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Concluzie

Introducere
Anul 2020 a fost un an cu adevărat istoric. Pandemia de coronavirus a dominat titlurile presei
din lumea întreagă și ne-a afectat viața în moduri care ar fi fost de neimaginat cu un an înainte. A
fost anul în care a trebuit să învățăm și să ne adaptăm la un nou mod de a trăi și de a lucra, un an în
care evenimentele și delegațiile s-au redus considerabil și am fost nevoiți să ne adaptăm noilor
condiții de telemuncă, ținând cont de restricții și respectând distanțarea socială, chiar dacă asta a
însemnat să anulăm sau să amânăm o mare parte a evenimentelor programate.
Cu toate acestea, Serviciul Relații Externe și Protocol și-a continuat activitatea, chiar dacă
semnificativ redusă comparativ cu anii precedenți, și a organizat vizite ale unor ambasadori și
consuli la sediul Consiliului Județean Timiș, în măsura în care acest lucru a fost posibil. De
asemenea, a participat sau a organizat participarea la conferințe desfășurate fizic, precum şi on-line
și și-a continuat activitatea în cadrul proiectelor și organismelor europene. Proiectele aflate în
desfășurare, evenimentele organizate de către serviciul nostru, vizitele oficiale și activitățile la care
am participat au avut rolul de a facilita întărirea relațiilor bilaterale deja existente și de a iniția noi
propuneri de parteneriate pe domenii dintre cele mai variate.
În decursul întregului an, conținutul site-ului oficial al Consiliului Județean Timiș a fost
actualizat cu informații și prezentări privind specificul activității pe partea de Relații Externe,
incluzând Programe Europene precum Mecanismul de redresare şi rezilienţă, Pactul verde
european, Fondul de Inovare, Europa digitală, dar și implicarea Consiliului Judeţean Timiș în
organisme, structuri, rețele și instituții europene precum Comitetul European al Regiunilor,
Adunarea Regiunilor Europei, Comisia Europeană, Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din
România,
Programul
Eurodyseey,
Cooperarea
Regională
DunăreCriş-Mureş-Tisa,
Agenția de Dezvoltare
Vest,
Congresul
Puterilor Locale și
Regionale din Europa
sau
Confederația
Europeană
a
Autorităților Locale
de nivel Intermediar.
Toate
aceste
prezentări au ca scop
informarea
1

corespunzătoare a cetățenilor cu privire la activitatea concretă a Consiliului Judeţean Timiş la nivel
european și aportul adus de aceste organisme regiunilor membre. Prezentările de pe pagina
Consiliului includ relațiile bilaterale cu regiuni din alte state cu care avem parteneriate sau
înțelegeri de cooperare, evenimente oficiale și de protocol instituțional, componența Corpului
Consular din Timișoara și politica de cooperare transfrontalieră, toate având ca scop facilitarea
informării cetățenilor asupra atribuțiilor instituției în context internațional.
O realizare majoră a anului 2020 constă în aderarea judeţului Timiș la RegHub2.0, prin care
s-a reușit situarea județul nostru în cadrul procesului decizional european, fapt ce reprezintă o
responsabilitate foarte mare, dar, în același timp, și o excelentă oportunitate de afirmare și de
promovare a Timișului. Ca membru al rețelei RegHub2.0, județul nostru va acționa ca punct de
contact pentru instituțiile și organizațiile relevante care sunt implicate în implementarea politicilor
UE, oferind feedback cu privire la aplicarea politicilor europene la nivel local și regional. De
asemenea, apartenența la centrele regionale asigură o mai bună implicare a actorilor locali și
regionali, într-un stadiu incipient, în procesul de elaborare a politicilor UE, concentrându-și
activitatea pe îmbunătățirea şi implementarea acestora la nivel local și regional, precum și pe
promovarea simplificării și învățării interregionale în implementarea și în dezvoltarea, în continuare,
a cadrului legal al UE.
În încercarea de a sprijini actorii implicați în gestionarea pandemiei, în perioadele cu activitate
restricționată, Serviciul Relații Externe și Protocol s-a concentrat pe identificarea de soluții de
informare a cetățenilor asupra măsurilor de prevenție, facilitarea legăturilor dintre
profesioniștii din linia întâi și autoritățile locale și regionale pentru o mobilizare eficientă în
timpul stărilor de urgență și de alertă, desfășurarea activităților de documentare și de traducere a
unor documente avizate de pe site-urile oficiale ale instituțiilor europene și ale OMS, dar și
redactarea unor adrese de comunicare oficială cu parteneri externi pentru facilitarea unor donații de
echipamente și schimb de know-how.
Activitatea serviciului pe anul 2020 poate fi structurată pe următoarele mari domenii:

I.
II.

Implicarea în gestionarea situației generate de pandemia de COVID-19
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.

Implicarea în gestionarea situației generate de pandemia de COVID-19

Începând cu lunile în care s-a declanșat starea de urgență, Serviciul Relații Externe și
Protocol s-a documentat permanent pe paginile oficiale ale Organizației Mondiale ale Sănătății și
a selectat informații relevante pe care le-a tradus din limba engleză și apoi le-a transpus în prezentări
PowerPoint pentru actualizarea
permanentă a site-ului Consiliului
Judeţean Timiș cu măsurile avizate
de prevenție, purtarea corectă a
măștii, îngrijirea și protecția
categoriilor
de
risc,
igiena
corespunzătoare și viața în timpul
pandemiei. Astfel, s-au realizat
prezentări axate pe “Cum să ne
pregătim pentru lupta cu COVID19”, “Cum să ne protejăm pe noi și
pe cei din jur de infectarea cu
COVID-19”,
“Folosirea
corespunzătoare a măștilor de
protecție”, “Mituri și realități ale
COVID-19”,
“Îngrijirea
la
domiciliu
a
unei
persoane
diagnosticate cu COVID-19”,
precum și afișarea numerelor de
contact valide pentru apelarea rapidă
în caz de urgență și a pașilor ce
trebuie urmați în cazul infectării cu
noul tip de coronavirus.

De asemenea, Serviciul Relații Externe şi Protocol a păstrat legătura cu autoritățile chineze
pentru a primi, la începutul pandemiei, studii de caz medicale cu privire la specificul virusului
SARS-CoV-2, din care s-au selectat informații relevante care au fost traduse și transmise
profesioniștilor din domeniul medical, în încercarea de a combate răspândirea virusului. În urma
corespondenței continue cu aceștia și a bunei relații cu ES Jiang YU, Ambasadorul Republicii
Populare Chineze în România, județul Timiș a primit o donație de 20000 de măști din partea
Ambasadei.
Pentru că Republica Coreea a gestionat exemplar criza sanitară generată de virus, Serviciul
Relații Externe şi Protocol a inițiat corespondența cu Ambasada, pentru a cere suport în găsirea
unor furnizori de încredere în achiziționarea echipamentelor de protecție medicală atunci când
România s-a confruntat cu problema măștilor și a altor elemente de protecție sanitară neconforme.
3

Nu în ultimul rând, prin intermediul Serviciului Relații Externe şi Protocol s-a facilitat
participarea la webinare organizate de către World Health Organisation, la care au fost invitați
să participe specialiștii din domeniul medical din județul Timiș. Temele prezentate de către experții
și cercetătorii prezenţi au cuprins discuții pe tema consecințelor COVID-19 asupra grupurilor
vulnerabile și a impactului distanțării sociale din punct de vedere economic și social, precum și
măsuri necesare de pregătire pentru lunile de vară și gestionarea provocărilor aferente
perioadei de concedii din spațiul european.

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 2020, au avut loc următoarele activităţi:
1.

Serbia

De-a lungul anilor, multe dintre relaţiile de cooperare ale judeţului Timiş cu Provincia
Autonomă Voivodina s-au axat pe realizarea unor proiecte transfrontaliere pe fonduri europene de
preaderare pentru revitalizarea turismului transfrontalier, prin reabilitarea structurii navigabile a
canalului Bega, prin realizarea unei piste comune de biciclete și prin crearea de noi obiective turistice
care pot fi promovate în comun.
Participarea președintelui la inaugurarea unei Camere de Diplomație Comercială cu
Republica Serbia a
oferit
prilejul
Consiliului
Județean
Timiș de a arăta
susținerea pentru mediul
de afaceri româno-sârb,
și totodată aprecierea
pentru
inițiativa
asociației profesionale,
care și-a propus ca
obiect de activitate
valorificarea
potențialului de comerț
și de afaceri bilaterale, în
majoritatea sectoarelor
de activitate.
Deschiderea, în cadru festiv, a Camerei de Diplomație Comercială cu Republica Serbia, în prezența autorităților și a
presei, februarie 2020
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În paralel cu derularea proiectului de reluare a navigației pe canalul Bega, au început
demersurile pentru a căuta soluții și pentru reluarea traficului feroviar de călători între Serbia și
România, prin punctele de trecere de la Jimbolia – Kikinda și Stamora Moravița – Vârșeț, în acest
sens luandu-se legătura cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.
Susținerea implementării autostrăzii Timișoara-Moravița-Pancevo și a măririi capacității unora
dintre punctele de trecere a frontierei și pentru traficul greu, în vederea decongestionării celorlalte
căi de acces existente, este una dintre prioritățile Județului Timiș și a fost exprimată și la nivel
diplomatic, în mai multe rânduri, inclusiv la întâlnirea din noiembrie 2020 cu consulul general al
Serbiei la Timișoara, Vladan Tadić.

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 cooperare. În ultimii ani au fost implementate în comun proiecte strategice în domeniul
sănătății și al ocupării forței de muncă.
La întâlnirea președintelui Consiliului Județean Timiș cu președintele Autoguvernării Județului
Csongrád-Csanád, László Gémes, care a avut loc în ianuarie la Szeged, părțile au convenit asupra
principalelor direcții de dezvoltare care vor fi urmărite în următoarea perioadă de programare și
sprijinirea deschiderii punctului de trecere al frontierei de la Triplex Confinium.

László Gémes, președintele Autoguvernării Județului Csongrád-Csanád și Călin-Ionel Dobra, președintele Consiliului
Județean Timiș, 20 ianuarie 2020
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Având în vedere interesul pronunțat al județului Csongrád-Csanád pentru o colaborare mai
strânsă între cele două județe în domeniul turismului, reprezentanții lor au fost invitați la Timișoara,
pentru a purta discuții cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș, în
vederea stabilirii unui cadru al cooperării. Delegația județului maghiar, condusă de către
vicepreședintele Csáki Béla, a fost primită de către vicepreședintele Consiliului Județean Timiș,
Valentin Tudorică, în luna februarie. În cadrul întâlnirii, la care a luat parte și directorul APDT
Timiș, Delia Barbu, a avut loc o discuție pentru stabilirea punctelor de interes comun în ceea ce
privește promovarea turismului, s-a făcut schimb de experiență, părțile convenind asupra acțiunilor
care vor fi întreprinse pe viitor în vederea promovării reciproce a obiectivelor turistice și a
calendarului de evenimente în cele două județe. Totodată, au fost lansate invitații de a participa la
evenimentele celor două județe, dar care însă, din cauza schimbării condițiilor de călătorie în urma
declanșării pandemiei, nu au mai putut fi onorate. Părțile au mai convenit ca informațiile turistice
ale județului Csongrád să fie cuprinse în aplicația turistică a județului Timiș, și să se colaboreze pe
viitor pentru conturarea unui program cu care să participe județul Csongrád la evenimentele legate
de Timișoara - Capitală Europeană a Culturii.
Având în vedere noile priorități naționale și europene, la sfârșitul anului a pornit o inițiativă
pentru a analiza condițiile privind o eventuală revitalizare a legăturii feroviare dintre Timișoara și
Szeged, un proiect esențial în context euroregional, dar și local, pentru dezvoltarea conectivității
metropolitane pe cale ferată.

3.

Germania

Între județul Timiș şi regiuni din Republica Federală Germania există strânse relații de
prietenie și de colaborare care datează de aproape 3 decenii, germanii fiind poate cel mai puternic și
activ partener în ceea ce privește sprijinul și contribuția adusă la dezvoltarea economică și de
infrastructură a regiunii noastre. La fel ca și până acum, Serviciul Relații Externe și Protocol a
contribuit la menținerea colaborărilor cu regiuni partenere din Germania și la menținerea și buna
desfășurare a proiectelor aflate în derulare. Din acest punct de vedere, în anul 2020 am trăit o situație
fără precedent și cu multiple efecte pe termen lung.
3.1. Județul Böblingen
În semn de solidaritate şi grijă reciprocă s-a convenit asupra amânării întâlnirii planificate
pentru primăvara anului 2020, stabilită pentru a sărbători 20 de ani de parteneriat între județele
noastre, până la o dată ulterioară. Împreună s-a convenit asupra stabilirii unei date potrivite, de îndată
ce situația sanitară va reveni la normal. De asemenea, partenerii din județul Böblingen ne-au asigurat
că sunt interesați de cooperarea durabilă și că vom stabili în comun cursul dezvoltării proiectelor de
interes comun.
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3.2 Judeţul Rosenheim
Între Consiliul Judeţean Rosenheim/ Bavaria-Germania și Consiliul Județean Timiș există
tradiționale relații de colaborare, iar în iulie 2002 a fost semnat un Acord de Parteneriat, care
vizează realizarea unor proiecte comune de cooperare în următoarele domenii: administrativ,
economic, universitar, tineret și sport, cultural și social. De atunci, relațiile s-au dezvoltat în mod
constant.
Prioritățile celor două județe sunt similare: agricultură, protecția mediului, sănătate, educație
și formare, transport public, ceea ce reprezintă o bază solidă pentru o bună cooperare și pe viitor.
Domnul Wolfgang Berthaler, președinte al Consiliului Județean Rosenheim încă din 2003
și un activ susținător al dezvoltării relațiilor bilaterale, și-a anunțat retragerea din viața politică în
2020. Consiliul Județean Timiș i-a mulțumit pentru întreaga activitate în această calitate, pentru rolul
activ pe care l-a avut în dezvoltarea relațiilor între județele Timiș și Rosenheim și ajutoarele
umanitare oferite locuitorilor din Timiș în situații de criză.
În 15 martie 2020 au avut loc alegeri locale în Bavaria, în urma cărora a avut loc o schimbare
la conducerea Consiliului Județean Rosenheim, domnul Otto Lederer a devenind noul președinte al
instituției.
Partenerii și-au exprimat acordul, în cadrul unui schimb de corespondență, asupra faptului
că este foarte dificil să planificăm viitorul, mai ales pentru că ne confruntăm zilnic cu noi sarcini și
probleme - în principal pe tema COVID-19. După cum a declarat când a preluat funcția, dl. Lederer
este preocupat personal să relanseze acest parteneriat, mai ales că, în calitate de consilier județean a
participat în anii precedenți la acțiuni și evenimente desfășurate în cadrul parteneriatului. Această
dorință a sa este în totală concordanță și cu noua conducere a Consiliului Județean Timiș.
3.3 Alte misiuni
În contextul urmăririi efectelor pandemiei asupra evoluției activității instituțiilor,
organismelor și organizațiilor la nivel european de către membrii Serviciului Relații Externe și
Protocol, a fost interesant de urmărit abordarea Germaniei privind Președinția Consiliului UE. În
acest context webinar-ul organizat de reprezentanța statului Hessen al Republicii Federale Germania
la UE (14 mai 2020) cu titlul: „Ce efecte are pandemia de Coronavirus asupra președinției
Germaniei la Consiliul UE?” a fost edificator. La dezbatere au participat dl. ambasador Michael
Clauß, doamna ministru Lucia Puttrich, de la Ministerul Afacerilor Europene al Landului Hessen.
Pandemia provocată de COVID-19 a afectat și Președinția Germaniei la Consiliul UE, care a fost
preluată din iulie 2020 pentru șase luni. Astfel, centrele de greutate ale președinției au fost influențate
semnificativ de pandemie, cum ar fi acordul privind cadrul financiar multianual (CFM) și programul
de reconstrucție al UE. Au fost abordate și următoarele subiecte: Acordul UE cu Regatul Unit după
Brexit și relația cu China. Un subiect de dezbatere în cadrul summit-ului a fost și acordul de investiții
dintre UE și China, cu așteptarea ca accesul pe piață pentru companiile europene din China să se
îmbunătățească. Președinția nu a mai avut loc așa cum era planificat. Modificările necesare se referă
la pregătirea conținutului, stabilirea priorităților, metoda de lucru, precum și planificarea și
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implementarea practică a ședințelor. Managementul crizelor, strategia de ieșire și reconstrucția după
criza pandemiei au fost chiar în topul agendei.

4.

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.
Relaţia cea mai îndelungată a Consiliului Judeţean Timiş cu o regiune italiană este cu
Regiunea Veneto, începută în anul 2002, având ca scop consolidarea relațiilor și favorizarea
dezvoltării reciproce. Reprezentanții conducerii celor două unităţi administrativ teritoriale și-au dorit
reluarea cooperării pentru promovarea relațiilor bilaterale, în diferite domenii. Deoarece pandemia
de COVID-19 a lovit greu partea de nord a Italiei, nicio întâlnire avută în vedere pentru acest an nu
s-a mai putut concretiza. În baza bunelor relaţii de colaborare, Regiunea Veneto a sprijinit Judeţul
Timiş cu mai multe informaţii în domeniul medical, pentru a ajuta la pregătirea autorităţilor în
vederea protecției cetăţenilor în lupta cu virusul COVID-19.
De asemenea, la sediul Consiliului Judeţean Timiş a fost semnat protocolul de colaborare între
Colegiul Economic ”F.S. Nitti” din Timișoara şi Asociația Românilor din Italia (ARI), care doreşte să
vină în sprijinul românilor care vin în România din Italia şi întâmpină greutăţi în găsirea unui loc de
muncă.

5.

Republica Populară Chineză

Între județul Timiș și provincia Yunnan există strânse relații de prietenie încă din anul 2015,
ca urmare a semnării Înțelegerii de Cooperare, în baza căreia reprezentanții au agreat colaborarea
pe mai multe domenii, inclusiv în domeniul sănătății.
La începutul lunii februarie, partenerii noștri din Provincia Yunnan ne-au solicitat sprijinul
umanitar, Republica Populară Chineză fiind primul stat puternic afectat de efectele infectărilor cu
noul coronavirus. Relațiile de prietenie, bazate pe principiile egalității și al avantajului reciproc
dintre județul nostru și Provincia Yunnan au stat la baza solicitării de ajutor.
Potrivit solicitării, suportul necesar se putea asigura prin trimiterea de echipamente de
protecție medicală sau prin furnizarea datelor de identificare ale unei societăți care produce sau
furnizează astfel de produse.
Pentru a fi alături de partenerii săi și pentru a-și exprima în mod concret solidaritatea,
conducerea Consiliului Județean Timiș, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, s-a adresat
ministerelor de resort, pentru sprijin în soluționarea cererii de suport și asistență medicală
internațională, din motive care țin de compasiunea umană, cât și din respect inter-cultural. La rândul
nostru, în baza Înțelegerii de Cooperare, am solicitat sprijinul partenerilor noștri din Provincia
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Yunnan, prin susţinerea noastră în lupta împotriva pandemiei, inclusiv prin diseminarea
informațiilor deținute de aceștia, cu privire la noul coronavirus.
Începând cu luna aprilie, Provincia Yunnan a reușit să limiteze efectele pandemiei, motiv
pentru care au fost purtate discuții cu privire la probabilitatea organizării unei vizite oficiale în
județul Timiș, pentru a celebra cei 5 ani de parteneriat, care s-ar fi împlinit în luna noiembrie.
Guvernoratul Provinciei Yunnan a oferit o bursă de studiu într-o universitate de stat din
Provincia Yunnan, urmând ca discuțiile din domeniul educației să fie reluate odată cu limitarea
efectelor pandemiei la nivel european. Anul 2020 s-a încheiat prin semnarea unui acord, în domeniul
educației, de către miniștri de resort din cele două state. ”Acordul între Ministerul Educației din
Republica Populară Chineză și Ministerul Educației și Cercetării din România privind recunoașterea
reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior”. Semnarea acestui acord își
propune promovarea fluxului de studenți și cercetători, dar și schimbul și cooperarea în învățământul
superior. Noul acord reprezintă un instrument util promovării în rândul studenților timișeni a
oportunității de școlarizare din Provincia Yunnan.
Informațiile deduse de către experții chinezi din domeniul sănătății au fost diseminate prin
intermediul unei conferințe video între Shanghai și România, organizată cu sprijinul Ambasadei
Republicii Populare Chineze la București. Scopul a fost împărtășirea experienței în lupta COVID19. Inițiativa a fost întâmpinată cu o atitudine pozitivă, fiind implicate peste 20 de spitale la nivel
național. Conferința a fost susținută de doi experți clinici de primă linie, din partea chineză: domnul
profesor Qiu Zhongmin, conducător de doctorat și director al departamentului de medicină de
îngrijire pulmonară și critică, în cadrul Spitalului Universitar Tongji, respectiv domnul profesor
asociat Shen Yinzhong, medic șef al departamentului de infecție și imunologie, director al
departamentului medical al Centrului clinic de sănătate publică, din Shanghai. Interacțiunea dintre
specialiștii din cele două țări a fost impulsionată în cadrul sesiunii de întrebări. Scopul schimbului
aprofundat de experiență de diagnostic și tratament, între experții clinici de primă linie din Republica
Populară Chineză și România a fost cel de informare cu privire la limitarea efectelor pandemiei.
Spitalele din județul Timiș care au participat în cadrul conferinței sunt: Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius
Brînzeu" Timişoara, Spitalul Clinic C.F. Timişoara și Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei”
Lugoj.
În luna mai, Ambasada Republicii Populare Chineze în România a dovedit că impasul global
în care ne aflăm poate fi depășit prin solidaritate, cooperare și umanitate. Excelența Sa, doamna
Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România,
alături de un grup de oameni de afaceri chinezi, au fost simbolul scutului de protecție care salvează
vieți, prin donarea a 20.000 de măști de protecție, vitale în contextul pandemiei, către personalul
nemedical din județul Timiș.
Luna octombrie a simbolizat celebrarea celor 71 de ani de parteneriat dintre cele două state.
Momentul nu a fost marcat printr-o recepție, ca în alți ani, ci prin transmiterea unui mesaj video din
partea instituției către ambasadă și a unei scrisori de felicitare către E.S. Ruan Chegfa, guvernatorul
Provinciei Yunnan.
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Data de 13 noiembrie a reprezentat
celebrarea celor 5 ani de parteneriat cu
Provincia Yunnan. În condiții normale,
momentul ar fi fost marcat printr-un
eveniment comun, însă din cauza limitării
circulației persoanelor la nivel global, s-a
agreat
celebrarea
prieteniei
prin
transmiterea unor mesaje scrise, dar și
printr-un schimb de cadouri.

6.

Republica Moldova

Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş, a acordat o importanță deosebită menţinerii şi
extinderii relaţiilor de cooperare interregională. Susţinerea şi apropierea Republicii Moldova
reprezintă un obiectiv al politicii externe româneşti, astfel cooperarea dintre administraţiile locale
devine element principal al acestei politici. Relațiile speciale dintre judeţul Timiș şi raionul
Nisporeni, care au la bază comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, s-au concretizat prin
semnarea unei Înţelegeri de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, cu scopul
de a intensifica relaţiilor economice şi culturale bilaterale. Şi în anul 2020 au fost menţinută
cooperarea cu raionul Nisporeni, fiind primită la sediul Consiliului Judeţean Timiş vizita unei
delegaţii condusă de domnul preşedinte al Consiliului Raional Nisporeni, domnul Vasile Mărcuță.
S-a discutat despre colaborările viitoare în baza Înțelegerii de Cooperare semnată pe domenii de
interes comun. Au fost purtate, de asemenea, discuţii şi corespondenţă pentru propunerea unui
proiect care să fie finanţat de Consiliul Judeţean Timiş, în baza aceleiași Înţelegeri.

7.

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.
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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 întreprins demersuri
pentru reluarea legăturii și a propus stabilirea unei întâlniri pentru a purta discuții concrete în vederea
dezvoltării de noi colaborări.

B. În ceea ce privește activitatea în organisme, structuri, rețele și instituții europene, în anul
2020 au avut loc următoarele activități:
1. Adunarea Regiunilor Europene (ARE)
Adunarea Regiunilor Europene, fondată în 1985, este cea mai largă rețea independentă politică
a regiunilor din întreaga Europă (145 de regiuni din 30 de țări, 2/3 din țările membre UE). Este o
organizație cu o structură flexibilă, o adunare politică formată din reprezentanți regionali aleși.
Județul Timiș este membru în Adunarea Regiunilor Europene (ARE) încă din 1994.
Organizația 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.).
Anul 2020 marchează cea de-a 35-a aniversare a Adunării Regiunilor Europene și a
programului său regional de mobilitate a tinerilor - Eurodyssey. Unii membri ai Comitetului executiv
al ARE au contribuit chiar la raport cu această ocazie, pentru a-și împărtăși experiențele despre ceea
ce consideră a fi valoarea adăugată a apartenenței la o rețea interregională precum ARE.
Anul precedent nu a fost lipsit de provocări - pandemia COVID-19 a determinat Adunarea și
membrii săi să își regândească temporar activitatea și să treacă la întâlniri și evenimente online, iar
schimbul de informații să se desfășoare prin publicarea informațiilor aferente prin intermediul siteului web al organizației.
În acest sens, a fost creat și Hub COVID-19 pentru a menține membrii la curent cu ultimele
evoluții la nivelul UE și pentru a disemina oportunitățile de finanțare pentru a sprijini strategiile
regionale de redresare.
Conferința internațională majoră „Agenda 2030: Transformarea regiunilor, schimbarea lumii”
a trebuit, de asemenea, amânată până în 2021.
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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 deținând chiar președinția comisiilor 1 şi 2 şi, implicit, este membru în Comitetului
de conducere al ARE.
Astfel, în decursul anului 2020 județul Timiș a participat la următoarele reuniuni statutare:

1.1.1. Sesiuni plenare
Plenarele de primăvară programate să aibă loc în județul Covasna au fost anulate din cauza
pandemiei de COVID-19. Plenarele din toamnă ale celor trei comisii ARE s-au desfășurat online, din același motiv. 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, au fost prezentate rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate și ale
programelor ARE pe ultimul an. De asemenea, a avut loc un schimb de experiență asupra modului
în care regiunile au răspuns provocărilor în condiții de pandemie. Acțiunile planificate în cadrul
Comisiei ARE pentru Politici Sociale și Sănătate Publică sunt în concordanță cu prioritățile politicii
sociale implementate și de județul Timiș. Acestea pot fi rezumate după cum urmează: 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.
Membrii grupului de lucru pentru dezvoltare rurală al ARE ar dori să dezvolte un proiect despre
modalitățile de investiție și de dezvoltare a infrastructurii de bază în zonele rurale (de exemplu, apă,
deșeuri, gaze, drumuri, educație, îngrijire a sănătății).

1.1.2. Adunarea Generală și Biroul Politic
Cu ocazia Adunării Generale și a întâlnirii Biroului, au fost adoptate documente importante
pentru funcționarea organizației. De asemenea, în cadrul Adunării Generale, s-a votat o modificare
a statutului pentru a se adapta la noile cerințe și nevoi ale membrilor și a asigura o mai bună
funcționare a organizației. Astfel, s-a încheiat un proces îndelungat de transformare a organizației și
o adaptare a acesteia pentru a satisface nevoia regiunilor din întreaga lume din prezent.
Concluziile agreate :
 A fost reformulată misiunea organizației și s-au stabilit noi obiective, s-a pus accentul pe
crearea unui sistem mai bun de luare a deciziilor în cadrul organizației și pe stabilirea unor
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modalități de a asigura o mai bună vizibilitate a activităților organizației. S-a decis
menținerea prezenței organizației pe scena de la Bruxelles - și adăugarea unui rol global,
dincolo de Europa.
 S-a stabilit o definiție clară a rolurilor și responsabilităților, creând o organizație flexibilă
și bazată pe membri, scutită de proceduri excesiv de birocratice care să îngreuneze
activitatea. Au fost desființate comisiile de specialitate. Președinții comisiilor au devenit
vicepreședinți ai organizației, care au ca responsabilitate coordonarea activităților așa cum
au fost ele definite ca obiect de activitate pentru comisiile respective. Activitatea se va
desfășura în Grupuri de lucru create cu un scop definit și își vor desfășura activitatea până
la îndeplinirea scopului pentru care au fost create.
 A fost create o nouă categorie de membri, membri asociați, pentru a lărgi baza de membri.
 A fost introdusă poziția de seconded officer pentru a acționa ca secretarul comisiei și pentru
a fi responsabil de co-organizarea de evenimente și proiecte în colaborare cu Secretariatul
ARE, de gestionarea conținutului reuniunilor și de proiectele de discursuri pentru
vicepreședinții pe lângă care își desfășoară activitatea, cu contribuții la dezbaterile politice.
Biroul este vocea politică primară a ARE și este format din membrii Comitetului Executiv
şi câte doi reprezentanți din fiecare țară reprezentată în ARE, desfășurându-şi activitatea prin
Grupuri operative create pe diferite domenii/tematici. Prin documentele create, biroul se angajează
în problemele paneuropene și globale propuse/prezentate de membri și stabilește baza politică pentru
activitatea de advocacy a ARE, prin adoptarea poziției politice a ARE.
În vederea contribuirii cu un plus de valoare la reprezentarea județelor românești în cadrul
Biroului Politic al Adunării Regiunilor Europene, județul Timiș, prin Serviciul Relații Externe și
Protocol, a susținut candidatura domnului Alexandru Cadar pentru poziția de membru cu
drepturi depline în acest birou. În urma voturilor exprimate la nivel național, domnul Alexandru
Cadar a fost confirmat pe poziția de membru în Biroul ARE din partea României. Dânsul va
urmări îmbunătățirea politicilor europene cu privire la dezvoltarea și implementarea infrastructurii
de transport regional, atât de necesară pentru creșterea gradului de coeziune socială, economică și
teritorială la nivel european, precum și eficientizarea energetică și reducerea amprentei ecologice.
În cadrul biroului s-au stabilit priorităților politicilor ARE pentru 2020-2025, astfel:
asigurarea bunei guvernări; promovarea descentralizării și a subsidiarității; respectarea și protejarea
coeziunii sociale și a diversității culturale, precum și consolidarea dialogului intercultural;
desfășurarea unei activități de lobby pentru o politică de coeziune mai puternică care să asigure o
mai bună cooperare interregională; reafirmarea angajamentului regional pentru atingerea
obiectivelor prestabilite în Agenda 2030; promovarea unei societăți care se bazează pe promovarea
și pe protecția egalității.
Multe dintre aceste priorități se află și pe agenda de priorități a județului Timiș, sprijinirea
noii Politici de coeziune fiind un bun exemplu în acest sens. Prin acțiunile sale, Serviciul Relații
Externe și Protocol a menținut județul Timiș printre cele mai active susținătoare ale creșterii
rolului regiunilor în noua Politică de Coeziune. Politica de Coeziune (Politica regională) este una
din cele mai importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din
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obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state
membre ale Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relația cu
cetățenii. În scopul promovării beneficiilor pentru comunitățile locale, Consiliul Județean Timiș, a
participat, prin Serviciul Relații Externe și Protocol în calitate de partener local, la proiectul
Together for cohesion T4C –Împreună pentru coeziune, proiect finalizat în 2020.

1.1.3. Comitetul Executiv
Județul Timiș, prin președintele Comisiei 2 ARE, a participat, de-a lungul anului, la cele 4
ședințe statutare ale Comitetului Executiv ARE, care este al doilea cel mai înalt organism de
conducere al ARE, format din membrii aleși în cadrul Adunării Generale. Acesta gestionează
coordonarea tuturor activităților ARE şi însărcinează Secretarul General să implementeze deciziile
sale. Între adunări, este cea mai înaltă autoritate a ARE .

1.2. Activități de advocacy și de lobby
În domeniul advocacy, organizația folosește ca instrumente de lobby declarațiile adoptate de
Biroul ARE. Declarații adoptate de Biroul ARE :
 Declarația privind migrația și Declarația privind anexa D: Îndrumări pentru investiții finanțate
prin Politica de Coeziune în perioada 2021-2027;
 Declarația privind Politica de Coeziune post-2020;
 Declarația privind următorul cadru financiar multianual al UE și viitorul bugetului politicii de
coeziune;
 Declarația privind securitatea alimentară.
În cadrul biroului ARE, s-au creat șapte Grupuri operative pentru politica de coeziune,
migrațiune, digitalizare, securitatea alimentelor, democrație și obiectivele de dezvoltare durabilă,
Green Deal, care au ca misiune generarea de noi documente/declarații, opinii pe domeniile stabilite.

1.3. Schimb de experiență
Comisiile de specialitate ale Adunării Regiunilor Europene reprezintă și o platformă de
dezbateri și schimburi de experiență în domeniile care fac obiectul fiecărei comisii în parte. În
acest domeniu, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, sunt promovate în mod constant exemplele
de bună practică din Timiș pe temele actuale din comisie, se caută în mod activ parteneri pentru
proiectele județului Timiș, se inițiază contacte noi. În domeniul transferului de experiență și knowhow, ARE a organizat 13 dezbateri și conferințe cu tematici din sfera de interes a membrilor săi.
Cooperarea internațională, cum ar fi cea în rețele precum ARE, oferă de asemenea oportunități
de învățare reciprocă între regiuni.
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Serviciul Relații Externe și Protocol a participat la webinarul – ”Realizarea Agendei 2030
pentru dezvoltare durabilă prin politica de coeziune”, organizat de ARE în cooperare cu
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), Direcția Generală Catalană pentru Cooperare pentru Dezvoltare (ACCD) și
Programul EUROsociAL + al Uniunii Europene. Principalele concluzii ale dezbaterilor: Politica de
coeziune va fi un instrument esențial pentru țări, regiuni și municipalități pentru a face progrese către
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) prin abordarea sa de implementare pe mai multe niveluri
și implicarea tuturor părților interesate, prin investiții în consolidarea competențelor oamenilor,
crearea de oportunități de angajare, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, sprijinirea micilor
întreprinderi mijlocii și medii, precum și abordarea problemelor majore globale, cum ar fi
schimbările climatice și migrația. Guvernele regionale și locale trebuie să se asigure că programele
politicii de coeziune aduc cele mai bune rezultate pentru dezvoltarea durabilă și localizarea ODD,
transformând Agenda 2030 în realitate în toată Europa.
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.

1.4. Proiecte implementate
În efortul de a oferi o valoare adăugată adevărată membrilor și de a se distinge de alte instituții
și organizații, ARE a început să participe la proiecte în urmă cu mulți ani cu regiunile sale membre.
Implicarea organizației în proiecte s-a dovedit utilă pe mai multe niveluri: dezvoltarea de
cunoștințe cu privire la programele de finanțare ale UE care au permis apoi să ofere membrilor
informații detaliate despre noile programe de finanțare prin note informative, sesiuni de informare,
precum și sesiuni de formare; dezvoltarea de expertiză în diverse domenii de politici pentru a se
încadra în activitatea comisiilor de specialitate din cadrul ARE, valorificând astfel experiența câtorva
regiuni în beneficiul întregii rețele; culegerea bunelor practici și a lecțiilor învățate din regiuni pe
diferite domenii; asistarea regiunilor în îmbunătățirea politicilor lor prin aplicarea metodologiei ARE
de evaluare de la egal la egal (peer review), a metodologiei și transferului de bune practici (din
experiența proiectului Rur@ct).
În acest an s-a încheiat implementarea proiectului Together for Cohesion: Let's REUnite! proiect derulat cu finanțare directă de către DG Regio. În cadrul acestui proiect, au fost evaluate
cele mai bune practici în comunicare și care demonstrează beneficiarilor fondurilor europene de
coeziune din regiuni ce beneficii poate avea această politică pentru ei. Cele mai bune campanii au
fost publicate pe un site nou creat, care este unul dintre principalele rezultate ale proiectului "Let's
rEUnite" și este menit să atragă atenția nu numai a instituțiilor UE, ci și a regiunilor și cetățenilor
înșiși asupra avantajelor politicii de coeziune a UE. Efortul de a comunica Politica de Coeziune ar
trebui consolidat. Această concluzie este și motivul implementării acestui proiect la care au
participat regiuni din Croația, Ungaria, Italia, România (Alba și Timiș) şi Spania.
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Un alt proiect în implementarea căruia județul Timiș s-a implicat este "AMiD - Acces la
servicii pentru migranții cu dizabilități". Domnul Ritivoiu a fost membru al Consiliului
Consultativ Comunitar (CAB) al proiectului AMiD - în calitate de președinte al Comisiei 2 al
Adunării Regiunilor Europene (ARE). Principalul rezultat al proiectului este un chestionar creat
pentru identificarea cât mai rapidă a migranților cu dizabilități și evaluarea necesităților acestora. Ca
membru în Adunarea Regiunilor Europene, Județul Timiș dorește să se implice în 2021, în calitate
de partener, într-un proiect care își propune soluționarea nevoilor specifice ale beneficiarilor
protecției internaționale (BP) și ale resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere în România (pe
baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care au nevoie de sprijin pentru integrarea în
România, finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI).

1.5. Programe ale Adunării Regiunilor Europene
1.5.1. Programul Eurodyssey
O importanță deosebită se cuvine acordată Programului Eurodyssey, deoarece este un
program de schimb destinat tinerilor, organizat încă din 1985 sub egida Adunării Regiunilor
Europene (ARE), ca unul dintre programele sale cele mai reprezentative şi încununate de succes dea lungul timpului. În cei 35 de ani de existenţă, au beneficiat de acest program peste 51 000 tineri
din întreaga Europă. Stagiul le oferă acestora şansa unor experienţe multiculturale, posibilitatea de
a cunoaște o limbă străină, contribuind, în acelaşi timp, ca un liant, la consolidarea marii familii de
cetăţeni europeni. Programul se desfăşoară în cadrul unei reţele de parteneriate între regiuni,
destinate schimburilor de experienţă şi cooperării interregionale bazate pe reciprocitatea practicilor.
Programul Eurodyssey este extrem de complex şi reuneşte o serie de întâlniri anuale menite să
stabilească cele mai bune condiții de desfăşurare a programului în țările partenere.
Anul 2020 a fost marcat de pandemia COVID-19, care a forțat Programului Eurodyssey să își
suspende activitatea pentru 3 luni, până la reactivarea sa în iunie. De atunci, doar 6 regiuni - și anume
Bourgogne Franche Comté (FR), Valencia (ES), Valonia (BE), Bruxelles-Capital (BE), Madeira
(PO) și Adjara (GE) - au continuat să găzduiască participanți, în timp ce restul membrilor au fost
activi doar la trimiterea stagiarilor.
În urma suspendării programului a fost creat un grup de monitorizare Eurodyssey, pentru a
răspunde crizei COVID-19 și a coordona acțiunile comune de protecție a stagiarilor Eurodyssey. De
atunci, grupul de monitorizare compus din mai mult de 15 regiuni membre a evaluat săptămânal
situația fiecărei regiuni și a acelor participanți în program afectați direct de criză. Astfel situația de
urgență a creat provocări descurajante pentru responsabilii regionali de program: de la prelungirea
sau anularea de contracte, asistență de călătorie sau repatriere și asigurări medicale până la ajutoare
financiare pentru cei blocați în mobilitate într-o altă regiune.
Anul acesta au avut loc 4 ședințe ale Comitetului director al programului (13/03/2020;
03/07/2020; 19/05/2020; 19/09/2020)
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Membrii Comitetului director Eurodyssey au adoptat, în unanimitate, rezoluția 03/07/2020
pentru reactivarea programului și stabilirea noilor condiții pentru a adapta programul la „noul
normal”. Prin urmare, regiunile membre s-au angajat să garanteze mobilitatea „hibridă” prioritizând,
acolo unde este posibil, munca la fața locului față de telemuncă. Regiunile Eurodyssey au pus în
vedere companiilor sau organizațiilor de găzduire să se conformeze măsurilor sanitare, oferind în
același timp pregătire lingvistică și profesională alternativă. În tot acest timp, schimburile nu vor
mai fi ghidate de principiul reciprocității. Printre alte măsuri, a fost emisă o declarație de
responsabilitate pentru participanți pentru ca regiunile membre să fie scutite de orice eventuală
responsabilitate derivată din evoluția ulterioară a pandemiei de COVID-19. În lumina acestor
evoluții, în septembrie, Secretariatul ARE s-a înscris la un nou pachet de asigurări adaptat pentru
COVID-19.
Pentru a marca 35 de ani de existență a programului Eurodyssey:
 A fost creată o siglă pentru cea de-a 35-a aniversare în scopuri de comunicare și branding;
 Conturile Eurodyssey de pe Twitter și Instagram au fost create pentru a partaja știri și
imagini;
 Mărturii și campanii de comunicare au fost lansate pe platformele de socializare ale ARE;
 Un videoclip aniversar și un teaser cu mărturii au fost produse pentru social media, la
realizarea căruia a contribuit și județul Timiș;
 S-a organizat un stand expozițional și un laborator participativ la Săptămâna europeană a
regiunilor și orașelor, la care a participat și județul Timiș. Acesta a avut loc în 14 octombrie și
a avut titlul: Eurodyssey 35 Regions on the Move - Eurodyssey 35 - regiuni în mișcare.
În această sesiune online, factorii de decizie politică, oficiali regionali și tinerii activiști s-au
întâlnit într-un dialog deschis cu privire la rolul instrumental al mobilității tinerilor în încurajarea
coeziunii teritoriale și a simțului identității europene. De peste 25 de ani, UE a promovat în mod
activ mobilitatea studenților, cercetătorilor și cetățenilor pentru a oferi rezultate în domenii strategice
de politică europeană: ocuparea forței de muncă, educație și incluziune. Pentru prima dată,
programul Eurodyssey a fost prezentat în #EURegionsWeek prin acest eveniment la care a participat
d-na Agneta Kardos, în calitatea sa de membru în comitetul director al programului și reprezentant
al unei regiuni active în program. Autoritățile regionale și locale joacă un rol cheie în stimularea
dezvoltării tinerilor și în combaterea barierelor din calea mobilității, pe termen scurt, și a
coeziunii, pe termen lung. Prin discuțiile care s-au desfășurat în paralel, auditoriul a avut ocazia să
afle detalii privind mobilitatea tinerilor și să asculte și reflecțiile invitaților asupra legăturilor dintre
mobilitate echitabilă, incluziune socială și cetățenie europeană activă.
Judeţul Timiş este o prezență activă în cadrul programului începând cu anul 2007. Ca și
în anii precedenți, și în anul 2020 a găzduit 2 tineri din Spania și Portugalia, care au efectuat stagii
de practică în domenii de activitate ca educația și comunicarea, prezența acestora fiind benefică
promovării județului. Din cauza situației sanitare însă, programul a fost suspendat pentru o perioadă
nedeterminată de timp, iar tinerii au fost nevoiți să-și întrerupă stagiul de practică și să se întoarcă
în regiunile de origine.
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Promovarea programului Eurodyssey s-a făcut și pe pagina de Facebook creată în acest sens.
Astfel, Serviciul Relații Externe și Protocol a realizat un clip video în vederea promovării
programului 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 Alejandro, 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.
Bazându-se
pe
principiul
reciprocității, 3 tinere din județul nostru au
beneficiat de această oportunitate,
participând în cursul anului trecut, la un
schimb de experiență pe domeniile științe
sociale și comportamentale și administrație
publică în Comunitatea Valenciană din
Spania.

1.5.2. Forumul Eurodyssey 2020
Forumul Eurodyssey este un eveniment anual care reunește reprezentanții regiunilor
participante la această schemă de mobilitate regională pentru a discuta despre dificultățile
întâmpinate și soluțiile găsite în activitățile schimbului de tineri între regiunile Europei.
Forumul din acest an a fost unul atipic, desfășurându-se pentru prima dată sub forma unei
întâlniri virtuale. În cadrul sesiunilor desfășurate, participanții au discutat despre funcționarea
programului și au împărtășit experiențe și bune practici pentru adaptarea mobilității de învățare în
pandemie.
Adunarea a oferit membrilor posibilitatea de a evalua stadiul actual al programului și de a face
schimb de opinii cu privire la perspectivele regiunilor de a găzdui stagiari Eurodyssey în 2021, având
în vedere situația creată de pandemie.
A fost făcută atât o evaluare a programului Eurodyssey cât și o prezentare asupra statisticilor
din 2019 și a fost subliniat impactul semnificativ și pozitiv pe care programul îl are în continuare
asupra perspectivelor de angajare ale tinerilor.
În acest moment în cadrul programului activează 19 regiuni (în creștere faţă de anii precedenţi)
din 11 țări diferite. Programul a permis unui total de 303 tineri europeni să beneficieze de o
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experiență profesională autentică și de formare lingvistică într-o altă regiune europeană. Un
important indicator de măsurare a eficienței programului îl reprezintă și capacitatea de inserție
profesională a foștilor stagiari Eurodyssey. Aceste cifre ne arată că 40% dintre participanții la
Programul Eurodyssey și-au găsit un loc de muncă în prima lună de la încheierea stagiului efectuat.
În evaluarea lor în urma finalizării stagiului Eurodyssey, 20% din tineri au considerat stagiul decisiv
în găsirea unui loc de muncă, mai ales datorită cursului de limbă oferit, iar 64% dintre tineri au
considerat stagiul decisiv în găsirea unui loc de muncă.
2. Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar (CEPLI)
CEPLI - Confederația Europeană a Autorităților Locale de nivel Intermediar, creată în 2008,
este prima rețea europeană formată în mod liber între asociațiile naționale de departamente
și alte administraţii echivalente acestora, din statele membre ale Uniunii Europene.
Rolul acestei confederații este de a promova interesele organismelor intermediare la nivel
european și de a le reprezenta în fața instituțiilor europene.
Prin activitățile sale, CEPLI își propune să contribuie la o Uniune Europeană apropiată de
comunitățile locale și cetățenii acestora, în contextul în care viitorul acestui proiect care susține o
societate democratică şi solidară la nivel european este provocat, pe alocuri, de o repliere națională,
periculoasă pentru toți europenii.
Conferința on-line „Autoritățile locale intermediare: o plasă de siguranță pentru cetățeni
în lupta globală împotriva crizei Covid” - În luna noiembrie, domnul președinte Alin Nica a
participat la conferința online organizată de CEPLI, unde a fost pus accentul pe necesitatea ca
politicile UE de solidaritate să fie adaptate necesităților acestei perioade de pandemie COVID-19.
Au fost ascultate expunerile politicienilor din alte țări, unele grav afectate de lupta împotriva acestui
virus, învățând din experiențele de succes dar şi din cele mai puţin reuşite ale acestora. Schimburile
de experiență în cazul unor situații de criză sunt extrem de importante, deoarece permit învățarea
din experiențele altora, aflați în situații similare, în multe cazuri cooperarea fiind un element
important în reuşită. Participând la conferința online „Autoritățile locale intermediare: o plasă de
siguranță pentru cetățeni în lupta globală împotriva crizei Covid” s-au căutat soluții pentru situația
actuală, când Europa și întreaga lume sunt confruntate cu pandemia de COVID-19.
3. Euroregiunea Dunăre Criş Mureş Tisa (DKMT)
În ultimii ani, cooperarea transfrontalieră pe teritoriul Euroregiunii DKMT prin prisma
cooperării dintre consiliile județene membre și Provincia Autonomă Voivodina, s-a concentrat mai
ales pe implementarea unor proiecte de mare anvergură. În acest context, primele contacte și
tratativele preliminare înaintea închegării parteneriatelor de proiect au loc, de regulă, la nivelul
Serviciului 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
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parteneriate de proiect în diverse domenii în vederea elaborării a cât mai multor proiecte
transfrontaliere.
Anul acesta, din cauza condițiilor de pandemie, întâlnirile tradiționale din cadrul DKMT nu au
putut fi organizate; adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale a Asociaților Agenției de
Dezvoltare Euroregională DKMT privind proiectele derulate și situația financiară a avut loc prin
corespondență. În relația cu Județul Timiș s-au continuat proiectele începute în anul precedent
privind colaborarea în cadrul ocupării forței de muncă (Joint Employment-Driven Initiative - JEDI),
și în cadrul situațiilor de urgență (Cross-border network for disaster resilience and emergency
situations risks management - CBN).
Având în vedere relațiile de bună cooperare dintre Euroregiunea DKMT și Organizația
Mondială a Sănătății, consiliile județene membre, printre care și Județul Timiș, au primit invitații
pentru a participa la webinariile organizate de către aceasta pe teme actuale legate de pandemia
COVID-19, beneficiind astfel de informații valoroase în ceea ce privește condițiile de prevenire și
de combatere a virusului, din experiența celorlalte țări. Posibilitățile de conectare au fost transmise
mai departe și medicilor din linia întâi.
Consiliul Județean Timiș, totodată, a beneficiat în cursul anului, în mod gratuit, și de mijloacele
și materiale de protecție în caz de situații de urgență aflate în proprietatea Agenției de Dezvoltare
Euroregională DKMT, utilizate, de asemenea, în procesul de combatere a pandemiei
4. Comitetul Regiunilor
Comitetul Regiunilor (CoR), înfiinţat în 1994, este un organism consultativ al UE, format
din reprezentanţi ai celor 28 de state membre, aleşi la nivel local şi regional. Prin intermediul CoR,
aceştia îşi pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislaţia UE care are impact asupra
regiunilor şi oraşelor. Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European trebuie să consulte
CoR atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competenţa autorităţilor locale
şi regionale precum sănătatea, educaţia, ocuparea forţei de muncă, politica socială, coeziunea
economică şi socială, transportul, energia şi combaterea schimbărilor climatice. Membrii CoR sunt
reprezentanţi aleşi din cadrul autorităţilor locale sau regionale.
Județul Timiș participă, în continuare, la evenimente menite să faciliteze schimbul de bune
practici și conlucrarea în scopul contribuției la dezbateri europene pe teme de actualitate precum
creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor
climatice și cooperarea transfrontalieră. Agenda anului 2020 a presupus implicarea la următoarele
evenimente relevante:
4.1 European Week of Regions and Cities (EWRC) - Săptămâna Europeană a
Regiunilor şi Oraşelor 2020
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cea mai mare întâlnire anuală de la
Bruxelles dedicată politicii de coeziune. Cunoscutul eveniment major la nivelul Uniunii Europene,
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ediția 2020, a avut două provocări de abordat: organizarea unui eveniment major în lumea postpandemică și gestionarea unui record absolut al cererilor de participare din partea partenerilor.
Cea de-a 18-a ediție a evenimentului, co-organizată de DG REGIO și Comitetul Regiunilor
a găzduit 500 de sesiuni – majoritatea prevăzute în format online, și s-a desfășurat pe durata a 3
săptămâni. Sub deviza „Relansare.
Europa. Împreună”, au fost
derulate succesiv activități înscrise
în cele 3 teme ale acestei ediții:
responsabilizarea și participarea
cetățenilor,
coeziune
și
cooperare, Europa ecologică.
Scopul evenimentului a fost
facilitarea schimbului de bune
practici între regiuni și diferitele
părți interesate participante la
seminar. Unul dintre obiectivele
principale a fost diseminarea
proiectelor care au avut succes în
construirea unui spirit european
comun și au consolidat valorile pe
care le împărtășim și pe care
încercăm să le păstrăm mai mult ca
niciodată.
Județul Timiș a fost, ca în
fiecare an, co-organizator al unui eveniment, împreună cu parteneri din Spania, Portugalia și Polonia.
Din cauza pandemiei, evenimentul a fost organizat online, cu participare internațională.
Județul Timiș a fost reprezentat de dna Mirela-Carina Sinca cu o prezentare pe tema
Cooperarea transfrontalieră-o poveste de succes pentru județul Timiș” - o expunere succintă a
proiectelor INTERREG majore, pe care județul Timiș le implementează atât la granița cu Serbia, cât
și la cea cu Ungaria. Formatul prezentării a fost adaptat astfel încât să permită să se vadă clar punctul
de plecare și obiectivele atinse, cu prezentarea unor rezultate concrete. Astfel, s-a subliniat
diversitatea proiectelor transfrontaliere, punându-se accentul pe proiectul de restaurare a canalului
navigabil Bega.
Această colaborare transfrontalieră, prin care au fost restabilite gradual conexiunile dintre
regiunile aflate la granița cu Serbia și Ungaria, a luat diverse forme: asistență comună în situații de
urgență, programe de educație pentru tineri, proiecte de infrastructură, cooperare în domeniul
sănătății, proiecte culturale etc, concluzia prezentării fiind: cooperarea este răspunsul pentru toate
provocările majore.
Toate proiectele prezentate în cadrul webinarului au demonstrat că INTERREG este unul dintre
programele care contribuie cel mai mult la coeziunea teritorială și socială a regiunilor europene. Prin
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urmare, ar fi de dorit să se exploateze potențialul său pentru o viitoare consolidare a Uniunii și să se
reușească o reacţie comună la provocările propuse de actuala Comisie.
Serviciul Relații Externe și Protocol a diseminat în rândul colegilor din cadrul Consiliului
Județean Timiș seminariile disponibile, încurajând participarea în cadrul sesiunilor de interes a unui
număr cât mai mare dintre aceștia. Serviciul Relații Externe s-a înscris în cadrul următoarelor sesiuni
de interes, în calitate de participant: ,,Culture to regenerate remote areas”, ,,Shifting narratives in
public innovation”, ,,Unlocking women entrepreneurship potential”, „Innovate Regions Through
Cooperation” și „How can regions enable the Green deal?”.
4.2 Rețeaua de centre regionale 2.0 (RegHub2.0)
În urma aplicației completate, Consiliul Județean Timiș a fost selectat pentru a face parte din
rețeaua de centre regionale (RegHub), care este o rețea de regiuni și orașe europene care evaluează
implementarea politicilor Uniunii Europene la nivel local. Rețeaua este alcătuită din funcționari
publici regionali și locali („puncte de contact”), care colectează feedback tehnic de la părțile
interesate cu privire la experiența lor în punerea în aplicare a diferitelor politici existente ale Uniunii.
Centrele regionale și părțile interesate ale acestora dețin o poziție privilegiată ca sursă de
experiență nemijlocită pentru evaluările politicilor UE. Mai mult, hub-urile vor face, de
asemenea, parte din subgrupul RegHub în cadrul noii platforme a Comisiei Europene Fit for Future
(F4F), având, astfel, un impact și mai mare și direct asupra unei mai bune legiferări.

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, la dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei
publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale
existente în România; creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei
publice locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional; îmbunătăţirea
calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea
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
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care și județul Timiș. Cooperarea județului Timiș, prin Serviciul Relații Externe și Protocol, este
continuă cu acest birou și în ceea ce privește consultările documentelor europene, propunerile de
parteneriat din cadrul unor proiecte europene, dar și oportunitățile de finanțare. Ca și în anii
precedenți, și în anul 2020 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. În luna
noiembrie a fost trimisă, către cei interesați care activează în acest domeniu din judeţul Timiş,
consultarea publică „ Dezvoltarea rurală – o viziune pe termen lung pentru zonele rurale”.
Serviciul Relații Externe și Protocol a invitat, în luna noiembrie, comunitățile timișene să
participe la inițiativa Asociației belgiene „Jeunes en Roumanie” de a găzdui un proiect de
voluntariat în folosul comunităților locale, în vara anului 2021. Ca urmare a depunerii aplicației,
localitatea Săcălaz a fost selectată pentru a lua parte la acest proiect.

6. Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Înfiinţată în anul 1999, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest este o instituţie
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor şi
instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004, modificată şi
completată prin OUG 111/2004, drept sistemul naţional al dezvoltării regionale.
Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi la prosperitatea Regiunii
Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi
de creare de noi locuri de muncă.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din președinții consiliilor județene și
din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale, municipale orășenești și comunale
din fiecare județ al regiunii. Acest Consiliu alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi
reprezentanți ai aceluiași județ. Aceste funcții sunt îndeplinite prin rotație, pentru câte un mandat de
un an, de către președinții consiliilor județene. La ultima ședință din 3 decembrie 2020 de la Arad,
au fost aleși noul Președinte și Vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest. De asemenea, au fost votate Consiliul pentru următorii 4 ani, strategiile de dezvoltare și lista
de proiecte. În cadrul Agenţiei, Serviciul Relații Externe și Protocol asigură suport pentru orice
activitate privind implicarea președintelui Consiliului Județean Timiș la lucrările Consiliului din
domeniul dezvoltării regionale.
De asemenea, Serviciul Relații Externe și Protocol colaborează cu colegii din ADR Vest la
implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, cum ar fi ACSELL - ACcelerating SmE
innovation capacities with a Living Lab approach. În acest context, preluarea funcției de
Autoritate de Management în cadrul Programelor Operaționale de Dezvoltare Regională a ADR Vest
este un important pas înainte în ceea ce privește elaborarea unor proceduri simplificate, care să
implice scrierea ghidurilor de finanţare la nivel local și finanţări adaptate nevoilor din fiecare
regiune. În noul context legislativ, ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management, va pregăti
și negocia direct cu Comisia Europeană Programele Operaționale Regionale, în funcție de nevoile și
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specificul regional, va elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a
finanțărilor către beneficiari și va evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, gestionând
implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.
Generic, agenţia este o interfaţă între autorităţile centrale ale statului şi mediul economic local
sau administraţiile locale ce depun dosare cu proiecte extrem de bine argumentate pentru unele
investiţii sau dezvoltări de oportunităţi de afaceri în concordanţă cu nevoile comunităţilor. Acestea
se analizează de specialişti ce apoi oferă şi explicaţii detaliate de întocmire a actelor necesare
împrumuturilor şi urmăresc atent cheltuirea judicioasă a fondurilor. Activitatea acesteia se poate
rezuma şi doar printr-o singură cifră, dar cea mai importantă: în mai bine de 20 de ani de activitate
susţinută, a fost atras în circuitul economic local nu mai puţin de un miliard de euro. Toţi banii au
fost cheltuiţi cu bune rezultate. Cele mai importante domenii în care s-au făcut investiţii au fost în
infrastructură şi educaţie, cu mai multe componente ce le incumbă. Banii au mers preponderent în
proiecte din mediul urban, pentru cel rural şi agricol fiind alte structuri ce au facilitat investiţiile.

C. Iniţierea şi implementarea unor proiecte interregionale cu finanţare europeană
De-a lungul timpului, Serviciul Relaţii Externe și Protocol a transmis conducerii Consiliului
Județean Timiș şi instituțiilor/organizațiilor din județ informări cu privire la oportunități de
finanțare din fonduri europene, propuneri de parteneriat din partea a numeroase regiuni
europene pentru proiecte finanțate din fonduri europene și, de asemenea, a oferit sprijin instituțiilor
interesate în găsirea de parteneri europeni pentru proiecte.
De asemenea, a depus şi implementat, la rândul său, diverse proiecte de cooperare
interregională cu finanţare Europeană prin programe precum INTERREG IV C, South East Europe,
IPA HU-RO, IPA RO-SE, INTERREG EUROPE.
În anul 2020 Serviciul Relații Externe și Protocol a fost implicat în implementarea mai
multor proiecte de cooperare interregională.
1. ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach
Proiectul ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach
- Accelerarea capacității de inovare a IMM-urilor printr-o abordare Living Lab a fost depus în
parteneriat cu mai multe regiuni europene și finanțat prin programul INTERREG EUROPE.
Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea socio-economică locală prin creșterea capacității de inovare în
județul Timiș, în special prin încurajarea micilor actori economici să inoveze în domeniul dezvoltării
aplicațiilor IT pentru sănătate și asistență socială.
Proiectul s-a dezvoltat în urma colaborărilor Serviciului Relații Externe și Protocol cu
partenerii europeni în proiecte anterioare precum CASA, MACH 5 și în cadrul Rețelei europene
CORAL (Community of Regions on Assisted Living), toate acestea abordând aceeași problematică
de interes major, și anume, dezvoltarea de soluții și aplicații TIC inovatoare în domeniul îngrijirii
sociale și a sănătății, ca răspuns la provocările generate de îmbătrânirea populației și creșterea
costurilor cu serviciile de îngrijire consecvente.
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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
România

Județean

Timiș

-


Regiunea Danemarca de Nord Danemarca

Italia

Regiunea Friuli Venezia Giulia -


Guvernul Scoțian - 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.
În scopul promovării proiectului s-a creat un clip video în limba engleză și subtitrare în limba
română, publicat pe site-ul proiectului.

2. Together 4 Cohesion
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. Politica de Coeziune este instrumentală
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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.
Acesta este și motivul pentru care județul Timiș, prin activitatea Serviciului Relații Externe și
Protocol, s-a implicat în proiectul finanțat de DG REGIO, Together 4 Cohesion, care a fost inițiat
de către Adunarea Regiunilor Europene. Acest proiect a fost 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. În acest sens, în județul Timiș s-au folosit trei canale diferite de comunicare adresate
pentru trei grupuri țintă diferite: conferință tematică “Beneficiile politicii de coeziune pentru
cetățenii Uniunii Europene” adresată autorităților, un concurs de desene adresat copiilor din
județul cu scopul de a promova beneficiile apartenenței la UE, iar pentru publicul larg s-au realizat
4 videoclipuri de promovare a diferitelor domenii care beneficiază de fondurile Politicii de
coeziune: infrastructură rutieră, sănătate, energii regenerabile, cercetare.
Consiliul Județean Timiș a găzduit conferința “Beneficiile politicii de coeziune pentru
cetățenii Uniunii Europene”, cu scopul de a
promova impactul pozitiv al programelor de
coeziune pentru regiuni, prin informarea
corespunzătoare și prin implicarea actorilor în
discuții concrete în atragerea eficientă a
fondurilor
UE.
Astfel,
reprezentanții
instituțiilor
publice
și
organizațiile
neguvernamentale au aflat detalii relevante cu
privire la următorul cadrul de programare și
cum a beneficiat județul nostru de aceste
fonduri. S-au prezentat, cu această ocazie,
câteva proiecte majore de succes, care au fost
finanțate prin intermediul politicii de coeziune
de către județul Timiș, prin Consiliul Județean
Timiș: Extinderea și modernizarea Unității de
Primiri Urgențe a Spitalului Județean
Timișoara; construirea unei noi clinici de Obstetrică-Ginecologie; realizarea descărcării de la
Autostrada A1, modernizarea drumului județean DJ 693 pentru interconectarea la autostrada A1 și
construcția unui pod peste Mureș la Pecica, județul Arad, un alt exemplu de proiect finanțat din
fonduri europene prin care se asigură interconectarea rutieră a sectoarelor de drum de la limita
județului Timiș şi județul Arad cu rețeaua TEN-T, și o legătură indirectă cu autostrada A1.
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În cadrul proiectului s-a realizat și
un concurs de desene adresat exclusiv
copiilor din ciclul primar şi celor din
ciclul gimnazial din judeţul Timiş,
pornind de la una din temele: ”Uniunea
Europeană în care mi-ar plăcea să
trăiesc” sau “Europa mai verde”.
Lucrările au exprimat dorinţele şi
ideile copiilor faţă de Europa în care
trăiesc, ce işi doresc sau ce ar face altfel
pentru o lume/Europă mai bună şi mai
verde. Lucrările participante în concurs
au fost expuse în cadrul unei expoziții
la Bastionul Theresia.

III. Activităţile de protocol acoperă şi ele o largă arie de acţiune:
În ceea ce priveşte activităţile de protocol de pe parcursul anului 2020, Serviciul Relaţii Externe
și Protocol a organizat primirea delegaţiilor oficiale la Consiliul Judeţean Timiș, asigurând
desfăşurarea acestor primiri conform uzanţelor protocolare, în cooperare cu Protocolul Naţional şi
Îndrumătorul de Protocol.

A.

Primirea delegațiilor regiunilor, țărilor străine, a ambasadorilor, consulilor

Anul 2020 a fost un an de grea încercare pentru toată lumea, un an care a afectat toate
aspectele vieții noastre atât din punct de vedere personal, dar și din punct de vedere
profesional. Cu toate acestea, au fost făcute eforturi pentru continuarea activității, pentru
primirea delegațiilor și pentru participarea la seminarii și conferințe.
În anul 2020, Consiliul Județean Timiș, prin organizarea Serviciului Relații Externe și Protocol,
a primit vizita unor oficialități (ambasadori, consuli, miniștri) din următoarele țări: Republica
Moldova, Germania, Japonia, Polonia, Regatul Țărilor de Jos, Italia, Israel, Serbia și Statele Unite
ale Americii, 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. De asemenea
a fost primită vizita delegației de la Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta pentru a discuta
despre activitatea Serviciului de Ajutor Maltez.
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Vizitele oficiale au început în luna
ianuarie, când Serviciul Relații Externe
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a
organizat vizita unei delegații din
raionul
Nisporeni,
Republica
Moldova. Delegaţia a fost condusă de
președintele raionului Nisporeni, Vasile
Mărcuță, însoțit de deputații Ghenadie
Verdeș și Vasile Bîtcă. Discuţiile s-au
axat pe dorinţa ambelor părţi de a deveni
parteneri
la
evenimentele
care
promovează cultura, tradițiile sau
turismul, stabilindu-se astfel dezvoltarea
cooperării dintre cele două unităţi
administrativ-teritoriale
şi
oferind
ambelor regiuni oportunitatea să își
prezinte punctele tari.

Domnul preşedinte Călin Dobra împreună
cu Vasile Mărcuță, însoțit de deputații Ghenadie
Verdeș și Vasile Bîtcă, ianuarie 2020

Vizitele diplomaților au continuat în luna februarie, când Serviciul Relații Externe din cadrul
Consiliului Judeţean Timiş a organizat vizita oficială a consulului Germaniei la Timișoara.
Discuția s-a axat, mai ales, pe prevenirea și gestionarea ambroziei la nivelul județului și la nivel
european. Cu această ocazie, i-au fost adresate mulţumiri pentru dedicare domnului profesor Torsten
Tonn, în ceea ce priveşte implicarea sa în activitatea ONCOGEN. El a contribuit decisiv la
înființarea centrului OncoGen ca facilitate de cercetare de ultimă generație în domeniu și a integrat
centrul nostru în comunitatea internațională de cercetare pentru cancer. De asemenea, el este
președintele SAB al proiectului „Coimunoterapie cu receptor antigenic chimeric cu celule ucigașe
naturale - CAR-NK”, dedicat cercetării în domeniul Oncologiei, care se desfășoară în Centrul
OncoGen Timișoara. Prof. Tonn a facilitat cooperarea dintre OncoGen și sectorul privat de cercetare
din Germania și este dispus să promoveze în România dezvoltarea biotehnologiilor medicale. În
cadrul întâlnirii consulul a fost informat asupra aplicației ”Stop ambroziei” creat de dna prof. dr.
Carmen Bunu cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, gândit ca un instrument pentru combaterea
ambroziei. S-a solicitat sprijinul consulatului pentru un schimb de experiență cu autorități locale din
Germania pe această temă.
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La finele lunii februarie, domnul
vicepreședinte Valentin Tudorică a participat la
evenimentul „Taste of India”, la invitația
doamnei Carmen Rusmir, consul onorific al Indiei
la Timișoara. Evenimentul a reunit reprezentanții
autorităților locale și oamenii de afaceri din
judeţul Timiş. Invitat special în cadrul
evenimentului a fost E.S. Thanglura Darlong,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Indiei la București. Obiectivul recepției a fost
promovarea culturii și artei indiene și prezentarea
avantajelor parteneriatelor bilaterale, în contextul
unei economii de mari dimensiuni, cum este cea
indiană; economia Indiei are cea mai rapidă
creștere, iar statul are un rol geopolitic important.
În luna martie a fost organizată o întâlnire cu oamenii de afaceri germani, francezi și italieni,
pentru a aborda subiectul limitării impactului pandemiei de coronavirus asupra cetățeanului, prin
coordonarea acțiunilor și solidaritate. Concluzia întâlnirii a fost că mediul privat și cel public trebuie
să acționeze susținut, în interesul comunității, pentru a limita consecințele pandemiei.
La finalul lunii mai, domnul președinte Călin Dobra s-a întâlnit cu domnul Vincenzo
Moderno, vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România. Comunitatea
oamenilor de afaceri italieni din Timiș este una puternică, iar Republica Italiană era unul din statele
cele mai afectate de pandemia de Covid-19, motiv pentru care s-au purtat discuții inclusiv cu privire
la limitarea efectelor pandemiei. Un alt subiect abordat a fost revitalizarea mediului economic din
Timiș, în contextul în care agricultura și
HORECA sunt principalele domenii de
interes ale investitorilor din Republica
Italiană. Pornind de la idea că afacerile cu
capital străin sunt esențiale pentru
economia județului Timiș, s-a reiterat
dorința Consiliul Județean Timiș de a fi
mereu în contact cu cei care contribuie la
dezvoltarea economică a regiunii, cu atât
mai mult cu cât relația cu oamenii de
afaceri din Republica Italiană ocupă primul
loc în ceea ce privește investițiile străine în
zonă.
Domnul președinte Călin Dobra și domnul
Vincenzo Moderno, vicepreședintele Camerei de Comerț Italiene pentru România, mai 2020
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În luna august, prin intermediul Serviciului Relaţii Externe şi Protocol a fost organizată
primirea unei delegații din partea Ambasadei Republicii Polone la București, condusă de E.S.
Maciej Lang, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar.
Contextul relaţiilor bilaterale la nivel de stat, caracterizate de un dinamism deosebit şi de o
cooperare excelentă, au reprezentat un avantaj în derularea întrunirii dintre E.S. domnul Maciej Lang
și reprezentanții autorităților județene. Cele două state sunt partenere în cadrul platformei politice
flexibile ,, Inițiativa celor 3 Mări”, care are drept obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în
paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE,
prin creșterea interconectivității în
regiune, în domeniile: energiei,
transporturilor și digital. În acest cadrul
bilateral favorabil care promovează
dezvoltarea parteneriatelor, s-a abordat
tematica cooperărilor regionale, în
vederea dezvoltării bilaterale, la nivel
regional. S-au purtat discuții și cu
privire
la
beneficiile
aduse
parteneriatelor regionale de contextul
deschiderii Consulatului onorific al
Republicii Polone la Timișoara.
E.S. domnul Maciej Lang, domnul președinte Călin Dobra și doamna Liliana Oneț, prefectul județului Timiș, august 2020

În luna septembrie a fost organizată primirea unei delegații economice din Republica Turcia.
În cadrul întâlnirii cu reprezentanții județului au fost identificate proiectele de interes din judeţul
Timiș, care se pot dezvolta prin potențiale investiții cu capital străin. Dezvoltarea unui centru sportiv
complex și a unui parc acvatic în județ s-au concluzionat a fi proiecte cu potențialul de a deveni
investiții în curs de planificare.
Așa cum lumea întreagă a fost afectată de pandemia de COVID-19, și activitatea Serviciului
Relații Externe și Protocol a fost semnificativ redusă din punctul de vedere al vizitelor primite la
sediul Consiliului Județean Timiș. Vizitele au reînceput în luna octombrie, când o parte din restricții
au fost relaxate, debutând cu delegația Ordinului Suveran de Malta în România. Delegația a fost
condusă de E.S. Roberto Musneci. alături de care au mai participat vicepreședintele Camerei de
Comerț a Italiei pentru România, domnul Vincenzo Moderno, secretarul general al Serviciului de
Ajutor Maltez din România, domnul Ferenc Tischler, locțiitorul secretarului general și responsabilă
de proiectele sociale din cadrul SAMR, doamna Anca Simu, precum și domnul Vasile Fekete-Nagy,
directorul filialei din Timișoara a Serviciului de Ajutor Maltez. În decursul celor aproape 25 de ani
de existență în țara noastră, Serviciul de Ajutor Maltez în România a dezvoltat o rețea solidă
și viabilă de servicii sociale pe aproape întreg teritoriul țării, iar Timișoara este orașul în care
Serviciul de Ajutor Maltez în România are una dintre cele mai vechi filiale, cu membri uniți și mereu
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alături de toate persoanele ce au nevoie de ajutor. Scopul întâlnirii a fost prezentarea activității
Serviciului de Ajutor Maltez și oferirea de sprijin Consiliului Județean şi implicit, timișenilor. Una
dintre cele mai importante axe de colaborare are în vedere reducerea efectelor nefaste cauzate de
pandemia cu noul coronavirus.
Astfel,
s-a
convenit
identificarea de către Consiliul
Județean Timiș, a zonelor de
activitate în care Serviciul de
Ajutor Maltez poate interveni
concret cu instrumentele de
care dispune.
Domnul președinte Alin Nica
împreună cu E.S. Roberto Musneci,
alături de Vincenzo Moderno şi
Ferenc Tischler, octombrie 2020

Anul 2020 a adus multe noutăți, inclusiv în ceea ce privește modul de a realiza întâlnirile
oficiale. Astfel, în luna noiembrie, a avut loc întâlnirea online dintre domnul Alin Nica și E.S. dl
Roelof Sander van Ees, Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România. Discuțiile s-au axat,
în special, pe șansele pe care județul Timiș le are în ceea ce privește agricultura ecologică. E.S. a
pus în discuție educația tinerilor în domeniul agriculturii ecologice, acesta oferind sprijinul firmelor
olandeze cu expertiză în domeniu în cadrul unor proiecte viitoare realizate împreună cu fermieri din
România. Consiliul Județean Timiș și-a arătat disponibilitatea de a promova printre fermierii
timișeni, oportunitatea de a intra în parteneriat direct cu cei din Regatul Țărilor de Jos, pentru a
beneficia de finanțare prin
Mecanismul de redresare și
reziliență
al
Comisiei
Europene.
De
asemenea,
discuții au fost purtate și
referitor la potențialul județului
nostru de amenajare teritorială.
Au fost amintite, în special,
proiectele
legate
de
revitalizarea canalului Bega,
dar și de pistele cicloturistice,
unde domniile lor consideră că
ar putea veni cu soluții de
îmbunătățire. La discuții s-a
alăturat dl Arie Veldhuizen, consilier pe probleme de agricultură și dl Marius Popa, consul onorific
al Regatului Ţărilor de Jos la Timișoara.
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Tot în luna noiembrie, Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat vizita Consulului
Onorific al Republicii Italia la Timișoara, dl Niccolò Maso. Cu această ocazie, discuțiile s-au
axat pe întărirea relațiilor de cooperare externă, cultură, agricultură şi turism, pentru perioada postpandemică dorindu-se o mai bună promovare a ofertei culturale şi turistice a județului Timiş în Italia
cu accent pe anul 2023, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii. De asemenea s-a discutat
despre o temă foarte importantă pentru această perioadă, anume faptul că, încă de la începutul anului,
a existat un schimb de experiență cu Regiunea Veneto pe ceea ce înseamnă protocoalele medicale
în tratarea COVID-19. În
plus, un alt domeniu de
colaborare
important
identificat
în
cadrul
întâlnirii l-a reprezentat
potențialul
agricol
al
județului Timiş.

Domnul președinte Alin Nica împreună cu E.S Niccolò Maso, noiembrie 2020

Luna noiembrie a continuat cu vizita organizată de Serviciul Relații Externe și Protocol a
Consulului General al Serbiei la Timișoara, Vladan Tadić. Tema principală a discuțiilor a
reprezentat-o Autostrada Timișoara-Moravița-Pancevo. Domnul președinte împreună cu E.S. au
convenit asupra oferirii de sprijin reciproc în implementarea proiectului autostrăzii ce va lega
Timișoara de Belgrad, o șansă majoră de dezvoltare economică și socială a întregii regiuni. Domnul
Alin Nica a dat asigurări că se va colabora pe solicitarea venită din partea sârbă de sporire a
capacității trecerii punctului de frontieră Lunga - Nakovo, pentru permiterea accesului traficului
greu, cu autobuze și camioane, fapt ce ar descongestiona celelalte căi de acces.
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Un alt punct important al discuțiilor
ține de necesitatea reluării traficului
feroviar de călători pe rutele Jimbolia Kikinda și Stamora Moravița - Vârșeț.
Ambele părți au convenit că este nevoie a
se lucra încă de pe acum la acest proiect,
pentru a-l putea vedea materializat în
momentul
în
care
contextul
epidemiologic se va îmbunătăți, iar
călătoriile vor fi reluate la un nivel ridicat.
Domnul președinte Alin Nica împreună cu
E.S. Vladan Tadić, noiembrie 2020

Luna noiembrie s-a încheiat cu vizita E.S. David Saranga, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Statului Israel la Bucureşti, prin organizarea Serviciului Relații Externe și
Protocol. Întâlnirea a avut ca scop identificarea posibilităților de colaborare, având în vedere cadrul
de lucru conturat deja, la nivel național, ca urmare a primei reuniuni a Grupului de Lucru
România - Israel în domeniul economic, din luna octombrie 2020.
Crearea acestui grup de lucru a fost decisă de șefii diplomației din cele două state, stabilind
astfel o serie de inițiative concrete bilaterale, menite să contribuie la pregătirea, dezvoltarea și
implementarea unor proiecte pilot în toate
cele trei domenii de interes pentru aceștia:
agricultură, cu accent pe sectorul
irigațiilor și managementul apei, sănătate
și, respectiv, înaltă tehnologie și
inteligență artificială.
În perspectiva cadrului bilateral
existent la nivel național s-a agreat în
cadrul întrunirii că, în condițiile unui
context epidemiologic favorabil în anul
2021, se va organiza, la Timișoara, o
întâlnire amplă a mediului de afaceri
timișean cu cel israelian, vizând
intensificarea schimburilor comerciale.
Domnul președinte Alin Nica împreună cu
E.S. David Saranga, şi doamna prefect a judeţului
Timiş Liliana Oneţ, noiembrie 2020
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Luna decembrie a debutat cu vizita E.S. Adrian Zuckerman Ambasadorul SUA în România
la Consiliul Județean Timiș. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de dezvoltarea
economică a județului Timiș, de la zona IT&C la agricultură, sănătate și educație. Astfel, s-a stabilit
crearea de grupuri de lucru pe anumite domenii de interes comun, încât colaborarea cu Statele
Unite să se concretizeze în rezultate palpabile. O primă acțiune concretă, care să implice oamenii de
afaceri timișeni și americani, a avut loc la Timișoara, în perioada marcării a 31 de ani de la Revoluția
din 1989. Au fost abordate obiectivele oamenilor de afaceri, posibilitățile de colaborare, precum și
posibile investiții în agricultură, în zona medicală, în domeniul cercetare - dezvoltare, în tehnologia
informației, automotive sau audit și consultanță. Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean
Timiș Alin Nica, a transmis un mesaj despre importanța profesionalizării administrației și reducerii
birocrației în relația cu mediul de afaceri.

Domnul președinte Alin Nica împreună cu E.S. Adrian Zuckerman, doamna prefect a
judeţului Timiş Liliana Oneţ, domnul viceprimar Ruben Laţcău, decembrie 2020
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B. Organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate
Serviciul Relații Externe și Protocol a organizat şi pregătit deplasările în ţară şi în străinătate
ale preşedintelui Consiliului Judeţean Timiș, precum şi ale membrilor Consiliului Judeţean Timiș
trimişi în diverse misiuni în ţară şi peste hotare. A pregătit, de asemenea, materialele de lucru pentru
evenimentele la care au participat delegațiile Consiliului Judeţean Timiș. Din cauza situaţiei
pandemice de la nivel internaţional, deplasările programate a avea loc în 2020 au fost amânate pentru
o dată ulterioară.
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.
Din păcate anul acesta sărbătorile, evenimentele festive, cum ar fi Ziua Națională a României,
precum și cele de comemorare a eroilor
revoluției au putut fi aniversate numai
într-un cadru restrâns, adecvat
contextului actual, dar totuși marcate
de solemnitatea și recunoștința față de
amintirea înaintașilor noștri, care au
luptat pentru idealurile de care ne
bucurăm azi, și care vor putea fi
menținute dacă vom păstra vie
memoria lor.

Ziua Naţională a României 1 Decembrie 2020
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1.

Ziua Europei - online

Din cauza stării de urgență, evenimentele ocazionate de Ziua Europei din anul 2020 s-au
desfășurat exclusiv într-un cadru virtual, iar județul Timiș a participat la transmisiunea LIVE
realizată cu scopul de a face cunoscut rolul Uniunii Europene, mai ales în momente de criză, printrun mesaj video înregistrat de președintele Consiliului Județean Timiş în care acesta a pus accent pe
rolul de coeziune pe care îl exercită apartenența comunitară, mai ales în timpul pandemiei.
2.

Ziua Județului Timiș - online

În fiecare an, județul Timiș marchează, în data de 28 iulie, instaurarea administrației românești
în județ, ca urmare a retragerii trupelor de ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș. Evenimentele
din acest an s-au rezumat la organizarea unor expoziții la Muzeul Banatului din cadrul Bastionului
Theresia, care să îi încurajeze pe timișeni să schimbe peisajul anost al pandemiei cu o vizită
educativă la muzeu, dar cu păstrarea măsurilor de siguranță și distanțare. Serviciul Relaţii Externe
şi Protocol a fost nevoit să anuleze evenimentele programate inițial cu participarea oficialităților,
din cauza instituirii măsurilor de carantină.
3.

Conferința internațională Security Challenges in the Balkans

Participarea la conferința internațională de amploare Security Challenges in the Balkans a
devenit tradiție în județul nostru, fiind legată de provocările existente în ceea ce privește securitatea
din zona Balcanilor, în contextul expansiunii viitoare a Uniunii Europene.
Prezența și contribuția la eveniment a președintelui Consiliului Județean Timiș a oferit
oportunitatea de a exprima susținerea pentru descentralizare, pentru respectarea Cartei Europene a
Autonomiei Locale, o abordare de jos în sus a procesului de reformă și în zona Balcanică, care să
permită cetățenilor să simtă beneficiile direcției europene pentru o dezvoltare sustenabilă, precum și
de a atrage atenția asupra necesității de intensificare a cooperării interregionale și intermunicipale în
regiunea Balcanică.
Totodată, președintele a subliniat susținerea pentru Inițiativa Celor 3 Mări și componenta sa
digitală, care are toate șansele să contribuie la coeziunea teritorială și să crească miza integrării
europene și pentru statele candidate, precum Serbia.
4.

Conferința „From CITY to SMART CITY” - online

Tot în luna noiembrie, domnul președinte Alin Nica a participat la conferința online „From
CITY to SMART CITY” de promovare a orașelor inteligente, unde a susținut ideea ca Timișul, ca
pol regional de creștere, se poate poziționa ca un adevărat hub european prin informatizarea
serviciilor publice şi adaptarea la noile tehnologii. Dorința noii conduceri a Consiliului Județean
Timiş este de a aplica un plan de acțiune prin care să fie informatizate diferite domenii, de la
agricultură la infrastructură, precum şi prin digitalizarea serviciilor publice, crearea unor bănci de
date urbane și a unui cloud instituțional, precum şi prin introducerea platformei e-Timiş. Conferința
a adus împreună primari din Capitală și din țară, membri ai Executivului, ambasadori, reprezentanți
ai unor ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri şi speakeri de top din străinătate, pentru a vorbi
despre proiectele de viitor ale orașelor și comunităților.
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5.
Ședință de informare “The Local Government Economic Congress - II Three Seas
Initiative Forum of Regions”
La finele anului trecut a fost acceptată invitația domnului Jarosław Stawiarski, Mareșalul
Voievodatului Lubelskie, de a participa în cadrul evenimentului “The II Three Seas Initiative Forum
of Regions and Local Government Economic Congress”, care va avea loc în luna aprilie 2021, la
Lublin. Potrivit organizatorilor, congresul va contribui la consolidarea coeziunii regiunilor Uniunii
Europene. Promovarea acestui obiectiv va fi facilitată prin accelerarea cooperărilor socio-economice
și științifice, la nivelul administrației locale a statelor membre ale Inițiativei celor 3 Mări și al
reprezentanților partenerilor strategici (Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Republica
Federală Germania). La începutul lunii decembrie, în vederea pregătirii congresului din luna aprilie
2021, Serviciul Relații Externe și Protocol a participat la o ședință online de informare al cărei scop
a fost evidențierea obiectivelor și sarcinilor asumate prin aderarea la ,,Rețeaua Economică a
Regiunilor Celor 3 Mări”. Potrivit informațiilor transmise pe această cale, regiunile care decid să se
alăture inițiativei, prin semnarea aderării, devin parte a unui proces dinamic, de restructurare
economică post pandemie și de stabilire a unor acorduri permanente de cooperare între reprezentanții
autorităților locale din spațiul geografic al celor 3 Mări (BABS).
6.
Conferința ,,Decarbonizarea transporturilor - Oportunitate pentru profitabilitate” online
La mijlocul lunii decembrie, domnul președinte Alin Nica a participat la deschiderea
evenimentului ,,Decarbonizarea transporturilor - Oportunitate pentru profitabilitate” – eveniment
desfăşurat online. A fost ocazia de a celebra rezultatele utilizării inovative ale gazului natural, odată
cu livrarea unei flote importante de vehicule alimentate cu LNG în zona de vest a țării. Evenimentul
digital a reunit reprezentanţi din domeniul transporturilor, producătorilor de camioane, reprezentanți
ai furnizorilor de carburant, retaileri, societăți de curierat, furnizori de echipamente, asociații de
profil și reprezentanți ai autorităților publice, fiind
abordate diverse teme de interes în domeniu.
Pornind de la idea că transporturile sunt
fundamentale pentru economia și societatea noastră, iar
mobilitatea este vitală pentru piața internă și pentru a
garanta calitatea vieții cetățenilor, Consiliul Județean
Timiș dorește încurajarea transportatorilor de a opta
pentru camioane care consumă combustibili alternativi.
Cu această ocazie s-a reafirmat că se vor depune toate
eforturile necesare pentru a valorifica potențialul
județului Timiș de a deveni principalul hub de transport
între România, Ungaria și Republica Serbia, inclusiv prin
adaptarea infrastructurii rutiere, factor cheie în
valorificarea potențialului inovărilor din domeniul
combustibililor alternativi.
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7.

Gala Excelenței în Afaceri

Ca în fiecare an, Serviciul Relații Externe și Protocol a pregătit participarea președintelui
Consiliului Județean Timiş la cel mai important eveniment de promovare a excelenței în sectorul
business al anului. CCIAT a adus pe podiumul laureaților pe cei mai buni dintre cei buni, regăsinduse aici și de această dată, performerii în economie ai județului Timiș, care au demonstrat că sunt
capabili să se mențină în top în ciuda tuturor greutăților aduse de anul 2020.
Ca susținător al mediului de afaceri timișean, domnul președinte a premiat compania cu cel
mai mare număr de angajați atât în județul Timiș cât și pe țară, firma ProfiRom, rețeaua de
supermarketuri cu cei mai mulți angajați din România și cea mai mare extindere geografică. Astfel,
a subliniat importanța investițiilor pentru susținerea economiei locale.
8.

Comemorarea a 31 de ani de la Revoluţia din 1989

Ca în fiecare an, și în 2020 Serviciului Relații Externe şi Protocol s-a implicat alături de
autoritățile locale şi asociațiilede revoluționari în organizarea evenimentelor prin care au fost marcați
cei 31 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989. Manifestările, organizate sub deviza „Demnitate,
Democrație, Determinare”, au cuprins peste zece evenimente, printre care o lansare de carte, o
expoziție de artă, slujbe comemorative şi depuneri de coroane. Din păcate, din cauza restricțiilor
cauzate de pandemia de COVID-19, accesul publicului nu a fost permis la majoritatea dintre ele.
Ședința festivă a Consiliului Local Timișoara dedicată comemorării eroilor martiri din Timișoara sa ținut la Sala Capitol. Printre participanți s-au numărat, pe lângă o delegație a Consiliului Județean
Timiș, primarul orașului, viceprimarul, o parte dintre revoluționari, dar și Adrian Zuckerman,
ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, fiind invitatul special al acestei ședințe.
Plenul Comemorativ
La sediul Palatului Administrativ a avut loc Plenul Comemorativ dedicat revoluționarilor din
1989, la care au participat, în cadru restrâns, câte un reprezentant din cadrul Asociațiilor timișene de
revoluționari, ceilalți conectându-se online pentru a se reuși menținerea distanțării fizice. Dorind
implicarea revoluționarilor din 1989 în proiectarea viitorului pentru care au luptat, la Plenul
Comemorativ din decembrie de la Palatul Administrativ s-a hotărât organizarea unei mese rotunde
prin care să fie valorificată experiența acestora prin identificarea de propuneri concrete de
revitalizare a Timișului și a Timișoarei în următorii ani.
Serviciul Relații Externe și Protocol a asigurat participarea, chiar și în condițiile restrictive
impuse de pandemia de coronavirus, la acţiunile de marcare a următoarelor evenimente anuale,
atât cele organizate fizic, cât și în mediul virtual, precum și la pregătirea reprezentării instituției și a
materialelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de protocol (alocuțiuni, stegulețe, cocarde,
fanioane, coroane comemorative, plachete, diplome, colane):
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Ziua Armatei Române
Ziua Europei
Ziua Drapelului Naţional al României
Ziua Eroilor
Ziua Imnului Național al României
Ziua Timișoarei
Ziua Pompierilor
Ziua Națională a României
Ziua Unirii Principatelor Române

24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române

Ziua Eroilor

Ziua Drapelului Naţional
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În ceea ce privește participarea la festivitățile de sărbătorire a Zilelor Naționale ale țărilor
partenere, Serviciul Relații Externe și Protocol a pregătit mesajul conducerii Consiliului Județean
Timiş pentru Ziua Națională a Chinei. Spre deosebire de anii precedenți, sărbătorirea zilelor
naționale ale statelor partenere s-au desfășurat online.
O particularitate constantă a relației Consiliului Judeţean Timiș, prin Serviciul 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 reprezentarea din acest an
la Zilele culturii maghiare, singurul eveniment specific multiculturalității timișene care s-a
desfășurat în 2020.

În luna august, președintele Consiliului
Județean Timiș, Călin Dobra a participat, alături
de președintele Uniunii Ucrainenilor din
România, Nicolae Miroslav Petrețchi, la
ceremonia de sfințire a noii bisericii ortodoxe
din cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean din
România, construită de comunitatea ucraineană
din Timișoara. La finalul slujbei, domnule
preşedinte a primit Ordinul Sanctus Stephanus
Magnus din partea Patriarhiei Române.

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
Consiliului Judeţean Timiș și efectuând corespondenţă pentru diverse ocazii.
În funcţie de acestea, 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.

Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă

Serviciul Relaţii Externe și Protocol a asigurat și în 2020 consilierea şi sprijinul Comisiei
pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă. Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi
externă a ținut un număr de 36 ședințe, dintre care 24 reunite cu celelalte comisii de specialitate a
Consiliului Județean Timiș din care 15 fiind extraordinare. Comisia a dezbătut o serie de probleme
legate de relațiile de cooperare ale Consiliului Judeţean Timiş şi a avizat 209 proiecte de hotărâre
ale Consiliului Judeţean.
Domeniile activităţii Comisiei pentru relaţii şi cooperare internă şi externă:
 cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi
străinătate;
 relaţii cu asociaţiile naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale;
 programe de dezvoltare interjudeţeană, regională, interregională şi zonală;
 cooperarea transfrontalieră;
 cooperarea şi asocierea cu persoane juridice române şi străine, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea promovării şi realizării unor proiecte comune
de interes public judeţean;
 reuniuni, schimburi de experienţă şi manifestări publice interne şi internaţionale.
2.

Confindustria România

Reducerea birocrației, identificarea de soluții la lipsa forței de muncă, dar și dezvoltarea unor
noi sectoare de investiții se află în atenția conducerii Consiliului Județean Timiș, după cum s-a
subliniat și în cadrul întâlnirii cu Enrico Primo Cannata și Eros Cenci, reprezentanții
Confindustria România, o asociație în serviciul întreprinzătorilor italieni din România, creată în
anul 2011, în cadrul unei structuri de nivel internațional. Cele două părți au convenit să se sprijine
reciproc în vederea eliminării barierelor ce stau acum în calea investitorilor privați din județ. S-a
abordat, în primul rând, problema lipsei forței de muncă şi modalitățile prin care Timișul își poate
aduce înapoi oamenii plecați să muncească peste graniță.
3.

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.
Pornind de la premisa că dezvoltarea sănătoasă a unei comunități se realizează prin facilitarea
educației, în luna august Serviciul Relații Externe și Protocol a oferit sprijin în organizarea
evenimentului în cadrul căruia a fost reînnoit acordul de colaborare cu universitățile de stat din
Timișoara.
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În luna septembrie președintele
României domnul Klaus Iohannis a
participat la evenimentele aniversare
care au marcat 20 de ani de activitate a
companiei Continental în orașul
Timişoara. Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Călin Dobra, cu
sprijinul Serviciului Relaţii Externe şi
Protocol, a luat parte la evenimentele
organizate cu această ocazie. Au fost
purtate discuții despre impactul
economic al pandemiei şi implicarea
mediului de afaceri în gestionarea
efectelor în plan local.
Cu această ocazie, președintele a
conferit Ordinul Meritului Industrial şi
Comercial în Grad de Ofițer companiei
Continental, pentru performanțele
obținute şi investițiile realizate în domeniul cercetării şi dezvoltării de noi tehnologii în industria
auto.
Președintele României a avut discuții cu reprezentanții companiei privind investițiile derulate
aici, planurile lor de viitor şi contribuția la dezvoltarea economică a zonei.

Susținător al proiectului Timișoara Capitală
Europeană a Culturii, Consiliul Județean Timiș a găzduit, în
luna noiembrie 2020, întâlnirea dintre domnul Bogdan
Gheorghiu, Ministrul Culturii și reprezentanții
instituțiilor și organizațiilor culturale din județul Timiș,
întâlnire care a avut ca scop clarificarea multora dintre
aspecte controversate ale acestui proiect și accelerarea
implementării proiectului, precum și găsirea de soluții la
problemele instituțiilor și oamenilor de cultură din județul
nostru. Cu această ocazie a fost anunțată o veste
extraordinară pentru timișeni, anume că Festivalul „George
Enescu” va fi organizat la Timișoara în 2023.
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În luna noiembrie, Serviciul Relații Externe și Protocol a oferit sprijin în organizarea unei
întâlniri a rectorilor celor patru universități de stat din Timișoara. Întâlnirea a avut ca rezultat
concret inițierea demersurilor necesare creării unui centru de cercetare interdisciplinară. În
vederea realizării acestui deziderat s-a trecut în etapa identificării clădirilor, terenurilor aflate în
administrarea statului, județului sau ale comunelor sau orașelor din județ, care pot fi transferate
universităților, cu scopul de creștere a capacității de școlarizare și cercetare. În cadrul întrunirii s-a
abordat și subiectul percepției cetățenilor asupra legitimității studiilor superioare, agreându-se
susținerea unui demers de transparentizare a parcursului universitar al persoanelor publice.
La finele lunii noiembrie 2020 Serviciul Relații Externe și Protocol a oferit sprijin în pregătirea
vizitei ministrului finanțelor publice, domnul Florin Cîțu. Discuțiile purtate cu o parte dintre
reprezentanții mediului de afaceri timișean, au condus la stabilirea unui canal direct de comunicare
între sectorul economic județean și decidenții naționali. Dialogul dintre participanți a evidențiat
problemele cu care se confruntă mediul de afaceri timișean, cu atât mai mult cu cât activitatea
curentă este grav afectată de contextul epidemiologic. Consiliul Județean Timiș s-a angajat să
transmită și în viitor, către București, propunerile și problemele sectorului economic timișean, în
vederea îmbunătățirii activității, în calitate de partener și susținător al acestuia, în fața Guvernului
și a instituțiilor centrale.
A fost semnat parteneriatul de colaborare între județele Timiș și Caraș-Severin și
municipiile Reșița și Timișoara prin care vor fi derulate cinci proiecte de transport și mobilitate
care vor aduce mai aproape cele două județe ale Banatului, atât pe cale ferată, cât și pe cea rutieră.
Interconectarea județelor Caraș-Severin și Timiș va crea premisele dezvoltării regiunii din punct de
vedere turistic și economic.
În cadrul întâlnirii cu Uniunea Națională a Patronatului Român, s-a discutat și despre
modalitățile prin care Consiliul Județean Timiș ar putea interveni în procesul de adaptare a legislației
pentru a sprijini mediul de afaceri, cu precădere în ceea ce privește parteneriatul public-privat, astfel
încât acesta să devină un instrument viabil în dezvoltarea economică.
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Concluzie
Prin activitatea depusă în 2020, Serviciul Relații Externe și Protocol și-a menținut rolul de a
facilita contactul direct al Timișului cu organismele și instituțiile europene din care face parte
și a aderat la noi structuri menite să situeze județul nostru în cadrul procesului decizional european.
Astfel, în ciuda restricțiilor, s-a reușit în continuare promovarea județului Timiș pe plan european
și internațional ca partener serios pentru viitor, cu potențial investițional în dezvoltare și destinație
dezirabilă în special pentru turismul cultural, în momentul în care atenuarea crizei sanitare va
permite circulația neîngrădită a turiștilor.
În plus, ajutoarele și informațiile avizate primite în timpul pandemiei demonstrează rolul
important pe care Consiliul Județean Timiş îl are, ca punte de legătură între specialiștii din domeniul
medical și autoritățile responsabile cu gestionarea crizei sanitare din țară și din străinătate.
Apropierea de partenerii externi este vitală în momentele de grea încercare și poate face diferența
prin schimb de experiență, distribuirea de echipamente medicale, informarea personalului
specializat, informarea populației asupra modalităților de prevenție.
Deși desfășurate în cadru restrâns, întâlnirile, discuțiile şi conferințele la care s-a participat au
menținut colaborările deja existente, care vor fi dezvoltate în perioada post pandemie, când Consiliul
Județean Timiș își va continua extinderea cooperărilor strategice a rețelei de relații externe politice,
economice și culturale, atrăgând noi investitori și mai multe fonduri nerambursabile în județ.

Raport întocmit de Serviciul Relații Externe și Protocol

Șef Serviciu
Mirela-Carina SINCA
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