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Introducere
Privind retrospectiv la bilanțul anului 2019 în ceea ce privește activitatea Serviciului de Relații Externe
și Protocol, se cuvine să precizăm că a fost un an relevant pentru județul nostru în ceea ce privește creșterea
vizibilității la nivel european și internațional. 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.
Prima jumătate a anului 2019 a stat sub semnul mandatului exercitat de România la Președinția
rotativă a Consiliului Uniunii Europene, prin prisma căruia au fost organizate 8 evenimente de amploare
cu specialiști din statele membre ale Uniunii Europene la Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul de
Relații Externe și Protocol, în colaborare cu ministerele de resort. Astfel, am avut ocazia de a contribui la
organizarea cadrului necesar în care au fost formulate o serie de decizii de importanță majoră în legătură cu
multe dintre politicile UE, cum ar fi cele din domeniul social, al energiei și al schimbărilor climatice, piața
unică digitală, precum și securitatea internă a UE sau Uniunea Economică și Monetară.
Prin intermediul evenimentelor pe care le-am organizat în Timiș, am reușit să situăm județul nostru în
cadrul procesului decizional european, fapt ce a reprezentat o responsabilitate majoră, dar, în același timp, și
o excelentă oportunitate de afirmare și de promovare. În acest context, găzduirea a aproximativ 600 de
experți din toate colțurile continentului ne-a oferit ocazia de a le pune la dispoziție prezentări detaliate ale
judeţului nostru, ale tradițiilor și ale obiectivelor turistice și culturale, ținând mereu cont de beneficiile pe care
le putem aduce, pe termen lung, pentru județul Timiș și pentru Timișoara. În urma acestor vizite, care au fost
apreciate ca o mare reușită din punct de vedere al relațiilor externe și de către ministerele partenere, delegații
europeni au aflat despre potențialul regiunii noastre, manifestându-și interesul de a reveni aici, mai ales în
2021, an în care Timișoara va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii.
Mai mult decât atât, anul 2019 a avut o semnificație cu atât mai aparte cu cât am celebrat împlinirea
unui secol de administrație românească în Banat. Centenarul Marii Uniri s-a desăvârșit, simbolic, în Timiș
la sfârșitul lunii iulie, atunci când am marcat Ziua Județului prin mai multe zile de manifestații, ceremonii și
ședințe festive. Cu acest prilej, Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol, a
considerat oportună invitarea unor delegații oficiale din regiunile noastre partenere, pentru a sărbători
împreună, dar și pentru a aprofunda, astfel, relațiile de prietenie și colaborare cu acestea. Au dat curs invitației
4 delegații străine, a căror găzduire a fost în sarcina serviciului până la cele mai mici detalii. Aceste vizite
oficiale s-au dovedit foarte utile atât pentru revizuirea termenilor din cadrul parteneriatelor deja
existente, cât și pentru că au dat naștere unor noi direcții de cooperare benefice pentru județul nostru.
Reprezentativă este, mai ales, Semnarea Intenției de Cooperare cu Provincia Voivodina din Serbia, prin
care părțile s-au angajat să-și unească eforturile şi resursele, în scopul dezvoltării armonioase şi sustenabile a
celor două comunităţi locale. Programul cultural și artistic, reconstituirea momentelor istorice și spectacolele
au reprezentat un bun prilej de promovare a județului, mai ales pentru că de partenerii noștri din Ungaria,
Serbia, Republica Moldova și Germania ne leagă și o proximitate din punct de vedere geografic. În ultimii
ani, numărul de investitori, dar și de turiști din aceste țări este în continuă creștere, motiv pentru care profităm
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de fiecare ocazie pentru a crește vizibilitatea potențialului investițional, a domeniilor de interes și a atracțiilor
timișene.
Județul nostru are o tradiție în ceea ce privește bunele relații cu numeroși parteneri străini, între care
se remarcă și Regiunea Veneto din Nordul Italiei. De aceștia ne leagă o colaborare trainică ce datează de
aproape două decenii, concretizată mai ales prin proiecte în domeniul sănătății, iar anul 2019 a reprezentat
momentul propice pentru a duce acest parteneriat într-un stadiu mai avansat decât a fost până acum, prin
extinderea sa pe mai multe domenii de interes comun. Cu scopul primordial de a crea legături mai puternice
între instituțiile de cercetare și educație, universități, asociații și organizații neguvernamentale cu activități
economice la nivel local, în primăvara anului 2019 Serviciul de Relații Externe și Protocol a demarat
procedurile necesare semnării unui Acord de Înțelegere cu Regiunea Veneto din Italia. S-au reînnoit,
astfel, termenii colaborării cu județul Timiș și în sectoare precum cel al administrației publice, comerțului și
economiei, științei și tehnologiei, agriculturii și silviculturii, turismului, al sănătății, sportului, educației și
formării, nefiind însă neglijate nici marile rețele de transport sau gestionarea teritorială și valorificarea
patrimoniului cultural și de mediu.
În cadrul activității desfășurate de Serviciul de Relații Externe și Protocol, am acordat o importanță
deosebită, în acest an, manifestărilor din luna decembrie, având în vedere că 2019 a fost anul în care am
marcat 30 de ani de la izbucnirea Revoluției anticomuniste ce a eliberat țara noastră de sub regimul
opresiv. Ca în fiecare an, Serviciul nostru a venit în sprijinul organizării ceremoniei aferente Zilei Naționale a
României, a momentelor solemne de comemorare a victimelor Revoluției din 1989 și de elogiere a
revoluționarilor care au luptat pentru libertate, prin implicarea directă în pregătirea mesajelor oficiale și prin
gestionarea unor aspecte logistice.
Anul 2019 a fost reprezentativ și pentru activitatea regiunii noastre ca parte a Euroregiunii Dunăre
– Criș – Mureș – Tisa, deoarece a coincis, în prima parte a anului, și cu deținerea Președinției rotative a
DKMT. De aceea, această perioadă s-a dovedit a fi o șansă foarte mare pentru autoritățile și comunitățile
românești, dar și pentru cele euroregionale de a prezenta experților europeni prezenți la reuniuni aspecte
privind dezvoltarea economică și boom-ul investițional ale județului și ale regiunii extinse, dar și de a
promova turismul în zonă. În acest scop, au fost facilitate o serie de întâlniri, conferințe, seminarii în cadrul
cărora s-a militat în mod permanent pentru interesele comune ale Euroregiunii, spre exemplu intrarea
României în spațiul Schengen sau accelerarea tratativelor dintre UE și Serbia privind aderarea. În urma
tuturor activităților întreprinse prin intermediul Serviciului de Relații Externe și Protocol și al
Secretariatului DKMT, județul nostru a avut în vedere, și în acest an, îmbunătățirea cadrului de cooperare
transfrontalieră al Euroregiunii, prin beneficii de infrastructură care să ducă la creșterea nivelului de trai al
locuitorilor săi. Mandatul a fost predat în luna mai către județul Bács-Kiskun din Ungaria.
Pe parte de dezvoltare strategică, tot în decursul anului 2019 putem vorbi despre un al treilea mandat
deținut de către Timiș, de această dată în cadrul colaborării durabile din ultimii 20 de ani cu ADR Vest. În
acest sens, domnul Călin-Ionel Dobra a exercitat funcția de Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest pe care a preluat-o în toamna anului 2018 și care a fost predată, la încheierea mandatului
rotativ, către Președintele Consiliului Județean Hunedoara. Prin apartenența la această instituție
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neguvernamentală în calitatea de administrație locală, Consiliul Judeţean Timiş a organizat diverse
evenimente de informare, conferințe naționale și internaționale care au generat atrageri de fonduri și investiții
în domenii precum infrastructura sau educația. Serviciul de Relații Externe și Protocol a depus toate eforturile
în a asigura cadrul necesar pentru aceste întâlniri de studiu și vizite instituționale în țară și în străinătate,
menite să faciliteze legături eficiente între autorităţile centrale ale statului şi mediul economic local, inclusiv
o vizită de studiu a Președintelui Consiliului Judeţean Timiş în Portugalia, împreună cu membri ai Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Regiunii Vest România. Prin intermediul tuturor acestor acțiuni, s-au
concretizat numeroase proiecte de investiții și oportunități de afaceri fundamentate care au atras fonduri
importante în circuitul economic local. Alături de Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest),
Serviciul de Relații Externe și Protocol a organizat și în acest an întâlniri de studiu și vizite instituționale
menite să faciliteze legături eficiente între autorităţile centrale ale statului şi mediul economic local.
Anul 2019 a fost un important pas înainte în domeniul inițierii unor relații bilaterale noi cu state
precum Republica Cehă, Federația Rusă, Republica Populară Chineză sau Regatul Belgiei. Acestea au
fost facilitate prin participarea unor delegații din partea Consiliului Județean Timiș în aceste țări la misiuni
economice multisectoriale, la târguri și evenimente de promovare a județului, la vizite de studiu și schimb de
experiență, la conferințe internaționale și la sesiuni de lucru, fiind organizate de către Serviciul de Relații
Externe și Protocol. O parte din aceste vizite au început deja să își arate roadele încă din același an, prin
participarea acestora la evenimente organizate în județul Timiș care dovedesc interesul pentru dezvoltarea și
continuitatea relațiilor de cooperare inițiate.
În paralel, județul nostru a găzduit, în decursul acestui an, vizite numeroase ale oficialităților de rang
înalt, între care remarcăm Ambasadorii Canadei, Statelor Unite ale Americii, Regatului Spaniei,
Republicii Populare Chineze, Macedoniei de Nord, ai Regatului Belgiei, Republicii Croația, Bosniei și
Herțegovinei, Republicii Coreea sau Republicii Socialiste Vietnam. O mare parte din aceste vizite s-au
desfășurat în premieră la noi în județ, fiind o excelentă oportunitate pentru serviciul nostru de a întreprinde
acțiuni cu caracter protocolar menite să stârnească interesul Excelențelor Sale față de potențialul investițional,
turistic și cultural al Timișului.
În calitatea sa de membru în diverse în organisme, structuri, reţele şi instituţii europene, județul
Timiș îndeplinește, anual, activitățile și atribuțiile corespunzătoare, participând la ședințe plenare și la sesiuni
de lucru atât în mediul virtual, cât și prin deplasări efectuate de către reprezentanți ai serviciului nostru
însărcinați cu menținerea legăturilor cu aceste organisme.
Prin prisma colaborării Serviciului de Relații Externe și Protocol cu UNCJR, organism din care
județul Timiș face parte, anul 2019 a presupus transmiterea de răspunsuri la consultări naționale și europene
și preluarea propunerilor de parteneriat în cadrul unor proiecte europene, la fel ca în anii precedenți.
Activitatea din cadrul Comitetului Regiunilor s-a concentrat, în 2019, pe reprezentarea Timișului la
Summit-ul European al Regiunilor și Oraşelor de la București și la European Week of Regions and
Cities (EWRC) – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor, unde delegația noastră a participat la
seminarii pe fiecare domeniu de activitate, a promovat potențialul turistic al Timișului printr-un stand cu
produse tradiționale și a co-organizat un eveniment propriu, în colaborare cu alte trei regiuni partenere.
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Pe lângă aderarea din acest an la Inițiativa Orașe și Regiuni pentru Integrare ca platformă instituită
pentru construirea orașelor incluzive și pentru asigurarea coeziunii sociale, județul Timiș are calitatea de
membru și în Adunarea Regiunilor Europene, în cadrul căreia dl. consilier județean Mihai Ritivoiu
îndeplinește calitatea de Președinte al Comisiei 2 pentru Politici sociale și Sănătate publică, fiind validat
pentru încă un mandat în decursul acestui an. Apartenența la acest organism a presupus, pentru serviciul
nostru, pregătirea și participarea la reuniunile plenare statutare, la acțiunile planificate în cadrul Comisiei
ARE pentru Politici Sociale și Sănătate Publică, la Adunările Generale aferente, la comisiile speciale și la
diverse dezbateri și evenimente de schimb de experiență.
Beneficiile apartenenței la astfel de organisme europene rezidă în oportunitățile de dezvoltare a
cooperării interregionale și de atragere de fonduri pentru județul Timiș, concretizate prin implicarea
Serviciului de Relații Externe și Protocol în diverse proiecte derulate cu finanțare din partea Uniunii
Europene, cum ar fi ‘Together for Cohesion: Let's REUnite!’, ‘AMiD - Acces la servicii pentru migranții
cu dizabilități’ sau ‘ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach’.
Activitatea serviciului pe anul 2019 poate fi structurată pe următoarele mari domenii:
I.

Organizarea evenimentelor aferente mandatului exercitat de România la Președinția
Consiliul Uniunii Europene

II.

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

III.

Activităţi de protocol

IV.

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.

Organizarea evenimentelor aferente mandatului exercitat de România la Președinția
Consiliul Uniunii Europene

În prima jumătate a anului 2019, România a exercitat Președinția rotativă a Consiliului Uniunii
Europene, perioadă în care Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul de Relații Externe, a organizat 8
evenimente de amploare cu participarea a sute de experți din statele membre ale UE, pe diferite tematici
de interes la nivel european.
Având ca motto "Coeziunea, o valoare europeană comună", Președinția României s-a concentrat, în
decursul celor 6 luni, pe definirea unei Uniuni mai puternice, mai inclusive și mai aproape de cetățenii săi,
prin promovarea coeziunii atât între statele membre, regiunile şi comunitățile sale, cât şi în rândul cetățenilor.
În acest sens, România a acționat în vederea obținerii unor rezultate concrete care să pună în evidență
valoarea adăugată a Uniunii în rândul cetățenilor europeni. Cu această ocazie, județul nostru a îndeplinit un
rol important în facilitarea cadrului necesar pentru dezbaterea temelor de actualitate, context în care serviciul
nostru s-a ocupat de organizarea tuturor reuniunilor de specialiști care au avut loc în zona de vest a țării.
Pe perioada celor 6 luni, în cadrul celor peste 300 de evenimente organizate în România au fost
formulate o serie de decizii de importanță majoră în legătură cu multe dintre politicile UE, cum ar fi cele din
domeniul social, al energiei și al schimbărilor climatice, piața unică digitală, precum și Securitatea internă a
UE sau Uniunea Economică și Monetară. Președinția României la Consiliul UE a facilitat avansarea unor
dosare foarte importante, pe teme precum piața unică digitală, directiva pentru gazele naturale, Uniunea
bancară, condiții de muncă transparente și previzibile, emisii reduse de CO2 de la camioane, îmbunătățirea
securității cărților de identitate sau întărirea poliției de frontieră și garda de coastă la nivel european.
Indiferent de tematica specifică, la toate reuniunile organizate de pe întreg teritoriul ţării s-a ţinut cont
de respectarea egală a drepturilor și a libertăților tuturor cetățenilor, de promovarea intereselor României și
de instituirea dialogului ca instrument principal al procesului de luare a deciziilor, urmărindu-se permanent
avansarea dimensiunii sociale, combaterea antisemitismului, a xenofobiei și a discursului de ură. Aceste
deziderate au fost respectate și prioritizate și în cadrul evenimentelor pe care le-am organizat la noi în județ,
drept urmare am primit numeroase remarci pozitive la finalul mandatului, atât din partea participanților, cât
și din partea colaboratorilor din cadrul ministerelor românești.
De asemenea, este important să precizăm că au existat patru piloni cheie în programul de priorități al
Preşedinţiei României: Europa convergenței, Europa siguranţei, Europa ca actor global şi Europa
valorilor comune. Din perspectiva valorilor comune europene, pe durata mandatului României s-a urmărit
stimularea solidarității și a coeziunii Uniunii, prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării,
egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și prin creșterea implicării cetățenilor
și, în special, a tinerilor în dezbaterile europene. Județul Timiș a fost, astfel, promotor al acestor valori prin
evenimentele desfășurate de către serviciul nostru.
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Exercitarea, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului
2019 a situat țara și, implicit, județul nostru în interiorul procesului decizional european, fapt ce a reprezentat
o responsabilitate majoră, dar, în același timp, și o excelentă oportunitate de afirmare și de promovare. În
acest context, județul Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol din cadrul Consiliului
Județean Timiș, a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor ministerelor din România cu privire la găzduirea, la
sediul instituției, a numeroase sesiuni de lucru cu participarea experților europeni. Mai mult, Consiliul
Județean Timiș a venit în sprijinul organizării acestor evenimente prin implicarea directă în pregătirea lor și
gestionarea unor aspecte logistice.
Reuniunile de lucru cu participarea experților europeni au debutat, în luna ianuarie, cu Întâlnirea
Grupului de lucru al experţilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (EGMIT). Grupul
s-a reunit pentru a împărtăşi soluţii inovative care să ducă la îndeplinirea obiectivului general al UE, acela de
reducere a emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030. Prioritară este, mai ales, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră din sectoarele care nu sunt încă incluse în domeniul de aplicare al sistemului UE de
comercializare a emisiilor (ETS), precum clădirile, agricultura (alte emisii decât cele de CO2), gestionarea
deșeurilor, transporturile (excluzând transportul aerian și maritim), industria, aprovizionarea cu energie și
utilizarea produselor.
La sfârșitul aceleiași luni a avut loc și Reuniunea Grupului de lucru al experţilor privind adaptarea
la schimbările climatice (EGA), având, ca teme principale de discuţie, modalităţile de gestionare a
fenomenelor meteorologice extreme cu care ne confruntăm în ultimii ani. Specialiştii au punctat soluţiile de
care dispunem şi care sunt aspectele pe care trebuie să ne concentrăm pentru a preveni efectele cele mai
grave ale schimbărilor climatice care au deja loc și care se preconizează că vor continua. Ţinând cont de
faptul că efectele asupra ecosistemelor, a diverselor sectoare economice, a sănătății și stării de bine a
oamenilor variază la nivel european, este nevoie de acțiuni complementare de adaptare la fenomenele
meteorologice şi climatice extreme, care se dovedesc inevitabile în ciuda eforturilor globale de reducere a
emisiilor.
La Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului (Head of Medical Agencies 1) din
luna februarie 2019, s-a discutat despre felul în care se poate proteja și promova un sistem european eficient
și eficace al medicamentelor, care să răspundă nevoilor cetățenilor. În prezent, se caută răspunsuri la
situațiile de urgență din domeniul sănătății publice și din cel veterinar, la dezvoltarea adecvată a rezistenţei
antimicrobiene şi se caută metode de îmbunătățire a colaborării internaționale, pentru a asigura inovația și
accesul la medicamente noi.
Întâlnirile organizate de către serviciul nostru au continuat, în luna martie, cu Reuniunea directorilor
de securitate, destinată discuţiilor despre importanţa identificării de soluţii pentru asigurarea unui climat de
pace, securitate și unitate în cadrul frontierelor noastre, aceasta fiind şi una dintre principalele priorităţi ale
spaţiului european în aceste vremuri de cotitură.
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La sfârșitul lunii s-a desfășurat un nou eveniment, de această dată fiind vorba despre Reuniunea
directorilor generali din învăţământul preuniversitar/şcoli, care a întrunit directorii generali din
învățământul preuniversitar și din școli provenind din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai
Comisiei Europene și alți actori implicați în învățământul preuniversitar de la nivel european. Aceştia au
discutat despre provocările cu care ne confruntăm în domeniul educaţiei, odată cu schimbările pe care
internetul şi digitalizarea tehnologiei le generează atât în ceea ce priveşte accesarea informaţiilor, cât şi în
cadrul sistemelor de predare şi în evoluţia galopantă a diversităţii şi mobilităţii job-urilor în spaţiul european.

Desfășurarea Reuniunii Directorilor generali din învățământul preuniversitar și din școli provenind din statele
membre ale Uniunii Europene, la Sala Multifuncțională a CJ Timiș, în cadrul Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene

La evenimentul E-Commerce Interactive Dialogue din luna mai, au avut loc discuţii despre politici
noi, menite să asigure succesul comercianţilor europeni într-o economie digitalizată, prin reducerea
barierelor și prin facilitarea oportunităților de afaceri şi în afara granițelor Uniunii Europene, într-o manieră
legală, sigură și cât mai accesibilă.
La jumătatea lunii mai, la Consiliul Județean Timiș s-au reunit specialiști din domeniul administrației
publice, în cadrul Întâlnirii directorilor şcolilor şi a institutelor din administraţia publică (DISPA).
Evenimentul a fost dedicat iniţierii de parteneriate şi schimburi de experienţă între specialiştii din
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administraţie ai statelor membre, cu scopul de a identifica tehnici actuale de îmbunătăţire a competenţelor
sociale şi administrative la nivel european şi naţional.
Sfârșitul lunii a fost marcat de evenimentul „Zilele Energiei” (Energy Info Days), în cadrul căruia sau prezentat noile posibilităţi de finanţare şi schemele inovatoare oferite de Programul-cadru european pentru
cercetare și inovare - FP9, având ca scop protejarea mediului şi creşterea producţiei de energie regenerabilă
atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.
În contextul derulării acestor evenimente europene, valorificând excelenta oportunitate de afirmare și de
promovare, Consiliul Județean Timiș, prin intermediul Serviciului de Relații Externe și Protocol, a
organizat evenimente conexe proprii în cadrul programelor prioritare ale județului Timiș, pentru a spori
vizibilitatea județului Timiș la nivel european.
Pe lângă evocarea istoriei și a specificului arhitectural al capitalei Banatului, evenimentele culturale sau concentrat pe prezentarea detaliată, din punct de vedere economic, investițional, turistic şi cultural a
județului, cu scopul de a-i încuraja pe participanți să revină. Aceste incursiuni pe teritoriul timişean au
culminat cu momente folclorice reprezentative pentru zona Banatului, prilej cu care artiştii au interpretat
cântece specifice care reflectă pe deplin multiculturalitatea şi multietnicitatea zonei în care trăim. Dansatorii
prezenţi au interpretat dansuri populare aparţinând diverselor etnii din Banat şi au încântat membrii
delegaţiilor europene cu energie, culoare şi diversitate, reuşind să surprindă, întocmai, motto-ul european
“uniţi în diversitate”.
Pe lângă momentele folclorice, participanţilor li s-au oferit gustări tradiţionale din judeţ, care să
evidenţieze bucătăria bogată a zonei, și li s-au facilitat deplasări la podgoriile timişene, pentru a descoperi
calităţile organoleptice care au dus vinurile timişene pe podiumul celor mai importante concursuri
internaţionale de oenologie.
Atât în decursul timpului petrecut în Timişoara, cât şi în cel petrecut în interiorul judeţului Timiş,
delegaţii au luat parte la activităţi care i-au ajutat să descopere specificul vieţii urbane şi rurale, tradiţiile,
cultura şi ofertele turistice, la nivel de oraş şi judeţ, care le propulsează în topul destinaţiilor ideale în materie
de destinaţii de weekend (city-break).
În sprijinul prezentărilor şi a activităţilor la care au luat parte, membrii delegaţiilor au primit materiale
de promovare, broşuri de prezentare culturală, turistică şi economică a judeţului Timiş. Împreună cu acestea,
le-au fost oferite lucrări grafice sau realizate în tehnica acuarelei de către artişti locali, cu imagini
reprezentative pentru judeţul Timiş, menite să ducă peste hotare dovada spiritului artistic autohton.
La finalul fiecărui eveniment din cadrul Președinției, participanţii au apreciat în mod deosebit
implicarea serviciului nostru în organizarea evenimentelor, aceştia manifestându-şi, în mod deschis,
încântarea cu privire la primirea călduroasă, la ospitalitatea românilor şi la asistenţa permanentă oferită de
reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene pe toată durata şederii lor aici. Au adresat mulţumiri în special
pentru programul adiţional de vizite adaptat, după nevoi şi specific, pentru fiecare delegaţie în parte, program
care a fost conceput în scopul promovării judeţului nostru la cele mai înalte standarde europene, dar cu
păstrarea spiritului autohton bănăţean.
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În concluzie, promovarea, la nivel european, în faţa a aproximativ 600 de experți din toate colțurile
continentului, care au avut parte de prezentări detaliate ale judeţului nostru, ale obiceiurilor și ale
obiectivelor turistice și culturale au fost apreciate și reprezintă pentru noi o mare reuşită, cu beneficii pe
termen lung pentru județul Timiș și pentru Timișoara.

Delegația oficială din cadrul Reuniunii Directorilor generali din învățământul preuniversitar/școli, alături de
autoritățile locale și regionale gazdă din Timiș

II. 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 2019, au avut loc următoarele activităţi:
1. Serbia
De-a lungul anilor, multe dintre relaţiile de cooperare dintre judeţul Timiş şi 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.
La începutul anului 2019 a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului
„Repararea Infrastructurii de navigație a Canalului Bega”, finanțat prin Programul IPA Interreg CBC
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România - Serbia. Prin acest proiect vor fi executate repararea nodurilor hidrotehnice de la Sânmihaiu
Român, Klek și Srpski Itebej, va fi realizat traseul de biciclete pe sectorul sârbesc care se va conecta la
traseul românesc de biciclete, realizându-se astfel o legătură între Timișoara și Zrenjanin de-a lungul
Canalului Bega. Astfel, vor apărea oportunități mai largi de cooperare comercială și economică între cele
două regiuni dar şi la nivelul celor două ţări. De asemenea, va avea ca rezultat crearea și dezvoltarea
legăturilor de transport corespunzătoare de ambele părți ale frontierei, precum și promovarea bunei vecinătăți
și a cooperării între România și Serbia.
În calitate de partener de proiect Consiliul Județean Timiș, alături de Administrația Bazinală de Apă
Banat și de omologul acesteia din Serbia, VDP Vode Vojvodine, împreună cu Secretariatul Provincial pentru
Cooperare Interregională și Autorități Locale din cadrul Guvernului Voivodinei, au întreprins, în cursul
anului trecut, toate demersurile pentru pregătirea deschiderii unui punct de trecere al frontierei de-a lungul
pistei de biciclete de pe malul râului Bega. Ultima întâlnire în acest sens a avut loc la sfârșitul anului trecut la
Novi Sad, unde reprezentantul județului Timiș a purtat discuții cu reprezentanții ministerului de interne al
Serbiei cu privire la conținutul documentației și a altor detalii necesare deschiderii punctului de trecere al
frontierei.
Tot în seria proiectelor de promovare a turismului transfrontalier se înscrie și proiectul „Valorificarea
potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului în zona
transfrontalieră Banat” realizat în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului din Timișoara - aflat în
subordinea Consiliului Județean Timiș - și municipalitatea Novi Kneževac din Serbia. Centrul muzeal care se
va construi la Parța are ca scop punerea în valoare a sanctuarului neolitic descoperit în localitate, creând un
nou obiectiv turistic valoros în oferta turistică a județului. În cursul anului trecut a avut loc semnarea
contractului de finanțare al proiectului, realizat de asemenea, prin Programul INTERREG IPA de
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, precum și o serie de întâlniri la care au participat
reprezentanții Județului Timiș în vederea stabilirii detaliilor de implementare.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de administraţie românească în judeţul Timiş-Torontal, Consiliul
Judeţean Timiş a găzduit, în organizarea Serviciului de Relații Externe și Protocol, vizita unei delegaţii
oficiale din Provincia Autonomă Voivodina, cu care judeţul nostru are relaţii îndelungate de prietenie şi
colaborări pe proiecte de interes comun. Delegaţia a participat la manifestările organizate cu ocazia Zilelor
Judeţului Timiş, fiind condusă de către domnul Igor Mirović, Preşedintele Guvernului Provinciei Autonome
Voivodina, alături de domnul Milan Subotin şi de doamna Dragana Milošević, secretar provincial pentru
cultură, informarea publică şi relaţiile cu comunităţile confesionale. Discuţiile care au avut loc cu această
ocazie au vizat colaborarea pe Canalul navigabil Bega, care are ca scop dezvoltarea celor două regiuni din
punct de vedere turistic. De asemenea, s-au avut în vedere şi proiecte de optimizare a infrastructurii, precum
modernizarea drumului de la Peciu Nou către punctul de trecere a frontierei de la Foeni, precum și stadiul
implementării proiectului de autostradă care să lege Timişoara de Belgrad. Cele două părți, județul Timiș și
Provincia Autonomă Voivodina au făcut demersuri constante către ministerele de resort din cele două țări
pentru realizarea proiectului strategic - autostrada Timișoara-Belgrad și, de asemenea, județul Timiș a fost un
permanent susținător al accelerării procesului de aderarea a Serbiei la UE.
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În cadrul ședinţei festive organizată la sediul Consiliului Judeţean Timiş pentru a marca un secol de
administraţie românească, a avut loc semnarea Declaraţiei de intenţie de cooperare între Judeţul Timiş şi
Provincia Autonomă Voivodina, având ca scop unirea eforturilor şi a resurselor, în scopul dezvoltării
armonioase şi sustenabile a celor două comunităţi locale. În urma acestei vizite, partenerii sârbi și-au
manifestat intenția de a extinde domeniile de cooperare dintre regiunile noastre.

Semnarea declaraţiei de Intenţie de Cooperare între Judeţul Timiş şi Provincia Autonomă Voivodina,
Consiliul Judeţean Timiş, iulie 2019

O delegaţie a Consiliului Judeţean Timiş, condusă de domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra s-a
deplasat la Novi Sad şi Belgrad pentru a purta discuţii cu autorităţile locale şi pentru a participa la întâlnirile
asociaţiilor de capitale culturale europene şi ale Camerelor de Comerţ, Industrie şi Agricultură. Preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş s-a întâlnit cu președintele Provinciei Voivodina, Igor Mirović, la Novi Sad, în
urma discuţiilor cei doi au stabilit că urmează să semneze o declarație comună prin care să susțină în fața
guvernelor din România și Serbia necesitatea deschiderii unui punct de frontieră permanent la Foeni, foarte
necesar în contextul anului 2021, când Timișoara și Novi Sad vor fi Capitale Europene ale Culturii. De
asemenea, cei doi preşedinţi au purtat discuţii referitoare la modernizarea unor unități de învățământ și a unor
lăcașe de cult din cele două regiuni.
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Întâlnirea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Călin-Ionel Dobra cu Președintele Provinciei Autonome
Vojvodina, Igor Mirović, Novi Sad, septembrie 2019

În calitate de beneficiar în cadrul mai multor proiecte transfrontaliere derulate prin Programul
Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, reprezentantul Consiliului Județean Timiș
a participat în luna septembrie la simpozionul dedicat Zilei Cooperării Europene, organizat în Zrenjanin,
Serbia. Evenimentul, o inițiativă de comunicare care are loc în țările Uniunii Europene și în țările vecine,
beneficiare ale programelor de cooperare teritorială, care are ca scop promovarea colaborării dintre
comunitățile locale din zonele de frontieră într-un mod unic, a fost organizat de către Secretariatul Comun al
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara în parteneriat cu Autoritatea de Management
(Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România) și Autoritatea Națională
(Ministerul Integrării Europene din Serbia), cu sprijinul Centrului Cultural Zrenjanin și al Municipalității
Zrenjanin.
2. Ungaria
Cel mai vechi protocol de colaborare pe plan extern al Județului Timiș este cel cu județul vecin
Csongrád, din Ungaria. Actul semnat cu peste două decenii și jumătate în urmă stabilește diverse domenii
de colaborare, care în timp au ajuns să acopere o arie foarte largă, începând cu domeniul economic, inclusiv
turism, până la cel cultural, sau de la infrastructură (prin corelarea planurilor de dezvoltare teritorială) până la
protecție socială și sănătate. În momentul de față relațiile cu județul Csongrád se concentrează mai ales pe
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dezvoltarea unor proiecte strategice în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră dintre
România și Ungaria.
O nouă clinică de obstetrică-ginecologie de nivel regional, dotat la cele mai înalte standarde constituia o
necesitate de mult. În urmă cu câțiva ani au început primele pregătiri prin intermediul Serviciului de Relații
Externe și Protocol al Consiliului Județean Timiș pentru crearea unui parteneriat transfrontalier care să
rezolve această nevoie a județului. Demersurile s-au concretizat în cadrul proiectului „Copii dincolo de
frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara şi Universitatea din Szeged prin
Clinica de pediatrie.” În decursul anului trecut a fost obținută evaluarea pozitivă și pentru a doua fază a
proiectului, s-a trecut la încheierea acordurilor de parteneriat și a contractului de finanțare. În vederea
pregătirii documentațiilor aferente, reprezentanții Județului Timiș din cadrul Serviciului Strategii și
Managementul Proiectelor, responsabili de realizarea proiectului pe partea română, au participat la întâlniri
de coordonare cu partea maghiară. Proiectul a demarat la sfârșitul anului trecut.
Dezvoltarea economică a regiunii și sprijinirea ocupării forței de muncă a fost și este o preocupare
constantă la nivelul conducerii Consiliului Județean Timiș. În această direcție se înscrie și cel de-al doilea
proiect strategic al județului implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România-Ungaria Interreg VA, care se numește “Iniţiativa comună privind ocuparea forţei de muncă”.
Reprezentanții Județului Timiș, în cursul anului 2019 au avut mai multe întrevederi cu partenerii din Ungaria
în vederea pregătirii documentației pentru semnarea acordului de parteneriat și pentru începerea propriu-zisă
a proiectului la începutul anului 2020.
În ceea ce privește Programul Interreg dintre România și Ungaria, în cursul anului 2019 au început
pregătirile pentru stabilirea priorităților de dezvoltare în regiunea transfrontalieră româno-maghiară
pentru următoarea perioadă de programare dintre 2021 și 2027. În acest sens, la sfârșitul anului trecut,
reprezentantul Consiliul Județean Timiș a participat la Nyíregyháza la întâlnirea de coordonare a comitetului
mixt de programare.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de administrație românească în județul Timiș-Torontal, alături de
partenerii tradiționali ai Județului Timiș, a fost primită și delegația Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.
În cadrul întâlnirilor oficiale, s-a discutat despre dezvoltarea unor proiecte de cooperare pe domenii de
interes comun, cu scopul de a promova potenţialul regiunilor partenere. Discuțiile au vizat noi modalităţi de
optimizare şi dezvoltare a relaţiilor dintre comunităţile locale şi reprezentanţii autorităţilor locale în domeniul
economic, educaţie, cultură, sănătate, ştiinţă şi sport, precum şi cooperarea în vederea integrării în sistemul
comunitar european.
În afară de relația cu județul Csongrád, în cursul anului trecut a avut loc și o participare la
evenimentul cultural ştiinţific „Ziua Europei în judeţul Békés, în contextul deţinerii preşedinţiei
Consiliului UE de către România” organizat în luna mai 2019 la Chitighaz (Kétegyháza). Delegaţia
Consiliului Judeţean Timiş, condusă de domnul Andrei Lucaci, administrator public, alături de Consulatul
General al României la Gyula (Ungaria) şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad au depus un efort comun
pentru a oferi o zi memorabilă unei comunități unde se mai păstrează o vie viață culturală a etniei române din
16

țara vecină. Evenimentul a avut ca scop central promovarea României şi prezentarea traseului european al
ţării noastre în cadrul unei manifestări care se încadrează în demersurile de unire a comunităţii istorice
româneşti din Ungaria, pentru menţinerea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de
aici. A fost promovată multiculturalitatea Banatului și au fost prezentate proiectele premergătoare anului
2021, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii.
3. Cehia
Țara noastră are o strânsă cooperare, la nivel european, cu Republica Cehă pe domenii de interes
comun precum extinderea UE sau Strategia Dunării. Deși relațiile diplomatice româno-cehe datează încă din
1920, de un deceniu și jumătate putem vorbi, în mod oficial, de intrarea în vigoare a Tratatului privind
relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Cehă, caracterizate de un potențial
elocvent de colaborare în domeniul energetic, al infrastructurii, al agriculturii sau cel al parcurilor industriale,
precum și în planul promovării de proiecte economice bilaterale pe pieţe terţe. În acest scop, la noi în județ
își are sediul Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timișoara, reprezentat prin Excelența Sa,
domnul Ștefan Moțec.
Proximitatea dată de poziționarea județului nostru la granița de vest a țării ne-a oferit ocazia de a
dezvolta proiecte comune în colaborare cu regiuni din Republica Cehă. Ținând cont de dezvoltarea
economică de care se bucură în ultimii ani, dar și de expertiza pe care orașele ce au deținut titlul de Capitale
Europene ale Culturii în anii precedenți le-au acumulat, anul 2019 a fost momentul prielnic pentru a organiza
o vizită de studiu în Cehia, alături de Asociaţia Timişoara 2021 şi de Asociaţia pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului în Timiş.
Delegația Consiliului Judeţean Timiş a participat la acţiuni organizate în vederea promovării judeţului,
a oportunităţilor economice, culturale şi artistice, dar şi pentru a promova proiectul de pregătire a Timişoarei
pentru titlul de Capitală Culturală Europeană pe care îl va deţine în anul 2021.
Pentru activitatea Serviciului de Relații Externe și Protocol, această vizită a fost o oportunitate de a
întări și relațiile cu reprezentanții Corpului Diplomatic, avînd în vedere că, la sediul Ambasadei Române
din Praga, a fost organizat un seminar economic de prezentare a oportunităţilor economice, investiţionale,
turistice, culturale şi de cooperare interregională ale judeţului Timiş, cu participarea Excelenței Sale
Carmen Burlacu, Ambasador al României în Republica Cehă. La acest eveniment, a fost prezentat
programul Timişoara 2021, în cadrul evenimentului fiind invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor
locale, ai Corpului diplomatic şi din mass-media. Standurile de expoziţie pregătite au inclus materiale grafice
de prezentare a judeţului, pliante, broşuri şi produse tradiţionale timişene.
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Întâlnirea
dintre
domnul
Președinte Călin-Ionel Dobra,
alături de delegația din județul
Timiș cu autoritățile locale de la
Plzeň, în frunte cu domnul Primar
Martin Baxa

Excelența Sa a însoțit
delegația timișeană și la întâlnirea
cu
autoritățile
locale
și
regionale din Plzeň, unde s-a
discutat
despre
avantajele
economice și principalele proiecte
de dezvoltare în perspectiva
Timișoarei 2021, cum ar fi
navigabilitatea pe Bega sau extinderea aeroportului. Discuțiile s-au axat pe ceea ce înseamnă pentru
comunitate un asemenea proiect și ce învăţăminte pot fi asimilate din experiența cehilor. S-a pus accentul pe
importanţa susținerii politice și financiare a statului într-un asemenea proiect, precum şi pe necesitatea
comunicării în interiorul oraşului. Vizita oficială a inclus şi un tur de documentare a unor proiecte
sustenabile lansate în decursului anului 2015 (an în care oraşul Plzeň a deţinut titlul de capitală culturală
europeană) și care se află în continuare în desfăşurare. La sfârşitul vizitei, au fost prezentate statistici care
dovedesc o creştere considerabilă a numărului de turişti şi investitori în zona regiunii după anul 2015, alături
de alte avantaje din punct de vedere economic şi investițional.
Întâlnirea oficială a delegației timișene conduse de domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra cu autoritățile regionale
din Plzeň, reprezentate de Viceguvernatorul Regiunii, domnul Vladislav Vilimec

De asemenea, județul nostru a fost
invitat, de către Viceguvernatorul
Regiunii Plzeň, să îşi expună, în mod
gratuit, un stand de prezentare în
cadrul Târgului Internaţional de
Turism al regiunii, desfăşurat în toamna
anului cu scopul de a facilita o mai bună
vizibilitate a judeţului, mai ales în
perspectiva anului 2021. Beneficiile
acestei vizite s-au fructificat, așadar, încă
din decursul aceluiași an, deoarece
Asociația
pentru
Promovarea
și
Dezvoltarea Turismului din Timiș a dat
curs acestei invitații, participând la Expoziția Internațională de Turism din Plzeň. Timp de trei zile, a fost
expus, în premieră, un stand al județului Timiș reprezentativ pentru activitățile de promovare turistică a
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meșteșugurilor din Banat, a gastronomiei și drumețiilor, trezind interesul și admirația celor peste 9.000 de
vizitatori ai târgului ceh.
Programul oficial a continuat cu deplasarea la Karlovy Vary, unde s-au purtat discuții cu
reprezentanții autorităților publice locale privind punctele comune dintre respectiva staţiune balneoclimaterică şi zone aferente din judeţul Timiş, în special potenţialul oraşului Buziaş, în ceea ce priveşte o
mai bună exploatare a resurselor reprezentate de apele termale. S-a identificat oportunitatea organizării
unei întâlniri între autorităţile locale din Buziaş şi reprezentanţii autorităţilor din staţiunea cehă, care
să faciliteze o serie de schimburi de experienţă. În urma acestei delegații, Serviciul de Relații Externe și
Protocol a realizat demersurile necesare pentru a încuraja autoritățile din stațiunea Buziaș să inițieze o
deplasare de informare şi transfer de cunoştinţe în oraşul ceh, având în vedere disponibilitatea
manifestată de aceștia pentru a facilita schimbul de experienţă cu reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai
domeniului hotelier din Karlovy Vary în ceea ce priveşte dezvoltarea zonei și ţinând cont de oportunităţile pe
care le reprezintă apele termale în regiune.
Pentru relațiile bilaterale dintre regiunile noastre, vizitele din Republica Cehă au avut rolul de a
promova judeţul Timiş în rândul comunităţii cehe, de a schimba opinii şi idei de proiecte, dar, şi mai
important, de a deschide posibilitatea unor colaborări de lungă durată între regiunile şi oraşele celor două
state, cu beneficii care să se răsfrângă în comunitatea timişeană mult după anul 2021, vizibile încă din
decursul anului în curs.
În vederea pregătirii orașului nostru pentru anul 2021, schimbul de experiență realizat în Republica
Cehă a rezultat în implementarea unui important proiect, și anume Centrul pentru Artă, Tehnologie și
Experiment MultipleXity, care urmează sa fie construit în locația care, până acum, a găzduit Muzeul de
Transport Public Corneliu Mikloși, dar și în fostul sediu RATT de pe strada Take Ionescu. Fiind, de altfel,
proiectul principal din dosarul de
candidatură
Timișoara
Capitală
Culturală Europeană, acesta se dorește a
fi un spațiu de experimentare prin
tehnologie și artă, după modelul care
ne-a fost prezentat în cadrul delegației
de la Plzeň.

Vizita oficială a județului Timiș la
Karlovy Vary, urmată de un însemn de
mulțumire al domnului Președinte Călin-Ionel
Dobra pentru doamna Primar Adrea Pfeffer
Ferklová
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În plus, caracterul de reciprocitate al acestor contacte inițiate a fost dovedit deja din toamna acestui an,
având în vedere participarea reprezentanților Camerei de Comerț și a mai multor firme cehe la Forumul
Internațional de Afaceri Republica Cehă – Federația Rusă – Grecia – România, organizat în premieră
de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură în județul nostru. În urma acestui eveniment, s-au pus
bazele unor noi schimburi comerciale bilaterale, s-a constatat creșterea numărului investițiilor străine în
Timiș și s-a îmbunătățit promovarea produselor autohtone pe piețele străine. Prin urmare, vizita din luna
martie a creat contextul necesar pentru a pune în legătură firme interesate din Cehia, care vor continua să
colaboreze în următorii ani, aducând beneficii pentru județul nostru pe domeniile comune de interes.

4. 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 dezvoltarea colaborărilor cu
regiuni partenere din Germania, la inițierea de noi parteneriate și la menținerea și buna desfășurare a
proiectelor aflate în derulare. Din acest punct de vedere, anul 2019 a adus un aport în relațiile bilaterale
dintre regiunile celor două state, activând pe mai multe direcții:
4.1. Județul Böblingen
Așa cum ne-au sprijinit în perioadele de criză sau atunci când ne-am confruntat cu calamități în județ,
partenerii și prietenii noștri din județul Böblingen ne-au fost alături și la împlinirea a 100 de ani de
administraţie românească în judeţul Timiş-Torontal. Astfel, la Ziua Județului Timiș, Serviciul de Relații
Externe și Protocol a realizat toate demersurile și s-a ocupat, pe toată perioada șederii, de găzduirea unei
delegaţii oficiale din partea acestora, menținând și facilitând în continuare dezvoltarea relaţiilor de prietenie
şi colaborările pe proiecte de interes comun din ultimii 20 de ani, decurse din înfrățirea celor două județe.
Președintele județului, dl. Roland Bernhard, a dat curs invitației de a celebra Ziua Județului Timiș
alături de noi în anul 2019, fiind însoțit de o delegație numeroasă care a fost compusă și din membrii
Fanfarei din Böblingen. Aceștia i-au încântat pe timișeni și, mai ales, pe etnicii germani din județ, cu o serie
de reprezentații pe perioada şederii aici, inclusiv în cadrul Şedinţei festive din data de 28 iulie 2019, de la
sediul CJ Timiş.
Cu această ocazie, la sediul Palatului Administrativ a avut loc o întâlnire oficială pentru a purta discuţii
cu autorităţile locale şi judeţene cu privire la mărirea ariei de cooperare dintre Böblingen şi Timiş pe
domenii precum educaţia, cultura, turismul, sănătatea sau gestionarea deşeurilor. Discuţiile au vizat
îmbunătăţirea protocolului de colaborare deja existent şi s-a manifestat o disponibilitate sporită în ceea ce
priveşte acţiunile culturale și reînnoirea acordului de parteneriat cu adăugarea schimbului de experienţă pe
învăţământul dual, mai ales că în Timiş vin tot mai multe companii germane. Astfel, accentul s-a pus pe
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diversitatea şcolilor profesionale germane, care pot genera schimburi de experienţă prin Asociaţia de
Parteneriat. De asemenea, a fost punctată necesitatea optimizării sistemului educaţional, pentru a preveni
emigrarea tinerilor din judeţ în Germania. Membrii delegaţiei germane şi-au manifestat disponibilitatea de a
ne ajuta şi în integrarea efectivă în sistemul comunitar european în ceea ce priveşte managementul deşeurilor
prin împărtăşirea unor modele de recoltare şi proceduri de ardere din expertiza germană.
În decursul celor 3 zile, membrii delegației au avut parte și de un amplu program cultural, artistic și
festiv, încântând publicul timișean cu un tur al Fanfarei prin oraş două zile la rând, finalizat cu un spectacol
pe scena Bastionului Theresia.
În urma acestei vizite, s-a pus accentul pe extinderea domeniilor de cooperare dintre regiunile noastre.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, serviciul nostru menține legătura cu reprezentanții germani pentru a
celebra, în 2020, împlinirea a 2 decenii de relații bilaterale între Timiș și Böblingen, aniversare care s-a
stabilit, la Ziua Județului Timiș 2019, că va avea loc în Germania în luna mai a anului 2020 și va consta în
efectuarea unei întâlniri de lucru axate pe conturarea unor proiecte concrete în domeniile menţionate.
4.2 Judeţul Rosenheim
În toamna anului 2019, o delegație formată din pompieri voluntari din Rosenheim, condusă de domnul
Sebastian Ruhsamer, a vizitat județul. Colaborare dintre cele două județe a fost inițiată în anul 2002, iar cei
17 ani de colaborare s-au sedimentat prin numeroase acțiuni comune și prin dorinţa continuării acestora, în
sprijinul comunității. Principalele activităţi desfăşurate prin prisma colaborării au vizat cooperările între
pompierii din cele două judeţe, schimburile între unităţile de învăţământ şi sprijinul oferit în domeniul
protecţiei sociale. Delegația a fost primită de domnul Tudorică Valentin, în calitate de vicepreședinte și de
domnul locotenent-colonel inginer Lucian-Vasile Mihoc, în calitate de inspector șef al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență ,, Banat” al Județului Timiș. În cadrul întrevederii s-au purtat discuții pe tema:
activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, a asigurării şi coordonării resurselor umane,
materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, dar și a importanței
cunoașterii în mediul civil, a acordării primului ajutor calificat şi a asistenţei medicale de urgenţă în cadrul
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. În urma acestei vizite s-a evidențiat importanța
menținerii colaborării dintre cele două județe, partenerii din Rosenheim fiind mereu alături de județul Timiș,
atât în situații de urgență, cât și în momentele de celebrare, când reprezentanții din Rosenheim au trimis
pachete festive familiilor din regiune.
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Delegația pompierilor voluntari din Rosenheim, condusă de Sebastian Ruhsamer, alături de domnul
vicepreședinte Tudorică Valentin și de domnul locotenent-colonel ing. Lucian Vasile Mihoc, inspector șef al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,, Banat” al județului Timiș

4.3 Alte misiuni
La invitația Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, domnul Valentin Tudorică, în calitate
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş a efectuat o vizită în Republica Federală Germană, în orașul
Karlsruhe, în vederea participării la Târgul de mediu Recycling Aktiv. Activitățile desfășurate au generat un
schimb de informații privind oportunitățile rezultate din implicarea în economia circulară a României și
Croației, a consultanțiilor și tehnologiilor germane de mediu. Obiectivele prezentate în cadrul întâlnirilor au
fost: Stația de Compost Kniellingen (stație de colectare a masei vegetale și a transformării acesteia în
compost ), Centrul SUEZ Recycling Sud GMBH (stație de sortare ambalaje) și Expoziția de tratare a
deșeurilor. În cadrul expoziției au fost prezentate utilaje de capacitate mică, medie și mare, utile pentru
selectare, compost, tratarea deșeurilor rezultate din construcții sau a deșeurilor periculoase. Potrivit
angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene, România trebuie să întreprindă toate măsurile necesare
implementării unor instrumente economice. Aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru
modernizarea gestionării deşeurilor din țară, dar şi pentru implementarea legislaţiei europene în domeniu.
Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plăteşte pentru cât arunci“, „răspunderea extinsă a
producătorului“ şi „taxa la depozitare“. În perspectiva îndeplinirii obligațiilor enumerate în OUG 74/2018,
întrevederile au relevat logistica, funcționalitatea și eficiența procesului de gestionare a deșeurilor, dar și
practici și experiențe utile. În cadrul întrevederilor programate, experții și firmele de consultanță din
domeniul reciclării și-au manifestat interesul de a colabora cu județul Timiș, unele având deja parteneriate cu
alte județe din România.
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5. Italia
De-a lungul anilor, Consiliul Judeţean Timiş a avut colaborări active cu mai multe regiuni din Italia
precum: Friuli Veneția Giulia, Modena, Piemonte, Pordenone, Udine. Acestea au reprezentat cadrul oficial
pentru derularea de 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 Regiunea
Veneto 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 și-au dorit reluarea cooperării pentru promovarea relațiilor bilaterale, în diferite
domenii. Astfel, la începutul anului trecut s-a semnat Înțelegerea de cooperare între Județul Timiș și
Regiunea Veneto - Republica Italiană.
Părțile promovează relațiile reciproce, cu scopul de a crea legături mai puternice între ele, între
instituțiile de cercetare și educație, universități, respectând autonomia lor, asociații și organizații
neguvernamentale care desfășoară activități economice la nivel local, în vederea promovării activităților de
schimb în diferite sectoare, printre care cel al administrației publice, comerțului și economiei, științei și
tehnologiei, agriculturii și silviculturii, turismului, al sănătății, sportului, educației și formării, al marilor
rețele de transport și al gestionării teritoriale, precum și valorificarea patrimoniului cultural și de mediu.
Acordul prevede, de asemenea, schimbul de informații privind comerțul și investițiile.
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.
Semnarea Înțelegerii de
cooperare între Județul Timiș și
Regiunea Veneto, E.S. Niccolò Maso,
Consul Onorific al Italiei la Timişoara
şi domnul Călin-Ionel Dobra,
Preşedinte al Consiliului Judeţean
Timiş, aprilie 2019
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Tot în ceea ce privește legătura cu Italia în 2019, domnul Adrian Negoiță, consilier al președintelui cu
atribuţii pe teme de cultură şi turism, a participat la Florența la o conferinţă internaţională pe tema
patrimoniului cultural, în contextul pregătirilor pentru anul 2021, când Timișoara va deveni Capitală
Culturală Europeană, iar Consiliul Județean Timiș trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate prin
dosarul de candidatură, precum valorificarea patrimoniului cultural local.
Domnul Adrian Negoiță a avut astfel ocazia de a se informa din experiența regiunilor participante,
despre modele de implementarea a acestui proiect și ca urmare, în cadrul ședințelor pe care le-a organizat
ulterior cu instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean a diseminat informațiile relevante în
vederea implementării proiectului la nivelul județului nostru.
6. Republica Populară Chineză
Anul 2019, din perspectiva relațiilor bilaterale cu Republica Populară Chineză, a reprezentat anul
înlesnirii cooperării, pe mai multe domenii de interes, cu provincii din Republica Populară Chineză, un an al
întrevederilor.
Vizita din luna mai a E.S. Jiang Yu, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, a fost
inițiată ca un simbol al celebrării, anul 2019 reprezentând împlinirea a 70 de ani de relații diplomatice între
China și România și aniversarea a 15 ani de la înființarea Parteneriatului amplu de prietenie și cooperare
dintre Republica Populară Chineză și România. În cadrul întrevederii din luna mai s-au evidențiat bunele
relaţii bilaterale dintre cele două state şi potenţialul lor de dezvoltare, menţinut prin vizitele reciproce ale
oficialilor din ultimii ani. S-a abordat și tema potențialului turistic, cultura României sporind interesul
poporului chinez de a vizita ţara noastră. Achiziționarea lanţului hotelier Radisson Hotel Group de o
companie cu capital chinez a conturat un bun prilej de promovare a vinurilor timişene, cu atât mai mult cu
cât reprezentanții investitorilor sunt interesaţi să folosească vinurile româneşti în exclusivitate în cadrul
hotelurilor lor. În domeniul educaţiei, E.S. Jiang Yu și-a exprimat dorința de a acorda burse guvernamentale
care
să
acopere
cheltuielile studenţilor
interesaţi să plece la
studii în Republica
Populare Chineză.

E.S. Jiang Yu, Ambasadorul
Republicii Populare Chineze
în România, alături de
președintele
Consiliului
Județean
Timiș,
domnul
Călin-Ionel Dobra, în cadrul
vizitei oficiale din luna mai
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S-a discutat posibilitatea unei potenţiale colaborări cu companii chineze, în proiectele de realizare a
autostrăzilor, în realizarea unui Aquapark în judeţ şi în ceea ce priveşte importul de miere de albine. De
asemenea, s-a abordat tema forței de muncă, discutând despre posibilitatea atragerii de forţă de muncă din
Republica Populară Chineză, pentru a acoperirea deficitul de forță de muncă din judeţul Timiș.
Faptul că Județul Timiș are o Înțelegere de Cooperare semnată cu Provincia Yunnan încă din anul 2015,
pe domenii interes ca: dezvoltarea cooperării între organizațiile și instituțiile de știință, cultură, sănătate,
învățământ, asistență și protecție socială, sport, turism, mediu, gospodărire comunală din unitățile
administrativ-teritoriale, a înlesnit cooperarea și a reprezentat cadrul legal în baza căruia a fost transmisă
invitația către Consiliul Județean Timiș de a participa, în luna iunie, cu o delegație, în Provincia Yunnan, la
evenimentele: Second China-South Asia Cooperation Forum și 2019 South & Southeast Asia Commodity
Expo and Investment Fair. Delegația din partea Consiliului Județean Timiș, care a efectuat, la invitația
reprezentanților din Provincia Yunnan, vizita din luna iunie, a fost condusă de domnul Valentin Tudorică, în
calitate de vicepreședinte. Delegația a fost primită de E.S. Yang Baojian, Vicepreședinte al Comitetului
Permanent al Congresului Popular din Provincia Yunnan. Delegației i-a fost prezentat Satul Etniilor
Provinciei Yunnan, pentru a înțelege particularitățile regiunii și importanța oferită interculturalității de către
cei ce trăiesc armonios în Provincia Yunnan, cu scopul de a identifica noi posibilități de cooperare în arii
precum cultura și turismul.

Primirea delegației timișene, condusă de domnul vicepreședinte Tudorică Valentin, de către E.S. Yang
Baojian, Vicepreședinte al Comitetului Permanent al Congresului Popular din Provincia Yunnan

Tema principală a discuțiilor abordate a fost cooperarea. Pornind de la protocolul semnat între județul
Timiș și Provincia Yunnan, cele două părți au convenit asupra intensificării cooperării în beneficiul
regiunilor, indiferent de poziționarea geografică a acestora. S-a evidențiat interesul față de domeniul agricol
din România și s-a observat o dezvoltare intensă și rapidă a infrastructurii zonei Provinciei Yunnan. La
finalul întâlnirii s-a reiterat interesul ambelor părți spre o dezvoltare armonioasă, prin înfrățire și cooperare.
În urma acestor discuții, E.S. Yang Baojian, domnul Cheng Yunchuan și domnul Lv Tianyun vor vizita
oficial județul Timiș, la începutul lunii iulie, pentru a avea întâlniri la nivelul instituțiilor și organizațiilor din
județul Timiș. Delegația reprezentând județul Timiș a participat la deschiderea forumului “The 2nd China25

South Asia Cooperation Forum”. Domeniile de interes ale acestui forum s-au conturat pornind de la tema
,,parteneriate subnaționale puternice pentru oportunități de tipul câștig-câștig”. Scopul forumului a fost cel de
a promova dialogul politic, investițiile în schimburile economice, schimburile de experiență și comunicarea
de la om la om, respectiv consolidarea cooperării și atragerea beneficiilor mutuale. După deschiderea oficială
a forumului și lansarea site-ului acestuia, delegații au fost invitați să participe la sesiuni de networking și să
se pregătească pentru discuțiile din cadrul forumului la care vor participa a doua zi. Delegația a avut ocazia
de participa, în cadrul evenimentelor din Provincia Yunnan, la 5 forumuri, în paralel, în funcție de interes:
Forumul guvernatorilor și primarilor China-Asia de Sud (“China-South Asia Governors and Mayors’
Forum”), Întâlnirea cooperării în afaceri China-Asia de Sud (“China-South Asia Business Cooperation
Meeting”), Forumul de cooperare sub-națională pentru reducerea sărăciei în China și Asia de Sud ( ”ChinaSouth Asia Poverty Reduction Sub-National Cooperation Forum”), Forumul de Media din China și Asia de
Sud (”China-South Asia Media Forum”), A 13-a Întâlnire a Forumului de Cooperare Regională BangladeshChina-India-Myanar (”The 13th Meeting of Bangladesh-China-India-Myanmar Regional Cooperation
Forum”). O temă de interes abordată de participanții la forum, în cadrul discuțiilor, a fost strategia Belt and
Road Initiative. Reprezentanții statelor aderate la strategia Belt and Road Initiative au evidențiat importanța
implicării actorilor politici la demersurile începute de Republica Populară Chineză. Potrivit discuțiilor se
dorește elaborarea unei viziuni politice și economice la nivel regional și global. Țelul este dezvoltarea
economică a tuturor actorilor politici implicați, cu reducerea discrepanțelor sociale și a sărăciei, dar și
consolidarea prezenței economice și politice, prin întărirea puterii Republicii Populare Chineze ca actor
economic, la nivel global. Discursul susținut de liderul delegației reprezentând județul Timiș a fost prezentat
în cadrul primului forum (“China-South Asia Governors and Mayors’ Forum”). Tema discursului a
evidențiat importanța cooperării și a înlesnirii relațiilor bilaterale, indiferent de poziția geografică a actorilor
politici implicați.

Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Tudorică Valentin își susține discursul în cadrul
forumului ,,The 2nd China-South Asia Cooperation Forum”
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Delegația timișeană a participat la deschiderea oficială a 2019 South & Southeast Asia Commodity
Expo and Investment Fair (Expoziția de mărfuri de larg consum și Târgul de Investiții din Asia de Sud și de
Sud-Est), care a avut loc la Centrul Expozițional Internațional Kunming Dianchi. În cadrul expoziției au
participat peste 3300 de companii din 74 de țări și regiuni. Cu tema “A better gateway and powerhouse for
shared development and prosperity" (,,O poartă și o putere mai bună pentru dezvoltare și prosperitate
comună"), această deschidere oficială a târgului a accentuat importanța cooperării în evoluția relațiilor
bilaterale dintre state și în accelerarea dezvoltării economice. De asemenea, delegația a avut ocazia de a
participa la întâlniri cu autoritățile din Prefectura Autonomă Dali Bai. Autoritățile și-au manifestat interesul
în dezvoltarea turismului, dorind ca în viitor atât Prefectura Autonomă Dali Bai, cât și întreaga Provincie
Yunnan, să fie vizitată de turiști din județul Timiș și din România. Timișoara a fost prezentată ca viitoare
Capitală Culturală Europeană în anul 2021, dorind ca în rândul vizitatorilor județului Timiș să se regăsească
persoane din Republica Populară Chineză, inclusiv din Provincia Yunnan. Delegația s-a întâlnit cu E.S. Yu
Qi Neng, Viceguvernator al Prefecturii Dali Bai și cu d-nul Yang Xibin, Director al Biroului de Relații
Externe al Prefecturii Dali Bai. S-au purtat discuții privind oportunitățile de investiții din județul Timiș,
reiterând interesul de a atrage investitori în agricultura ecologică, infrastructură și de a demara schimburi
culturale și educaționale.

Participarea delegației timișene la deschiderea oficială a 2019 South & Southeast Asia Commodity Expo
and Investment Fair; Primirea delegației timișene de către E.S. Yu Qi Neng, Viceguvernator al Prefecturii Dali Bai

Delegația a vizitat un model de afacere de succes, compania Yunnan Ouya Dairy Products Co. Ltd.,
compania înființată în anul 2003 și prezentată ca un promotor al bunelor practici europene. De la înființare,
compania a dezvoltat 3 puncte de lucru. Utilajele existente în fabrică au fost achiziționate din Europa,
produsele comercializate fiind promovate ca produse “Europe-Asia”.
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Ca urmare a vizitei efectuate în Provincia Yunnan, o delegaţie din Republica Populară Chineză,
condusă de E. S. Yang Baojian, în calitate de Vicepreședinte al Comitetului Permanent al Congresului
Popular din Provincia Yunnan, a efectuat o vizită oficială în județul Timiș, în luna iulie. Delegația din
Provincia Yunnan s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, domnul vicepreședinte Nicolae
Oprea și domnul vicepreședinte Valentin Tudorică dar și cu reprezentantul Asociației pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului în Timiș, d-na Bianca Vințan. Tematica întâlnirii a fost explorarea de noi domenii de
colaborare și investiții între cele două regiuni. La finalul întâlnirii fiecare regiune a prezentat principalele
obiective turistice, dorind ca pe viitor să promoveze pachete turistice, între cele două regiuni. De asemenea,
delegația s-a întâlnit cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Concluzia discuției
a fost necesitatea completării unei agende comune de activități care să cuprindă organizarea de misiuni
economice, forumuri de afaceri, participări la târguri sectoriale, atât în Timișoara cât și în Kunming, care să
aducă împreună companii românești și companii chineze, în vederea echilibrării balanței comerciale.

Primirea delegației oficiale din Provincia Yunnan, condusă de E.S. Yang Baojian, Vicepreședinte al
Comitetului Permanent al Congresului Popular din Provincia Yunnan, de către domnul Nicolae Oprea și de către
domnul Valentin Tudorică, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș

După această întâlnire delegația s-a deplasat la Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul
Cancerului din Timişoara (Oncogen). Prezentarea centrului și a proiectelor a fost susținută de Prof. Dr. Virgil
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Păunescu, alături de d-nul Dr. Dănuț Minda, d-nul dr. Eduard Nedea, d-nul Dr. Kuan Chen, d-na Prof.
Gabriela Tanasie și de domnul Șerban Panaitescu. În cadrul întâlnirii s-a prezentat obiectivul centrului, de a
deveni lider în cele patru domenii de cercetare din sfera de interes (Imunoterapii, Terapii avansate în cancer –
Biologia celulelor tumorale, Medicina regenerativa – Studiul celulelor stem adulte, Sanatate și factori de
mediu) și de a dezvolta un pol de competență științifică și tehnologică la standarde europene pentru
diagnostic, tratament și prevenție, cu o echipă de cercetare multidisciplinară și cu activitate de cercetare
orientată spre translatarea rezultatelor cercetării în terapii avansate. Reprezentanții Provinciei Yunnan au
concluzionat că este oportună o colaborare între Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul
Cancerului din Timişoara și un institut similar de cercetare din Republica Populară Chineză, în vederea
dezvoltării de noi terapii. După această întâlnire delegația s-a deplasat la Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara. La prezentarea universității
au participat: prof. dr. Tiberiu Iancu, în calitate de prorector Educație și Asigurarea Calității, prof. dr. Isidora
Radulov, în calitate de prorector Cercetare, transfer tehnologic și inovare, conf. dr. Florin Crista, în calitate
de prodecan al Facultății de Agricultură, șef.lucr. dr. Laura Smuleac, în calitate de prodecan al Facultății de
Agricultură, conf. dr. Dorin Carmen, în calitate de decan al Facultății de Horticultură și Silvicultură, prof. dr.
Adrian Riviș, în calitate de decan al Facultății de Inginerie Alimentară, șef.lucr. dr. Tabita Adamov, în
calitate de prodecan al Facultății de Management și Turism Rural, prof. dr. Nicolae Păcală, în calitate de
decan al Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere, prof. dr. Viorel Herman, în calitate de decan al
Facultății de Medicină Veterinară, lic.șt. com. Anka-Roxana Șuba și domnul ec. Paul Moldovan, din cadrul
Departamentului de Dezvoltare Instituțională. Cele două părți au convenit asupra semnării unui acord de
colaborare, prin prisma căruia să se inițieze schimburi de experiență, atât pe partea de cercetare și inovare,
cât și pe partea educațională, prin promovarea schimburilor de studenți. După încheierea întâlnirii, delegației
i s-a prezentat județul Timiș printr-o vizită la Centrul de Promovare și Informare Turistică Margina,
evidențiind obiectivele turistice, istorice și culturale din împrejurimi, precum și importanta zonă viticolă
Recaș, recunoscută internațional. Cu ocazia acestei deplasări în județ, delegația a asistat la prezentările
meșteșugurilor specifice zonei noastre, a produselor locale și a elementelor etnografice și de folclor bănățean.
Prezentările Centrului de Promovare și Informare Turistică Margina au fost foarte apreciate de către
delegația chineză și au pus în valoare multiculturalitatea zonei, frumusețile satului și ale traseelor turistice
bănățene, care merită explorate și promovate peste hotare. De asemenea, zona viticolă de la Recaș a
surescitat un interes deosebit în rândul chinezilor, dornici să sprijine exportul vinurilor timișene în Republica
Populară Chineză, grație calităților deosebite, bine-cunoscute. Vizita delegației din Provincia Yunnan s-a
încheiat cu certitudinea inițierii de noi demersuri care să contribuie la sedimentarea relațiilor bilaterale,
precum: organizarea de misiuni de cercetare, economice și forumuri de afaceri, schimburi de experiență,
participarea la târguri sectoriale (atât în județul Timiș, cât și în Provincia Yunnan), dezvoltarea relațiilor
comerciale, în scopul echilibrării balanței dintre cele două state, respectiv dintre cele două regiuni.
În luna noiembrie, la invitația Ambasadei Republicii Populare Chineze, domnul Adrian Bogdan
Berceanu, în calitate de consilier al președintelui pe probleme de investiții, a participat la o serie de
seminarii, pe tema construcțiilor din domeniul infrastructurii, în Provincia Jianxi. Înaintea deplasării în
Republica Populară Chineză, domnia sa a participat la o întâlnire organizată de Ambasada Republicii
29

Populare Chineze în România. În cadrul evenimentului a fost prezentă și E.S. doamna Jiang Yu, ambasador
al Republicii Populare Chineze în România, fiind purtate discuții pe tema întăririi relațiilor bilaterale
România – China, existând și o sesiune de informare în ceea ce privea deplasarea din ziua următoare, din
Provincia Jianxi.

E.S. doamna Jiang Yu, ambasador al Republicii Populare
Chineze în România, alături de domnul Adrian Bogdan Berceanu,
consilier al președintelui Consiliului Județean Timiș, în cadrul
evenimentului organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze.

Seria de seminarii organizate de Universitatea din
Nanchang a avut loc în Provincia Jianxi, orașul Nanchang. În
cadrul seminariilor au mai participat alți 15 directori și
funcționari din consilii județene din România. Nivelul academic
al lectorilor a fost unul ridicat, aceștia având calitatea de
profesori universitari la Universitatea Internațională din
Nanchang. Tematica abordată a fost din domeniul investițiilor și
a strategiilor sectoriale de dezvoltare. Din România au fost
reprezentate consiliile județene din Arad, Timiș, Sibiu, Alba,
Maramureș, Dolj, Suceava, Iași, Ilfov, Neamț, Dâmbovița și Tulcea. Pe lângă seminariile susținute de lectorii
din cadrul Universității Internaționale Nanchang, au fost de asemenea organizate întâlniri cu reprezentanți ai
unor companii din domeniul construcțiilor, cât și din domeniul tehnologiei. În calitate de reprezentant al
Consiliului Județean Timiș domnul Adrian Bogdan Berceanu a prezentat disponibilitatea instituției privind
atragerea de investitori din cadrul Republicii Populare Chineze și a oferit detalii privind caracteristicile
geoeconomice şi geostrategice ale județului. S-au purtat discuții privind oportunitățile de investiții din județul
Timiș, reiterând interesul de a atrage investitori, de a demara schimburi culturale și educaționale și de a
semna acorduri de cooperare și cu alte provincii din Republica Populară Chineză, pe lângă cel semnat în anul
2015, cu Provincia Yunnan.
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Participarea delegațiilor din
județului Timiș la evenimentele
organizate de către Republica
Populară Chineză în anul 2019 a fost
apreciată de partenerii chinezi,
reprezentând un pas înainte în
intensificarea schimburilor bilaterale
și derularea unor proiecte de interes
comun, încadrându-se și în prioritățile
stabilite la nivel național cu privire la
relațiile interstatale. Pe parcursul
anului au existat comunicări constante
cu Ambasada Republicii Populare
Chineze în România, pe teme precum
investiții și sprijinirea inițierii de noi
parteneriate.
Participarea domnului Adrian
Bogdan Berceanu, în calitate de
consilier al președintelui Consiliului
Județean Timiș în cadrul seminariilor
organizate de Universitatea din
Nanchang

7. Rusia
La sfârșitul lunii iunie, o delegaţie a Consiliului Judeţean Timiş, condusă de domnul Președinte CălinIonel Dobra, s-a deplasat într-o misiune economică multisectorială în Federaţia Rusă, organizată de către
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş la Moscova şi la Sankt Petersburg. Acest eveniment,
organizat în premieră în activitatea CCIAT, a avut ca scop întărirea contactelor bilaterale româno-ruse în
domenii de interes comun precum colaborările interregionale, cultura, educaţia sau schimburile
comerciale, în avantajul ambelor state. În acest context, prioritară a fost identificarea unor oportunităţi şi
proiecte de cooperare şi investiţii între cele două ţări şi regiuni.
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Însoțirea delegației timișene de către Excelenţa Sa Domnul
Vasile Soare, Ambasador al României la Moscova, în cadrul Forumului
Economic internațional desfășurat în capitală

Din perspectiva relațiilor externe, importanța acestei vizite
a fost dovedită și prin sprijinul oferit din partea Ambasadei
României în Federaţia Rusă, concretizat fiind prin însăşi
prezenţa Excelenţei Sale Dl. Vasile Soare, Ambasador al
României la Moscova, care a luat parte la întregul program
prevăzut în cadrul Forumului Economic de la Moscova. Oficialii
ruşi s-au arătat foarte deschişi la oportunităţile de consolidare a
cooperării bilaterale, manifestându-și interesul de a se informa cu
privire la avantajele competitive care situează judeţul Timiş pe
primul loc în topul judeţelor din România în ceea ce priveşte
dezvoltarea economiei, numărul investiţiilor străine şi nivelul de
trai. Prezentarea pusă la dispoziție prin intermediul serviciului
nostru a avut rolul de a releva îndeosebi infrastructura aflată în
plină dezvoltare, potențialul investițional atractiv şi mediul de
afaceri dinamic, pentru a încuraja astfel potenţialii investitori
străini şi schimburile comerciale de import-export.
În cadrul întâlnirilor oficiale, s-a ţinut cont şi de expunerea oportunităţilor culturale şi turistice din
zona Banatului timișan, mai ales în contextul proiectului de pregătire a Timişoarei pentru titlul de Capitală
Culturală, cu beneficii care să se răsfrângă în comunitatea timişană și pe viitor. S-a discutat despre posibile
colaborări între instituţii de cultură pe diverse teme de interes comun.

Delegația română, formată din
autorități locale, membri ai CCIAT și
reprezentanți ai firmelor timișene la
Forumul Economic de la Moscova
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În plus, succesul misiunii a fost asigurat şi de încheierea unui Memorandum de Colaborare cu
Camera de Comerţ şi Industrie Moscova, stabilindu-se contacte de afaceri directe între firmele timișene şi
cele ruseşti. Vizita delegației oficiale a județului Timiș la misiunea economică multisectorială din Rusia a
fost apreciată de partenerii ruşi, de Ambasada Federaţiei Ruse în România şi de Ambasada României în
Federaţia Rusă ca fiind un important pas înainte în dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-ruse, în acord
cu priorităţile stabilite la nivel inter-statal, dovadă fiind şi decizia de a participa la evenimentele organizate în
Timiş.
Drept dovadă, în toamna aceluiași an, vizita a fost fructificată prin participarea a peste 20 de firme
rusești la Forumul Internațional de Afaceri Republica Cehă – Federația Rusă – Grecia – România,
organizat în Timiș de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, având ca scop intensificarea
schimburilor comerciale bilaterale, creșterea numărului investițiilor străine în Timiș și promovarea
produselor autohtone pe piețele străine. Prin urmare, vizita din luna iulie a creat contextul necesar pentru a
pune în legătură firme puternice din aceste țări, care să inițieze noi colaborări în numeroase domenii de
activitate.
8. 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, care are ca scop intensificarea relaţiilor economice şi culturale bilaterale.
În baza acestei Înţelegeri de Cooperare, anul 2019 a oferit oportunitatea unei noi întâlniri când, cu
ocazia Zilelor Judeţului Timiş, o delegaţie din raionul Nisporeni a participat la manifestările organizate cu
acest prilej, fiind condusă de către domnul Ghenadie Verdeş, Preşedinte al raionului Nisporeni, alături de
domnul Vitalie Lazăr, din partea Incubatorului de Afaceri şi de domnul Sergiu Robu, aflat la conducerea
Secției Situații Excepționale Nisporeni. Aceştia au fost însoţiţi de către membri ai Ansamblului Moştenitorii,
care au participat la Ziua Porţilor Deschise organizată la Consiliul Judeţean Timiş.
Programul oficial a inclus o vizită oficială a delegaţiei la sediul ISU „Banat” Timiş, în cadrul căreia a
fost prezentată organizarea inspectoratului, tehnica şi echipamentele, precum şi modele de bună practică în
ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene pentru dotarea şi pregătirea echipajelor de intervenţie După
finalizarea acestei vizite, programul a continuat cu o întâlnire oficială la sediul Palatului Administrativ pentru
a purta discuţii cu autorităţile locale şi judeţene cu privire la proiectele care se pot derula pe domeniile
cuprinse în Acordul de colaborare dintre Nisporeni şi Timiş. Astfel, accentul s-a pus pe iniţiative de cultură,
pe finanţarea acţiunilor Asociaţiei Ginta Latină pentru proiecte desfăşurate în decursul anului 2021, dar şi a
unor acţiuni cultural-sportive. La sfârşitul dezbaterilor s-a stabilit o vizită la PITT - Parcul Industrial şi
Tehnologic Timişoara. Scopul acestei vizite a fost acela de a stabili contacte pentru eventuale colaborări
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economice viitoare şi pentru a oferi posibilitatea unor potenţiale oportunităţi de investiţie în domenii comune
de interes.
Membrii delegației au luat parte la manifestările culturale și turistice organizate cu ocazia Zilei
Județului, copiii din Ansamblul Moştenitorii al raionului Nisporeni susţinând un spectacol chiar pe scena
Filarmonicii Banatul, ca parte a programului artistic. Aceste momente cultural-artistice sunt parte esenţială a
Înţelegerii de Cooperare dintre judeţul Timiş şi raionul Nisporeni, un schimb cultural care reprezintă un
sprijin acordat comunității române pentru menținerea tradițiilor, a identității culturale naționale române,
ajutând la promovarea lor în rândul populației timișene. De asemenea de-a lungul anului a existat şi o
comunicare cu reprezentanți ai altor comunități atât din raionul Nisporeni cât şi din alte raioane pentru
posibile colaborări între unităţi administrative teritoriale.

9. Franţa
De-a lungul timpului, Județul Timiș a derulat numeroase acțiuni de cooperare cu regiuni din Franța dar
acestea au încetat la momentul reorganizării administrative care a avut loc. Numărul regiunilor s-a redus
astfel de la 22 la 13, iar această schimbare a afectat regiunile cu care judeţul Timiş a avut în mod tradiţional
relaţii de cooperare, precum Alsacia și Rhone-Alpes.
În urma acestor reorganizări și în vederea reluării colaborării bilaterale dintre județul nostru și regiunea
Rhone-Alpes, mai precis cu Metropola Lyon și Consiliul Departamentului Rhône, conducerea Consiliului
Județean, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, a inițiat discuții cu Ambasada Republicii Franceze din
România pentru a mijloci reluarea cooperărilor.
Totodată, instituția noastră a avut și în cursul anului 2019 o colaborare foarte bună pentru promovare
culturală cu Institutul Francez din Timișoara, actor cheie al vieții culturale locale, al cărui rol este de a
promova politica de cooperare și acțiunile culturale franco-române.

10. Inițierea de discuții privind posibile colaborări cu alte țări
10.1 Republica Centrafricană
România şi Republica Centrafricană au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă în anul 1969.
Dialogul bilateral este menţinut în prezent prin Ambasada României din Sudan. În luna februarie, o delegaţie
din Republica Centrafricană, condusă de domnul Fidele Gouandjika, în calitate de Ministru Consilier
Special al Președintelui Republicii Centrafricane, a efectuat o vizită oficială în județul Timiș, pentru a
purta discuții cu autoritățile județene. Delegația a fost însoțită de domnul Daniel Gabriel Olariu, în calitate de
președinte al unei organizații implicate în activități sociale. Dumnealui a facilitat întâlnirea prin acțiunile
întreprinse de fundație pe teritoriul Republicii Centrafricane. Autorităţile județene acordă o atenţie specială
dezvoltării relaţiilor de colaborare cu parteneri şi diverse instituţii din întreaga lume. Potrivit afirmațiilor
domnului ministru, 80 % din persoanele care lucrează sau au lucrat în administrație în Republica
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Centrafricană, au participat la programe de studii universitare în România, existând interes pentru menținerea
relațiilor bilaterale existente și pentru dezvoltarea acestora pe mai multe domenii precum: agricultura,
inginerie, siguranță și armată, educație și religie, sport. Judeţul Timiş își dorește activarea relaţiilor
diplomatice cu Republica Centrafricană, prin semnarea unui protocol care să faciliteze schimburi de
experiență în domeniile de interes pentru cele două structuri administrative. În acest context, conducerea
Consiliului Județean Timiș a considerat oportună semnarea unui viitor acord, pentru a încununa cei 50 de
ani de relații diplomatice.
10.2 Republica Socialistă Vietnam
Relațiile diplomatice dintre România și R. S. Vietnam au fost stabilite la 3 februarie 1950. Ca urmare a
bunelor relații de cooperare dintre cele două state, o delegaţie din Republica Socialistă Vietnam, condusă
de E.S. domnul Dang Tran Phong, în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Socialiste Vietnam, a efectuat o vizită oficială în județul Timiș, în luna octombrie a anului 2019,
în vederea aprofundării relațiilor bilaterale.

Delegaţia din Republica Socialistă Vietnam, condusă E.S. domnul Dang Tran Phong, domnul Valentin
Tudorică, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Timiş

Delegația a fost primită de vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, domnul Valentin Tudorică,
dumnealui oferind informații privind potențialul de dezvoltare economico-socială, culturală și educațională a
acestei zone și privind oportunitățile de investiții pe care județul Timiș le oferă. Delegația a fost însoțită de
domnul Prof. Cosmin Alin Popescu, în calitate de rector al Universității de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului ,, Regele Mihai I al României” din Timișoara. Dumnealui a facilitat întâlnirea, prin
acțiunile întreprinse de universitate, dorind să înlesnească cooperarea în mai multe domenii, inclusiv în
cercetarea pestei porcine (instalarea protecției imunologice printr-un vaccin), problemă cu care se confruntă
ambele state. E.S. domnul Dang Tran Phong a afirmat că a fost impresionat de terenurile vaste, de calitatea
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infrastructurii până în județ și de fabricile vizitate, concluzionând că regiunea este una puternic dezvoltată.
Domeniile de interes identificate de Excelența Sa sunt educația, turismul și forța de muncă. La nivel național,
3000 de persoane originare din Republica Socialistă Vietnam muncesc în România, în domeniul
construcțiilor, procesării alimentelor, HORECA, industriei textile și industriei construcțiilor navale. În
județul Timiș muncesc aproximativ 300 de persoane din R.S. Vietnam, urmând ca în viitor numărul acestora
să crească. Pornind de la nevoia de a atrage capital uman în regiune (Județul Timiș se confruntă cu problema
șomajului foarte scăzut: 1,09% (30 septembrie 2017), s-a discutat posibilitatea înființării unui birou
regional pentru facilitarea recrutării forței de muncă din R.S. Vietnam, în județul Timiș. Reprezentanții
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din
Timișoara s-au oferit să creeze un centru de pregătire al persoanelor de origine vietnameză, interesate să
muncească în România. Dumnealor s-au arătat dispuși să instruiască și să cazeze persoanele din R.S.
Vietnam care vin să muncească în România, pe domeniile de interes relevate de dinamica forței de muncă.
E.S. domnul Dang Tran Phong a sugerat facilitarea dezvoltării relațiilor bilaterale prin semnarea unui
protocol de colaborare între județul Timiș și (regiunea) Comitetul Poporului Da Nang sau Comitetul
Poporului Hanoi. Unul din domeniile de cooperare identificate de participanții din cadrul întâlnirii vizează
economia și schimburile comerciale. În luna iunie 2019 Uniunea Europeană și R.S. Vietnam au parafat un a
Tratat de Liber Schimb, care va elimina progresiv 99% din taxele vamale şi care va include măsuri pentru
protejarea drepturilor lucrătorilor şi mediului înconjurător, măsuri care înlesnesc schimburile pe diverse
domenii de interes. Pornind de la premisa că anul viitor se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor
diplomatice între cele două state, E.S. domnul Dang Tran Phong a afirmat că dorește să organizeze, în
2020, un program de evenimente, atât în capitala României, cât și în alte orașe, precum Timișoara, de
celebrare a relațiilor bilaterale. În cadrul întâlnirii, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a fost
reprezentată de d-nul Darius Nicolae-Georgiu, în calitate de vicepreședinte. Dumnealui a subliniat
importanța organizării unui forum de afaceri și comerț, alături de o regiune de Vietnam, în vederea
înlesnirii rapoartelor comerciale.
Autorităţile județene acordă o atenţie specială dezvoltării relaţiilor de colaborare cu parteneri şi diverse
instituţii din întreaga lume, motiv pentru care se intenționează concretizarea discuțiilor purtate în cadrul
întâlnirii prin identificarea unei regiuni partenere din R.S. Vietnam și semnarea unui protocol de colaborare.
10.3 Republica Coreea
România şi Republica Coreea au stabilit relaţii diplomatice la 30 martie 1990. În acelaşi an, s-au
deschis ambasade la Bucureşti şi Seoul, cu ambasadori rezidenţi. În septembrie 2008, preşedinţii celor două
ţări au semnat, la Seoul, Declaraţia privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica
Coreea, iar în iulie 2010, miniştrii afacerilor externe au semnat Planul Comun de Acţiune pentru
implementarea Parteneriatului Strategic.
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În luna noiembrie, o delegaţie din Republica Coreea, condusă de E.S. domnul Kim Yong Ho, în
calitate de Ambasador al Republicii Coreea, a efectuat o vizită oficială în județul Timiș, în vederea
aprofundării relațiilor bilaterale dintre cele două state.
Delegația a fost primită de vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, domnul Valentin Tudorică,
dumnealui oferind informații privind potențialul de dezvoltare economico-socială, culturală și educațională a
acestei zone și privind oportunitățile de investiții pe care județul Timiș le oferă. Delegația a fost însoțită de E.
S. Ioan Coriolan Gârboni, în calitate de consul onorific al Republicii Coreea în Timișoara, care a subliniat
dorința sa de a înlesni cooperarea în mai multe domenii, îndeosebi în plan cultural. E. S. domnul KIM Yong
Ho a afirmat că există acorduri de colaborare semnate între universitățile de stat din Timișoara și universități
din Republica Coreea, facilitând astfel accesul la studii al celor interesați.

Vizita oficială a delegației din Republica Coreea, condusă de E.S. domnul Kim Yong Ho, în calitate de Ambasador al
Republicii Coreea, primită de către domnul Valentin Tudorică, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean
Timiș

E.S. domnul Kim Yong Ho a venit la Timișoara pentru a participa la gala de deschidere a evenimentului
„Săptămâna Filmului Coreean”. Pornind de la evidențierea importanței culturii în evoluția unui stat și în
dezvoltarea relațiilor bilaterale, s-a discutat posibilitatea organizării unui eveniment de celebrare a 30 de
ani de cooperare interstatală în Timișoara, al cărui program să includă vernisaje ale unor expoziții și
spectacole ale unor muzicieni cu instrumente tradiționale din ambele state.
La sugestia E. S. Ioan Coriolan Gârboni, s-a discutat oportunitatea participării unei orchestre din
Republica Coreea în cadrul concertului anual din Peștera Românești. Dumnealui a descris ca fiind minunată
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prestația din anul 2011 a sopranei Soyung Yu, din Republica Coreea, dorind să sprijine inițiativa de a invita
și alți artiști din acest stat, pe viitor.
În privința cooperării în domeniul sportului s-a discutat despre Taekwondo. Arta marțială coreeană
reprezintă la ora actuală una dintre cele mai puternice componente tradiționale ale poporului, transmițând un
puternic mesaj despre cultura și civilizația coreeană. Centrele principale de Taekwondo sunt actualmente în
Municipiul Cluj-Napoca și București, E.S. domnul KIM Yong Ho dorind ca Timișoara să devină cel de-al
treilea centru de promovare al acestui sport olimpic tradițional coreean.
În privința cooperării în domeniul afacerilor, E.S. domnul KIM Yong Ho a prezentat ca exemplu
societatea Global Safety Textiles, din Sighișoara (achiziționată de grupul sud-coreean Hyosung în anul
2011), unul dintre cei mai mari angajatori din județul Mureș și grupul Harman din București, preluat în anul
2017 de grupul Samsung (dezvoltă industria auto prin tehnologii conectate). Pornind de la premisa că marea
problemă a investitorilor în România este infrastructura, domnul Valentin Tudorică a evidențiat avantajul
județului Timiș din punct de vedere al acesteia. Acest avantaj sporește indicele de atractivitate al județului
pentru potențialii investitori coreeni. E. S. Ioan Coriolan Gârboni a afirmat că pe viitor ar fi oportună o
misiune economică în Republica Coreea, în vederea promovării comerțului, serviciilor și industriei celor
două state și dezvoltării relațiilor bilaterale. De asemenea s-a evidențiat importanța sprijinirii intereselor
agenților economici din România și din Republica Coreea, în raporturile cu autoritățile din țară și cu
organismele specializate din străinătate. Pentru aceasta, se vor purta discuții cu Camera de Comert și
Industrie România - Republica Coreea, al cărei obiectiv este inclusiv promovarea proiectelor de conservare și
cunoaștere a valorilor culturale specifice ale celor două state și susținerea schimburilor cultural - artistice.
Întâlnirea s-a încheiat cu concluzia că județul Timiș este unul prosper, atractiv pentru potențialii
investitori coreeni, urmând să se transmită către ambasadă proiecte de interes pentru județ, care necesită
investitori străini.
10.4 Bosnia și Herțegovina
Relaţia bilaterală cu Bosnia şi Herţegovina se desfăşoară într-un context favorabil. Apartenenţa Bosniei
și Herțegovinei la spaţiul balcanic şi perspectiva sa europeană şi euro-atlantică plasează relaţia cu aceasta
printre preocupările speciale de politică externă ale României. Relaţiile diplomatice dintre cele două state au
fost stabilite la 1 martie 1996.
În luna noiembrie, o delegaţie din Bosnia și Herțegovina, condusă de E.S. domnul Slaviša Ćeranić,
în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Bosniei și Herțegovinei, a efectuat o vizită
oficială în județul Timiș în vederea aprofundării relațiilor bilaterale dintre cele două state. Delegația a fost
primită de președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Călin Ionel Dobra, de domnul Andrei Călin
Lucaci, în calitate de administrator public și de domnul Daniel Cristian Franțescu, în calitate de subprefect al
județului Timiș. În cadrul întâlnirii s-au oferit informații privind potențialul de dezvoltare economico-socială,
culturală și educațională a acestei zone și privind oportunitățile de investiții pe care județul Timiș le oferă. S38

a discutat despre acordul existent între Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Camera de
Comerț din Banja Luka și despre reluarea relațiilor de colaborare dintre cele două entități. (CCIAT a
semnat, la Timișoara, în iulie 2008, un Acord de Colaborare cu CCI Banja Luka în vederea impulsionării
relaţiilor economice şi atragerii de investitori.)

Vizita oficială a E.S. domnul Slaviša Ćeranić, în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Bosniei și Herțegovinei, primit de către domnul Călin Ionel Dobra, în calitate de președinte al Consiliului Județean
Timiș, de domnul Andrei Călin Lucaci, în calitate de administrator public și de domnul Daniel Cristian Franțescu, în
calitate de subprefect al județului Timiș.

Întâlnirea a permis efectuarea unui schimb de opinii pe teme de interes precum identificarea de nișe şi
sectoare complementare pentru cooperare la nivel regional cât și organizarea de activități comune în vederea
prezentării oportunităților de afaceri și investiții pe care le oferă cele două țări.
Cele două părți prezente în cadrul întâlnirii au discutat posibilitatea organizării, în anul 2020, a unui
eveniment, în județul Timiș, la care să participe înalți funcționari și diplomați din ambele state, în
vederea înlesnirii relațiilor de colaborare.
10.5 Guineea- Conakry
De asemenea, de-a lungul anului s-au purtat discuții în vederea inițierii unei colaborări cu Conakry, cel
mai important centru economic, financiar și cultural din Republica Guineea. Pentru început s-au stabilit
detaliile referitoare la domeniile de cooperare și la organizarea unei vizite a unei delegații din Guineea în
județul nostru în cursul anului 2020.
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B. În ceea ce priveşte activitatea în organisme, structuri, reţele şi instituţii europene, în anul
2019 au avut loc următoarele activităţi:
1. Adunarea Regiunilor Europene (ARE)
Adunarea Regiunilor Europene, fondată în 1985, este cea mai largă reţea independentă politică a
regiunilor din întreaga Europă (145 de regiuni din 30 de țări, 2/3 din țări membre UE). Este o organizație cu
o structură flexibilă, o adunare politică formată din reprezentanți regionali aleși.
Judeţul Timiş este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) încă din 1994. Organizaţia 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), 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.).
1.1 Reuniuni statutare
Încă de la aderarea la acest organism european în 1994, județul Timiș, prin Serviciul Relații Externe și
Protocol, se implică activ în viața acestuia. În fiecare an participăm la întâlnirile statutare desfășurate în
cadrul acestui organism, și anume Plenare de lucru, 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 Relații Externe și Protocol și consilieri județeni ai Consiliului Județean Timiș, a
fost puternic implicat în activitatea diferitelor comisii tematice deţinând chiar preşedinţia comisiilor 1 şi 2 şi
implicit este membru în Comitetului de conducere ARE.
Astfel, în decursul anului 2019 județul Timiș a participat la următoarele reuniuni statutare:
Plenarele de primăvară și toamnă din 2019 ale celor trei comisii ARE, reprezintă reuniuni statutare
ale organizației. Principalele puncte de pe ordinea de zi au reprezentat alegerile pentru ocuparea funcțiilor de
conducere din comisiile de specialitate, alături de stabilirea priorităților și programului de acțiuni pentru
următoarea perioadă. Rezultatele acestor alegeri au fost validate la următoarea adunare generală a
organizației, care a avut loc la Larnaca (CY). Cu această ocazie, dl. Mihai Ritivoiu, consilier județean, a
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fost reales în funcția de președinte al Comisiei 2 pentru politici sociale și sănătate publică. În cadrul
reuniunilor plenare statutare ale Comisiei pentru economie și dezvoltare regională, Comisiei pentru politici
sociale și sănătate publică și Comisiei pentru cultură, educație și tineret, membrii ARE au elaborat în comun
programele de lucru ale comitetelor pentru perioada 2019-2020. Acțiunile planificate în cadrul Comisiei
ARE pentru Politici Sociale și Sănătate Publică pot fi rezumate după cum urmează și sunt în concordanță cu
prioritățile politicii sociale implementate și de județul Timiș în domeniul incluziunii sociale: schimbul de
experiențe și identificarea soluțiilor pentru problema vârstnicilor izolați din mediul rural, îngrijirea și
bunăstarea copiilor ai căror părinți s-au mutat în străinătate pentru muncă (în special în România),
identificarea bunelor practici pentru sprijinirea tinerilor orfani care au 18 ani și nu mai sunt susținuți de
instituții, integrarea copiilor cu dizabilități în școală.
Cu ocazia Adunării Generale din 2019 și a întâlnirii Biroului de primăvară, au fost adoptate
documente importante pentru funcționarea organizației, precum Codul de conduită a reprezentanților
membrilor. Acesta se aplică tuturor evenimentelor din cadrul ARE, întâlnirilor și activităților conexe,
inclusiv participanților la reuniunile programelor ARE (Rețeaua regională pentru tineret, Eurodyssey și
Academia de vară). Codul de Conduită scoate în evidență valorile de bază promovate de ARE: altruism,
corectitudine, integritate, responsabilitate, onestitate, respect. Au fost prezentate rapoartele de activitate ale
comisiilor de specialitate și ale programelor ARE pe ultimul an. Au avut loc alegeri pentru ocuparea unor
funcții de conducere din cadrul 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
funcționare a organizației.
Județul Timiș, prin președintele Comisiei 2 ARE, a participat de-a lungul anului la cele 5 ședințe
statutare ale Comitetului Executiv ARE care este al doilea cel mai înalt organism de guvernare / conducere
al ARE, format din membrii aleși în cadrul Adunării Generale. Acesta gestionează coordonarea tuturor
activităţilor ARE şi însărcinează Secretarul General să implementeze deciziile sale. Între adunări, este cea
mai înaltă autoritate a ARE .
Biroul este vocea politică primară a ARE și este format din membrii Comitetului Executiv şi câte doi
reprezentanți din fiecare țară reprezentată în ARE și își desfășoară activitatea prin Grupuri operative create
pe diferite domenii/tematici. Prin documentele create, biroul angajează în problemele paneuropene și globale
propuse / prezentate de membri și stabilește baza politică pentru activitatea de advocacy a ARE, prin
adoptarea poziţiei politice a ARE. Se reunește de două ori pe an. În cadrul Biroului ARE, în care Județul
Timiș este membru, s-a dezbătut documentul pentru elaborarea priorităților politicilor ARE pe următorii
cinci ani - 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.
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Desfășurarea unei activități de lobby în sprijinul 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 protecția egalității.

Multe dintre aceste priorități se află și pe agenda priorităților 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 cele mai active susținătoare ale creșterii rolului regiunilor în noua Politica 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 relaţia cu cetăţenii. Beneficiind de un buget de 351,8 miliarde euro – aproximativ o
treime din bugetul UE, Politica de Coeziune reprezintă o componentă esenţială a Cadrului Financiar
Multianual în actuala perioadă de programare, constituind principalul instrument de investiţii pentru
atingerea obiectivelor Uniunii Europene. Pentru actuala perioadă de programare, României i-au fost alocate
cu 10% mai mult faţă de perioada 2007-2013 din fondurile politicii de coeziune. Tot în cadrul Biroului ARE,
s-a prezentat o Notă informativă privind Rapoartele pe țară ale Comisiei Europene, publicate în 2019. Aceste
rapoarte servesc drept analiză a politicilor economice și sociale ale fiecărui stat membru al UE. Rapoartele de
țară vor fi urmate de o reacție din partea guvernelor statelor membre în cadrul programelor naționale de
reformă. Ca răspuns la aceste programe de reformă, Comisia Europeană va publica Recomandările de Țară,
specifice fiecărei țări pentru a ghida și a modela planificarea bugetară națională.
1.2. Activități de advocacy și 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, Declarația privind următorul cadru financiar multianual al UE și viitorul
bugetului politicii de coeziune și Declarația privind securitatea alimentară.
Organizația salută apropierea procesului decizional european de cetățeni, la care se adaugă cerința de a
respecta principiul subsidiarității și de a garanta rezultatele optime ale politicilor și provocărilor abordate.
Toate aceste mecanisme ar trebui soluționate pentru a asigura angajarea regiunilor în procesul de negociere.
Legat de prioritățile de la nivelul instituțiilor UE, este important să menționăm dezbaterea viitorului Europei
şi mai ales dezbaterea cu privire la produsele alimentare. Poate cea mai mare problemă cu care ne
confruntăm în momentul de față este gestionarea fenomenului migraţional, în legătură cu care se întocmește
un Proiect/concept de Poziție privind migrația şi implicaţiile sale. În decursul acestui an, acest aspect are o
importanță deosebită, deoarece detaliază prioritățile care vor forma programarea fondurilor structurale pentru
următorul exercițiu bugetar UE 2021- 2027. Pentru prima dată, Comisia Europeană a pus accentul pe
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identificarea nevoilor și a provocărilor investiționale legate de nevoile teritoriale, demers pe care ARE îl
consideră salutar.
În cadrul biroului ARE s-au creat șase Grupuri operative pentru: politica de coeziune, migrațiune,
digitalizare, securitatea alimentelor, democrație și obiectivele de dezvoltare durabilă care au ca misiune
generarea de noi documente/declarații, opinii pe domeniile stabilite.
Grupul operativ pentru Politica de Coeziune a organizat o delegație ARE în Parlamentul European
în octombrie pentru a se întâlni cu europarlamentarii noi aleși. Împreună cu membrii Alianței pentru
coeziune, care reunește toate rețelele importante ale guvernelor locale și regionale, s-a trimis o scrisoare către
președintele Consiliului European, domnul Charles Michel. Această scrisoare a fost diseminată și membrilor
AER pentru a le transfera guvernele naționale. Este important ca toate regiunile să se mobilizeze pentru a
proteja Politica de Coeziune.
Grupul operativ pentru migrație a adoptat în cadrul Adunării Generale, poziția cu privire la migrație,
„Către o Europă interculturală”. Un exemplu concludent în acest sens, este rețeaua de regiuni interculturale
recent lansată, co -configurat de ARE, Guvernul Cataloniei și Rețeaua de orașe interculturale ale Consiliului
Europei.
În cadrul activităților de lobby desfășurate de organizație s-au desfășurat mai multe întâlniri cu diferiți
comisar europeni dintre care, la întâlnirea din martie cu comisarul european pentru sănătate și securitate
alimentară dl. Vytenis Andriukaitis a participat și dl Mihai Ritivoiu - consilier județean și președinte al
Comisiei 2 pentru politici sociale și sănătate publică ARE. În calitate de Președinte al Comisiei pentru
Politici Sociale și Sănătate Publică a ARE, dl. Ritivoiu a prezentat activitatea și proiectele ARE privind
sănătatea. ARE s-a străduit să promoveze ecosistemele de inovare în domeniul sănătății și implementarea
sistemelor integrate de îngrijire la nivel regional. Pentru a inova asistența medicală și pentru a îmbunătăți
experiența pacientului, Comisia ARE privind politicile sociale și sănătatea publică a oferit în mod constant
un loc pentru schimbul de experiență și schimbul de know-how privind sistemele integrate de îngrijire și esănătate. De asemenea, ARE face parte din Grupul de acțiune privind îngrijirea integrată a
Parteneriatului european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și sănătoasă în cadrul grupului
de acțiune privind sistemele integrate de îngrijire (B3). ARE este implicată în aceste subiecte, deoarece
este fundamental legată de guvernare, implicarea cetățenilor, colaborarea. Priorități actuale prin proiectele
derulate ale Comisiei 2: - SMARTCARE, ENGAGED, MOCHA, SCIROCCO EXCHANGE, leadership
pentru schimbare, alfabetizare în domeniul TIC, abordări multistakeholder, abordarea serviciilor medicale
din punctul de vedere al pacientului, echitate în sănătate, transformare digitală a sănătății, date mari, schimb
de date, inteligență artificială, ecosisteme de inovare în domeniul sănătății. Digitalizarea: asigurarea
transformării digitale în regiunile europene pentru servicii publice mai eficiente, inclusiv în domeniul
sănătății și îngrijirii (asigurând totodată garanții pentru incluziune, intimitatea individuală și contribuția
umană). ARE va promova ca acesta să fie un domeniu-cheie al investițiilor în intervențiile programului
Digital Europe în sprijinul sectorului public, inclusiv în zonele rurale / îndepărtate.
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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 organizează dezbateri și conferințe
cu tematici din sfera de interes al membrilor săi. Cooperarea internațională, cum ar fi cele în rețele precum
ARE, oferă oportunități de învățare reciprocă între regiuni.
Dezbatere privind aducerea la nivel local a obiectivelor de dezvoltare durabilă: Cu reprezentanții
Parlamentului European, Comitetul Economic și Social European (CESE), Comitetul Regiunilor și
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, discuția s-a concentrat asupra contribuției autorităților
regionale la punerea în aplicare, urmărirea și revizuirea Agendei 2030 .
Dezbaterea privind rolul regiunilor în era digitală organizat de Austria Inferioară, care deține
președinția Grupului operativ pentru digitalizare, a constituit o oportunitate pentru regiuni pentru a discuta
modul de adaptare la transformarea digitală și a face ca schimbările asociate digitalizării să funcționeze
pentru regiuni și cetățenii acestora. Rețelele precum ARE au un rol cheie în transformarea digitală. Scopul
este de a apropia cetățenii de lumea digitală și de a-i sensibiliza pe acest subiect.
În toamnă membrii ARE s-au reunit pentru a discuta realitățile regionale privind coeziunea de pe
continentul european. Nu numai că disparitățile din regiuni pot împiedica dezvoltarea regională durabilă, dar
generează, de asemenea, tensiuni și decizii dure între, de exemplu, inovarea, pe de o parte, și furnizarea egală
de servicii, pe de altă parte. 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.
Folosind un cadru derivat din cele Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, conferința a examinat situația
folosind obiectivul 3 (sănătate bună și bunăstare), obiectivul 6 (apă curată și canalizare), obiectivul 9
(industrie, inovație și infrastructură) și obiectivul 10 (diminuarea disparităților în interiorul și între țări) ca
indicatori ai egalităților și inegalităților din regiunile Europei. În ciuda experiențelor și realităților variate,
prezentate de vorbitori, s-a convenit că este necesară o abordare holistică a dezvoltării regionale. Ca și în
cazul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, o abordare neintegrată a dezvoltării regionale riscă să lase în
urmă unele zone, grupuri sau persoane. În schimb, creșterea trebuie măsurată nu numai din punct de vedere
economic, ci și social și în funcție de sustenabilitatea soluțiilor adoptate. Strategiile bazate pe loc, abordările
participative și guvernanța pe mai multe niveluri sunt elemente cheie care ajută la încurajarea creșterii și
dezvoltării regionale.
În vară a avut loc o dezbatere cu tema "Regiunile interculturale: introducerea abordării diversității
și incluziunii la nivel regional". Contribuția principală la dezbatere a fost prezentată de Irena Guidikova,
șeful Direcției Programelor de incluziune și antidiscriminare a Consiliul Europei și Neophytos
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Charalambides, membru al Consiliului municipal al orașului Limassol. Dl. Mihai Ritivoiu, în calitate de
președinte al Comisiei pentru Politici Sociale și Sănătate Publică și Fereshteh Jalayer, Värmland (SE),
Președintele Subcomisiei pentru cultură, au avut, de asemenea, o contribuție la dezbatere.
Astfel, în urma dezbaterilor, s-au conturat mai multe concluzii, şi anume: cultura a fost analizată
tematic din perspectiva utilizării sale ca mijloc de creștere economică, ca instrument de reconversie a
orașelor, de integrare și incluziune și ca pilon al identității europene, atât în Europa, cât și în afara ei. Cultura
– definită prin artă, literatură, tradiții, limbi, valori și credințe – este aproape universal considerată ca
importantă pentru toleranță și integrare, iar activitățile cu funcție expresivă care țin de acest domeniu sunt
importante pentru cel puțin trei sferturi din populația Europei, un procent mai mare înregistrându-se în rândul
persoanelor cu un nivel de educație mai ridicat. Dincolo de impactul său financiar impresionant, cultura (și în
special artele și patrimoniul) este valoroasă din perspectiva posibilităților de expresie umană, care transcend
beneficiul economic. Această valoare nu este neglijabilă și este din ce în ce mai utilă economiilor, a căror
bază de resurse naturale se află în scădere, și sectorului manufacturier. Cultura impulsionează turismul la fel
de mult ca marea sau vremea. Aceasta oferă, de asemenea, elementul catalizator în jurul căruia se pot
cristaliza și dezvolta alte sectoare ale serviciilor. S-au exprimat totuși temeri legate de faptul că spațiile
publice esențiale pentru aceste schimburi culturale sunt amenințate de o serie de presiuni comerciale și de
securitate.
Tot atunci a avut loc și dezbaterea privind siguranța alimentară și ARE a invitat comisarul să se
alăture dezbaterii și să împărtășească membrilor ARE munca pe care o desfășoară pentru a promova
sistemele alimentare viabile în viitor.
În contextul sesiunilor plenare de toamnă ARE, Grupul de lucru ARE pentru dezvoltare rurală a găzduit
o dezbatere privind biodiversitatea europeană: protejarea pădurilor primare. Viitorul pădurilor noastre
este o preocupare pentru toți cetățenii europeni, mai ales că protejarea pădurilor primare contribuie direct la
realizarea Obiectivului nr. 15 al ONU pentru „Viața pe uscat”. Acestei dezbateri i s-au alăturat câțiva experți
externi pe această temă, printre care Shiroma Sathyapala, expert din cadrul Organizației pentru alimentație și
agricultură a Oficiului Regional pentru Europa și Asia Centrală a Organizației Națiunilor Unite (FAO). FAO
este un „deținător” pentru 21 de indicatori sub 6 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Ea a subliniat
importanța gestionării durabile a pădurilor pentru biodiversitatea europeană: „Gestionarea pădurilor într-un
mod durabil este esențial pentru realizarea tuturor ODD. Este esențial să abordăm schimbările climatice, să
conservăm biodiversitatea și să protejăm ecosistemele, să furnizăm apă curată și să asigurăm orașe și
comunități durabile."
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 se ofere membrilor informații detaliate despre noile
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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 practicilor
bune și rele și a lecțiilor învățate din regiuni din diferite domenii politice; 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). Metodologia de evaluare
peer review ARE a fost dezvoltată ca un instrument de implementare a învățării adevărate de la egal la egal
la egal. Nucleul metodologiei se bazează pe principiul potrivit căruia toate regiunile au ceva de învățat de la
alții. O evaluare de la egal la egal nu este o metodă unidirecțională, ci o adevărată experiență câștig-câștig
pentru toate regiunile implicate. Scopul metodei de evaluare de la egal la egal este de a identifica, într-un
anumit domeniu, potențialul și punctele tari ale politicilor unei regiuni. ARE are o experiență vastă în toate
aspectele legate de gestionarea și finanțarea proiectelor europene, variind de la: redactare şi dezvoltare
proiecte, asistarea membrilor în găsirea partenerilor de proiect, participarea la proiecte ca lider de
componente, participarea la proiecte ca partener, diseminarea informațiilor despre proiect în numele
regiunilor membre implicate în proiecte, diseminarea informațiilor despre oportunitățile de finanțare și
căutarea partenerilor folosind experiența, și know-how-ul proiectului derulat pentru a le integra în activitatea
proprie ARE.
Cu ocazia Adunării Generale din 2019 și a întâlnirii Biroului de primăvară, s-a organizat și masă
rotundă cu privire la un schimb schimb de experiență interregională în contextul Together for Cohesion:
Let's REUnite! - proiect derulat cu finanțare directă de către DG Regio. În cadrul acestui eveniment,
participanții au fost încurajați să împărtășească campaniile lor de comunicare privind Politica de coeziune a
UE și să dezbată asupra exemplelor prezentate din regiuni: împreună, au fost evaluate cele mai bune practici
în comunicare care demonstrează beneficiarilor fondurilor europene de coeziune din regiuni ce beneficii
poate avea această politică. Cele mai bune campanii vor fi publicate pe un site nou creat. Acest site este unul
dintre principalele rezultate ale proiectului "Let's rEUnite" și va atrage atenția nu numai instituțiilor UE, ci și
regiunilor și cetățenilor înșiși asupra avantajelor politicii de coeziune a UE. Conform unui sondaj
Eurobarometru din iunie 2017, în unele regiuni, până la 95,3% din populație consideră Politica de coeziune
utilă. Studiul a arătat că prea puțini dintre cetățenii UE cunosc proiectele finanțate de Politica de coeziune a
UE în regiunea lor și se așteaptă ca autoritățile guvernamentale europene, naționale și regionale să își
intensifice comunicarea cu privire la politicile UE și să își îndeplinească obligația de a informa publicul.
Efortul de a comunica Politica de Coeziune ar trebui consolidat. Această concluzie este și motivul
implementării acestui proiect la care participă regiuni din Croația, Ungaria, Italia, România (Alba și Timiș)
şi Spania.
Masa rotundă „Conectarea punctelor - migrare multi-nivel, multi-actor” a reprezentat o sesiune de
schimb de experiență derulat pe parcursul a două zile, în iunie la Larnaca (CY) cu scopul de a aduce laolaltă
autoritățile regionale și locale împreună cu organizațiile societății civile alături de reprezentanții instituțiilor
europene, pentru a împărtăși experiențe și metodologii privind modalitatea de realizare a unei abordări
comune între diferite părți interesate, precum și o mai bună coordonare pe mai multe niveluri privind
46

primirea imigranților și a refugiaților. Experți din domeniile afacerilor sociale, migrației, incluziunii și
diversității din regiunile membre ARE din cadrul autorităților locale și regionale din Europa au dezbătut și
unul din principalele rezultate ale proiectului european "AMiD - Acces la servicii pentru migranții cu
dizabilități"- Un chestionar pentru identificarea cât mai rapidă a migranților cu dizabilități și evaluarea
necesităților acestora. Domnul Ritivoiu este membru al Consiliului Consultativ Comunitar (CAB) al
proiectului AMiD - în calitate de președinte al Comisiei 2 al Adunării Regiunilor Europene (ARE).
1.5. Programe ale Adunării Regiunilor Europene
a.

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.
Astfel, în luna februarie 2019, la invitația Secretariatului ARE, doi reprezentanți ai Consiliului județean
au participat la sesiunea de formare organizată cu ocazia lansării noului site web în 2019. În cadrul întâlnirii
a fost discutată implementarea operațională a programului prin schimbul de bune practici și s-a făcut un
brainstorming privind strategia de promovare a programului, precum și tehnici de îndrumare pentru aderarea
la rețea a noilor membri. Evenimentul a vizat participarea responsabililor de program din regiunile active
membre, care gestionează periodic site-ul web.
În luna mai s-a participat la Bruxelles la o serie de sesiuni de pregătire a grupului de lucru, scopul
întâlnirii fiind inițierea în utilizarea noului site-ul web al programului Eurodyssee, respectiv dezvoltarea
secțiunilor și simplificarea formularelor necesare pentru aplicarea în cadrul programului.
În cadrul întâlnirii participanții au făcut propuneri concrete care vor fi de un real folos în vederea
îmbunătățirii conținutului, delegația din Timiș fiind responsabilă de prezentarea îmbunătățirilor aduse
secțiunii de funcționare.
Prezentările și intervențiile pe care le-am avut în cadrul întâlnirii de lucru au avut ca rezultat
îmbunătățirea noului web-site, prin participarea activă la secțiuni de instruire și de brainstorming. Odată ce
conținutului secțiunilor a fost clarificat și simplificat în urma dezbaterilor, acesta oferă toate informațiile
necesare celor care doresc să aplice și să devină ulterior parte în cadrul programului.
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Judeţul Timiş este o prezență activă în cadrul programului Eurodyssey începând cu anul 2007. Ca
și în anii precedenți, și în anul 2019 a găzduit un număr de 4 tineri, care au efectuat stagii de practică în
diverse domenii de activitate ca: muzeologie și artă, organizare evenimente, comunicare și administrație
publică, prezența acestora fiind benefică promovării județului.
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş Călin -Ionel
Dobra, împreună cu stagiarele Eurodyseey, Camilla Calogero
( Bruxelles) şi Irene Lopez Fuentes ( Valencia).

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 pe domeniul arhitecturii în Comunitatea
Valenciană, din Spania.
De asemenea, Consiliul Județean Timiș prin
Serviciul Relații Externe și Protocol a realizat un clip
video în vederea promovării programului Eurodyssey în
rândul tinerilor, care reprezintă de altfel publicul-țintă al
acestuia și beneficiarii săi direcți. În testimonialul
intitulat “Timișoara văzută prin ochii unui stagiar” sunt
explicate chiar de către un tânăr din Spania aflat în stagiu
la Timișoara atât condițiile de participare cât și criteriile
care trebuie îndeplinite pentru a transforma stagiile de
practică într-o experiență unică.
b.

Forumul Eurodyssey 2019

Forumul Eurodyssey, un eveniment anual care adună reprezentanți din toate regiunile care participă la
această schemă de mobilitate regională, a fost locul perfect pentru discuții pe acest subiect. Ca în fiecare an,
peste 50 de participanți, reprezentând regiunile active din program s-au reunit pentru a discuta despre
dificultățile întâmpinate și soluțiile găsite în activitățile schimbului de tineri între regiunile Europei.
Forumul din acest an a fost structurat pornind de la ideea că experiența de a trăi într-o altă țară are un
impact asupra dezvoltării personale și profesionale a unui tânăr, stimulând creșterea independenței și a
responsabilității, contribuind la îmbunătățirea cunoașterii limbilor străine, la dezvoltarea altor competențe
profesionale și sociale valoroase.
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Mobilitatea tinerilor poate contribui indirect la demontarea anumitor prejudecăți sau construcții sociale
în perioade de dezafectare politică, radicalizare și recesiune economică în toată Europa. Cel mai important,
mobilitatea este modul în care tinerii dezvoltă un punct de vedere nou despre propria lor realitate, sisteme și
cultură. Ca urmare a unei astfel de mobilități și prin dobândirea de experiențe de învățare variate, tinerii își
cresc șansele de angajare și influențează propria poziție pe piața muncii.
Atelierele de lucru s-au axat atât pe viitoarele activități pentru a 35-a aniversare a programului
Eurodyssey din 2020 cât și pe comunicarea programului Eurodyssey în toate regiunile Europei. În cadrul
grupului de lucru, membrii Eurodyssey au reflectat asupra bogăției de experiențe schimbate de la înființarea
programului în 1985 și au demarat o serie de acțiuni pregătitoare pentru celebrarea, în 2020 a unuia dintre
cele mai vechi programe de mobilitate din Europa. În acest sens, Consiliul Județean Timiș, prin Serviciul
Relații Externe și Protocol, participă la grup de lucru pentru planificarea și implementarea activităților cu
ocazia unei astfel de aniversări. În cadrul forumului a fost ales și un nou comitet director al programului
Eurodyssey a cărui scop este de a conduce activitatea programului pentru următoarele 24 de luni în
colaborare cu Secretariatul și de a prelua și pune în aplicare deciziile. Cu această ocazie, doamna Agneta
Kardos, consilier superior din cadrul Serviciului Relații Externe și Protocol al Consiliului Județean Timiș a
fost ales ca membru în cadrul acestui for.
Prin prezența în cadrul forumului județul nostru a avut posibilitatea de afla și de a disemina mai
departe tinerilor interesați de program informațiile cu privire la modificările și deciziile luate în cadrul
întâlnirilor și de a reflecta în același timp asupra programului și a direcției sale viitoare.
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c.

Academia de Vară 2019 a Adunării Regiunilor Europene

Academia de Vară 2019 se încadrează la schimburile de experienţă din cadrul Adunării Regiunilor
Europene și este un eveniment la care Consiliul Județean Timiş participă anual. Desfăşurat în luna iulie,
acesta i-a oferit posibilitatea d-nei Atena Chitoroagă, consilier superior în cadrul Serviciului Relații Externe,
de a participa la seminariile, la atelierele de lucru și la dezbaterile organizate în jurul temei centrale intitulate
“Tineretul reprezintă viitorul, tineretul este Europa”.
Regiunile europene participante la acest eveniment au demonstrat potențialul tinerilor de a aduce o
transformare socială și de a regândi modul în care Europa poate să facă față provocărilor viitorului
schimbând idei inovatoare și oferind exemple de bune practici în diverse domenii. În contextul discuțiilor
care au avut loc pe parcursul acestor zile în sesiunile plenare delegații au pus accentul pe faptul că autoritățile
locale și regionale joacă un rol unic de articulare între cetățeni și instituțiile Uniunii Europene. Făcându-se
referire la viitorul Europei, s-a subliniat faptul că vocile regiunilor sunt de o importanță primordială nu
numai pentru a pregăti calea către Uniunea Europeană, dar și pentru a se asigura că cetățenii sunt incluși în
procesul de (re)construcție a unui sistem mai durabil, o Europă prosperă și democratică. Singura direcție care
trebuie adoptată este una în care tinerii sunt incluși în luarea deciziilor la nivelul UE și în politicilor acesteia.
Sesiunile plenare au fost dedicate atât identificării grupurilor celor mai vulnerabile din rândul tinerilor
care se găsesc în Europa (minorități etnice, tineri cu handicap, migranți) și căutarea de soluții creative pentru
prevenirea excluziunii sociale a acestora cât și schimbului de perspective privind viitorul Europei și în acest
sens s-a discutat modul în care tinerii de la nivel local și regional pot contribui la revitalizarea și susținerea
democrației în Europa.
2. 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 închegării 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.
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Borna care marchează punctul de întâlnire dintre cele trei granițe dintre România, Ungaria și Serbia.

În data de 18 mai 2019 a avut loc cea de a XXII-a ediție a festivității dedicate zilelor DKMT. În
discursul său președintele Călin-Ionel Dobra a reiterat dedicarea Județului Timiș pentru continuarea
colaborării trilaterale și menținerea angajamentelor asumate. Extinderea relaţiilor de colaborare dintre
colectivităţile locale şi autorităţile regionale transfrontaliere, în diferite domenii de interes comun este un
obiectiv permanent al Consiliului Județean Timiș. Deținând președinția în exercițiu a Euroregiunii pentru
anul ce a trecut, Județul Timiș a întreprins acțiuni care au avut în vedere ca Euroregiunea, ca şi cadru de
cooperare transfrontalieră, să beneficieze de condiții îmbunătățite pentru accelerarea procesului de dezvoltare
economică a întregului spaţiu, care să contribuie la creşterea nivelului de trai al locuitorilor săi. Rezultate se
vor traduce mai ales în infrastructura care va facilita comunicarea dintre regiunile membre: realizarea de căi
de comunicaţie, deschiderea de noi puncte de trecere ale frontierei, ş.a. În acest sens, printre proiectele
strategice ale judeţului Timiș, se află în curs de implementare revitalizarea canalului Bega pentru navigaţie,
dar şi deschiderea noii legături dintre România și Serbia prin pista de biciclete de-a lungul malului, ceea ce
va însemna enorm pentru impulsionarea turismul din regiune. Domnul președinte a scos în evidență și o altă
colaborare fructuoasă care a demarat cu partea maghiară în domeniul sănătăţii, cooperare a cărei rezultat va
deschide un nou capitol în asistenţa medicală de calitate în regiune și implicit, în creșterea standardului de
viață în rândul comunității.
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Deschiderea festivă a frontierei la Triplex Confinium

În urma festivității de deschidere temporară a graniței de către președinții autorităților publice județene,
și a tradiționalei acțiuni sportive cu valoare simbolică: crosul transfrontalier al copiilor din cele trei localități
limitrofe, Beba Veche din România, Majdan-Rabe din Serbia și Kübekháza din Ungaria, oficialitățile s-au
retras la Beba Veche pentru a participa la Adunarea Generală a Cooperării Regionale Dunăre-Criș-MureșTisa și la ședința Adunării Generale a Agenției de Dezvoltare Euroregională DKMT SRL Nonprofit de
Utilitate Publică.
În cadrul Adunării Generale a Cooperării Regionale DKMT reprezentantul Ministerului Construcțiilor,
Transportului și Infrastructurii din guvernul Republicii Serbia a prezentat acordul privind calea ferată
încheiată la ședința comună a guvernelor Serbiei și Ungariei, iar președintele în exercițiu, domnul CălinIonel Dobra a vorbit despre dezvoltarea punctului de întâlnire a frontierelor la Triplex Confinium, prin
deschiderea unui punct de trecere între Beba Veche și Kübekháza.
În fiecare an, cu ocazia sărbătoririi zilelor DKMT se înmânează și premiile de excelență ale DKMT
destinate acelor proiecte de succes care contribuie la bunăstarea locuitorilor Euroregiunii. Astfel, au fost
premiate următoarele proiecte: ”Safer communities in the cross-border area by improved disaster
management” între Valcani – Földeák, ”Joint prevention and surveillance of infectious diseases and
hospital-acquired infections in Arad, Makó and Hódmezővásárhely, între Consiliul Județean Arad – Centrul
de sănătate a județului Csongrád, ”Optimising traffic in the border zone, planning and construction of bicycle
paths” între Subotica-Ásotthalom-Tompa și ”1306 Support to SME - the wheel of development in the
region” între Camerele de comerț și industrie din Pancevo și Reșița.
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Acordarea Premiilor de Excelenţă a DKMT la Adunarea Generală DKMT de la Beba Veche, mai 2019

În urma prezentării raportului de activitate privind proiectele DKMT SRL Nonprofit de utilitate
publică, a avut loc și predarea președinției. Președinția în exercițiu a Cooperării Regionale DKMT se
schimbă anual, prin rotație. Astfel președinția deținută în perioada iunie 2018 - mai 2019 de către Consiliul
Județean Timiș prin președinte, domnul Călin-Ionel Dobra, a fost predată Adunării Generale a județului
Bács Kiskun prin președintele acesteia, domnul Rideg László.
În cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților societății s-a aprobat raportul comisiei de
supraveghere a societății, raportul de audit privind evaluarea financiară a societății pe anul 2018, bilanțul pe
anul 2018 și proiectele derulate de societate.
A doua serie de ședințe ordinare a avut loc la sfârșitul anului, în data de 22 noiembrie 2019, la
Császártöltés, județul Bács-Kiskun, Ungaria. În cadrul acestora s-a aprobat raportul privind rezultatul
activității de control financiar al societății și bugetul pentru anul următor. În cadrul ședinței AGA DKMT
fost dezbătută oportunitatea unei eventuale implicări a Agenției de Dezvoltare la gestionarea implementării
programelor de cooperare transfrontalieră în perioada 2021-2027, la nivelul fondului pentru proiecte mici,
care însă nu a obținut sprijinul județelor românești.
În ceea ce privește proiectele derulate de către Agenția de dezvoltare Euroregională DKMT, județul
Timiș este implicat în două dintre proiectele de mare anvergură: Joint Employment-Driven Initiative
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(Acronim: JEDI), și Cross-border network for disaster resilience and emergency situations risks
management (Acronim: CBN).
Proiectul „Joint Employment-Driven Initiative (JEDI)” depus la apelul strategic lansat în cadrul
programului Interreg V-A România-Ungaria dorește să inițieze cursuri și activități care să încurajeze
dezvoltarea pieței forței de muncă și a ocupării în zona transfrontalieră. În afară de aceste activități proiectul
urmărește și realizarea mai multor investiții în infrastructura regiunii. Proiectul se concentrează nu doar
asupra celor aflați în căutarea unui loc de muncă, ci și asupra elevilor, studenților din învățământul liceal și
participanților înscriși în diferite forme de educație pentru adulți (mai cu seamă în învățământul profesional,
tehnologic). Proiectul se bazează pe colaborarea tuturor instituțiilor din zona transfrontalieră având ca
domeniu de activitate ocuparea și educația, instruirea profesională, creând astfel o largă rețea instituțională
transfrontalieră. Obiectivul general al proiectului este crearea pe termen lung a condițiilor propice unei piețe
echilibrate a forței de muncă prin sprijinirea ocupării în regiunea transfrontalieră româno-maghiară.
Obiectivele proiectului se centrează asupra realizării echilibrului între ofertă și cerere pe piața forței de
muncă în județele Arad, Csongrad și Timiș, pe îmbunătățirea educației profesionale în zona de frontieră și pe
creșterea mobilității forței de muncă în zona de frontieră și mărirea cooperării între instituțiile cu rol în
ocuparea forței de muncă.
În cursul anului 2019 partenerii de proiect (Centrul de Formare profesională din Szeged, DKMT SRL
Nonprofit de Utilitate Publică, Episcopia Szeged-Csanád, Asociația Homokhát, Consiliul Județean Timiș și
CCIAT) au trecut de etapa pregătirii și evaluării notei conceptuale, care a fost admis, urmând ca proiectul
propriu-zis să demareze la începutul anului 2020, având un termen de implementare de 33 luni. Bugetul
DKMT este de 508.390 euro.
Un domeniu de cooperare considerat deja tradițional în cadrul Euroregiunii DKMT este cel al
colaborării pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. Prin proiectul Cross-border network for
disaster resilience and emergency situations risks management (CBN), finanțat în cadrul Programului
Interreg V-A România-Ungaria, se are în vedere extinderea și dezvoltarea pregătirii pentru situații de urgență
pe teritoriul județelor din regiunea transfrontalieră româno-maghiară, care fac parte din Euroregiunea
DKMT. În cadrul proiectului Agenția de Dezvoltare a DKMT va organiza 6 workshopuri (cu 40
participanți/workshop) pentru experți români și maghiari din cadrul instituțiilor implicate în gestionarea
situațiilor de urgență (poliție, direcția apelor, serviciul de ambulanță, instituții de sănătate publică și
epidemiologie, comisii de apărare). În cadrul acestor ateliere se va evalua sistemul de relații dintre instituțiile
cu activitate în diferite domenii ale gestionării situațiilor de urgență și se va clarifica profunzimea, anvergura
colaborării dintre acestea. Evaluarea punctelor tari și ale celor slabe și a intensității relațiilor de cooperare
dintre organizațiile competente care își desfășoară activitatea în județele Arad, Timiș și Csongrád va fi
urmată de o analiză și formularea unor recomandări cuprinse în strategia comună în legătură cu modul în
care instituțiile însărcinate cu managementul riscurilor vor îmbunătăți cooperarea transfrontalieră. Bugetul
total al proiectului este de 2,6 mil. de euro.
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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.
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 2019 a presupus implicarea la următoarele evenimente relevante:
3.1 Summit-ul European al Regiunilor și Oraşelor din anul 2019
Luna martie a anului 2019 a debutat cu desfășurarea celui de-al VIII-lea Summit European al
Regiunilor şi Oraşelor, eveniment anual care a avut la Palatul Parlamentului din Bucureşti. Regiunea noastră
a fost reprezentată de o delegație din partea Consiliului Județean Timiș, condusă de domnul consilier
judeţean Mihai Ritivoiu, în calitatea sa de Preşedinte al Comisiei 2 pentru Sănătate Publică şi Politici
Sociale în cadrul Asociației Regiunilor Europene.
Prezenți în cadrul ambelor zile de dezbateri, reprezentanții serviciului Relații Externe și Protocol au
avut ocazia de a prelua informații relevante pe care să le transmită la nivel regional cu privire la principalele
probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în această perioadă. În centrul discuţiilor s-a aflat stadiul
negocierilor privind Brexit-ul, dar discuţiile tematice au trecut în revistă şi principalele nevoi ale cetăţenilor
UE în ceea ce priveşte lipsa fondurilor pentru organizarea mai multor evenimente care să implice tinerii
politicieni în procesul instituţional de luare a deciziilor la nivel european. O altă nevoie pe care s-a pus
accentul în cadrul discuţiilor este dezvoltarea unei comunicări mai eficiente cu cetăţenii, prin folosirea unui
limbaj mai simplu şi mai accesibil, pentru a aduce instituţiile europene mai aproape de căminele membrilor
din statele membre.
Unul din cele mai importante rezultate ale acestui Summit îl reprezintă semnarea Declaraţiei de la
Bucureşti, care prevede “Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele’’și însumează
contribuţia regiunilor şi oraşelor Europei la pregătirea Agendei strategice 2019-2024. Ca urmare a
participării la acest Summit, delegația s-a întors cu documentație relevantă pentru conducerea Consiliul
Județean Timiș privind modalitățile de implicare mai eficientă a cetățenilor în proiectul european, prin
intermediul autorităților locale și regionale şi, de asemenea, cu informații de interes asupra tematicilor şi
nevoilor de actualitate dezbătute la nivelul Uniunii Europene. Este important să ținem cont de redefinirea
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priorităților viitoare pentru a ne alinia, și la nivel regional, cu direcția de dezvoltare și de comunicare a
valorilor și a beneficiilor politicilor europene către cetățeni.
Poate cea mai importantă concluzie a acestui Summit este identificarea soluţiei pentru un viitor durabil
al Uniunii Europene, care constă în implicarea mai mare a tinerilor din politică în procesul decizional, prin
dezvoltarea şi crearea de programe noi de schimburi de vizite şi instituţionale, precum programul
ERASMUS, extins și pentru tinerii politicieni.
3.2 European Week of Regions and Cities (EWRC) – Săptămâna Europeană a
Regiunilor şi Oraşelor 2019
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 fiind
gratuită.
Participarea din acest an a unei delegaţii a Consiliului Judeţean, coordonate de Serviciul de Relații
Externe și Protocol, a fost cu atât mai importantă cu cât de buna reprezentare a județului Timiș în context
european depinde vizibilitatea regiunii noastre, mai ales în vederea promovării proiectului de pregătire a
Timişoarei pentru titlul de Capitală Culturală Europeană pe care îl va deţine în anul 2021. Prin urmare, a fost
oportună participarea a câte unui reprezentant din fiecare departament al aparatului de specialitate la
Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor de la Bruxelles, pentru a cuprinde schimbul de bune practici
din toate domeniile de activitate.
Fiecare dintre membrii delegației a participat la seminarii tematice în funcție de specificul activității
desfășurate. În cadrul acestora, s-au dezbătut modalităţile concrete prin care regiunile din cadrul Uniunii pot
contribui la apropierea cetăţenilor de instituţiile europene, la o vizibilitate mai mare şi o mai bună înţelegere
a modului în care funcţionează acestea. Prezentatorii au expus proiectele pe care le realizează cu scopul de ai determina pe cetăţeni să înţeleagă vocabularul şi terminologia de specialitate a UE şi să fie implicați în
procesul legislativ în mod direct. Priorităţile următorilor ani se concentrează pe Politica de Coeziune, pe
combaterea schimbărilor climatice şi pe armonizarea unui dialog deschis care să funcţioneze între nivelul
central şi cele naţionale, regionale şi locale.
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Standul de prezentare al județului Timiș în cadrul Recepției REGIOSTARS, cu participarea E.S doamna
Andreea Păstârnac, Ambasador al României la Bruxelles

Din perspectiva relațiilor diplomatice, ne-am bucurat de prezența, alături de delegația noastră, a
Excelenței Sale, doamna Andreea Păstârnac, Ambasador al României la Bruxelles, la Recepția
REGIOSTARS, eveniment în care județul Timiș a fost reprezentat de către Asociația de Promovare și
Dezvoltare a Turismului printr-un stand de prezentare cu produse tradiţionale din Banat. Excelența Sa a
apreciat participarea noastră, exprimându-și întreaga susținere pentru a ne facilita promovarea turistică,
stabilirea și dezvoltarea de contacte între regiuni din cadrul Europei Centrale.
De asemenea, delegația a participat la o vizită instituţională la Parlamentul European, prilej cu care
membrii delegației au fost informaţi despre sistemul de funcţionare, sesiunile plenare şi formaţiunile politice
care îl alcătuiesc, precum şi despre actualele priorităţi de la nivel european.
Una dintre principalele concluzii ale ediţiei din acest an a Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor
este că viitorul Uniunii depinde de implicarea regională şi locală în a aduce Europa mai aproape de cetăţenii
săi şi a-i determina să se implice activ în luarea deciziilor pe partea de schimbări climatice, globalizare, o
democraţie mai eficientă, vizibilitate ş.a.m.d.
Însă cel mai important aport la acest eveniment a fost adus, prin contribuția Serviciul de Relații
Externe și Protocol, la evenimentul propriu din cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor de la
Bruxelles. Acest eveniment s-a focusat pe ”Nevoile cetățenilor: angajamentul autorităților locale și
regionale” și s-a desfășurat la sediul Comitetului Regiunilor din Bruxelles. Ca în fiecare an, județul nostru
a participat în mod activ la dialogul european privind tematicile actuale de dezvoltare a politicilor de
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coeziune ale UE, organizând acest eveniment în parteneriat cu regiunea Castilia y León din Spania, cu
Regiunea Centro din Portugalia și cu Regiunea Podkarpackie din Polonia.

Participarea domnului consilier județean Mihai Ritivoiu ca speaker la evenimentul propriu de la sediul CoR,
împreună cu prezentatorii din celelalte 3 regiuni colaboratoare

Și la acest eveniment ne-am bucurat de prezența Excelenței Sale, doamna Andreea Păstârnac,
Ambasador al României la Bruxelles, care a luat parte în mod activ la discuții, manifestându-și interesul
pentru facilitarea relațiilor bilaterale dintre regiunea noastră și alte regiuni europene care se confruntă cu
provocări similare.
Din perspectiva de prezentator, domnul Mihai Ritivoiu, consilier județean Timiș și președinte al
Comitetului 2 pentru Politici Sociale și Sănătate Publică a Adunării Regiunilor Europene, a pus accentul pe
importanța politicii de incluziune socială în Uniunea Europeană, deoarece nevoile cetățenilor trebuie să fie o
prioritate pentru autoritățile regionale și locale. Cu acest obiectiv, au fost împărtășite bune practici de privind
incluziunea grupurilor defavorizate precum persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, imigranți, etc. În
acest context, împreună cu ceilalți prezentatori, s-au dezbătut soluțiile identificate până acum de către
entitățile locale și regionale în încercarea de a asigura asistență și servicii pentru toți cetățenii Uniunii
Europene, de a combate posibile conflicte teritoriale, depopularea și dezechilibrele geografice și
demografice.
Scopul consorțiului a fost de a găsi metode prin care conceptul european poate fi adus mai aproape de
cetățenii săi și a împărtăși modele prin care autoritățile locale și regionale să răspundă diferitelor nevoi ale
cetățenilor. În acest context, prezentatorul nostru a pus accentul pe munca implementată în județul Timiș cu
categoriile defavorizate, cu imigranții, pentru promovarea și facilitarea incluziunii acestora, subliniind
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importanța cooperării, a abordării multi-nivel și multisectoriale a tuturor actorilor interesați în asigurarea
răspunsului la aceste provocări.

O parte a delegației timișene în timpul vizitei oficiale de la Parlamentul European

3.3 Inițiativa Orașe și Regiuni pentru Integrare
În acest an județul Timiș s-a alăturat Inițiativei Orașe și Regiuni pentru Integrare, o platformă politică
pentru primarii și liderii regionali europeni care să prezinte exemple pozitive de integrare a migranților și
refugiaților, să împărtășească informații relevante și să promoveze diversitatea ca valoare adăugată pentru
construirea orașelor incluzive și asigurarea coeziunii sociale. Această inițiativă este implementată în
colaborare cu Comisia Europeană și mai multe asociații teritoriale: Eurocities, Consiliul European al
Municipiilor și Regiunilor (CEMR-The Council of European Municipalities and Regions), Conferința
Regiunilor Periferice Maritime (CPMR-The Conference of Peripheral Maritime Regions) și Adunarea
Regiunilor Europene.
4. Comisia Europeană
În contextul menținerii relațiilor de colaborare cu instituțiile europene, domnul Mihai Ritivoiu, consilier
județean și președinte al Comisiei 2 pentru politici sociale și sănătate publică ARE, a participat la o întâlnire
cu comisarul european pentru sănătate și securitate alimentară domnul Vytenis Andriukaitis. Întâlnirea a fost
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organizată și pregătită de Serviciul de Relații Externe și Protocol în colaborare cu Secretariatul Adunării
Regiunilor Europene, la invitația președintelui Adunării Regiunilor Europene, domnul Magnus Brentsson.
Actualitatea acestei întâlniri este dată de stagiul de negociere a CFM (Cadru Financiar Multianual
2021-2020) precum și viitorul politicilor de sănătate și implementarea acestora la nivel regional în acest
context. Se pare că în următorul CFM nu va exista un program de sănătate autonom. În mai 2018, Comisia a
adoptat o propunere legislativă pentru un nou program al Fondului Social European Plus (FSE +), care va
servi drept principalul instrument financiar al UE pentru investiții în politicile de sănătate. Politicile în
domeniul sănătății vor fi finanțate în cadrul unei componente de sănătate a FSE +, precum și a altor
instrumente financiare cheie, cum ar fi: Fondul european de dezvoltare regională, Horizon Europa, Europa
digitală, Fondul InvestEU, Facilitatea "Conectarea Europei". Programul de sănătate al programului FSE +
(413 milioane EUR, care corespunde unei reduceri de 8% față de perioada 2014-2020) va sprijini politicile în
domeniul sănătății publice pentru a îndeplini următoarele obiective: îmbunătățirea și protejarea sănătății
umane și sprijinirea modernizării sistemelor de sănătate ale Europei; să se asigure că toate produsele
alimentare, hrană pentru animale și medicamentele comercializate în UE sunt sigure și că standardele UE
sunt promovate la nivel mondial; protejarea sănătății și bunăstării animalelor și a sănătății plantelor;
contribuirea la o piață internă funcțională și echitabilă a produselor alimentare, a hranei pentru animale, a
produselor agricole și medicale. În ianuarie 2019, Parlamentul European a adoptat în ședință plenară raportul
privind FSE + (deputații europeni au convenit să majoreze fondurile alocate FSE + la 120 de miliarde de
euro, ceea ce reprezintă cu 19% mai mult față de cel propus de Comisie. Rolul autorităților regionale este și
el recunoscut în acest raport. Consiliul are încă multe chestiuni de dezbătut, astfel încât negocierile tripartite
pentru noul CFM au început în vara anului 2019.
Punctele cheie ale discuției dintre domnul Ritivoiu și comisarul european, pregătit de Serviciul Relații
Externe și Protocol în colaborare cu Secretariatul ARE: Regiunile sunt dezamăgite de faptul că bugetul
propus pentru programul de sănătate în cadrul FSE + este mai mic decât în perioada anterioară, având în
vedere provocările legate de accesul la servicii de sănătate și îngrijire centrate pe pacienți. Sunt necesare mai
multe fonduri. Sunt necesare mai multe fonduri, precum și o coerență mai mare a politicilor UE pentru a
remedia incoerențele între politicile existente, cu un posibil impact dăunător asupra sănătății. (De exemplu,
dispoziții favorabile climei în fondurile de coeziune). Au fost apreciate eforturile de simplificare a normelor
existente în cadrul diferitelor fonduri și de a spori sinergiile dintre Fondul Social European +, inclusiv
componenta de sănătate și între aceste fonduri și alte fonduri. Investițiile în domeniul coeziunii sunt esențiale
pentru ca regiunile să îmbunătățească accesul la asistență medicală și să abordeze inegalitățile în materie de
sănătate. Simplificarea politicii de coeziune și consolidarea sinergiilor dintre fonduri sunt binevenite, însă
UE trebuie să mențină bugetul general al coeziunii, astfel încât regiunile să poată elabora strategiile de
investiții pe termen lung necesare pentru a răspunde nevoilor de infrastructură, capital uman, tehnologii
inovatoare și oferirea de modele noi de asistență. Este important să se stabilească responsabilități și structuri
participative de guvernanță pentru noul Program de Ocupare a forței de muncă și inovarea socială și
componenta sa de sănătate, inclusiv autoritățile regionale. Regiunile apreciază în mod pozitiv că domeniul de
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aplicare al sprijinului pentru FSE + este aliniat la pilonul european al drepturilor sociale și sunt avute în
vedere legături îmbunătățite între fonduri și semestrul european.
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 preşedinţii 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, 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.
Cooperarea județului Timiș, prin Serviciul de Relații Externe și Protocol, este continuă cu acest birou și în
ceea ce privește consultările privind documentele europene dar și propunerile de parteneriat din cadrul unor
proiecte europene. Ca și în anii precedenți, și în anul 2019 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.
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 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
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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.
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 întocmirea 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, au fost atrase 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. O altă componentă importantă a fost şi pentru investiţii şi reabilitări în domeniul
sănătăţii.
De-a lungul anilor, ADR Vest și Consiliul Judeţean Timiş au colaborat pentru organizarea de
evenimente de informare, conferințe naționale și internaționale. Serviciul de Relații Externe și Protocol a
depus toate eforturile pentru a asigura cadrul necesar pentru aceste întâlniri de studiu și vizite instituționale în
țară și în străinătate, menite să faciliteze legături eficiente între autorităţile centrale ale statului şi mediul
economic local, inclusiv vizita de studiu a domnului Călin-Ionel Dobra, preşedinte al Consiliului Judeţean
Timiş, în Portugalia, împreună cu membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Regiunii Vest
România. Această vizită s-a axat pe studiul modului în care poate administrația să vină în sprijinul
promovării și creșterii competitivității IMM-urilor prin crearea unui cadru instituțional adecvat. Astfel s-a
efectuat un studiu comparativ cu România. Studiile de caz cele mai relevante: IAPMEI – Agenția
Portugheză pentru Competitivitate și Inovare care țintește consolidarea inovării, a antreprenoriatului și a
investițiilor în întreprinderi din domeniul industriei, cu excepția turismului și agriculturii. Un set de programe
de interes derulate de această agenție pentru Timiș este: Startup Portugalia reprezintă strategia țării pe
partea de antreprenoriat, care țintește antreprenoriatul calificat și dinamicile de creștere ale acestuia, precum
și fixarea sa. Programele adiacente Startup Visa şi Portugalia IN țintesc aducerea în țară a talentelor
plecate peste hotare, precum și străinii care doresc să își înceapă afacerea în Portugalia.
·

Comisia Regională de Coordonare și Dezvoltare Regiunea Nord Portugalia (CCDR-N) Activitățile
principale ale CCRDN sunt: dezvoltarea regională, planificarea regională, protecția mediului, asistența
juridică și activități transfrontaliere cu regiunea Galicia din Spania. Regiunea este compusă din trei unități
administrativ-teritoriale de nivel NUTS 3 și 86 de municipalități. Portugalia deține un model de ITI
(integrated territorial investments- investiții teritoriale integrate) la nivel național, care urmează să fie evaluat
de Comisia Europeană pentru a deveni un model pentru alte țări europene. Regiunea are mai multe strategii
pentru investiții în dezvoltare teritorială: GAL (Grup de Acțiune Locală), ITI și AIDUS (Ações Integradas de
Desenvolvimento Urbano Sustentável- Acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă) Acest studiu de
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caz a fost o bună oportunitate pentru membrii delegației de a vedea similitudinile dar și diferențele de
abordare a dezvoltării regionale între România și Portugalia.
INESC TEC este o instituție privată de cercetare non-profit, dedicată cercetării științifice și dezvoltării
tehnologice, transferului de tehnologie, consultanței și instruirii avansate și preincubării noilor companii
bazate pe tehnologie. Prezentă în 6 locații din Porto, Braga și Vila Real, INESC TEC încorporează 13 centre
de cercetare – dezvoltare. Funcționează prin asociere, după modelul Fraunhofer din Germania. În asociere
există organizații de cercetare-dezvoltare grupate pe mai multe domenii: computer science, inovare și
tehnologie, energie verde și sisteme inteligente. INESC-TEC este o instituție de interfață cu ecosistemul de
inovare a mediului academic și de cercetare și are rolul de a transforma rezultatele cercetării în rezultate
comercializabile.
UPTEC – Parcul Științific și Tehnologic al Universității din Porto funcționează ca un incubator. Prin
serviciile sale, UPTEC a sprijinit mai mult de 550 de proiecte de afaceri. Instituția organizează și o serie de
traininguri și școli de vară pe teme de tehnologie
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 ROSE, INTERREG EUROPE.
În anul 2019 Serviciul Relații Externe și Protocol a fost implicat în inițierea și implementarea a mai
multor proiecte de cooperare interregională.
1. ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach
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.
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 aprobat spre finanțare în
cursul anului 2019 și 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 de Relații Externe și Protocol cu partenerii
europeni în proiecte anterioare precum CASA, MACH 5 și în cadrul Rețelei europene CORAL (Community
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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. 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.
2. Together 4 Cohesion
Legitimitatea democratică a Uniunii Europene este construită pe principiile subsidiarității și
proporționalității, unde deciziile trebuie luate în interesul cetățenilor. Politica de Coeziune este una dintre
politicile europene majore care înglobează pe deplin aceste principii prin intermediul guvernanței la mai
multe niveluri, parteneriate, solidaritate, cooperare și diverse forme instituționale la nivel local. Se
concentrează asupra oamenilor, iar instrumentele sale permit regiunilor și orașelor să contribuie la
obiectivele UE în funcție de situațiile și nevoile lor specifice. Pentru ca politicile și inițiativele europene să
aibă relevanță și succes, este nevoie de o reală implicare a actorilor regionali şi locali. Politica de Coeziune
este instrumentală pentru planificarea și realizarea investițiilor pe termen lung în domenii strategice și
prioritare ale UE precum cercetarea, inovarea, energia regenerabilă, IMM-urile, competitivitatea, crearea de
locuri de muncă etc. Politica de Coeziune este politica Uniunii Europene cu rezultate tangibile.
Unele cifre care să vină în sprijinul acestei afirmații pe baza informațiilor deținute de Agenția de
Dezvoltare Regională: „alocarea a 446 de milioane de euro pentru regiunea noastră în 2007-2013 a generat
efecte multiplicatoare şi investiţii suplimentare. Alocările financiare prin intermediul politicii de coeziune
2007-2013 au adus beneficii directe pentru viaţa cotidiană a cetăţenilor: au fost create 3500 de locuri de
muncă, au fost reabilitaţi 264,4 km de drumuri regionale, au fost reabilitate şi dotate 10 unităţi spitaliceṣti
ambulatorii care servesc zilnic în jur de 3000 de pacienţi, au fost reabilitate şi dotate 24 unităţi ṣcolare
utilizate de peste 16000 de elevi anual, au fost finanţate 270 microintreprinderi pentru a încuraja afacerile
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regionale, au fost modernizate 7 situri de patrimoniu, vizitate de 50000 persoane anual. Toate aceste
investiţii realizate prin coeziune au condus la o creştere a PIB-ului nostru regional de la 34 % din media UE
în 2006 la 59 % din media UE 28 în 2015. Rata şomajului a fost redusă de la 7,7 % în 2006 la 5,3 % în
2015. Investiţiile străine directe au crescut de la 1,5 de miliarde de euro în 2006 la 4,6 miliarde în 2015.”
Acesta este și motivul pentru care județul Timiș, prin activitatea Serviciului de Relații Externe și
Protocol, a promovat o Politică Regională reînnoită şi puternică pentru toate regiunile post-2020 , prin
acțiunile întreprinse încă din 2016 când președintele Consiliului Județean Timiș a fost cosemnatar al
Declarației în acest sens.
În ciuda acestor multiple beneficii și a impactului major asupra vieții cetățenilor conform statisticilor
publicate de Eurobarometru doar 4 din 10 cetățeni europeni sunt conștienți de existența proiectelor finanțate
de fondurile Politicii de coeziune. Acesta a fost și motivul pentru care, proiectul finanțat de DG REGIO,
Together 4 Cohesion a fost inițiat de către Adunarea Regiunilor Europene și în implementarea căruia s-a
implicat și județul Timiș, prin Serviciului Relații Externe și Protocol. Acest proiect este conceput ca o
campanie de comunicare care are ca scop conștientizarea importanței proiectelor și inițiativelor finanțate din
fondurile politicii de coeziune și încurajarea participării cetățenilor și a părților interesate la dezbaterea
politicii de coeziune.
3. AMID - Access to services for Migrants with Disabilities
În proiectul AMID, un proiect al EASPD (European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities - Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități), domnul
Mihai Ritivoiu, consilier județean, în calitatea sa de Președinte al Comisiei 2 ARE și sprijinit în activitatea sa
de Serviciul Relații Externe și Protocol, a participat ca membru al Comitetului consultativ al proiectului
format din 3 reprezentanți cheie ai regiunilor europene: Valencia (ES), Värmland (SE), Timiș (RO). Rolul
acestui Comitet consultativ a fost susținerea creării unui Instrument de Evaluare a Nevoilor - IEN și să
monitorizeze punerea sa în aplicare în viitor; oferirea de feedback cu privire la dezvoltarea modulelor de
orientare pentru ateliere; să susțină modelarea, valorificarea și extinderea rezultatelor proiectului în timpul și
în afara duratei proiectului; să regleze, transferul și utilizarea rezultatelor proiectului în întreaga Europă; să
implice alți guvernatori regionali și / sau experți externi care nu fac parte din Comitetul consultativ.
În cadrul acestui proiect EASPD, Asociaţia Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu
Dizabilităţi şi ARE au lucrat pentru o mai bună integrare a migranţilor cu dizabilităţi. Proiectul derulat timp
de doi ani și încheiat în 2019, a avut ca rezultat crearea unui Instrument de Evaluare a Nevoilor, care
urmează să fie difuzat între toți actorii care se ocupă de evaluarea migranților.
Parteneri în proiect au fost: instituții de cercetare și 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. (5 membri ai parteneriatului (EASPD, ARE, SOLIDAR (SOLIDAR este o rețea europeană
și mondială de organizații ale societății civile (OSC) care lucrează pentru a promova justiția socială în
Europa și în întreaga lume. Cu peste 60 de organizații membre cu sediul în 29 de țări - dintre care 24 sunt țări
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UE, organizațiile membre sunt OSC naționale în Europa, precum și unele organizații non-UE și UE, care
lucrează într-unul sau mai multe dintre domeniile de activitate menționate.), EDF-European Disability
Forum-Forumul European al persoanelor cu dizabilități)
În cadrul proiectului au fost implicați și 2 experți externi (FEANTSA- Federația Europeană a
Organizațiilor Naționale care lucrează cu Persoanele fără Adăpost, Rețeaua Europeană Migranți & Minorități
cu Dizabilități).

III. Activităţile de protocol acoperă şi ele o largă arie de acţiune:
În ceea ce priveşte activităţile de protocol de pe parcursul anului 2019, 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.

A. Primirea delegațiilor regiunilor, țărilor străine, a ambasadorilor, consulilor
În afara vizitelor oficiale pentru dezvoltarea unor relații existente cu regiuni din diferite state,
menționate în cap. II litera A, Consiliul Județean Timiș, prin organizarea Serviciului Relații Externe și
Protocol, a primit vizita unor oficialități (ambasadori, consuli, miniştri) din următoarele țări: Macedonia de
Nord, Spania, Canada, Republica Tunisiană, Suedia, India, Statele Unite ale Americii şi Croaţia, 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 debutat cu găzduirea unei
delegații din Republica Tunisiană la sediul
Consiliul
Judeţean
Timiș,
formată
din
reprezentanți ai Ministerului Pregătirii Profesionale
și Angajării. Din partea autorităților române au
participat specialiști din domeniul educațional, care
s-au preocupat, pe întreaga perioadă, de buna
desfășurare a vizitei de studiu întreprinsă de către
delegaţia tunisiană în ţara noastră .

Vizita delegaţiei din Republica Tunisiană la
Consiliul Judeţean Timiş, aprilie 2019
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Pentru oficialii tunisieni, activităţile desfăşurate în Timiş în domeniul pregătirii profesionale şi a
ocupării forţei de muncă sunt exemple de bună practică. Discuțiile cu reprezentanții instituției, dar şi cu cei
ai Prefecturii, ai Inspectoratului Școlar și ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional
și Tehnic au vizat explorarea strategiilor de guvernare regională privind pregătirea profesională și ocuparea
forței de muncă aplicată în Timiş. Astfel, membrii delegației tunisiene s-au familiarizat cu aspectele
organizatorice și cele funcționale ale formării profesionale, în încercarea de a identifica aspecte
transferabile, acţiunea fiind organizată și finanțată prin Instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de
informații din cadrul Comisiei Europene.
Vizitele diplomaților au continuat și în luna mai, când Serviciul de Relații Externe din cadrul
Consiliului Judeţean Timiş a organizat vizitele oficiale ale delegaţiilor din Regatul Spaniei, Macedonia
de Nord şi Canada, pentru a purta discuţii cu autorităţile locale şi judeţene privind posibile colaborări între
judeţul Timiş şi regiuni din statele menţionate, pe domenii de interes comun.
Astfel, delegaţia din Regatul Spaniei a fost condusă de E.S Manuel Larrotcha Parada, Ambasador
al Regatului Spaniei la Bucureşti. Excelenţa Sa a fost însoţit la discuţii de E.S Jose Miguel Viñals Ariño,
Consul Onorific al Spaniei la Timişoara, şi cu participarea d-rei Irene Lopez Fuentes, stagiar al
Programului Eurodyssee din Valencia. Discuţiile au vizat excelenta relaţie de prietenie dintre cele două
ţări, concretizată printre numeroase parteneriate strategice la nivelul ministerelor, prin alianţa în NATO, prin
istoria comună, prin predilecţia către limba spaniolă a sistemului educaţional din România şi a tinerilor, dar
şi prin cei peste 1 milion de români care trăiesc şi sunt integraţi în Spania. Din punct de vedere cultural, s-a
discutat despre organizarea a două expoziţii la Timişoara în următoarele luni, iar din punct de vedere al
infrastructurii s-a dezbătut stadiul lucrărilor în construcţia sectoarelor de autostradă în care sunt
contractate firme spaniole.

E.S Manuel Larrotcha Parada, Ambasador al Regatului Spaniei la Bucureşti, E.S Jose Miguel Viñals Ariño,
Consul Onorific al Spaniei la Timişoara, domnul Călin-Ionel Dobra, preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş,
domnul Daniel-Cristian Franţescu, subprefect, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, mai 2019
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Oficialii delegaţiei din Macedonia de Nord au fost conduşi de E.S Gabriel Atanasov, Ambasador al
Macedoniei de Nord la Bucureşti, acesta fiind însoţit de domnul Dimitar Mitrevski, Prim secretar în
cadrul Ambasadei, de E.S Pavel Ernest Dupta, Consul Onorific al Macedoniei de Nord la Timişoara, şi
de doamna Claudia Buzgau, din cadrul Consulatului. Discuţiile din cadrul vizitei oficiale s-au axat pe
importanţa sprijinului României în stabilirea unei date pentru începerea aderării Macedoniei de Nord la
Uniunea Europeană în timpul Preşedinţiei române la Consiliul UE. Importantă este şi colaborarea pe partea
de cultură, ocazie cu care s-a discutat despre organizarea unor delegaţii axate pe schimburi de experienţă, dar
şi despre dezvoltarea programelor de schimburi de studenţi între ţările noastre, mai ales că s–a ratificat un
acord de cooperare pe domeniul sportului şi al educaţiei între cele două ţări. De asemenea, s-a dezbătut
stadiul unor proiecte pe fonduri europene care pot fi valorificate în beneficiul ambelor state, cum ar fi
navigabilitatea Canalului Bega, care va face legătura cu Tisa şi cu Dunărea.

E.S Gabriel Atanasov, Ambasador al Macedoniei de Nord la Bucureşti, E.S Pavel Ernest Dupta, Consul
Onorific al Macedoniei de Nord la Timişoara, domnul Călin-Ionel Dobra, Preşedinte al Consiliul Judeţean Timiş,
domnul Daniel-Cristian Franţescu, subprefect, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Consiliul Judeţean Timiş a fost gazda unei delegaţii canadiene ce fost compusă din E.S. Kevin
Hamilton, Ambasador al Canadei la Bucureşti, d-na Ana Serafim din partea Ambasadei şi cu participarea
d-rei Camilla Calogero, stagiar al Programului Eurodyssey din Bruxelles. Un important aspect al discuţiei a
constat în interesul manifestat de către companiile canadiene în ceea ce priveşte avantajele competitive ale
judeţului Timiş, în special în domeniul hi-tech, domeniu în care există deja la noi o companie cu aproximativ
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500 de locuri de muncă. Canadienii și-au manifestat interesul de a investi în facilitarea de locuri de muncă,
pentru cei peste 15 000 de specialişti în tehnologia informaţiei din judeţ, dar şi în comerţul bilateral cu statele
membre ale Uniunii Europene, determinându-se în acest sector o creştere după încheierea Acordului
comercial de cooperare CETA. Prima vizită oficială din partea domnului Ambasador s-a încheiat cu
manifestarea interesului de a prezenta oportunităţile judeţului nostru către investitorii canadieni şi cu laude la
adresa diasporei de aproximativ 200.000 de români din Canada.

E.S. Kevin Hamilton, Ambasador al Canadei la Bucureşti, domnul Călin-Ionel Dobra, Preşedintele Consiliul
Judeţean Timiş, domnul Daniel-Cristian Franţescu, subprefect, Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

De asemenea, în decursul lunii iunie 2019 Consiliul Judeţean Timiş a găzduit, prin intermediul
Serviciului de Relații Externe și Protocol, vizita unei delegaţii din Polonia, condusă de domnul Michal
Sowa, scopul vizitei fiind acela de a promova ruta europeană Via Carpatia cu ajutorul Caravanei Go
România. Evenimentul a avut ca scop sporirea vizibilităţii şi promovarea turismului pe traseul vizat.
Caravana automobilistică ,,Go România!” este formată din maşini retro, româneşti şi poloneze produse în
anii 1950-1989. În aceste an a avut loc cea de-a treia ediţie a acţiunii şi a avut ca scop consolidarea
vizibilității şi activităţii României pe piaţa poloneză de turism. Cu ocazia vizitei în judeţul nostru,
participanţii au purtat discuţii cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş în cadrul cărora a fost promovat
potenţialul turistic al judeţului Timiş, punându-se accent pe faptul că este foarte important să ne dezvoltăm şi
dincolo de ceea ce avem de oferit ca pol de afaceri.
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În luna iunie 2019 Consiliul Judeţean Timiş a găzduit vizita oficială a unei delegații din Regatul
Suediei, condusă de domnul Benny Ribeck. Delegația a fost primită de de domnul președinte Călin-Ionel
Dobra. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat: strategia de dezvoltare a județului, obiectivele turistice,
istorice și culturale din împrejurimi, zonă viticolă Recaș și zona balneară Buziaș. Prin prisma discuțiilor
purtate în cadrul acestei întâlniri, delegații au convenit asupra unor posibile domenii de cooperare cu
autorități locale suedeze, pe teme de interes comun. După această întrevedere a fost organizată o întâlnire de
lucru cu Agenția de Dezvoltare Regională Vest, pentru promovarea și dezvoltarea investițiilor din regiune.
De asemenea, delegația a avut o întâlnire cu liderii de Sindicat, în cadrul Consiliului Județean Timiș, pe tema
importanței comunicării între membrii sindicatelor și a rolului pozitiv pe care îl au acestea, inclusiv în cadrul
comunității.
Spre sfârșitul anului, activitatea serviciului nostru a fost marcată și de vizita oficială a unei delegaţii din
Republica Croația, găzduită în luna decembrie 2019 la Consiliul Judeţean Timiş. Scopul primordial al
acestei vizite oficiale a avut ca scop facilitarea primei vizite în județul Timiș a noului Ambasador al
Republicii Croația în România, Excelența Sa Marija Kapitanović. Delegaţia a fost condusă de Excelența
Sa, care a fost însoțită de domnul deputat Giureci-Slobodan Ghera, iar venirea doamnei Ambasador la
noi în județ s-a concentrat pe identificarea avantajelor competitive ale Timișului, pentru a contura cadrul
necesar potențialelor colaborări cu diverse cantoane din Croația. Aceste domenii de interes comun au
confirmat astfel interesul față de județul nostru în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale. Cu ocazia
întâlnirii, domnul Președinte Călin-Ionel Dobra a promovat potenţialul turistic al judeţului Timiş si a
subliniat oportunitatea de a dezvolta relații strânse cu orașul Rijeka din Croația, având în vedere că
acesta va deveni Capitală Europeană a Culturii în 2022.

Excelența Sa Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația în România, domnul deputat Giureci-Slobodan
Ghera împreună, domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, Călin-Ionel Dobra, decembrie 2019
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Ultima vizită oficială din anul 2019 a avut loc odată cu marcarea a 30 de ani de la Revoluție, atunci
când noul Ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, E.S. Adrian Zuckerman, a vizitat
județul nostru în premieră din această postură, pentru a dezveli placa memorială din Piața Libertății, dedicată
eroilor de la Revoluția din 1989.
B. Organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate
Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat 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.
C. Organizarea și participarea la evenimente 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).
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. În concordanță cu Agenda evenimentelor pe anul 2019,
serviciul nostru a participat, cu fiecare ocazie, la ședințele Comitetului de organizare a evenimentelor
din cadrul mandatului exercitat de către România la Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
desfășurate în Timiș, la ședințele de pregătire de dinaintea Zilei Europei, a Zilei Județului Timiș, a Zilei
Naționale a României și a tuturor celorlalte ceremonii și manifestații cu caracter militar și religios de
aniversare și de comemorare aflate în sarcina SREP, împreună cu reprezentanți ai Instituției Prefectului
Județul Timiș și ai instituțiilor deconcentrate răspunzătoare.
Semnificația specială a anului 2019 a creat cadrul necesar pentru a organiza evenimente la standarde
înalte, cu participarea invitaților din regiunile înfrățite cu județul Timiș, întărind astfel legăturile cu partenerii
noștri interni și externi. Din această perspectivă, reprezentative au fost, în decursul acestui an, mai ales
următoarele evenimente:
1.

Celebrarea a 100 de ani de administraţie românească în judeţul Timiş-Torontal

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de administraţie românească în judeţul Timiş-Torontal, Consiliul
Judeţean Timiş a organizat, prin intermediul Serviciului de Relaţii Externe şi Protocol, mai multe zile de
programe culturale, artistice, momente festive și reuniuni de lucru, găzduind vizita a 4 delegaţii oficiale din
județul Böblingen, Raionul Nisporeni, Provincia Autonomă Voivodina și județul Csongrád.
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Din perspectiva relațiilor externe, Ziua Județului Timiș 2019 a fost o reușită datorită întâlnirilor
oficiale în care s-au aprofundat colaborările pe proiecte de interes comun cu regiunile din aceste 4 țări. Mai
mult decât atât, aniversarea din acest an a reprezentat un prilej festiv potrivit pentru a semna Declaraţia de
intenţie de cooperare dintre Judeţul Timiş şi Provincia Autonomă Voivodina, inițiată din dorința de a
reuni eforturile și resursele celor două regiuni în scopul dezvoltării armonioase şi sustenabile a comunităţilor
locale.
Mai mult decât atât, pentru serviciul nostru, manifestările de Ziua Județului Timiș au fost o
oportunitate de a promova specificul şi tradiţiile Timişului prin tururi ghidate, deplasări în județ cu vizite
la Muzeul Satului din Sinteşti, Casa Olarului din Dumbrava şi Muzeul Traian Vuia.
De asemenea, programul festiv pe care l-am prevăzut a inclus reconstituirea momentelor istorice de la
momentul instituirii administrației românești în județul Timiș-Torontal, expoziții istorice și ședinţe festive
organizate la sediul Palatului Administrativ, precum și concerte și recepții oficiale în cadrul Bastionului
Theresia.
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Prin urmare, pe lângă aportul adus în promovarea potențialului turistic al Timișului urban și rural,
participarea celor 4 delegații străine la Ziua Județului din anul 2019 a contribuit substanțial la întărirea
relațiilor de înfrățire și colaborare dintre regiunile noastre, cu beneficii concrete pe termen lung pentru
toate părţile implicate.
2.

Ziua Naţională a României 1 Decembrie

Ceremonialul militar și religios care marchează, în fiecare an, Ziua Națională a României, s-a bucurat și
el în acest an de o atenție deosebită, pentru că 2019 a reprezentat mai mult decât anul în care reprezentăm o
națiune de 101 ani, și anume anul în care Centenarul Unirii țării noastre a fost desăvârșit prin celebrarea
momentului în care Banatul s-a alipit la România anului 1918.
În aceste condiții, manifestațiile desfășurate în acest an de către Consiliul Județean Timiș, prin
Serviciul Relaţii Externe şi Protocol, împreună cu Instituția Prefectului Județului Timiș, cu Primăria
Municipiului Timișoara şi împreună cu Brigada 18 Cercetare Supraveghere ”Decebal’’ au cuprins ceremonii
militare cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la Monumentul Eroilor Neamului din Calea Șagului
şi la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Central „Anton Scudier”, urmate de ceremonia oficială
de 1 Decembrie, de o paradă militară fastuoasă şi de slujba religioasă.

Oficialităţile române la ceremonialul desfășurat cu prilejul Zilei Naţionale a României, decembrie 2019
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De asemenea, pentru a reflecta importanța momentului, la Muzeul Banatului a avut loc o recepție
oficială cu reconstituirea istorică a Unirii, însoțită de o expoziție cu fotografii rare ale zonei din
perioada respectivă.
3.

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluţia din 1989

Anul 2019 s-a încheiat, în luna decembrie, cu manifestațiile de comemorare a 30 de ani de la
Revoluția din 1989. Cu această ocazie plină de semnificații pentru Timișoara, primul oraș liber de sub
regimul comunist, Serviciul de Relații Externe și Protocol a colaborat la pregătirea evenimentelor
desfășurate în perioada 17-20 decembrie. Acestea au fost marcate de acordarea revoluționarului Lorin
Fortuna, post-mortem, a titlului de cetățean de onoare al județului Timiș. Fiind primul președinte al
Consiliului Județean Timiș după Revoluția din 1989, acesta rămâne una dintre figurile emblematice ale
Revoluției Române din Decembrie 1989. El este cel care a înființat, în balconul Operei din Timișoara,
Frontul Democratic Român, dar și cel care a dat citire primelor revendicări ale revoluționarilor în data de 20
decembrie 1989. În anul 2019, la 30 de ani de la momentul istoric definitoriu pentru democrația de astăzi,
familia domnului Lorin Fortuna a preluat, în numele său, distincția conferită.

Plen Comemorativ, decembrie 2019
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Serviciul nostru a participat la buna desfășurare a ședinței de comemorare a revoluționarilor, la
realizarea plachetelor înmânate cu această ocazie. În continuarea acestui moment solemn, marcarea a 30 de
ani de la Revoluție a prilejuit prima vizită oficială a E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite
ale Americii la Bucureşti, cu ocazia recentei sale învestiri în acest mandat. Împreună cu preşedintele al
Consiliului Judeţean Timiş, domnul Călin - Ionel Dobra, și cu reprezentanți ai Serviciului de Relații Externe
și Protocol, acesta a ales să viziteze American Corner, un prim centru de acest fel din România care îşi
desfășoară activitatea în cadrul Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel”, fiind inaugurat în 15 iunie 2005 ca
parteneriat între Biblioteca Judeţeană Timiş şi Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Timiş. În decursul vizitei, E.S. a avut ocazia de a-l asculta pe eroul Revoluţiei din 1989 de la
Timişoara, profesorul Adrian Kali.

E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti în vizită la American Corner,
decembrie 2019

75

Mai mult decât atât, scopul principal al vizitei a culminat cu dezvelirea, în Piaţa Libertăţii, a unei
plăci memoriale oferită în semn de respect şi admiraţie din partea administraţiei Trump pentru curajul
celor implicați în revoluția post-decembristă.
Din perspectiva relațiilor externe, acest omagiu simbolic adus eroilor Revoluţiei de la Timişoara cu
ocazia vizitei prompte a oficialului american a dovedit interesul pentru județul nostru și are implicații în
beneficiile, pe termen lung,ale relațiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii.
4.

Ziua Europei

O importanță deosebită în activitatea serviciului o acordăm, an de an, sărbătoririi Zilei Europei, mai
ales prin prisma bunei colaborări pe care o avem cu reprezentanții Corpului Consular din Timișoara. 9
mai este sărbătorită ca Ziua Europei în Uniunea Europeană și în întreaga lume. Este ziua în care Europa
este adusă și mai aproape de cetățenii săi, prin diseminarea de informații despre politici, acțiuni și priorități,
despre drepturi și responsabilități, despre bucuria de a fi cetățean european. Este ziua în care sunt celebrate
unitatea și diversitatea europeană, prin dezvoltarea unor programe culturale şi artistice destinate timişenilor
de toate vârstele. Și în acest an, Consiliul Judeţean Timiş, prin Serviciul de Relaţii Externe şi Protocol, a
contribuit la organizarea evenimentelor aferente de Ziua Europei și la diseminarea de materiale informative.
Astfel, programul festiv a inclus ateliere de caricatură cu tematică europeană, defilări militare,
spectacole de muzică şi dans, demonstraţii sportive, expoziţii de pictură şi teatru de păpuşi. La ceremonialul
militar au defilat, pe muzica fanfarei militare, zeci de militari, jandarmi, poliţişti şi pompieri. În Piaţa
Libertăţii au fost instalate standurile devenite deja tradiționale ale fiecărui consulat în parte, dar şi ale
Armatei, Poliţiei, ISU Timiș şi ale altor organizații din Timişoara. După ceremonialul religios au urmat
discursuri susținute de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, ai Corpului Consular, precum şi de
deputaţi din Parlamentul României şi cel European.
Ediția din 2019 a Zilei Europei a fost specială din punct de vedere al relațiilor diplomatice, mai ales
pentru că în această zi a avut loc semnarea Statutului reînnoit al Asociației „Corpul Consular
Timișoara”, prin care membrii reprezentanţelor diplomatice din oraş şi-au luat angajamentul de a contribui
la buna colaborare şi înţelegere între Consulate şi autorităţile publice locale şi de a sprijini Timişoara din
punct de vedere cultural şi economic în următorii ani. Documentul a fost semnat şi de către președintele
Consiliului Județean Timiș, prefect și primar.
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Deschiderea oficială a festivităţilor dedicate aniversării Zilei Europei, mai 2019
Domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra cu E.S.Vladan Tadić, Consulul General al Serbiei la Timişoara, după
semnarea noului statut al Asociaţiei ’’Corpul Consular Timişoara”, Ziua Europei, mai 2019

5.

Forumul Cooperării Descentralizate Româno-Belgian

Ca urmare a tradiției din ultimii ani în ceea ce privește găzduirea, la noi în țară, a Forumului
Cooperării Descentralizate Româno-Belgiene, în luna octombrie 2019 județul nostru a organizat ediția din
anul 2019 a acestui eveniment de amploare, prin intermediul Serviciului de Relații Externe și Protocol din
cadrul Consiliului Judeţean Timiş. Așadar, Palatul Administrativ a devenit, timp de 3 zile, sediul celei de-a
7-a ediţii a Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgiene.
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de cooperare descentralizată între ţările noastre, îndemnul
transmis cu ocazia evenimentului este de continuitate: “Către următorii 30 de ani dedicaţi în a investi în
oameni”. Pe parcursul celor 3 zile de discuţii, au fost dezbătute teme de actualitate în contextul unei Europe
aflată în plină schimbare, cu scopul de a se identifica oportunităţi noi de colaborare între organismele şi
instituţiile de la nivel local şi regional ale celor două ţări. Importanţa acestui Forum la noi în judeţ constă în
potenţialul de dezvoltare încă existent în ceea ce priveşte relaţiile economice cu Regatul Belgiei, care poate fi
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valorificat dacă autorităţile locale şi reprezentanţii societăţii civile se concentrează pe mobilizarea grupurilor
de acţiune locală pentru a implementa şi pentru a atinge priorităţile actuale.
În acest scop, Consiliul Judeţean Timiş a fost gazda unor importanţi invitaţi din ţară şi de peste hotare,
cu care a avut oportunitatea de a face schimburi de bune practici pentru a pune în aplicare politici şi proiecte
prioritare concrete în domenii de maximă relevanţă la nivel local şi regional, precum ştiinţa, educaţia,
cultura, sănătatea, agricultura, transporturile sau energia regenerabilă. Dezbaterile din cadrul Forumului au
relevat că este esenţială menţinerea aceluiaşi ritm de creştere prin diversificarea domeniilor de cooperare şi
să valorificarea, pe deplin, a sprijinului constant pe care Belgia l-a acordat României încă din timpul
demersurilor sale de aderare la Uniunea Europeană.
Alături de specialiștii din fiecare domeniu vizat, la ateliere a participat și domnul doctor Raed Arafat,
Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne. Din perspectiva relațiilor diplomatice cu Regatul
Belgiei, forumul a prilejuit prima vizită oficială a Excelenței Sale, domnul Philippe Benoit, Ambasador
al Regatului Belgiei la București, care a participat în mod activ la dezbateri și care și-a manifestat interesul
de a milita pentru dezvoltarea continuă a cooperării în domeniul economic, având în vedere că exporturile
belgiene spre România au crescut cu 66%, în timp ce cele româneşti spre Belgia au crescut cu 50%. În
decursul acestui forum internațional, s-a subliniat nu o dată faptul că relaţiile româno-belgiene se menţin pe o
linie ascendentă până în ziua de astăzi, fiind bazate pe o strânsă cooperare la nivel european, pe o abordare
convergentă a principalelor teme de pe agenda internaţională şi pe o multitudine de contacte la nivelul
autorităţilor locale şi al comunităţilor din cele două ţări, axate pe tematici şi proiecte de cooperare concrete.

Domnul Preşedinte Călin-Ionel Dobra la Forumul Cooperării Descentralizate Româno-Belgian, octombrie 2019
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6.

Conferința internațională Security Challenges in the Balkans

O altă conferință internațională de amploare, care a devenit tradiție la noi în județ, este legată de
provocările existente în ceea ce privește securitatea din zona Balcanilor, în contextul expansiunii viitoare a
Uniunii Europene. Pentru temele dezbătute, contribuția noastră la organizarea evenimentelor din cadrul
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene s-a dovedit relevantă din perspectiva priorităților
actuale de la nivel european. Acestea se concentrează pe extinderea Uniunii, context în care întreaga regiune
a Balcanilor de Vest are o importanţă strategică cheie din punct de vedere economic şi social, prin aderarea
acestor state la UE ca urmare a abordării actuale de stabilizare prin integrare.
Anul 2019 s-a dovedit a fi cel mai bun prilej pentru a dezbate vechile provocări cu care se confruntă
Balcanii, dar și noile perspective care se nasc odată cu iminenţa Brexit-ului, cu negocierile de aderare ale
unor state balcanice precum Muntenegru, Serbia, Bosnia și Herțegovina sau Kosovo la spaţiul european şi cu
adâncirea problemelor privind schimbările climatice, migraţia şi dezinformarea prin reţelele de socializare şi
mass-media. De aceea, s-au dezbătut principalele direcţii prevăzute de Strategia pentru următorii ani a UE,
punctele esenţiale de echilibru în contextul ieşirii Marii Britanii din Uniune fiind menţinerea unităţii şi
expansiunea teritorială în partea de Sud-Est.
Luna octombrie a adus astfel județul nostru pe scena actorilor implicați în încercarea de a face față
provocărilor de securitate din Balcani, principalele soluții identificate fiind colaborarea interstatală și
interregională prin implementarea unor reforme, valori, standarde, principii, care să ducă la aderarea la UE și
NATO a țărilor vecine, influențând, pe termen lung nu doar dezvoltarea economiei, ci și întărirea democrației
și a libertăților individuale.

Domnul preşedinte Călin-Ionel Dobra la treia ediție a conferinței “Security Challenges in the Balkans”
octombrie 2019
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Alte evenimente
Serviciul Relații Externe și Protocol a participat, ca în fiecare an, la organizarea acţiunilor de marcare a
următoarelor evenimente, precum și la pregătirea reprezentării instituției și a materialelor necesare pentru
îndeplinirea obligațiilor de protocol (alocuțiuni, stegulețe, cocarde, fanioane, coroane comemorative,
plachete, diplome, colane):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ziua Armatei Române
Ziua Pompierilor din România
Ziua Drapelului Naţional al României
Ziua Forțelor Terestre Române
Ziua Veteranilor de Război
Ziua Eroilor
Ziua Timișoarei
Ziua Imnului Naţional al României
Ziua Unirii Principatelor Române
Ziua care a marcat 100 de ani de la Înfiinţarea Regimentului 183 Artilerie
Ziua care a marcat 68 de ani de la deportarea din Bărăgan
Ziua Rezervistului Militar
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Serviciul Relații Externe și Protocol a pregătit participarea, la fel ca în fiecare an, a conducerii
Consiliului Județean Timiș în cadrul festivităților de sărbătorire a Zilelor Naționale ale țărilor partenere,
în special ale celor care au sedii consulare la Timişoara, după cum urmează:
●
●
●
●
●
●

Franţa
Ţările de Jos
Germania
Serbia
Ungaria
Bulgaria

Zilele culturilor minorităţilor timişene
O particularitate constantă a relației CJ 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
și reprezentarea din acest an la Ziua minorităților naționale, alt eveniment specific multiculturalității
timișene.
Nu în ultimul rând, merită trecute în revistă și o serie de alte evenimente care s-au derulat în decursul
acestui an cu participarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș, prin sprijinul Serviciului de Relații
Externe și Protocol, precum dezvelirea Bustului lui Aurel Cosma de la Ploiești, ediția din acest an a Banat
Agralim, evenimente ale Clubului Rotary, deschiderile de an școlar și universitar și diverse expoziții
fotografice tematice ale artiștilor autohtoni.
D. 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 titlurile oficiale ale şefilor de stat şi de guvern, precum şi ale altor personalităţi străine importante.
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IV. Relaţiile funcţionale cu compartimentele aparatului propriu, cu autorităţile administraţiei
publice, cu alte persoane fizice şi juridice, legate de domeniul cooperării internaţionale şi europene
1. Corpul Consular din Timişoara
Încă de la înființarea sa în 2009, Corpul Consular a avut o strânsă colaborare cu reprezentanții
Consiliului Județean Timiș. Din componența sa fac parte toți consulii acreditați la Timișoara, atât diplomații
de carieră, cât și cei onorifici. Rolul acestei asociații diplomatice este acela de a informa opinia publică
asupra activității consulatelor și de a contribui la buna colaborare și înțelegere, atât între membrii Corpului
Consulari, cât și între reprezentanțe și autoritățile locale.
În contextul bunei colaborări cu Corpul Consular din Timișoara, Consiliul Județean Timiș, prin
Serviciul de Relații Externe și Protocol s-a implicat în 2019, în procesul de revizuire a Statutului acestui
organism, fiind co-semnatari ai documentului final.
2. Clubul Oamenilor de Afaceri Germani
În decursul anului, în urma unei informații de presă, am luat la cunoștință de intenția Concernului
Volkswagen de a deschide o nouă fabrică în regiunea Balcanilor, precum şi de analizarea unor potenţiale
locaţii pentru această investiţie. Prin Serviciul Relații Externe și Protocol, cu sprijinul unor membrii ai
Clubului Economic German Banat, firme din domeniul automotive și Consulatul Republicii Federale
Germane la Timișoara, Consiliul Județean Timiș a făcut demersuri să atragă acest concern în regiune pentru
impulsiona prin aceasta dezvoltare economică a județului. Una dintre principalele atribuții ale consiliului
județean o reprezintă acea de asigurare a unui climat favorabil afacerilor, prin
● promovarea proiectelor de investiție pentru constituirea şi operarea platformelor de
transport multimodal (centrul intermodal de transport marfă Timișoara).
● participarea, alături de centrele universitare din judeţ, la crearea de centre de excelenţă,
centre tehnologice, de cercetare, laboratoare sau alte structuri specifice cercetării,
dezvoltării şi inovării
● încurajarea cercetării industriale aplicative şi a activităţii de dezvoltare
experimentală acesta fiind și una din argumentele de promovare a județului Timiș
utilizate.
3. Consulatul Onorific al Spaniei la Timişoara
De-a lungul anului 2019, la inițiativa Consulul Onorific al Spaniei la Timişoara, E.S. José Miguel
Viñals, împreună cu Instituția Prefectului Judeţul Timiş, au avut loc întâlniri pentru a discuta posibilitatea
aducerii forţei de muncă străină , în speţă şomeri din Spania pentru a furniza forţă de muncă în judeţul Timiş,
unde rata şomajului este extrem de scăzută. În decursul anului au fost discuții repetate şi cu reprezentanţi
altor consulate, în urma acestora au fost făcute demersuri de către Serviciul de Relaţii Externe şi Protocol
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pentru fi organizată o întâlnire la care au fost invitați Ministrul Muncii și Justiției Sociale, domnul MariusConstantin Budăi, o parte din reprezentanţii Corpului Consular din Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Timiş, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi
reprezentanți ai altor instituţii cu atribuţii în acest domeniu. La eveniment a fost prezentă și Maria Grapini,
europarlamentar, membru al Comisiei Piața Internă a Uniunii Europene și a comisiilor TRAN ( Committee
on Transport and Tourism/ Comisia pentru transport și turism) și LIBE (Committee on Civil Liberties,
Justice and Home Affairs/Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne).
O tematică de importanță majoră pentru dezvoltarea economică a zonei de vest a țării, și implicit a
județului Timiș este cea a lipsei forței de muncă. Această tematică a fost abordată și în cadrul întâlnirii cu
Ministrul Muncii în sensul atragerii forței de muncă din străinătate, având în vedere deficitul major din Timiș
și inițiativa comună a Corpului Consular din Timișoara, asociațiile oamenilor de afaceri germani, francezi,
italieni.
Domnul ministru Budăi a punctat că pentru constructori s-a impus ca salariul minim net să nu fie mai
mic decât echivalentul a 500 de euro și ministerul pe care îl conduce va organiza bursa muncii în Spania,
pentru a încerca să aducă înapoi în țară românii plecați.
4. Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă
Serviciul Relaţii Externe și Protocol a asigurat și în 2019 consilierea şi sprijinul Comisiei pentru Relaţii
şi Cooperare Internă şi Externă. Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă a ținut un număr
de 42 ședințe, din care 12 reunite cu celelalte comisii de specialitate a Consiliului Județean Timiș și 11
extraordinare. Comisia a dezbătut o serie de probleme legate de relațiile de cooperare a CJT şi a avizat 281
proiecte de hotărâre ale consiliului județean.
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.
La nivelul Consiliului Județean s-au semnat acorduri instituționale de practică cu diverse universități
timișorene pentru a facilita stagii colective de practică studențească, iar pe baza Convențiilor tripartite de
practică, în 2019 cinci studenți ai anului II al Facultății de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
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din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, și-au efectuat stagiul de practică în cadrul Serviciului de
Relații Externe și Protocol. Serviciul Relații Externe și Protocol a sprijinit acești studenți să aprofundeze
cunoștințele teoretice privind cunoașterea reglementărilor specifice domeniului de activitate a serviciului și a
principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul consiliului
județean. De asemenea, prin îndrumare directă și implicare în activitatea serviciului, practicanții au avut
ocazia să își dezvolte abilitățile practice necesare acestui tip de loc de muncă: capacitate organizatorică,
punctualitate, disciplină, responsabilitate, capacitatea de a lucra și de a se integra într-o echipă, de a-și aduce
contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia,
rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate.
Aceștia au participat, alături de membrii serviciului, la evenimentele organizate cu ocazia Președinției
României la Consiliul Europei, la Zilele județului Timiș, evenimente naționale și cu caracter protocolar
(Ziua Imnului 29 iulie, Ziua Drapelului Național 29 iunie, Ziua Eroilor 6 iunie, Ziua Pompierilor 13
septembrie, Ziua Armatei 25 octombrie, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene 20 iulie, Ziua Poliției de
Frontieră 24 iulie, Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și a Comunismului 23 august etc.).
5. 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.
Serviciul Relaţii Externe şi Protocol a organizat în anul 2019 vizite ale miniștrilor din Guvernul
României care au venit la Consiliul Judeţean Timiş pentru a participa la întâlniri oficiale cu autorităţile
publice locale. Astfel, Ministrul Românilor de Pretutindeni, doamna Natalia-Elena Intotero a răspuns
invitaţiei domnului președinte Călin-Ionel Dobra de a participa, în luna octombrie, la o întâlnire oficială cu
autorităţile publice locale şi regionale din judeţ, cu scopul de a purta discuţii privind situaţia cu care se
confruntă numeroase familii din judeţul Timiş din cauza fenomenului migraţional. Prin intermediul acestei
întâlniri s-a dorit îmbunătăţirea strategiei de integrare şi sprijinire a membrilor din familiile care trăiesc în
afara teritoriului României. Au fost creionate liniile principale ale planului de acţiuni pentru perioada
următoare, în concordanță cu preocuparea permanentă de la nivel central pentru comunităţile româneşti care
trăiesc peste hotare.
Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Alexandru Petrescu a participat la
finalul lunii octombrie, la invitația domnului Călin-Ionel Dobra, la o serie de întâlniri oficiale cu firmele din
domeniul IT din judeţ, cu scopul de a purta discuţii privind dezvoltarea sectorului comunicaţiilor,
intensificarea cooperării internaţionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi implementarea unor metode
inovative de întărire a securităţii cibernetice prin implementarea unor politici cu rol de susţinere a economiei
datelor.
Premierul României, Viorica Dăncilă, a fost de asemenea prezentă la Timișoara pentru a purta
discuţii cu autorităţile publice locale, în cadrul unei vizitei care a avut loc la Consiliul Județean Timiș cu
scopul de a discuta despre proiectele majore ale judeţului Timiş precum construcția viitoarei Săli Polivalente
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de 16.000 de locuri din judeţul Timiş. Vizita a continuat cu deplasarea la sediul altor unități administrativteritoriale din județ.
Concluzie
Prin activitatea depusă în 2019 Serviciul Relații Externe și Protocol a contribuit la promovarea
județului Timiș pe plan european și internațional ca partener serios, destinație turistică tot mai apreciată și
economie în plină dezvoltare. Cooperarea transfrontalieră și schimbul internațional de experiență sunt
reciproc avantajoase atât pentru județul Timiș cât și pentru partenerii de cooperare, iar activitatea de pe
parcursul întregului an 2019 a confirmat rolul-cheie al acestora pentru dezvoltarea regională. De asemenea,
prin participarea la numeroase inițiative și proiecte, Consiliul Județean Timiș și-a extins strategic rețeaua de
relații politice, economice și culturale și a atras investitori și fonduri nerambursabile în județ.

Raport întocmit de Serviciul Relații Externe și Protocol

Șef Serviciu
Mirela-Carina Sinca
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