
Republica Franceză



Consiliul Judeţean Timiş a manifestat dintotdeauna o preocupare permanentă pentru dezvoltarea,

promovarea şi menţinerea relaţiilor de cooperare cu autorităţile corespondente din ţară şi din

străinătate. Având în vedere raţiunile de ordin cultural, istoric, economic şi politic, regiunile franceze

au reprezentat interlocutori importanţi pentru judeţul Timiş în planul relaţiilor de cooperare

interregională externă, relaţiile dintre Timiş şi regiunile franceze fiind unul din pilonii constanţi ai

strategiei de cooperare a judeţului Timiş.

De-a lungul anilor, colaborarea a luat diverse forme şi s-a axat pe domenii de interes comun,

existând relaţii instituţionale cu structuri administrative similare în domenii de cooperare socială şi

de ajutor umanitar cu Regiunea Rhône-Alpes, schimburi şi formări de resurse umane cu

Departamentul Rhône, oraşele Toulouse, Mulhouse, colaborări de asistenţă tehnică cu Regiunea

Midi-Pyrennes, precum Antena Timiş de gestiune naţională a programului de cooperare interregională

Ecos-Ouverture, înfrăţire cu Regiunea Alsacia prin programul Twinning al Comisiei Europene, pentru

întărirea capacităţii instituţionale prin implementarea unei politici de dezvoltare integrată şi multe

altele proiecte.



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 în țara lor. Din ianuarie 2016, numărul

regiunilor din Franţa s-a redus 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.

Instituția care a încheiat 
forma de colaborare/ 
cooperare: înfrățire, 
colaborare, cooperare 
parteneriat

Tipul relației/ formei de 
colaborare/ cooperare: 
înfrățire, colaborare, 
cooperare, parteneriat, etc.

Localitatea și județul/ regiunea 
din străinătate

Data încheierii relației 
de colaborare 
/cooperare  

Stadiul în care se află 
relația de 
colaborare/ 
cooperare: 

Consiliul Județean Timiș Acord de cooperare Regiunea Midi-Pyrenees, 16.02.1996 Încetat prin expirarea 
termenului pentru 
care a fost încheiat

Consiliul Județean Timiș Protocol de cooperare Departamentul Rhone 22.11.1997
reînnoit la 19.11.2004

Încetat din cauza 
reorganizării UAT din 
Franța

Regiunea de Dezvoltare 
Vest prin Județele Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara 
și Timiș

Protocol de cooperare Regiunea Alsacia 28.09.2006 Încetat prin expirarea 
termenului pentru 
care a fost încheiat 
(3+3 ani)



Departamentul Rhône

Peste 20 de ani de cooperare descentralizată între 
Timiş şi Rhône



DEPARTAMENTUL RHÔNE

Relaţia de colaborare cu Departamentul Rhône a pus bazele proiectului social-umanitar de
construcţie a Casei de copii cu şcoală specială din Recaş, una dintre cele mai mari din
România, destinată copiilor cu deficienţe. Început în 1993, acest proiect s-a derulat pe mai
mulţi ani, situându-se în centrul colaborării dintre Consiliul General Rhône şi Consiliul
Judeţean Timiş. Inaugurarea clădirii s-a făcut la 22 noiembrie 1997, în aceeaşi zi fiind semnat
şi un Prococol de colaborare între Departamentul Rhône şi judeţul Timiş. Protocolul bilateral
Timiş-Rhône prevedea extinderea cooperării în următoarele domenii:

administrativ (prin promovarea schimburilor între funcţionari şi aleşi);
economic (prin promovarea încheierii unor acorduri de colaborare, parteneriate şi
schimburi de know-how între întreprinderi);
 ştiinţific (prin stagii, legături între cercetători);
 educativ (prin schimburi şcolare şi universitare);
 cultural (prin schimburi culturale între colectivităţi);
 turistic (prin formarea unor tineri timişeni în domeniul turismului în

Departamentul Rhône).

Cooperarea dintre Consiliului General al Rhône şi Consiliul Judeţean Timiş a
continuat în baza unui pachet de proiecte selectate în comun.

Proiectele au acoperit domenii precum resursele umane, cultura,
crearea unei scheme de parteneriat între comunele din Timiş şi Rhône
(prin sprijinirea consiliilor locale în găsirea partenerilor pentru
formalizarea unor relaţii şi elaborarea protocoalelor de înfrăţire), stagii
de pregătire (stagiul de formare profesională în domeniul relaţiilor
internaţionale şi al managementului de proiect organizat, stagiul de
formare profesională în domeniile social şi management cultural,
protecţia copilului, relaţii publice şi servicii).



În noiembrie 2004 s-a reînnoit protocolul de cooperare pentru a întări legăturile de
colaborare şi parteneriat:
 în domeniul cultural (prin lecturi publice, donaţii de cărţi, casete audio în limba franceză;
cooperare muzeală prin expoziţii, comunicări; arheologie – formare, schimburi de experţi
pentru restaurarea şi conservarea vestigiilor romane; promovarea culturii române prin
schimburi în domeniul muzical, literar şi al teatrului; schimburi între elevi şi studenţi);
în domeniul protecţiei copilului (prin elaborarea unui cadru departamental de protecţie a
copilului – evaluare şi acompaniament metodologic, prin formarea personalului specializat
şi prin cooperarea cu Casa de copii cu şcoală specială din Recaş, în parteneriat cu Asociaţia
"Les Enfants de Recaş");
în domeniul evaluării unui proiect de restaurare a podgoriei Buziaş.

În aceeaşi perioadă, o delegaţie franceză a participat şi la şedinţe de
consultare şi de analiză organizate atât la Complexul de Servicii Specializate
pentru Copiii cu Dizabilităţi Recaş (care a fost finanţat tot de către partenerii
francezi), cât şi la Complexul de Servicii Specializate Găvojdia şi la Complexul
de Servicii Specializate pentru Reabilitare şi Readaptare Socială Timişoara.
Partenerii francezi şi-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de noi
proiecte în cadrul cooperării dintre judeţul Timiş şi Departamentul Rhône.

În iulie 2009, a fost semnată Convenţia privind finanţarea unui program de
construcţii de locuinţe protejate în judeţul Timiş, pe un teren situat în Lugoj, aflat
în proprietatea publică a judeţului Timiş. Această convenţie prevedea construcţia,
amenajarea interioară şi exterioară a două locuinţe a câte 220 mp, care să
găzduiască 16 tineri cu vârsta peste 18 ani, care părăsesc sistemul de protecţie al
copilului, precum şi câte un educator, obiectivul fiind favorizarea inserţiei socio-
profesionale a acestor tineri. Construcţia caselor a fost finanţată de Consiliul
General Rhône (212.000 euro) şi Consiliul Judeţean Timiş (177.837 lei) şi inaugurată
festiv în 2010.



În perioada 2011-2016, au avut loc vizite bilaterale în cadrul cărora au fost stabilite planuri de
acţiuni, vizând domenii precum: diferite parteneriate în materie de inserţie şi asistenţă socială,
protecţia copilului, parteneriate culturale şi educative, şi dezvoltare urbană şi economică.

Discuţiile din cadrul reuniunilor au vizat construirea, în parteneriat cu Primăria Lugoj, a unor
locuinţe sociale în satul Măguri, aparţinător municipiului Lugoj, pentru romii repatriaţi din
sud-estul Franţei. În cadrul întâlnirilor a fost abordat şi domeniul cultural, discuţiile
concretizându-se prin elaborarea, împreună cu Centrul Cultural Francez din Timişoara (devenit
între timp Institutul Francez) şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului, a unui plan de acţiuni care vizează domenii ca: cinematografia, dansul contemporan,
organizarea în comun a evenimentului Stradart.

S-a avut în vedere însoţirea acestei convenţii cadru de către un Protocol
Program, care propune acţiuni concrete în fiecare dintre aceste domenii,
pentru perioada 2013-2014. Printre aceste acţiuni se numără şi proiectul
experimental de reinserţie a populaţiei rome, proiect care se afla deja de
ceva timp în discuţie, în special pentru găsirea unor surse de finanţare
europeană.

A fost semnată o nouă Convenţie Cadru de Cooperare Descentralizată, care a
redefinit angajamentele părţilor privind colaborarea privind protecţia copilului,
integrarea socială şi reinserţia populaţiei rome, cooperarea în domeniul culturii,
educaţiei, tineretului şi promovarea francofoniei.



Regiunea Midi-Pyrénées



REGIUNEA MIDI-PYRÉNÉES

În data de 16 februarie 1996, a fost semnat Protocolul de cooperare între judeţul Timiş şi
Regiunea Midi-Pyrénées, protocol ce a fost amendat în 27 iulie 1997. Acesta prevede o
cooperare în gestionarea programului european ECOS – Ouverture.
ECOS – Ouverture reprezintă un foarte sugetiv exemplu de cooperare concretă, punctuală,
între două autorităţi regionale, din România şi Franţa, Timiş şi Midi-Pyrénées. Cooperarea se
referă la crearea unei “Antene” de gestiune naţională a programului ECOS – Ouverture.

Programul ECOS – Ouverture este un program de cooperare externă inrerregională al Comisiei
Europene, destinat colectivităţilor locale şi regionale din UE, în parteneriat cu colectivităţi
locale şi regionale din Europa Centrală şi de Est.

Antena Timiş a asigurat funcţionarea programului pentru o perioadă de doi
ani. Numeroase contacte de afaceri şi parteneriate au fost realizate prin
intermediul ei, menţinând permanent legătura cu Biroul Midi-Pyrénées.

Programul a fost gestionat printr-o reţea de birouri şi antene situate în regiunile
UE şi ECE. Managementul programului pentru România s-a făcut din 1995 prin
intermediul Biroului ECOS – Ouverture Midi-Pyrénées. Ca urmare a bunelor
contacte între Midi-Pyrénées şi Timiş, s-a decis de comun acord crearea unei
antene de asistenţă tehnică în Timiş.


