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Încheiat astăzi 29.05.2017 cu ocazia şedinţei festive a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –D-na GABRIELA POPOVICI 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 14; 
Au absentat : Radu Dimeca, Zlatiborca Marcov, Stefan Sandu, Daniel 

Idolu, Nicusor Alin Sarbu, Ludovic Szatmari, Adrian Lulciuc, Adrian Orza, 
Octavian Mazilu, Marius Dugulescu, Raluca Popescu, Lucian Taropa si Ioan 
Mateescu;  

Din  partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu, 
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Imre Farkas și d-na 

secretar Simona Drăgoi. 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.903 din    
25.05.2017 

 
    ORDINEA DE ZI: 

Aniversarea a 25 de ani de la infratirea dintre Timisoara si Karlsruhe 

 

 

Dna. POPOVICI: Bună ziua. Azi plenul Consiliului Local are un caracter festiv 

deoarece sărbătorim 25 de ani de la înfrăţirea Timişoarei cu oraşul Karlsrue. Cu 

această ocazie urăm Bun venit celor din delegaţia de la Karlsrue.  

Dl. PRIMAR: Stimaţi şi dragi oaspeţi, stimaţi reprezentanţi ai comunităţii 

germane din Timişoara. Sunt 25 de ani de prietenie care ne bucură şi ne onorează. 



Primele legături au fost stabilite de către organizaţiile caritabile. Prima vizită a avut 

loc în 1991. De-a lungul timpului acţiunile noastre au avut multiple rezultate, 

sprijin financiar de care au beneficiat mai multe instituţii şi organizaţii din oraş. 

Transferul de informaţii şi cunoştinţe în domeniul social, administrativ, servicii 

publice. Au fost nenumărate schimburi de experienţă între cele două oraşe. 

Colaboarea în domeniul dezvoltării locale prin Programul Chloe Over Europe. 

asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Reabilitarea prudentă şi 

revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” (cu participarea unor 

experţi ai oraşului Karlsruhe la conferinţe şi seminarii organizate în cadrul 

proiectului);  

diverse şi numeroase schimburi şi acţiuni în domeniile: cultural, economic, 

universitar, medical, şcolar, de tineret, sportiv, de turism. Au fost organizate 

acţiuni de promovare economică a oraşelor; participarea la evenimente culturale şi 

competiţii sportive; stagii de practică ale unor studenţi timişoreni în cadrul 

Primăriei oraşului Karlsruhe şi multe alte acţiuni.  

In această perioadă, colaborarea dintre cele două oraşe s-a dezvoltat, 

multiplicându-se iniţiativele şi domeniile de cooperare.  Au fost iniţiate schimburi 

între administraţiile şi serviciile publice din cele două oraşe pe temele: urbanism şi 

planificare urbană (1998), drumuri (1998), salubritate (1999), turism (1999), 

termoficare (2003), dezvoltare locală (2003), reabilitarea cartierelor istorice 

(2005).  

Schimburile de informaţii şi experienţă în domeniul cultural la nivelul 

administraţiei celor două oraşe şi a unor instituţii de cultură s-au extins şi au creat 

posibilitatea unei bune cunoaşteri reciproce a membrilor comunităţilor artistice din 

Timişoara şi Karlsruhe. Teatrul German de Stat din Timişoara, Filarmonica 

„Banatul” şi Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” s-au numărat printre instituţiile 

timişorene implicate în schimburile dintre oraşe.  



Concertele de muzică clasică, jazz, rock, workshop-urile, reprezentaţiile de teatru 

şi expoziţiile de artă desfăşurate în cele două oraşe au îmbogăţit viaţă culturală a 

acestora.  

Evenimentele culturale, cu tradiţie în cele două oraşe, iniţiate în cadrul 

parteneriatului, au fost completate de burse şi programe oferite studenţilor sau 

tinerilor artişti timişoreni.  

Cooperarea în domeniul cultural a inclus sprijinul constant din partea Centrului 

Cultural German şi Consulatului Republicii Federale Germania la Timişoara 

precum şi a Forumului Democrat German. 

Între anii 2007 şi 2012, au continuat schimburile în principal în domeniile 

administrativ, al dezvoltării locale, economic, cultural, şcolar şi sportiv.  

Între 2012 şi 2016 au existat schimburi în domeniile administrativ, al serviciilor 

publice, social, medical, cultural, universitar, sportiv, al tineretului şi proiectelor 

europene. 

De-a lungul celor 25 de ani de înfrăţire, colaborarea în diverse domenii a fost 

completată de prezenţa reprezentanţilor celor două oraşe la diverse evenimente din 

viaţa comunităţilor.  

În realizarea acestora s-a primit un sprijin semnificativ din partea comunităţii 

germanilor din Banat stabiliţi în număr mare la Karlsruhe.  

Parteneriatul româno-german în regiunea Banatului are o lungă tradiţie şi ţin să 

amintesc aici sprijinul nemijlocit şi contribuţia deosebită pe care au avut-o la 

consolidarea relaţiilor româno-germane, Consulatul Republicii Federale Germania 

la Timişoara, Asociaţia de Prietenie Karlsruhe-Timişoara, Centrul Cultural 

German, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Clubul Economic German 

Banat, precum şi nenumăraţi alţi parteneri culturali şi economici.  

Toate acestea şi, în plus, diversitatea culturală unică a acestei zone au contribuit la 

câştigarea titlului de Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021.  



De-a lungul celor 25 de ani de înfrăţire, s-au întreprins zeci de acţiuni de către 

ambele părţi. Şi este de remarcat, că schimburile în toate domeniile, se intensifică 

de la an la an şi avem tot mai multe manifestări de toate genurile şi în toate 

domeniile.  

Iar pentru acest lucru doresc să mulţumesc oraşului Karlsruhe şi tuturor celor care 

de-a lungul celor 25 de ani au contribuit la această legătură deosebită. 

Vă asigur pe dvs., toţi cei prezenţi la această frumoasă aniversare, că aveţi în 

municipalitate, în oraşul Timişoara, un partener adevărat, care vă va sprijini în 

toate demersurile, în toate cooperările prezente şi viitoare şi pe care vă puteţi baza 

întotdeauna! 

Dl. ROLF MARUHN: Stimate domnule primar, stimate domnule prefect, dragi 

oaspeţi din oraşul înfrăţit Karlsruhe, stimate doamne şi stimaţi domni, dragă 

domnule Gârboni. În primul rând doresc să vă mulţumesc că ne-aţi pus la 

dispoziţie spaţiul atât de reprezentativ al filarmonicii iar orchestra a acompaniat 

muzical această seară care a reunit două festivităţi: 25 de ani de la înfrăţirea 

Timişoarei cu Karlsruhe şi deschiderea Zilelor Culturii şi Economiei Germane în 

Banat. 

Stimate doamne şi stimaţi domni, 

Aseară şi în această dimineaţă sărbătorim nunta de argint a două oraşe, oraşe cu o 

istorie deosebită: Timişoara, spaţiu catalizator a multor etnii care trăiesc paşnic 

împreună, cu multe premiere mondiale şi punctul de pornire a revoluţiei din 1989 

şi Karlsruhe, care în urmă cu 300 de ani a fost de asemenea făurit de oameni din 

diferite regiuni europene şi care astăzi, spre exemplu este paznicul constituţiei 

germane: la Karlsruhe se află Curtea Constituţională. 

Am avut plăcerea să însoţesc o perioadă destul de lungă acest parteneriat şi să 

întâmpin delegaţii din Karlsruhe la noi în consulat şi am păstrat constant contactul 



cu grupul de prietenie Timişoara – Karlsruhe, iar parte din membrii acestei 

asociaţii mă bucur să-i salut astăzi aici. 

Aseară la filarmonică am deschis şi Zilele Culturii şi Economiei Germane în Banat, 

pe care Consulatul German alături de numeroşi parteneri din spaţiul german – fie 

că vorbim de Germania sau limba germană – le organizează. La bază au stat 

numeroase motive şi ocazii care au dat naştere ideii de a organiza aceste 

evenimente. Pe de o parte sunt multe aniversări şi jubilee în relaţia bilaterală 

România  - Germania – doresc să amintesc doar câteva: 50 de ani de relaţii 

diplomatice, practic nunta diplomatică de aur dintre România şi Germania, 25 de 

ani de la încheierea Acordului de prietenie dintre România şi Germania, 10 ani de 

la aderarea României la Uniunea Europeană – un proces pe care Germania l-a 

sprijinit de la început – este şi unul din motivele pentru care suntem azi aici - , 25 

de ani de la înfrăţirea Timişoarei cu Karlsruhe, dar şi nominalizarea Timişoarei 

pentru Capitală Culturală Europeană, sunt motive care au dus la luarea acestei 

decizii. Cu Zilele Culturii şi Economiei dorim să reamintim şi să consolidăm 

existenţa intensă a relaţiilor culturale şi economice bilaterale dar şi să transmitem 

neîndoios, sprijinul pe care Germania îl acordă Timișoarei de la bun început în 

pregătirile de a deveni Capitală Culturală Europeană în 2021. Doresc să transmit 

acest mesaj în numele tuturor organizatorilor din cadrul Zilelor Culturii şi 

Economiei care activează la Timişoara. 

Aş dori să mulţumesc oraşului Timişoara pentru susţinerea acordată în anumite 

proiecte, însă şi oraşului Karlsruhe, care a ţinut să pună în valoare proiectul de artă 

al artistului Florea, originar din Timişoara şi stabilit în Karlsruhe, care ca 

ambasador al culturii oraşului Karlsruhe doreşte cu ajutorul instalaţiei sale să ne 

pună pe gânduri; şi anume asupra fenomenului deşeurilor din plastic care tinde să 

se amplifice intr-o catastrofă a naturii; o pubelă deschisă invers care simbolizează 

demersurile oamenilor de a scăpa de deşeuri, oricât s-ar încerca însă aruncarea 



deşeurilor, ele se întorc din pubelă. În opinia mea un îndemn pentru reflecţie, 

interesant şi important, care continuă şi iniţiativele tematice ale altor organizaţii de 

mediu sau a Clubului Rotary din Timişoara. Vă rog să încercaţi şi dvs. să aruncaţi 

ceva în pubelă şi veţi vedea ce se întâmplă. Instrucţiunile de folosire vă sunt puse 

la dispoziţie în curtea interioară a Academiei de muzică. 

Zilele Culturii şi Economiei din Banat continuă până în data de 21 iunie, ele se vor 

încheia cu un concert festiv în domul catolic. Vă invit cu drag să participaţi şi la 

celelalte evenimente din cadrul acestor zile. 

Stimate doamne, stimaţi domni, 

Permiteţi-mi în încheiere să revin asupra discursului de aseară al domnului primar 

al oraşului Karlsruhe Frank Mentrup, modificat spontan, în care se pronunţa pentru 

o Europă unită, care şi pe viitor să crească împreună şi respingea ideea unor 

politicieni orientaţi spre menţinerea propriei puteri.  

Fie ca relaţiile bune de înfrăţire dintre Timişoara şi Karlsruhe să dăinuie cât mai 

mult! 

Dl. Dr. Frank MENTRUP:   Stimate domnule Primar Robu, stimaţi angajaţi, este 

o onoare pentru noi să fim prezenţi azi aici la această aniversare mai cu seamă la o 

şedinţă festivă de consiliu local.  O scriitoare austriacă spunea că dacă nu se ştie la 

nunta de argint dacă doi oameni au făcut bine că s-au căsătorit. În cazul nostru 

putem spune că a fost un pas deosebit de bun. Acum 25 de ani nu puteam aprecia 

dacă o astfel de relaţie va fi viabilă în timp, era un pas spre necunoscut. În cazul 

nostru oraşele erau cunoscute prin prisma relaţiilor care existau deja dinainte între 

germanii din Timişoara şi cei din Karlsruhe. Aceste relaţii s-au dezvoltat pentru că 

şi lumea s-a dezvoltat iată că şi noi am devenit membri ai U.E. Acum 25 de ani se 

dorea să se meargă pe un drum al europenizării. Această relaţie are un rol deosebit 

şi trebuie să fie un exemplu pentru Europa zilelor noastre. Nu e doar relaţie politică 

ci e şi una de prietenie care se poate dezvolta foarte repede. Există relaţii şi între 



echipele de fotbal de unde au rezultat prietenii adevărate între sportivi. Anul trecut 

a avut loc o şedinţă în Karlsruhe unde s-a pus problema adâncirii relaţiilor în 

domeniul săsnătăţii. Avem în vedere o colaboare între Spitalul Victor Babeş şi 

spitalele din Karlsrhue. Şi Misiunea Evanghelică de la noi doreşte să se implice în 

aceste acţiuni. Un alt proiect de menţionat este PROCATIM desfăşurat de 

Universitatea Tehnică. Această colaborare are loc şi prin schimbul de studenţi. 

Mulţumirile mele se adresează Prof. Cvindt pentru reuşita acestei colaborări. Avem 

ceva de pregătit pentru anul 2021. Şi Karlsruhe a participat la competiţia pentru 

2021 dar au ieşit din competiţie dar proiectele gândite s-au pus mai apoi în 

practică. Şi aceasta e o ocazie de a fi părtaşi cu aportul nostru la acest proiect. Vă 

mulţumesc, închei spunând că ne uităm spre viitor spre o colaborare cât mai 

fructuoasă.  

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA        SECRETAR 

 

Cons. GABRIELA POPOVICI           SIMONA DRAGOI 


