
Republica Italiană



De-a lungul anilor, Consiliul Judeţean Timiş a avut colaborări active cu mai multe regiuni din Italia, și anume: Friuli

Veneția Giulia, Modena, Piemonte, Pordenone, Udine. Acestea au reprezentat cadrul oficial prin care s-au derulat

activităţi în domenii variate precum economia, comerţul, infrastructura de transport şi de comunicare, cercetarea şi

inovarea, agricultura, protecţia mediului şi a patrimoniului artistic şi cultural, protecţia civilă, turismul, educaţiea, cultura,

mediul social şi sănătatea.

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

Țara Data încheierii relației de 

colaborare /cooperare  

Stadiul în care se află 

relația de colaborare/ 

cooperare: 

Consiliul Județean Timiș Acord de cooperare Regiunea Veneto 

IT 08.05.2002

22.03.2006

reînnoit la 10.04.2019 În vigoare

Consiliul Județean Timiș Protocol de colaborare Regiunea Piemonte IT 22.12.1995

În vigoare*** Declarație de intenție *** Provincia Alessandria 15.10.2002

Consiliul Județean Timiș
Acord de cooperare 

(Regiunea Emilia-Romagna) 

*** Provincia Rimini 

IT 16.04.2004

În vigoare

Protocol de colaborare *** Provincia Modena 17.10.2011 Încetat 

Consiliul Județean Timiș Protocol de cooperare Regiunea Friuli-Venezia Giulia IT 08.11.2007 Încetat prin expirarea 

termenului pentru care a 

fost încheiat (5 ani)

Protocol de colaborare *** Provincia Udine 26.09.2008 Încetat prin expirarea 

termenului pentru care a 

fost încheiat (3 ani)



Înțelegere/Protocol de cooperare cu regiuni din Italia

 Protocol de colaborare semnat cu Provincia Udine la data de 26.09.2008. Reprezentând o acțiune

de animație economică pentru firmele din zona Timişoara- România. Prin acest protocol s-a urmărit

dezvoltarea colaborărilor în sectorul activităților cu caracter economic, formativ precum şi promovarea

şi stabilirea unor colaborări active în aceste domenii. Protocolul a avut o valabilitate de trei ani.

 Protocol de Colaborare semnat cu Regiunea Friuli Veneția Giulia la data de 8.11.2007. Prin acest

protocol s-a urmărit stabilirea unor colaborări în domenii de interes reciproc (comerț, IMM-uri, transport

şi comunicare, agricultură, mediu, patrimoniu cultural şi artistic, protecție civilă, turism cultură, educație

etc). Protocolul a fost valabil pe o perioadă de cinci ani.

 Acord de Cooperare semnat cu Provincia Rimini (Regiunea Emilia-Romagna) la data de

16.05.2004. Prin intermediul Centrului Cultural Italia (EU.RO.ITA) s-a semnat la Timișoara acest acord

cu accente pe colaborarea activă în domeniile economic-industrial, agricol, turism, cultural,

administrativ și universitar. Acordul este în vigoare.

 Protocol de Colaborare semnat cu regiunea Piemont, la data de 22 decembrie 1995. Acest

Protocol dorește permiterea dezvoltării unor acțiuni în sfera economiei, a formării cadrelor şi a

schimbului de experiență în agricultură, sport şi cultură. Protocolul este în vigoare.

 Înțelegere de Cooperare semnat cu regiunea Veneto la data de 10.05.2019. Înțelegerea de

Cooperare dorește să creeze legături puternice între institutele de cercetare şi educație universitară,

precum şi promovarea activităților de schimb în diferite domenii: comerț, economie, administrație

publică locală, știință, tehnologie, agricultură, silvicultură, turism, sănătate, sport, educație, cultură şi

mediu.



Regiunea Piemont



REGIUNEA PIEMONT

La data de 22 decembrie 1995, a fost semnat Protocolul de Colaborare între judeţul
Timiş şi regiunea Piemont, Italia. Acest Protocol de Colaborare doreşte permiterea
dezvoltării unor acţiuni în sfera economiei, a formării cadrelor şi a schimbului de
experienţă în agicultură, sport şi cultură.

 Proiectul Agrinet: Proiect care a avut rolul să identifice potenţialul agro-turistic al
judeţului şi să instruiască formatori în domeniu, fiind finalizat în 1999.

 Proiectul "Copiii Străzii": Proiect social de sprijinire a copiilor instituţionalizaţi din
judeţele româneşti, coordonat de Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, finalizat în anul 2000, prin care s-au realizat cursuri de formare pentru
asistenţii stradali.

 În anul 15.10.2002 s-a semnat, la Alessandria, o Declarație de intenție de cooperare
cu accente pe domeniul economic.

 Proiectul "Daphne Kids": Proiect privind prevenirea abuzului şi a
violenţelor asupra minorilor, ce s-a desfăşurat prin Direcţia Generală
pentru Protecţia Copilului.

 Colaborarea între Camerele de Comerţ Piemonteze şi CCIAT.

 A fost contactat şi monitorizat un număr de 202 copii ai străzii. Au fost
achiziţionate bunuri şi echipamente care au intrat în dotarea Centrului de
Coordonare şi Informare pentru Protecţia Copiilor Străzii.



Regiunea Veneto



Colaborarea cu Regiunea Veneto

Relațiile de colaborare cu regiunea Veneto au început în anul 2001 și s-au concretizat prin
semnarea unui acord de colaborare în domeniul socio-sanitar în decursul anului 2002, în cadrul
căruia s-au desfășuratmai multe acțiuni. În calitate de partener al regiunii Veneto, județul Timiș
a fost invitat să participe la diverse conferințe și să devină membru în Rețeaua Europeană a
Regiunilor pentru Sănătate, aspect cu atât mai important cu cât OMS coordona această rețea
la nivel european și județul Timiș a fost primul și singurul județ românesc admis în rețea. În anul
2003, s-a semnat o scrisoare de intenție în vederea dezvoltării colaborării dintre Timiș și Veneto
în sectorul de pregătire al cadrelor sanitare.

A doua axă de colaborare cu Veneto a reprezentat-o promovarea intereselor
și imaginii județului Timiș la niveul Uniunii Europene – prin biroul de
reprezentare al regiunii Veneto la Bruxelles.

Județul Timiș a fost invitat de către regiunea Veneto să participe la diverse proiecte
europene comune, cum ar fi “Safe Food” (Alimentație Sigură), “NEMO”- rețeaua de
mobilitate pentru persoanele de vârsta a treia, “Growing Together” - proiect care se
referea la culegerea, prelucrarea și redistribuirea de date privind rezistența la
antibiotice, “Near to needs” - obiectivul principal al acestui proiect a fost
telemedicina prin satelit, sau “Health Optimum” - proiect axat pe telemedicină și pe
îmbunătățirea organizării de specialități clinice. În cadrul acestor relații s-au format,
pe durata a doi ani de cursuri la Universitatea din Padova, 43 de asistenți medicali
din Timișoara.



Înţelegerea de Cooperare

Relaţia Consiliului Judeţean Timiş cu Regiunea Veneto a început prin Protocolul de
Colaborare semnat în anul 2002 și reînnoit în anul 2006, având ca scop consolidarea
relațiilor și favorizarea dezvoltării reciproce. Reprezentanţii conducerii celor două unităţi
administrativ-teritoriale și-au dorit reluarea cooperării pentru promovarea relațiilor
bilaterale, în diferite domenii. Astfel, la data de 10 aprilie 2019, a fost semnată Înţelegerea
de Cooperare cu regiunea Veneto din Republica Italiană. Înţelegerea de Cooperare doreşte
să creeze legături puternice între institutele de cercetare şi educaţie universitară, precum şi
promovarea activităţilor de schimb în diferite domenii: comerţ, economie, administraţie
publică locală, ştiinţă, tehnologie, agricultură, silvicultură, turism, sănătate, sport, educaţie,
valorificarea patrimoniului cultural şi de mediu, dezvoltarea rețelelor de transport și
gestionarea teritorială

Părțile promovează relațiile reciproce, cu scopul de a crea legături mai puternice
între ele, între instituțiile de cercetare și educație, de pildă universitățile prin
respectarea autonomiei lor, dar și între asociații și organizații neguvernamentale
care desfășoară activități economice la nivel local, în vederea promovării
activităților de schimb în sectoarele menţionate anterior. Acordul prevede, de
asemenea, schimbul de informații privind comerțul și investițiile.

De asemenea, Înțelegerea urmărește stabilirea de relații de cooperare în
domenii de interes reciproc - potrivit atribuțiilor de care dispun
autoritățile și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și
Republica Italiană, între locuitorii celor două unități administrativ-
teritoriale, precum și promovarea schimburilor de bune practici și de
experiențe, în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare
economică și socială a celor două părți.


