 
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Organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate 

 

Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat deplasările în ţară şi în 

străinătate ale preşedintelui CJ Timiș, precum şi ale membrilor CJ Timiș trimişi în 

diverse misiuni în ţară şi peste hotare. A pregătit, deasemenea, materialele de lucru 

pentru evenimentele la care au participat delegațiile CJ Timiș. 

În luna februarie 2018 o delegație a CJ Timiș condusă de dl președinte Călin -

Ionel Dobra, formată din Mihai Ritivoiu - consilier județean, Mirela-Carina Sinca – Șef 

Serviciu Relații Externe și Ruxandra Adam, consilier superior s-a deplasat la Bruxelles, 

Belgia pentru a reprezenta județul Timiș la expoziția anuală de turism și purta discuții cu 

reprezentanții biroului UNCJR Bruxelles. 

 

Ținând cont de faptul că în cursul anului 2019  urmează să organizăm și noi un 

eveniment  similar în Bruxelles,  am participat la Festivalul EuRoCultura pentru a vedea 

cum se desfășoară acest gen de evenimente, ideea fiind că în fiecare an o regiune este 

pusă în lumina reflectoarelor.  
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Pe de alta parte, inclusiv pentru pregătirea anului 2021 (Timișoara - Capitală 

culturală europeană) a fost o foarte bună oportunitate să fim prezenți în cadrul acestei 

manifestări. 

În cursul acestor zile delegația a avut o întâlnire și cu europarlamentarul Maria 

Grapini, pentru a discuta despre evenimentele care se organizează în Parlamentul 

European cu ocazia centenarului și a președentiei, în vederea posibilității de a organiza 

evenimente comune cu Consiliul Județean Timiș.  

Serviciul Relații Externe și Protocol a depus la începutul anului 2018 dosarul de 

cerere de participare a județului Timiș la acest eveniment, împreună cu un consorțiu 

format din mai multe regiuni europene, din diverse țări. Proiectul de eveniment a fost 

acceptat de către Comitetul Regiunilor și, prin urmare, Consiliul Județean Timiș a fost 

co-organizator al unuia dintre seminariile acestei Săptămăni, la Bruxelles. Titlul 

seminarului a fost “Rolul și provocările patrimoniului cultural în Europa viitorului” si a 

avut loc în 9 octombrie 2018. Acest eveniment a oferit  oportunitatea schimbului de 

informații și bune practici, a generat idei și, mai ales, a pus  în valoare județul Timiș, în 

special în contextul asumării de către Timișoara a obligațiilor de valorificare a 

patrimoniului cultural care derivă din asumarea titlului de Capitală Culturală Europeană 

2021.  
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Organizarea și participarea la evenimente oficiale  

 

Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat evenimente oficiale cu 

participarea preşedintelui CJ 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).  

 

 

Serviciul Relații Externe și Protocol a pregătit şi participat în fiecare an la 

organizarea acţiunilor de marcare a Zilei Județului, Zilei Armatei, Zilei Drapelului, 

Zilei Forțelor Terestre, Zilei Veteranilor de Război, Zilei Europei, Comemorarea 

Eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, Zilei Eroilor, Zilei Timișoarei, Zilei 

Imnului, a Zilei Naţionale a României, Zilei Unirii Principatelor Române.  

 

 

 

 

Serviciul Relații Externe și Protocol a pregătit participarea, în fiecare an, a președintelui 

Consiliului Județean Timiș la festivitățile de sărbătorire a Zilelor Naționale ale țărilor 

partenere, mai ales ale celor care au Consulate la Timisoara, precum Franta, Germania, 

Austria, Spania, Mexic, Peru, Serbia etc. 
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Președintele Consiliului Județean Timiș la sărbătorirea Zilei Naționale a Franței, Timișoara, iulie 2018 

 

 

Alte activități de protocol 

 

Serviciul 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 CJ Timiș, efectuând corespondenţă pentru diverse ocazii.  

 

În funcţie de ocazie, Serviciul 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 titulaturile 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 
 

Serviciul Relaţii Externe și Protocol  a asigurat consilierea şi sprijinul Comisiei 

pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă. 

 

De asemenea, Serviciul Relaţii Externe și Protocol a asigurat legătura și 

comunicarea cu ministerele din România pentru organizarea anumitor vizite sau 

evenimente, cu Guvernul României și alte instituții, organizații de la nivel național și 

internațional pentru acțiuni, vizite protocolare, participări la evenimente. 

 

 

 


