
Ungaria



După căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, a crescut din ce în ce mai mult nevoia

de cooperare la nivel local și regional.

Ca un răspuns firesc la această nevoie, în data de 17 Septembrie 1992 a fost semnat, de către

reprezentanții celor două județe vecine, și anume județul Timiș din România și județul Csongrád

din Ungaria, un protocol de colaborare. Este primul act de acest fel semnat de către județul Timiș.

Înţelegeri de cooperare active 

Județul Csongrád: Relația Timiș - Csongrád a constituit motorul cooperării 
interregionale DKMT



Județul Csongrád



Colaborarea cu Județul Csongrád

Scopul declarat al acestui protocol de colaborare a fost acela de sprijin reciproc în efortul de
dezvoltare al regiunilor și de a îmbunătății condițiile de trai ale locuitorilor, precum și de ajutorare
a minorităților care trăiesc în aceste regiuni. De atunci, cooperarea s-a dezvoltat permanent pe
diferite domenii: economic, infrastructură, cultură, administrație publică, asistență socială, știință,
cercetare etc. Scopul final al acestei cooperări este de a dezvolta relații de pietenie, conexiuni și
comunicări între cetățenii care trăiesc aproape unii de alții, dar sunt totuși separați de granițe
naționale.

Relația cu județul Csongrád este una dintre cele mai dinamice relații bilaterale, atât prin
frecvența contactelor furnizate, cât și prin rezultatele obținute:
 demersuri pentru încheierea unor parteneriate între comune;
 acorduri de cooperare între localitățile maghiare și românești de la frontieră (1999);
 acțiuni culturale;
 relații între formațiile de pompieri (de exemplu, Acordul de Cooperare dintre
comandamentele naționale de pompieri din Timiș și Csongrád, semnat în anul 1999);

În momentul de față, relațiile cu județul Csongrád se concentrează mai ales pe
dezvoltarea unor proiecte strategice în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră dintre România și Ungaria. Domeniile în care sunt realizate
proiecte sunt variate, de la sănătate la turism sau în ceea ce privește protecția
socială.

O mare parte a proiectelor desfășurate în comun au fost realizate sub auspiciile
programelor de cooperare transfrontalieră. Domeniile acoperite au fost diverse:
sănătate, turism, infrastructură rutieră etc.

 numeroase invitații și participări la diferite evenimente;
 relații instituționale;
 deschiderea punctului de frontieră Cenad-Kiszombor (3 iunie 2004).


