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În 1998, Comisia de Cultură a Consiliului Județean Timiș a inițiat relații de cooperare în special pentru
stimularea legăturilor de colaborare cu etnicii români din Vojvodina (prin organizarea și participarea la
festivaluri folclorice și ale etniilor sau prin demersuri privind înfrățirea unor comune), identificarea unor
posibilități de cooperare economică cu firme iugoslave, precum și o mai bună colaborare în cadrul
euroregiunii DKMT. În acea perioadă, relațiile cu Vojvodina au fost afectate de numeroasele schimbări de
natură politică, iar relațiile de cooperare au fost incluse în colaborarea trilaterală DKMT.

Anul 2004 este anul când devine operațional Programul de Vecinătate România-Serbia și
Muntenegru, program UE pentru care a fost creat un Document Comun de programare pentru 2004 –
2006, precum și fișele de proiectt. Începând din 2004, dezvoltarea relațiilor cu aceste două regiuni s-a
derulat sub auspiciile programelor de cooperare transfrontalieră (Phare CBC, IPA). Cooperarea în cadrul
proiectelor a acoperit domenii variate: infrastructura de transport, infrastructura canalului Bega,
cultura, sănătatea, turismul, situațiile de urgență etc.

La Timișoara funcționează Consulatul Serbiei încă din anul 1973.



Regiunea Vojvodina



Colaborarea cu Regiunea Vojvodina

Relațiile de cooperare cu provincia Vojvodina s-au desfășurat în principal în cadrul cooperării
DKMT, euroregiune ce include parteneri români, maghiari şi iugoslavi, înființată la 21 noiembrie
1997 prin semnarea, la Szeged, a Protocolului de Cooperare Regională DKMT. Pe lângă această
colaborare, au avut loc discuții generale în cadrul vizitelor efectuate în România de oficialități din
Serbia și Muntenegru, dar și cu ocazia participării reprezentanților CJ Timiș la diverse conferințe
și manifestări organizate de vecinii sârbi. În cadrul DKMT au avut loc, printre altele, evenimente și
manifestări culturale comune, caravane etno-folclorice, conferințe, a fost realizat un nou proiect
editorial - publicaţia în patru limbi “Euroregiunea în cifre”, cumulând date statistice din cele 9
unităţi administrativ-teritoriale, au fost editate materiale de promovare turistică, asta ca să
amintim doar câteva dintre realizările comune.

Începând cu anul 2004, a devenit operațional Programul de Vecinătate România –
Serbia și Muntenegru, pentru care a fost definitivat un Document Comun de
programare pentru 2004 - 2006 și fișele de proiect.

De-a lungul anilor, multe dintre relaţiile de cooperare dintre judeţul Timiş şi
Provincia Autonomă Vjivodina 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.



Declaraţia de intenţie de cooperare dintre Judeţul Timiş şi Provincia Autonomă Vojvodina

În anul 2019 a avut loc semnarea Declaraţiei de intenţie de cooperare între Judeţul Timiş şi
Provincia Autonomă Vojvodina, având ca scop unirea eforturilor şi a resurselor în scopul
dezvoltării armonioase şi sustenabile a celor două comunităţi locale, partenerii sârbi
manifestându-şi intenția de a extinde domeniile de cooperare dintre regiunile noastre.

În anul 2021, Timișoara și Novi Sad ar fi trebuit să fie Capitale Europene ale

Culturii. În acest context, au fost purtate discuții între autoritățile locale și asociațiile de

capitale culturale europene, stabilindu-se, prin intermediul acestora, că urmează să se

semneze o declarație comună prin care să se susțină, în fața guvernelor din România și

Serbia, necesitatea deschiderii unui punct de frontieră permanent la Foeni, foarte

necesar în contextul anului 2021, când Timișoara și Novi Sad vor fi Capitale Europene ale

Culturii.

Din păcate pandemia de COVID 19 a dat aceste planuri peste cap, membrii
Comisiei Europene propunând noi date pentru ca aceste orașe să fie
Capitale Culturale Europene, anume anul 2022 pentru Novi Sad și 2023
pentru Timișoara. Decizia finală încă nu a fost luată.


