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DIRECŢIA COMUNICARE 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 

 

SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII – cam .12 

     Componenţa :  - şef serviciu: Adrian Bragea 

   - număr angajaţi : 18 

BIROUL MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR– cam. 24 

       Componenţa :  - şef birou: Iuliana Fruntelată 

- număr angajaţi: 6 

1. Obiectul de activitate al Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii constă în:  

- informarea şi consilierea cetăţenilor în domeniile de activitate ale primăriei: la sediul instituţiei, 
prin intermediul sitului web al acesteia şi telefonic prin intermediul serviciului Call Center; 

- colaborare cu alte servicii ale primăriei în vederea actualizării informaţiilor şi formularelor în 
vigoare care sunt publicate pe site-ul PMT, în Monitorul Primăriei şi care sunt transmise și 
serviciului Call-Center pentru informarea corectă a cetăţenilor, cu sprijinul membrilor 
Compartimentului e-Comunicare și al Compartimentului servicii informatice din cadrul Direcției 
Tehnice; 

- înregistrarea solicitărilor scrise ale cetățenilor: petiții, documentații spre avizare sau autorizare; 

- gestionarea emiterii şi încasării notelor de plată în vederea bunei gestionări a creanţelor 
bugetare; 

- asigurarea eliberării documentaţiilor, adeverinţelor şi avizelor solicitate de către contribuabili 
persoane fizice sau juridice; 

- gestionarea „Sistemului de management al documentelor - Docs Connect” cu privire la 
înregistrări/centralizări/ evidenţe - semnalarea disfuncţionalităţilor şi monitorizarea remedierii 
acestora; 

- înscrierea în audienţă la membrii executivului, la directorii şi şefii de servicii din cadrul 
primăriei; 

- asigurarea comunicării citațiilor și a altor acte de procedură în condițiile Codului de Procedură 
Civilă 

- asigurarea înregistrării şi afișării publicațiilor de vânzare prin licitație publică conform art. 838 
din Legea 134/, noul Cod de procedura civilă; 

- coordonarea activității și asigurarea corespondenței cu Consiliile Consultative de Cartier aflate 
pe raza municipiului Timișoara.  

2.Obiectul de activitate al Biroului Managementul Documentelor il reprezintă: 
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 -gestionarea întregii corespondenţe interne şi internationale care intră  în instituţie prin 
intermediul serviciilor poştale: poştă militară, curier rapid, curieri ai: Tribunalului, Judecătoriei, 
Curţii de Apel şi ai Poliţiei;  

 -urmăreşte şi coordonează desfaşurarea în bune condiţii a serviciului Call Center, a 
corespondenţei  intrate prin poşta electronică-portal;  

 -asigură comunicarea şi urmăreste circuitul documentelor în cadrul institutiei, între instituţie 
şi unitătile sanitare, culturale şi regiile subordonate;  

 -asigură circuitului documentelor între primărie şi alte instituţii, primirea şi expedierea 
corespondenţei întocmite de către direcţiile, serviciile şi birourile primăriei.   

Sinteza activităţii pe anul 2013  

Situaţia numarului  de înregistrări realizate de angajatii Serviciului Relationare Directa  cu 
Cetăţenii şi al Biroului Managementul Documentelor este următoarea: 

Numarul cererilor înregistrate la sediul din C.D. Loga nr. 1: 

Primar  

Viceprimar  Diaconu Dan 

Viceprimar Traian Stoia  

Secretar 

Directia Secretariat General 

Direcţia Asistenta Sociala  

Direcţia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 

Direcţia Comunicare  

Direcţia Dezvoltare 

Direcţia de Mediu 

Direcţia EvidentaPersoanelor 

Direcţia Economică   

Direcţia Tehnică 

Direcţia Politia Locala  

Direcţia Institutii Scolare Medicale Sportive si 
Culturale 

Serviciul Achizitii Publice                                              

Direcţia Urbanism 

3505 

997 

467 

270 

519 

177 

15503 

5000 

2830 

9437   

43 

1631 

12583 

2379 

 2454 

3024 

23606 

3878 
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Serviciul Administrare Fond Funciar   

Serviciul Autoritate Tutelară   

Serviciul Juridic  

Indemnizaţii   

Alocaţii  

Serviciul Resurse Umane  

Biroul Audit 

Biroul Managementul Calităţii 

Comisia de disciplină  

Compartiment Arhivă  

Citaţii Comunicări Instanţe Judecătoreşti 

Diverse  

Publicatii de Vanzare                               

2379  

2432 

3166    

3031 

4473 

242    

138 

8 

384 

 8251 

5000 

161 

Total 117968 

Numărul persoanelor înscrise în audientă este următorul: 

Primar                                                                        

Secretar                                                                      

Viceprimar Dan Diaconu                                  

Viceprimar Traian Stoia                                            

Administrator Public                             

Direcţia Cladiri Terenuri                                           

Direcţia Tehnică                                                        

Instituţia Arhitectului Şef                                         

Direcţia de Mediu                                                      

Serviciul Juridic                                                        

Total                                                                          

202 

149 

102 

378 

 10 

347 

128 

370 

  34 

236 

1956 

 

Biroul Managementul Documentelor a fost implicat în organizarea activităţii serviciului de 
comunicare date Call Center din interiorul instituţiei. Prin acest demers fiecare departament al 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

primăriei şi-a desemnat un funcţionar care furnizează informaţii persoanelor care apelează acest 
serviciu, la numărul de telefon 0256 969. 

Din data de 26.11.2013 Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii a preluat şi realizează 
Publicitatea vânzării, în conformitate cu art. 761 alin 1 şi art. 838 alin. 6 din Noul cod de 
Procedură Civilă. Documentele sunt înregistrate şi afişate la sediul instituţiei precum şi pe site-ul 
oficial al instituţiei pentru a putea fi vizualizate de toţi cetăţenii interesaţi. 

Obiective majore pe anul 2014 

Diversificarea informațiilor existente pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara referitoare la 
documentele necesare precum şi adăugarea unor informaţii conexe noi de uz general  în 
beneficiul cetățenilor orașului.  

Creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a 
asigurării unor relaţii de front office, de informare şi de comunicare de calitate şi prin demersuri 
de simplificare a birocraţiei. 
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BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE 

Biroul Organizare Evenimente are în componenţă un post şef birou şi 5 posturi de execuţie 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI ORGANIZARE EVENIMENTE 

Gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile publice venite 
din partea instituţiilor şi a mass-media; punerea în aplicare a Legii 52/2003 privind transparenţa 
decizională,  pe primul semestru al anului 2013, stabilirea relaţiei cu societatea civilă, ONG-uri şi 
Consilii Consultative de Cartier, organizarea şi monitorizarea evenimentelor şi acţiunilor 
organizate de Primăria Timişoara, tehnoredactarea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara  
a broşurilor informative pentru cetăţeni, pliante, afişe etc pentru promovarea evenimentelor 
municipalităţii, proiecte pentru tineri, susţinerea şi promovarea voluntariatului, constituirea 
Consiliului Consultativ al Minorităților. 

Obiectul de activitate, pe larg:  

- identificarea oportunităţilor de a crea noi evenimente care să devină tradiţie a oraşului;  

- pregătirea evenimentelor festive ale primăriei, la nivel de birou sau în colaborare cu alte 
departamente, instituţii de cultură subordonate (Casa de Cultură a Municipiului) sau instituţii 
publice locale (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Europei, 
Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Târgul de Crăciun , Târgul de 
Paşte, decernarea titlurilor de Cetăţean de Onoare sau a diplomelor de excelenţă);  

- menţinerea relaţiei cu comisia de cultură a Consiliului Local şi cu instituţiile de cultură 
subordonate acestuia: Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely", Teatrul German de Stat, 
Filarmonica "Banatul" şi Casa de Cultură a Municipiului; - monitorizarea evenimentelor 
organizate de instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi 
finanţate de Primăria Municipiului Timişoara, precum şi întocmirea unui raport final de activitate 
asupra evenimentului finanţat;  

- implicarea în pregătirea şi derularea unor proiecte culturale locale devenite deja tradiţie: Bega 
Bulevard, Ziua Europei, Ziua Timişoarei, Târgul de Crăciun, Târgul de Paşte, Festvalul Baroc. 
JazzTM 

- organizarea unor evenimente/manifestări cultural-artistice(festivaluri, târguri, expoziţii , 
saloane, conferinţe, simpozioane, seminarii, workshop-uri şi sesiuni de comunicări) 

- dezvoltarea turismului cultural prin organizarea de programe şi evenimente tematice (istorice, 
culturale, artistice) care să creeze şi să dezvolte proiecte şi parteneriate interne/ externe prin 
dezvoltarea activităţilor de marketing indoor şi outdoor, promovare, publicitate, PR, cerecetare;  

- sprijinirea constituirii Consiliilor Consultative de Cartier, înfiinţate în urma HCL 195/2003, 
participarea la şedinţele acestora împreună cu reprezentanţi ai direcţiilor primăriei, preluarea şi 
comunicarea răspunsurilor la petiţiile primite din partea lor;  

- participarea la şedinţele Comisiei de Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara 

-  pentru primul semestru al anului 2013, organizarea dezbaterilor publice referitoare la proiectele 
de HCL cu impact pentru comunitatea locală; anunţarea în mass-media locală, afişarea 
anunţurilor pe site-ul primăriei (www.primariatm.ro) şi la sediul acesteia; întocmirea procesului-
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verbal de şedinţă şi transmiterea lui precum şi a propunerilor primite, la secretariatul Consiliului 
Local şi la direcţiile iniţiatoare, în vederea unor eventuale modificări şi completări ale proiectului 
de HCL;  

- pregătirea şi editarea "Raportului Primarului Municipiului Timişoara";  

- pregătirea de HCL referitoare la cetăţenii de onoare şi alte proiecte de interes local  

- actualizarea bazei de date referitoare la instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale-ONG;  

- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale;  

- crearea unei baze de date completă, operativă şi permanent actualizată, privind oferta culturală 
şi de divertisment din municipiu şi proximităţi (galerii de artă, expoziţii, spectacole, obiective 
turistice), monitorizarea şi evaluarea diferiţilor indicatori cantitativi şi calitativi ai evenimentelor.  

- monitorizarea mass–media şi comunicarea problemelor semnalate departamentelor responsabile 
de soluţionarea lor;  

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013  

Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în cursul anului 2013 în organizarea mai multor 
evenimente culturale cu un impact deosebit în rândul timişorenilor.  

Evenimentele organizate cu sprijinul nostru au fost mediatizate la nivel naţional şi internaţional, 
contribuind la crearea unei imagini de oraş cultural, a Timişoarei, şi au reuşit să atragă în oraşul 
nostru un număr mare de turişti.  

Astfel, anul 2013 a însemnat pentru timişoreni atât inaugurarea unor evenimente noi cât şi 
continuarea unora care au devenit deja tradiţie.  

Anul trecut Primăria Municipiului Timişoara a organizat prima ediţie a festivalului JAZZ™, în 
Piaţa Victoriei, între 5-7 iulie, unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz din România şi 
nu numai. În cele trei zile de festival au urcat pe scenă nume mari din jazzul mondial: Richard 
Bona, un virtuoz al basului electric, Kurt Elling, unul dintre cei mai importanți vocaliști de jazz, 
David Murray Infinity Quartet featuring Macy Gray, saxofonistul Ilhan Ersahin  alături de trupa 
Istanbul Sessions, toboşarul  Manu Delago şi proiectul Handmade, Hidden Orchestra din 
Edinburgh, Scoţia. 

Încă de la prima ediţie, festivalul s-a bucurat de un enorm succes, prin participarea unui public 
numeros din ţară şi din străinătate. Anul acesta, în perioada 11-13 iulie 2014, va avea loc cea de-a 
doua ediţiel Jazz™. Ne dorim ca această manifestare să devină un reper, şi, totodată o constantă 
în peisajul cosmopolit al Timişoarei, un eveniment care să contribuie, an de an, pe lângă alte 
manifestări culturale de prestigiu, la susţinerea oraşului nostru pentru candidatura la titlul 
„Timişoara – Capitală Culturală Europeană”, pentru anul 2021. Ne propunem să creştem turismul 
cultural şi, astfel, să dezvoltam un eveniment internaţional în spiritul multicultural al oraşului.  

Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Asociaţia Festivalul Baroc a organizat cea de-a 
doua ediţie a Festivalului Baroc  în perioada 14 - 20 octombrie 2013. Evenimentul s-a desfăşurat  
în următoarele locaţii: Piaţa Unirii, Piaţa Operei, str. Mărăşeşti, Piaţa Libertăţii şi Bastionul 
Theresia. Manifestarea a fost, şi se doreşte a fi şi pe parcursul ediţiilor viitoare, un prilej de a 
conştientiza moştenirea culturală bogată pe care o are oraşul Timişoara.  
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Festivalul a pus în valoare multiculturalitatea unică a zonei, a trecut în revistă data de 18 
octombrie, declarată zi de importanţă locală prin HCL 359 din 25.10.2011 şi, totodată, a 
sărbătorit  350 de ani de la naşterea prinţului Eugeniu de Savoya, personalitate care a marcat un 
moment de răscruce în istoria Europei – eliberarea cetăţii Timişoara după 164 de ani de stăpânire 
otomană, în 18 octombrie 1716.  

În urmă cu cinci ani, municipalitatea timişoreană inaugura Aleea Personalităţilor din Parcul 
Central cu un dublu scop: pe de-o parte crearea unui spaţiu dedicat memoriei înaintaşilor, iar pe 
de altă parte, unul educativ destinat generaţiilor tinere, care în acest fel pot învăţa într-un mod 
plăcut mai multe lucruri despre istoria oraşului lor. 

 În 3 august 2013, de Ziua Timisoarei, pe Aleea Personalităţilor a fost dezvelitul bustul lui Ioan 
Românu (fost director al Filarmonicii Banatul, sculptor  Aurel Gheorghe Ardeleanu) şi al lui 
Eduard Pamfil(ctitorul psihiatriei universitare timişorene şi creatorul psihiatriei antropologice 
româneşti, sculptor Luigi –Stefan Varga). În  Parcul Rozelor a fost dezvelit bustul lui  Wilhelm 
Muhle (grădinarul Timişoarei, cel care a realizat parcul Rozelor din Timişoara, parc datorită 
căruia Timişoara a căpătat renumele de "Oraş al parcurilor şi trandafirilor", sculptor: Aurel 
Gheorghe Ardeleanu) . Tot de Ziua Timişoarei, peste 30.000 de oameni au cântat în Piaţa 
Victoriei împreună cu cei mai cunoscuţi artişti ai momentului Ruby, Sore, Delia, Alex Velea, 
Andreea Banică şi Smiley. Manifestările dedicate zilei oraşului au continuat cu spectacole 
folclorice şi cu Festivalul Blues pentru Timişoara. 

Între 06 - 08 septembrie, sărbătoarea canalului Bega a ajuns la cea de-a VI-a ediţie şi a stat sub 
semnul multiculturalităţii. Festivalul Bega Bulevard doreşte, an de an, să atragă atenţia 
timişorenilor asupra importanţei canalului Bega pentru oraş şi asupra posibilităţilor de recreere, 
agrement, sport sau divertisment pe care acesta le oferă. Festivalul a fost gândit astfel încât să 
pună în evidenţă Bega din toate punctele de vedere: estetic, urbanistic, ecologic şi a concentrat, 
pe parcursul celor trei zile, activităţi informative, pentru copii, activităţi culturale şi de 
divertisment.   

Cea de-a VI-a ediţie a debutat cu o parada a ambarcaţiunilor de pe Bega şi a continuat cu un 
spectacol de music hall cu studenţii Facultăţii de Muzică din Timişoara, un concert Teo Milea şi 
jonglerii cu foc cu Shadows Art. Manifestările au continuat şi pe parcursul celorlalte zile. Agenda 
festivalului a cuprins o serie de concerte, spectacole, demonstraţii de navomodele şi numeroase 
activităţi pentru copii, ateliere de desen, pictură, face painting, expoziţii şi standuri de informare 
cu activităţi interactive, culturale şi artistice. Manifestările s-au desfăşurat între Podul Mitropolit 
Şaguna (Tinereţii) şi Podul Traian, în parcul Alpinet, pe malul canalului Bega şi chiar pe apă. Ca 
în fiecare an, mii de timişoreni au participat la concursul tradiţional de răţuşte de plastic care s-au 
întrecut pe Bega. 

În 2013 “Săptămâna mobilităţii”  s-a desfăşurat în perioada 16.09  -  22.09.2013 şi a fost parte a 
unei campanii a Uniunii Europene de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la folosirea 
transportului în comun, a bicicletelor şi a mersului pe jos, în detrimentul transportului auto.  

Cu acest prilej, Biroul Organizare Evenimente a organizat o serie de acţiuni care au promovat 
formele alternative de transport. Ca mijloc principal de realizare a fost propus mersul pe jos sau 
cu bicicleta. 

Manifestările deja tradiţionale, care îmbină latura culturală cu cea comercială în contextul 
sărbătorilor creştine, organizate de Biroul Organizare Evenimente au fost cele două târguri din 
Piaţa Victoriei: Târgul de Paşte şi Târgul de Crăciun.  
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Biroul Organizare Evenimente s-a implicat în organizarea Rugii Timişoarei alături de Casa de 
Cultură a Municipiului, în colaborare cu  asociaţiile de revoluţionari din Timişoara, s-a ocupat de 
organizarea în perioada 16-22 decembrie 2013 a comemorării evenimentelor din decembrie 1989, 
precum şi a spectacolului de Revelion, care a avut loc, ca în fiecare an, în Piaţa Victoriei.  

Biroul Organizare Evenimente analizează propunerile de aprobare a titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara, redactează materialele (referat şi proiect de hotărâre) şi le 
înaintează Consiliului Local. De asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind 
acordarea acestui titlu, Biroul Organizare Evenimente se ocupă de realizarea acestor diplome şi 
de organizarea Şedinţei festive de decernare a lor.  În anul 2013 a fost acordat titlul de Cetăţean 
de Onoare dlui. prof. Băcanu Gheorghe, prin HCL 151/14.03.2013, post-mortem lui Francesco 
Illy, prin HCL 207/ 23.04.2013, post-mortem lui Wilhelm Muhle prin HCL 394/30.07.2013, dlui 
Chester Mornay Williams prin HCL 539/ 22.10.2013, dlui Mircea Opriţa prin HCL 
599/10.12.2013, dlui Victor Cârcu prin HCL 589/ 21.11.2013, dlui Horst Schwoon prin HCL 
598/10.12.2013. 

În luna decembrie a avut loc şi Gala Excelenţei Timişorene, prin intermediul căreia 
municipalitatea a premiat elevii olimpici internaţionali şi  profesorii lor coordonatori, excelenţa 
socio – culturală, au fost acordate premii pentru cele mai bune creaţii literare şi diplome pentru 
elevii de gimnaziu care au obţinut media 10 la învătătură în anul scolar 2012-2013.  

În ceea ce priveşte Consiliile Consultative de Cartier, în luna ianuarie 2013, în premieră 
naţională, Primaria Municipiului Timişoara a cumparat freze pentru deszăpezire pe care le-a dat 
cu titlu gratuit celor 19 consilii consultative de cartier. Frezele au costat 2.000 lei bucata iar 
fiecare consiliu consultativ a  trebuit să-şi asigure doar combustibilul necesar dar în acest fel a 
fost eliminată munca fizică de curăţarea a zăpezii. Pe parcursul anului 2013, Consiliile 
consultative de cartier cu sprijinul Casei de Cultură a Municipiului şi coordonarea 
reprezentantului primăriei au sărbătorit Zilele cartierului după cum urmează:  

- Consiliul consultativ de cartier Cetate în cursul lunii aprilie 2013; 

- Consiliul consultativ de cartier Ghiroda Nouă – 17-18.08.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Plopi-Kuncz 29-30.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Calea Martirilor - 15-16.06.2013 

-  Consiliul consultativ de cartier Freidorf- 30.08-01.09.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Steaua-Fratelia- 8-9.06.2013 

- Consiliul consultativ de cartier Blaşcovici - 8-10.11.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Ronaţ - 17-18.08.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Mehala  13-14.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Circumvalaţiunii -13-14.06.2013  

- Consiliul consultativ de cartier Calea Aradului- 23-24.06.2012 

- Consiliul Consultativ de cartier Fabric- 19-21.07.2013  



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

Ca urmare solicitărilor cetăţenilor din zona Damboviţa, Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara a aprobat prin HCL 586 din 21.11.2013 noua delimitare a zonelor Consiliilor 
Consultative de Cartier şi înfiinţarea Consiliului Consultativ de Cartier Damboviţa, care şi-a ales 
forul de conducere în data de 20.12.2013. 

În plus,  investiţiile şi lucrările majore din cartiere au fost monitorizate prin întâlniri cu cetăţenii, 
care au avut loc periodic în mai multe zone ale oraşului; reprezentanţii Biroului Organizare 
Evenimente au participat la aceste întâlniri, pentru a prelua şi transmite Direcţiilor Primăriei spre 
rezolvare problemele ridicate de locuitori. 

În mod constant a fost facută monitorizarea finantărilor nerambursabile conform HCL 384/ 
05.07.2013 a proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local 
al Municipiului Timişoara pt activităţi non-profit de interes local, pe anul 2013 şi HCL 385/ 
05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la 
bugetul local al Municipiului Timişoara pt activităţi non-profit de interes local, pe anul 2013. 

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să creeze şi în anii următori evenimente culturale de 
amploare şi să stimuleze viaţa culturală a cetăţii în toate formele ei, parte a efortului de a obţine 
titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.  

În cadrul Direcţiei Comunicare există şi Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) 
este o structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe 
lângă Primăria Municipiului Timişoara. (art. 1), derulându-şi activitatea în conformitate cu HCL 
nr. 243/23.04.2013. CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, 
care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea 
aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Principalele domenii de lucru 
abordate de CCPT sunt următoarele: 

a) cultură; 

b) educaţie şi formare; 

c) ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; 

d) participare şi activităţi de voluntariat; 

e) sport, sănătate şi mediu; 

f) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii. 

Până în prezent au avut loc mai multe şedinţe în cadrul Consiliul Consultativ pe Probleme de 
Tineret. 

Ajuns deja la cea de a III-a ediţie, Proiectul „Tinerii decid”, care a început în anul 2010 ca o 
iniţiativă a Primăriei Timişoara, Fundaţiei Vest pentru Jurnalism şi Consiliului Consultativ de 
Cartier Fabric, în parteneriat cu Liceul “William Shakespeare” şi Consiliul Regional din 
Piemonte – Italia, are ca scop creșterea gradului de implicare a tinerilor din învăţământul 
preuniversitar timișorean în soluţionarea unor probleme de interes comunitar, la nivelul 
cartierelor municipiului. Obiectivul principal este elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui 
proiect-cadrul de soluţionare a unei probleme de interes comunitar, identificată la nivelul 
cartierului. În cadrul celei de a III-a ediţii a Proiectului „Tinerii decid”, în luna decembrie 2013, 
în Sala de Consiliu din clădirea administraţiei locale timişorene, a avut loc susţinerea publică a 
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lucrărilor depuse în cadrul Proiectului „Tinerii decid”. După susţinerea publică a lucrărilor, a avut 
loc procesul de jurizare. Clasamentul a fost următorul: 

Premiul I: Liceului Teoretic „William Shakespeare” 

Premiul II: Liceului Teoretic „Grigore Moisil” 

Premiul IIII: Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” 

Pe ultimul loc s-a situat Colegiul Tehnic „Azur”, însă şi acesta a primit un premiu „de consolare”. 
Toţi participanţii au fost premiaţi, fie participând la o excursie externă ori internă, fie primind 
câte o sumă de bani.  

Tot în luna decembrie 2013, a avut loc, in sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara 
şedinţa de constituire a Consiliului Local al Tinerilor Timişoara (CLTTM), mandatul 2013-2015.  

Re-Play este un proiect european ce vizează respectarea drepturilor copilului, cu referire directă 
la Art. 31 din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. În acest sens, putem afirma 
faptul că promovarea şi aplicarea dreptului la joacă - pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 16 
ani - reprezintă esenţa proiectului Re-Play.Menţionăm faptul că, în conformitate cu Art. 2, 
paragraful din Legea nr. 350/21.06.2006, supranumită „Legea tineretului”, „cetățenii cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 35 de ani” sunt numiți „tineri”. Unul dintre partenerii proiectului a fost 
Institutul Intercultural Timișoara (IIT). În cadrul proiectului, s-au realizat: 

• identificarea şi descrierea unor bune practici în cele 8 ţări partenere (Italia, Marea 
Britanie, Irlanda, Polonia, Germania, Franţa, Belgia, România) 

• realizarea unei sensibilizări generale pentru a asigura o aplicare reală a dreptului la joacă 
• comunicarea mai eficientă cu privire la dreptul la joacă 
• constituirea unei reţele de oraşe-pilot pentru a promova art. 31 din Convenţia ONU cu 

privire la drepturile copilului.  

Administrația timișoreană,  a participat la discuțiile concluzive, precum și la conferința finală a 
proiectului, ce au avut loc la Parma, la jumătatea lunii februarie 2013. 

Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener la proiectul intitulat „Fit for Future”, 
finanţat în cadrul programului european TINERET ÎN ACŢIUNE. Liderul proiectului este 
„SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din Saxonia (FZU)”, din oraşul 
Chemnitz din Germania. Schimbul a avut loc în perioada 26.06-07.07.2013 în oraşul Chemnitz 
din Germania. Proiectul a constat în participarea unor tineri - cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 ani 
implicaţi în viaţa civică a oraşului a Municipiului Timişoara, la un schimb european de tineri. 
Considerăm că deplasarea în oraşul german Chemnitz a reprezentat un succes, întrucât: 

• tinerii participanţi au putut cunoaşte tineri de aceeaşi vârstă, având preocupări similare, 
din alte ţări 

• participanţii din partea administraţiei locale timişorene au putut realiza o vizită de 
documentare într-o instituţiei similară din Germania, într-un oraş cu aproximativ acelaşi 
număr de locuitori 

• atât d-na Pia Sachs, în calitate de reprezentant al administraţiei locale germane, cât şi 
responsabilii de colaborare din cadrul Solaris – fundaţia care a coordonat proiectul – şi-au 
exprimat intenţia de a continua colaborarea de tineret, însă în cadrul unor proiecte mai 
ample. 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

Pe tot parcursul 2013 în cadrul Direcţiei Comunicare a PMT şi-au derulat activitatea doi voluntari 
ce au împlinit de curând 18 ani. Aceştia au fost implicaţi în mai multe activităţi de tineret 
realizate de administraţia locală timişoreană, activând inclusiv în Consiliul Consultativ pe 
Probleme de Tineret. 

În luna octombrie 2013 a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, ședința de 
constituire a Consiliului Consultativ al Minorităților. Sugestia înființării acestei structuri 
organizatorice aparține reprezentanților UDMR, idee la care Conducerea administrației locale 
timișorene a aderat pe deplin. Urmare a acestui fapt, membrii principalelor minorități din zona 
Banatului au fost invitați la o primă întâlnire, cea de constituire. Următoarele minorităţi etnice au 
dat curs invitației: 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

Forumul Democrat al Germanilor din Banat 

Uniunea Ucrainienilor 

Uniunea Bulgară 

Uniunea Sârbilor din România 

Cehia / Consulatul Cehiei 

Comunitatea italiană / Confindustria România, Timiș 

Comunitatea evreilor 

Intenția municipalităţii a fost aceea de a realiza o structură organizatorică asemănătoare celor 
deja existente: Consiliul Seniorilor, Consiliul Consultativ al Tinerilor, Consiliile de Cartier. Noua 
structură se doreşte a funcționa pe baza unui regulament de organizare și funcționare, în cadrul 
acestuia urmând a fi stabilite zonele de interes, de competență, structura organizatorică, modul de 
conducere și funcționare, precum și toate celelalte detalii cu caracter administrativ. Aceste 
aspecte urmează a fi dezbătute în cadrul următoarelor întâlniri. 

La sfârşitul anului 2013, la iniţiativa unui grup de tineri timişoreni, au început discuţiile cu privire 
la Open Data, sub aspectul juridic, administrativ, procedural, necesarului (logistic, uman, finaciar 
etc.), precum şi timpilor de realizare. Organizatiile Open Data care activează la nivel central 
doresc să transforme experienţa Timişoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare şi pentru alte 
oraşe. În acest sens, a avut loc cu frecvenţă săptămânală o serie de întâlniri cu privire la seriile de 
date cu caracter deschis care vor fi publicate pe portalul date.gov.ro, precum şi la procedurile de 
lucru. Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de 
autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să 
folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.Parteneriatul pentru o 
Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) este un acord internaţional ce vizează 
angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor 
tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea 
şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise. 

În anul 2013, Biroul Organizare Evenimente a preluat de la instituţii publice, ONG-uri, mass-
media şi persoane fizice un număr de 158 solicitări scrise făcute în baza Legii 544 / 2001 a 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

liberului acces la informaţiile de interes public, la care au fost formulate răspunsuri ca urmare a 
informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei. Aceste solicitări au vizat: 

- utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) – 46; 

- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 21; 

- acte normative, reglementări – 14; 

- activitatea liderilor instituţiei –7; 

- informaţii privind modul de aplicare a Legii 544 / 2001 – 3; 

-altele (detalii privind situaţiile juridice, terenuri, locuinţe, liste, detalii privind procesele 
Primăriei Municipiului Timişoara) – 67. 

Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil a fost de 152 alte 6 solicitări făcând parte 
din categoria informaţiilor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, conform Legii 544/2001, 
art.12 lit. d.  

În privinţa Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pe parcursul 
anului 2013 Biroul Organizare Evenimente  din cadrul Direcţiei Comunicare a organizat 2 
întâlniri pentru dezbaterea publică a 3 proiecte de hotărâre , invitaţi fiind ONG-uri, asociaţii şi 
reprezentanţi ai societăţii civile; aceste dezbatei fiind organizate la iniţiativa municipalităţii. Au 
fost supuse discuţiilor proiecte referitoare  la sistemul de parcare utilizat in Municipiul Timisoara, 
chiriile percepute de Municipalitate precum şi dezvoltarea urbana. 

Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afişarea anunţurilor, publicarea pe site-ul Primăriei şi prin 
presa locală, Biroul Organizare Evenimente a invitat în mod special persoanele fizice şi juridice 
direct interesate  de subiectele discutate, precum şi reprezentanţii consiliilor consultative de 
cartier. La aceste întâlniri publice au participat peste 100 de persoane. 

În cadrul dezbaterilor, precum şi ca urmare a consultării de către timişoreni a proiectelor înaintate 
Consiliului Local, Biroul Organizare Evenimente  a centralizat în 2013 un număr de 26 de 
recomandări verbale şi scrise din partea cetăţenilor, a unor asociaţii şi fundaţii sau societăţi 
comerciale. 

3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2014  
Obiectivul principal al Biroului Organizare Evenimente  este promovarea imaginii şi prestigiului 
municipiului Timişoara ca organizator de manifestări emblematice cu caracter de masă.  
Organizarea şi gestionarea operativă a evenimentelor şi festivitatilor devenite tradiţionale, 
dezvoltarea agendei de evenimente culturale tradiţionale şi introducerea de noi proiecte, 
îmbunătăţirea accesului la finanţare prin intermediul agendei de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. 

Conform obiectivelor municipalităţii pentru anul 2014, Biroul Organizare Evenimente continuă 
promovarea imaginii şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara în vederea pregătirii 
candidaturii pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, asigurarea unei 
administraţii eficiente şi eficace în condiţii de legalitate şi transparenţă în raport direct cu 
creştetea gradului de satisfacţie a cetaţenilor cu privire la serviciile furnizate, ca urmare a 
implementării sistemului de management, reducerii birocraţiei, creşterii operativităţii, asigurării 
unor relaţii de informare şi comunicare de calitate. 
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COMPARTIMENTUL DE PRESĂ 

Relaţia cu presa locală şi naţională este una deosebit de important, deoarece este esenţială în 
realizarea unei corecte şi rapide informări a cetăţenilor. Această relaţie este menţinută prin 
intermediul conferinţelor de presă, al comunicatelor de presă şi al ieşirilor pe teren pentru 
prezentarea diferitelor proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate ale administraţiei locale. 
Conferinţele de presă, de regulă, se desfăşoară o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 
11.00,dar ele se organizează şi atunci când este necesară informarea în timp util a timişorenilor, 
fapt pentru care în anul 2013 au fost organizate mai mult de o conferinţă de presă pe săptămână. 
În total, fost organizate în anul 2013 de către Compartimentul de Presă un număr de 135 de 
conferinţe şi briefing-uri de presă cu diferite teme, la care au luat parte jurnaliştii din presa locală 
şi centrală, 
accesul fiind liber şi fiind pregătită documentaţia aferentă: comunicate de presă, prezentări de 
proiecte, informări publice. Comunicatele de presă sunt redactate zilnic şi sunt menite să 
informeze mass-media, dar şi comunitatea locală direct asupra activităţilor curente din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara, numărul acestora crescând pe măsură ce activităţile 
municipalităţii s-au diversificat. Începând din 11 martie 2003, comunicatele de presă sunt postate 
şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara. Comunicatele sunt transmise 
redacţiilor, precum şi tuturor celor interesaţi prin intermediul poştei electronice (e-mail), iar la 
cerere şi prin fax. Astfel, în semestrul II al anului 2012 au fost postate pe site-ul primariatm.ro un 
număr de 1108 communicate de presă ale Primăriei Municipiului Timişoara, serviciilor din 
subordine, anunţuri publice ale societăţilor comerciale de utilităţi publice din subordinea 
municipalităţii, invitaţii la diferite evenimente. 
Au fost organizate pentru presă 32 ieşiri pe teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, proiecte 
sau investiţii în derulare ale municipalităţii. Aceste evenimente de presă au fost organizate în 
măsuraîn care a existat un interes crescut din partea mass-media pentru un anumit subiect, iar o 
simplăprezentare a acestuia în cadrul unei conferinţe de presă sau prin intermediul unui 
comunicat de presănu era suficientă. De asemenea, reprezentanţii Compartimentului de Presă au 
luat parte la derularea evenimentelor anunţate la care a fost invitată presa şi la care Primăria şi 
Consiliul Local au fost coorganizatori, sau la manifestări culturale ale instituţiilor de cultură din 
subordine, la care au luat parte şi reprezentanţi ai presei. 
Pe lângă comunicate, conferinţe de presă, organizarea unor ieşiri pe teren sau participarea la 
diverse evenimente, ne confruntăm cu un mare număr de solicitări din partea mass-media care 
vizează diferite alte subiecte. Compartimentul de Presă s-a ocupat şi de redactarea ziarului 
Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, care apare lunar. Dacă în decembrie 2002, 
Monitorul Primăriei Timişoara avea doar patru pagini, în momentul de faţă formatul său a ajuns 
la 16 pagini. Monitorul Primăriei Timişoara este distribuit lunar în mod gratuit în casele 
timişorenilor. Acţiunea de tipărire a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, ziarul 
Primăriei, a fost demarată în ideea unei mai bune informări a cetăţenilor municipiului cu privire 
la activităţile Primăriei şi Consiliului Local Timişoara, dar şi pentru a încuraja iniţiativele 
societăţii civile, a promova istoria şi trecutul oraşului, a scoate la lumină oameni cu adevărat 
excepţionali care fac cinste Timişoarei. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, în mod 
progresiv, de la an la an, a fost mărit atât numărul de pagini şi implicit volumul informaţiilor. În 
momentul de faţă formatul publicaţiei este: A3, alb –negru, hârtie de ziar, 16 pagini, apariţie 
lunară, distribuţie gratuită la cetăţeni, în cutia poştală. 
Tirajul actual este de 125.000 de exemplare. Este editat în conformitate cu legislaţia actuală, care 
impune publicarea hotărârilor de consiliu local. De la 1 august 2011, odată cu sărbătorirea 
apariţiei numărului 100 din seria nouă a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, 
timişorenii pot actualiza şi varianta online a ziarului pe www.primatiatm.ro. Spre deosebire de 
vechiul format, in noul format se vor face actualizări zilnice cu informaţii nu doar din 
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administraţie, ci şi despre viaţa consiliilor de cartier, a societăţii civile, personalităţi de marcă ale 
Timişoarei, momente remarcabile din istoria oraşului. Formatul existent oferă o variantă atractivă 
a ziarului municipalităţii spre o mai bună informare a acelor care preferă internetul în locul 
ziarului de hârtie. 
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COMPARTIMENT  E-COMUNICARE 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are în componenţă 2 posturi de execuţie, dintre care un post de 
execuţie ocupat şi unul vacant. 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul e-Comunicare are ca obiect de activitate şi comunicarea electronică cu cetăţenii. 
Acest lucru se concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului 
www.primariatm.ro şi gestionarea reţelei de infochioşcuri.  

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 

Activitatea de comunicare electronică cu cetăţenii: 

Portalul web al Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro, conţine trei secţiuni: 
Primăria, Monitorul şi Timişoara. Portalul este constituit din mai multe aplicaţii online ce au ca 
scop crearea unui mijloc de informare electronic cu cetăţenii, în timp real, despre activitatea 
administraţiei publice locale, oferirea de servicii online precum şi crearea unei arhive de 
informaţii despre oraşul Timişoara utile cetăţenilor, turiştilor şi oamenilor de afaceri. Dovada 
utilităţii acestui portal, constă în faptul că site-ul www.primariatm.ro, conform www.trafic.ro, la 
Categoria Regional ocupă locul 50 în topul audienţei pe luna decembrie 2013. 

În anul 2013, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 
 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 
2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012; 
3. S-au publicat planurile urbanistice de detaliu şi zonale care au fost supuse dezbaterilor 

publice, anunţuri de achiziţii publice, certificate şi autorizaţii de construire, comunicate de 
presă, şi alte informaţii de interes public. 

4. S-au realizat două site-uri pentru târgul de Crăciun şi de Paşte prin intermediul căruia 
cetăţenii au fost informaţi despre evenimente şi activităţi organizate în cadrul târgului; 

5. S-a continuat şi în anul 2013 cu transmiterea online a şedinţelor Consiliului Local 
Timişoara şi a altor evenimente importante pentru municipiul nostru pe portalul instituţiei, 
www.primariatm.ro; 

6. S-a continuat cu administrarea Monitorul online a Primăriei Municipiului Timişoara, ziar 
online care se actualizează zilnic cu informaţii despre activitatea primăriei şi a Consiliului 
Local Timişoara. 

7. În decembrie 2012, s-a finalizat obicetivul de investiţii “Sistem de informare şi 
comunicare facil pentru cetăţeni – panouri informative”, proiect finanţat prin Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană. 
Valoarea obiectului de investiţie este de 4.522.865,03 lei. Prin acest proiect s-a realizat o 
reţea de 29 de panouri informative care afişează în timp real informaţii despre activitatea 
Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara şi totodată s-a 
îmbunătăţit servicii electronice oferite atât cetăţenilor municipiului cât şi persoanelor care 
vin sau tranzitează oraşul Timişoara; 

8. În 2013 s-a semnat un contract de service şi intreţinere curentă a sistemului de informare 
şi comunicare facil pentru cetăţeni- panouri informative, contract de prestari servicii nr. 
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80/ 15.07.2013,  în valoare de 3000 lei fara TVA, abonament lunar, si  250 lei/ora fără 
TVA,  pentru prestaţiile la cerere, durata contractului este de 12 luni. 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2014 

Pentru anul 2014 ne-am propus ca, în concordanţă cu obiectivele majore ale instituţiei, să 
continuăm îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţia publică locală, să asigurăm 
servicii de informare şi documentare accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul 
Web. 
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COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 

            

1. Compartimentul Centrul de Informare Turistică în cadrul Direcţiei Comunicare, şef – Director 
Direcţia Comunicare – Alina Pintilie  

2. Compartiment Centrul de Informare Turistică: 2 angajaţi (personal contractual)  

3. Obiectul de activitate: 

Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în  promovarea turistică a 
municipiului Timişoara prin oferirea de servicii informaţionale referitoare la obiective turistice 
din Timişoara şi din zona Banatului, unităţi de cazare, unităţi gastronomice,  calendarul 
evenimentelor culturale, posibilităţi de transport, agenţii de turism, posibilităţi de petrecere a 
timpului liber, informaţii privind serviciile de închirieri auto, servicii de ghidaj în oraş şi în zonă, 
etc. 

În acest sens Centrul de Informare Turistică editează şi distribuie materiale de promovare, 
colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic sau conex, participă la seminarii, târguri 
naţionale şi internaţionale de turism. 

În cadrul infocentrului au loc diverse evenimente culturale - expoziţii de pictură, grafică, 
fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2013: 

Pe parcursul anului 2013, principalele activităţi derulate de Compartimentul Centrul de Informare 
Turistică au fost următoarele: 

- În primul trimestru al anului 2013 Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare 
Turistică, a participat la cel mai mare târg de turism din lume, ITB Berlin, în perioada 5 - 10 
martie 2013.  

La ITB Berlin 2013 au participat peste 10.000 de expozanţi din 188 de ţări şi peste 100.000 de 
vizitatori. Timişoara a participat cu un stand în cadrul standului României şi a promovat turismul 
local. Au fost purtate discuţii cu specialişti în turism pentru eventuale colaborări, pentru a include 
Timişoara în destinaţii turistice şi cu numeroşi vizitatori, care au pus întrebări despre atracţii din 
Timişoara şi din împrejurimi, posibilităţi de cazare, stabilirea de trasee turistice. Participarea a 
fost şi o oportunitate pentru a pune bazele unor schimburi de experienţă şi colaborări pentru 
proiecte viitoare ale Timişoarei. Cu această ocazie au fost elaborate broşuri de prezentare a 
oraşului în limba engleză (3000 buc.) şi fly-ere cu evenimentele culturale organizate în oraş în 
2013 în engleză şi germană (3000 buc.).  

- În perioada 14 – 17 noiembrie Municipiul Timişoara a participat cu stand propriu la Târgul de 
Turism al României de la Bucureşti, acţiune în cadrul căreia a fost promovat oraşul, cu atracţiile 
sale turistice şi cu evenimentele culturale marcante, ce au loc an de an în Timişoara – festivaluri, 
evenimente artistice. 
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- Centrul de Informare Turistică a participat cu materiale de promovare a Timişoarei în cadrul 
unui eveniment organizat de către Instituţia Prefectului la Muzeul Satului Bănăţean cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Europei.  

- În 11 aprilie 2013 Centrul de Informare Turistică a participat la Conferinţa de lansare a 
proiectului „BanaTour – Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru 
beneficiul comunităţilor locale”, care s-a desfăşurat în Sala de Consiliu a ADR Vest Timişoara. 

- A fost implementat la nivel de compartiment Sistemul de Control Intern Managerial. 

- Centrul de Informare Turistică a retipărit pliantul „Timişoara – harta şi atracţiile turistice”, în 
limbile română, engleză, germană, în tiraj de 7000 buc. şi pliantul „Obiective turistice din 
Timişoara şi Banat” în limbile română, engleză, germană, în tiraj de 5000 buc. 

- Centrul de Informare Turistică a participat la  Festivalul „Bega Bulevard”, desfăşurat în 
perioada 6-8 septembrie 2013, ocazie cu care au fost realizate 5000 buc. broşuri „Podurile 
Timişoarei peste Bega” şi 5000 buc. pliante „Bega”, în limba română.  

- Proiectul „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 
Timişoara” depus la Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului în 06.06.2012, nr. de înregistrare 
V/3/5/5.3/C/751/06.06.2012 (COD SMIS 42315) în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
Operaţiunea – „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora” a ajuns în ultima etapă de evaluare la Organismul Intermediar al POR. 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţii culturale din Timişoara, de la care a 
primit şi distribuit materiale de promovare privind evenimentele culturale desfăşurate în oraş. De 
asemenea evenimentele au fost înscrise în agenda evenimentelor culturale, pe website-ul 
www.timisoara-info.ro. 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu alte centre de informare turistică din ţară, de la 
care a primit diverse materiale de promovare, pe care le-a distribuit în cadrul  Centrului de 
Informare Turistică. 

- În anul 2013 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de peste 14.200 de vizitatori, 
aproximativ acelaşi număr ca şi în 2012, vizitatori care au primit informaţii turistice şi materiale 
de informare turistică. 

- De asemenea cu scopul informării şi promovării turistice Centrul de Informare Turistică a 
distribuit materiale de promovare a oraşului şi în cadrul a numeroase workshopuri, conferinţe şi 
congrese organizate în Timişoara, de către alte organizaţii, care au făcut solicitări în acest sens.  

- În anul 2013 în cadrul Centrului de Informare Turistică au fost organizate 12 expoziţii de 
fotografie şi pictură cu tematică turistică din zona Timişoarei şi a Banatului: 

12.2012-10.01.2013 – “Expoziţia de icoane  pe sticlă“ – studenţi ai Facultăţii de  

                          Arte şi Design, Universitatea de Vest din Timişoara. 

15.01 - 15.02 - “Popas în Banat“ - expoziţie foto - Alexandru Cătălin, Balint Andrei,  
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                          Ponoran Vlad Răzvan, Popovici Adrian şi Rotaru Izabela. 

20.02 - 20.03 - “Bucuria Zăpezii“ - expoziţie foto - Marcel Neag şi Adrian Paul 

      20.03 - 10.04 - “Lumină şi întuneric“ - expoziţie foto - Asociaţia Speologică Prusik  

                                Timişoara. 

12.04 - 12.05 - “Cicloturism în Banat“ - expoziţie foto - Bogdan Alupei, Andrei  

                          Balint, Ioan Emil Botescu, Dorin Claici, Cătălin Gavrilă, Daniel  

                          Humelnicu, Alin Neamţu, Marcel Savu, Adrian Teghiu şi Carol Varga. 

20.05 - 19.06 - “Păduri virgine în Munţii Ţarcu“ – expoziţie foto – Asociaţia 

                         Altitudine-Alin Drăguşin, Octavian Radu Topai, Camelia Băluţescu,  

                         Călin Ţâru, Alin Ciprian Ciulă şi Adina Moşincat 

 20.06 - 30.07 - “Timişoara - Cycle Chic“ – expoziţie foto - Valentin- Pokus Alex, Simona  

                         Bora şi Ceaucă Florian Cătălin 

 1.08 - 31.08   - “Timişoara şi aproape de ea“ - expoziţie de pictură- Asociaţia Romul  

                          Ladea - Lăzărescu Sanda Livia 

 1.09 - 30.09  - “Turism alternativ, sportiv şi de aventură“ - expoziţie foto - Enduromania 

 1.10 -   3.11  - “Timişoara  - a lu GraPa“  - expoziţie de pictură - Lucaci Graţian Păsărariu 

 4.11 - 4.12    - “Timişoara-dragostea mea“ - expoziţie de pictură  - Asociaţia Romul Ladea   

                       - Valeriu Leia 

 5.12 - 10.01.2014 - “Anotimpuri timişorene“ - expoziţie de acuarelă - Cristina Renard 

 

- Centrul de Informare Turistică a făcut publicitate în revista Wizzair ediţia octombrie/noiembrie 
2013 pentru evenimentele care marchează Serbarea Crăciunului şi a Anului Nou în Timişoara  

-  S-a continuat colaborarea în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing. 

- Timişoara a fost recunoscută ca o destinaţie turistică europeană importantă şi a fost inclusă pe 
pagina web www.europeanbestdestinations.org 
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BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

1. OBIECTIV GENERAL:  

Biroul Relaţii Internaţionale are ca obiectiv general iniţierea, gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor 
de cooperare internaţională ale Municipiului Timişoara. 

2.   STRUCTURA BIROULUI 

În cursul anului 2013 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei Comunicare. 

3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 

Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, 
funcţionar public şi 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2013:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 3 posturi de execuţie, 
funcţionari publici de diferite specialităţi; 

- posturi vacante: 2 posturi de execuţie, funcţionari publici. 

Şef Birou: Diana Donawell 

4.   OBIECTUL  DE ACTIVITATE 

a) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite şi 
partenere; 

b) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din 
Europa şi de pe alte continente; 

c) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele de oraşe şi 
organizaţii europene şi internaţionale; 

d) asigură relaţiile de cooperare ale Primăriei Municipiului Timişoara cu reprezentanţe 
străine în România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 

e) propune Primarului iniţierea de Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii 
necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; 

f) are atribuţii în  procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 

 

5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013 

5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI 
PARTENERE, CU REŢELE DE ORAŞE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

5.1.1 ACŢIUNI CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE 
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În baza acordurilor de înfrăţire, în cursul anului 2013 cu oraşele înfrăţite Graz, Mulhouse, 
Karlsruhe, Faenza, Rueil-Malmaison, Szeged, Gera, Novi Sad şi Cernăuţi au avut loc acţiuni şi 
schimburi în diverse domenii de activitate. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşele înfrăţite Graz, Mulhouse, Faenza, Karlsruhe, Rueil-
Malmaison şi Treviso au susţinut demersurile Timişoarei de a accede la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale municipiului Timişoara 
dedicate acestui proiect. 

GRAZ/ AUSTRIA 

Cu oraşul Graz, în cursul anului 2013 au avut loc schimburi în domeniul administrativ, cultural şi 
al mediului. 

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Culiţă Chiş, director 
executiv, Direcţia Tehnică, s-au deplasat la Graz pentru a participa la prima întâlnire de lucru a 
Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la Strasbourg, organizată de oraşul Graz în 
perioada 29-30 ianuarie. În continuarea evenimentului, în perioada 30-31 ianuarie, a avut loc şi o 
conferinţă având ca tematică e-mobilitatea.  

Ca urmare a invitaţiei Primarului oraşului Graz, dl. Siegfried Nagl, în perioada 8-10 iulie 2013, 
dl. primar Nicolae Robu, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public, s-
au deplasat în oraşul austriac înfrăţit cu Timişoara pentru a participa la ceremonia de semnare a 
noii Înţelegeri de înfrăţire dintre oraşe, care prevede extinderea colaborării existente şi pentru 
discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare dintre oraşe. 

În 2013, oraşul Graz a lansat un concurs pentru o bursă pentru literatură „Scriitor al oraşului 
Graz”, la concurs putându-se înscrie şi scriitori din Timişoara. Informaţiile despre concurs au fost 
postate pe site-ul Internet al Primăriei Municipiului Timişoara. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Graz a susţinut demersurile Timişoarei de a accede la 
titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale municipiului 
Timişoara dedicate acestui proiect. 

MULHOUSE / FRANŢA 

Cu oraşul Mulhouse, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniile administrativ, 
social, tineretului şi cultural. 

 

În perioada 16-18 mai 2013 asociaţia CRIES – Centrul de Resurse pentru Initiaţive Etice şi 
Solidare din Timişoara a organizat conferinţa internatională „Mobilizarea resurselor locale pentru 
dezvoltarea unei societăţi incluzive” în cadrul proiectului „Rolul dialogului social în dezvoltarea 
incluziunii sociale active”.  

Asociaţia CRIES coordonează acest demers din 2009 având ca parteneri instituţionali Primăria 
Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara. Acest proiect 
se înscrie în cadrul unei iniţiative pilot europene, lansate de Consiliul Europei, care vizează 
dezvoltarea teritoriilor de coresponsabilitate, în cadrul căreia Timişoara şi Mulhouse colaborează 
din anul 2007. Întrucât reprezentanţii oraşului Mulhouse nu au putut participa la conferinţă au 
trimis o prezentare şi informaţii privind demersurile realizate în această privinţă la nivelul 
oraşului Mulhouse. 
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În data de 21 iunie 2013, grupul muzical „Mouse DTC” din Mulhouse a participat la Sărbătoarea 
Muzicii, organizată de Institutul Francez din Timişoara în colaborare cu Primăria Municipiului 
Timişoara. 

În perioada 8 -19 iulie 2013, o studentă de la Facultatea de Ştiinţele Comunicării din cadrul 
Universităţii Robert Schumann din Strasbourg, originară din oraşul Mulhouse, a efectuat un 
stagiu de practică în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Stagiul s-a concretizat într-o serie 
de fotografii, precum şi într-un material de prezentare al oraşului, realizat în limba franceză, 
potenţialii săi beneficiari fiind tinerii de limbă franceză care vor dori să afle mai multe despre 
Timişoara. 

În perioada 4-8 decembrie 2013 la Mulhouse a avut loc cea de-a 3-a ediţie a Festivalului 
« Pământul Noilor Posibilităţi » pe teme de inovare. Acesta a constat în organizarea unei 
expoziţii de cărţi poştale special concepute pentru această ocazie, pe care cetăţeni din toate 
generaţiile provenind din diverse medii şi-au exprimat visele privind viitorul. Timişoara a 
participat la acest proiect trimiţând mai multe cărţi poştale. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Mulhouse a susţinut demersurile Timişoarei de a 
accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

FAENZA / ITALIA 

Cu oraşul Faenza, în cursul anului 2013 au avut loc schimburi în domeniul social, cultural, 
administrativ. 

În data de 13 iunie 2013, o delegaţie din oraşul Faenza, condusă de dl. Francesco Pasi, 
reprezentant al Primăriei oraşului Faenza, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la 
şedinţa Consiliului Director al Casei Faenza. 

 De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Faenza a susţinut demersurile Timişoarei de a accede 
la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

KARLSRUHE/ GERMANIA 

Cu oraşul Karlsruhe, în cursul anului 2013, au avut loc diverse schimburi în domeniul 
administrativ, cultural, sportiv şi universitar. 

În perioada martie – aprilie 2013, GEDOK – Asociaţia Artistelor din oraşul Karlsruhe a organizat 
la Karlsruhe - cu sprijinul Primăriei oraşului Karlsruhe şi al Primăriei Municipiului Timişoara - o 
expoziţie cu lucrările a patru artiste timişorene. 

În data de 28 aprilie 2013, a fost primită la Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe cu ocazia 
celei de-a 8-a ediţii a Raliului Allgau-Orient. Cei şase membri ai echipajului au pornit din 
localitatea Oberstaufen şi au traversat Europa de Est continuând drumul până în Iordania. Raliul 
Orient, prin acţiunile oraşului Karlsruhe, sprijină proiectul social al World Food Program al 
Naţiunilor Unite. 

În perioada 20 - 22 iunie 2013, dl. primar Nicolae Robu şi dl.Sorin Drăgoi, administrator public 
al Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Karlsruhe pentru a participa la manifestările dedicate 
Zilei oraşului şi pentru discuţii cu noul primar, dl. Dr. Frank Mentrup, cu privire la viitoarele 
relaţii de cooperare dintre oraşe. 
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Biroul Relaţii Internaţionale a intermediat deplasarea la Karlsruhe, în perioada 28-30 iunie 2013, 
a unui număr de şase sportivi şi un antrenor din cadrul Clubului sportiv „Banatul” Timişoara, 
care au participat la regata de caiac-canoe dedicată oraşelor înfrăţite ale localităţii din landul 
Baden-Württemberg.  

În perioada 2-5 august 2013, o delegaţie de sportivi din oraşul Karlsruhe a fost prezentă în 
Timişoara pentru a participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 

A fost, de asemenea, mijlocită participarea la Karlsruhe, în perioada 5-30 august 2013, a trei 
studenţi – doi din cadrul Universităţii Politehnica şi unul din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, pentru desfăşurarea unui stagiu de practică la Primăria oraşului german înfrăţit. 
Şederea a avut în vedere în primul rând îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba germană, o privire 
asupra activităţii din cadrul administraţiei publice şi cunoaşterea oraşului Karlsruhe. 

În data de 24 septembrie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie de reprezentanţi 
ai Universităţii de Ştiinţe Aplicate din oraşul Karlsruhe, prezentă la Timişoara în cadrul 
proiectului de schimburi de studenţi ProKaTim, derulat între cele două universităţi. Delegaţia a 
fost formată din 26 studenţi germani şi studenţi ai Universităţii Politehnica din Timişoara şi a fost 
însoţită de prof. dr. Dieter Höpfel, Prorectorul Universiţăţii din Karlsruhe, prof. dr. Franz Quint, 
coordonatorul proiectului din partea germană şi prof. dr. Florin Alexa, Prodecanul Facultăţii de 
Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii Politehnica. 

În data de 2 octombrie 2013 a fost prezentă în Timişoara o delegaţie din oraşul Karlsruhe, 
formată din  reprezentanţi ai Freundeskreis - Asociaţia de prietenie Karlsruhe-Timişoara şi 
cetăţeni – cu scopul de a se documenta asupra unor activităţi culturale şi cetăţeneşti. Delegaţia a 
fost primită de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara. 

La mijlocul lunii decembrie 2013, trupa de actori ai Teatrului pentru Copii şi Tineri „Merlin” din 
Timişoara a susţinut un spectacol cu piesa „Frumoasa şi bestia” la Karlsruhe, pe scena Teatrului 
„marotte”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Biroului Relaţii Internaţionale şi s-a încadrat 
în manifestările de promovare peste hotare a candidaturii Timişoarei la titlul de capitală culturală 
europeană în anul 2021. Trupa Teatrului „Merlin” a fost întâmpinată şi de reprezentanţii 
Primăriei din Karlsruhe.  

O delegaţie a Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara, însoţită de primarul unui cartier al 
oraşului înfrăţit, s-a aflat la Timişoara în perioada 18-21 decembrie, cu scopul principal de a lua 
parte la ceremonia de înmânare a titlului de cetăţean de onoare al oraşului nostru domnului Heinz 
Doll. Preşedintele asociaţiei a fost astfel recompensat de Consiliul Local şi primarul Nicolae 
Robu pentru activitatea sa îndelungată de ajutorare a Timişoarei în anii următori Revoluţiei din 
decembrie 1989. Cu această ocazie s-au purtat discuţii pentru îmbunătăţirea colaborării pe linie 
culturală, sportivă, economică şi cetăţenească.  

La sfârşitul anului 2013 a fost reînnoită intenţia de colaborare dintre Karlsruhe şi Timişoara pe 
linia protecţiei animalelor, respectiv a gestionării problematicii câinilor fără stăpân. Au fost 
planificaţi paşi concreţi în 2014, spre o abordare profesionistă şi eficientă a acestui subiect, cu 
sprijinul unor specialişti din oraşul german.  

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Karlsruhe a susţinut demersurile Timişoarei de a 
accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 
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RUEIL-MALMAISON/ FRANŢA 

Cu oraşul Rueil-Malmaison, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniile 
administrativ şi cultural. În anul 2013 s-au împlinit 20 de ani de la semnarea Acordului de 
înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Rueil-Malmaison din Franţa. Cu această ocazie 
atât Municipiul Timişoara cât şi oraşul Rueil-Malmaison au sărbătorit aniversarea prin 
organizarea unor evenimente care au implicat desfăşurarea unor serii de acţiuni aniversare şi 
culturale – ceremonii aniversare, expoziţii de artă, concerte etc. - menite să marcheze şi să 
sublinieze importanţa colaborării dintre cele două oraşe.  

În acest context, în perioada 20-24 martie 2013, reprezentante ale Direcţiei Comunicare din 
cadrul Primăriei Municipiul Timişoara s-au deplasat la Rueil-Malmaison pentru a discuta şi 
stabili detaliile concrete ale evenimentelor şi acţiunilor organizate în cursul anului 2013 la 
Timişoara şi la Rueil-Malmaison cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de 
înfrăţire dintre oraşe. 

În perioada 5-8 iulie 2013 a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul înfrăţit 
Rueil-Malmaison din Franţa din care au făcut parte dl. Olivier Barbier de la Serre, viceprimar 
responsabil cu Cultura şi dl. François Billard, director Comunicare, pentru a participa la prima 
ediţie a JAZZtm, festival internaţional de jazz dedicat susţinerii candidaturii Municipiului 
Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, precum şi pentru discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe în domeniul cultural.                                                                                                            

În cadrul evenimentului aniversar care a avut loc la Rueil-Malmaison în perioada 18-21 
septembrie 2013 a avut loc vernisajul unei expoziţii de sculptură contemporană a mai multor 
artişti din Timişoara şi un concert. Expoziţia „Sculptura. Sculpturi contemporane timişorene”, 
care a reunit operele a 12 sculptori contemporani timişoreni, a fost adăpostită de Atelierul 
„Grognard” din Rueil-Malmaison în perioda 20 septembrie - 25 noiembrie 2013, vernisajul 
acesteia având loc în data de 20 septembrie în cadrul evenimentului aniversar. La eveniment a 
participat o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au făcut parte dl. Sorin Drăgoi, 
administrator public, şi d-na Romaniţa Jumanca, consilier local. Expoziţia a fost organizată de 
Primăria oraşului Rueil-Malmaison, Primăria Municipiului Timişoara şi Fundaţia culturală 
„Triade” şi a reprezentat un important eveniment de promovare în străinătate a candidaturii 

Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. La vernisaj a participat şi muziciana 
Alexandra Guţu de la Filarmonica „Banatul” din Timişoara care a susţinut un recital.  

De asemenea, o reprezentantă a Direcţiei Comunicare s-a deplasat la Rueil-Malmaison în 
perioada 20-23 septembrie 2013, împreună cu grupul de artişti plastici timişoreni şi muzicianul 
Filarmonicii Banatul. 

Evenimentului aniversar organizat la Timişoara, a avut loc în perioda 10-13 octombrie 2013. În 
cadrul acestui eveniment,  în data de 11 octombrie 2013 a fost organizat un spectacol aniversar în 
partenerait cu Asociaţia culturală Kratima din Timişoara. Spectacolul „Libertatea are chipul lui 
Dumnezeu”, după « Jurnalul fericirii » al lui Nicolae Steinhardt, a fost susţinut de Orchestra 
Filarmonică din Timişoara şi l-a avut drept solist pe pianistul francez Pascal Amoyel, profesor la 
Conservatorul din Rueil-Malmaison. Cu această ocazie, a fost semnat un Protocol de cooperare 
între Facultatea de Muzică din Timişoara şi Conservatorul Regional din Rueil-Malmaison. La 
eveniment a participat o delegaţie oficială din oraşul Rueil-Malmaison din care au făcut parte dl. 
Jean Michel Angelloz, consilier local responsabil cu relaţiile internaţionale, d-na Dominique 
Bourouf, director general adjunct al Primăriei oraşului Rueil-Malmaison, responsabil cu afacerile 
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culturale, dl. Jean Luc Tourret, directorul Conservatorului Regional din Rueil Malmaison, d-na 
Pascale Antoons, directorul Teatrului André Malraux din Rueil Malmaison şi d-na Patricia 
Kacprzyk, responsabilă cu relaţiile internaţionale şi înfrăţirile. 

De asemenea, în perioada 21-24 noiembrie 2013, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara 
din care au făcut parte dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public, s-a 
deplasat la Rueil-Malmaison, pentru a vizita  Expoziţia „Sculptura. Sculpturi contemporane 
timişorene”, care a reunit operele a 12 sculptori contemporani timişoreni, organizată cu ocazia 
aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre oraşe şi adăpostită de Atelierul 
„Grognard” din Rueil-Malmaison în perioda 20 septembrie - 25 noiembrie 2013. Cu această 
ocazie, a fost semnat un Protocol de reînnoire a jurămintelor de înfrăţire între oraşe şi au fost 
purtate discuţii privind viitoarea cooperare dintre oraşe. 

De asemenea, în cursul anului 2013, oraşul Rueil-Malmaison a susţinut demersurile Timişoarei 
de a accede la titlul de Capitală Europeană a Culturii prin promovarea evenimentelor culturale ale 
municipiului Timişoara dedicate acestui proiect. 

SZEGED/ UNGARIA 

În cursul anului 2013, cu oraşul Szeged  au avut loc schimburi în domeniul administrativ, cultural 
şi al proiectelor europene. 

În data de 17 mai 2013, domnii Dorel Bogluţ şi Pavel Nistor Geană, consilieri locali, s-au 
deplasat la Szeged pentru a participa la festivităţile dedicate „Zilei oraşului Szeged”. 

La invitaţia oraşului Szeged, în perioada 25-27 octombrie 2013, reprezentanţi ai Direcţiei 
Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, însoţiţi de reprezentanţi ai unor 
organizaţii de tineret din municipiu, s-au deplasat în oraşul Subotica din Serbia pentru a participa, 
alături de reprezentanţii orașului înfrăţit Szeged şi ai mai multor oraşe înfrăţite cu acesta, la o 
întâlnire tematică privind cetăţenia europeană şi organizaţiile cu caracter civic, organizată în 
cadrul unui proiect finanţat în cadrul programului european „Europa pentru Cetăţeni”. 

Gera / GERMANIA 

Cu oraşul Gera, în cursul anului 2013, au avut loc schimburi în domeniul cultural şi 
administrativ. 

În 2013, oraşul Gera a lansat un concurs de artă - premiul de artă pentru pictură „Eb–Dietzsch”, 
acordat pentru a patra oară în anul 2013, la concurs putându-se înscrie şi artişti din Timişoara. 
Informaţiile despre concurs au fost postate pe site-ul Internet al Primăriei Municipiului 
Timişoara. 

Tot în domeniul cultural, în 2013, oraşul Gera a lansat proiectul cultural „Artist în rezidenţă în 
Gera 2013“, proiect în cadrul căruia unui tânăr artist i se oferea prin concurs o bursă pe o periodă 
de patru luni pentru a trăi şi crea în oraşul Gera, la concurs putându-se înscrie şi artişti din 
Timişoara. Informaţiile despre concurs au fost postate pe site-ul Internet al Primăriei 
Municipiului Timişoara. 

NOVI SAD/ SERBIA 

În perioada 1-2 februarie 2013, dl. Sorin Drăgoi, administrator public al Municipiului Timişoara 
s-a deplasat la Novi Sad pentru a participa la festivităţile dedicate „Zilei oraşului Novi Sad”. 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

În data de 28 martie 2013, dl. Primar Nicolae Robu a primit vizita unei delegaţii din oraşul 
înfrăţit Novi Sad din Serbia din care au făcut parte dl. Milan Đurić, membru al Consiliului Local, 
responsabil de administraţie şi reglementări, d-na Jovana Nakarada, reprezentanta Biroului pentru 
Dezvoltare economic Locală a Primărie oraşului Novi Sad şi dl. Dušan Novaković,  director 
executiv al companiei publice de IT “Informatics”, cu care a purtat discuţii cu privire la 
posibilităţile de dezvoltare a cooperării între Timişoara şi Novi Sad în domeniul dezvoltării 
economice locale şi transferul de know-now pentru crearea la Novi Sad a unui birou de informare 
„One Stop Shop”. Cu această ocazie membrii delegaţiei au avut un schimb de experienţă cu 
omologii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi au vizitat mai multe servicii ale 
Primăriei care oferă soluţii electronice de e-guvernare. 

În perioada 2-4 august 2012, o delegaţie oficială din oraşul Novi Sad, din care au făcut parte  dl. 
Borko Ilic, viceprimar al oraşului Novi Sad, şi dl. Predrag Svilar, membru al Consiliului Local 
responsabil cu sportul şi tineretul, a fost prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. Cu ocazia vizitei, delegaţia a avut întâlniri şi cu Uniunea 
Sârbilor din Timişoara cu reprezentanţii căreia au fost purtate discuţii privind posibilităţile de 
colaborare în domeniul cultural şi al educaţiei. 

În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Novi Sad a fost prezentă în Timişoara 
pentru a participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

Cernăuţi / UCRAINA 

În cursul anului 2013, cu oraşul Cernăuţi din Ucraina au avut loc schimburi în domeniul 
administrativ şi cultural. 

În perioada 3-6 octombrie 2013, o delegaţie oficială din municipiul Timişoara din care au făcut 
parte d-nele Romaniţa Jumanca şi Ramona Olteanu, s-au deplasat în oraşul Cernăuţi, în calitate 
de reprezentante ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pentru a participa la 
manifestările dedicate „Zilelor oraşului Cernăuţi”. Pe perioada şederii la Cernăuţi, cu ocazia 
întâlnirilor cu reprezentanţii oraşului Cernăuţi au avut discuţii cu privire la dezvoltarea cooperării 
dintre oraşe, în special în domeniul economic - dezvoltarea relaţiilor comerciale şi a schimburilor 
în domeniul turismului.  

          

5.1.2 ACŢIUNI CU ORAŞELE PARTENERE 

MUNCHEN / LANDUL BAVARIA / GERMANIA 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Munchen din Landul Bavaria în cadrul 
Fundaţiei „Aquademica”. 

În data de 4 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie condusă de dl. Hep 
Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, care a fost însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Ilie Vlaicu, Directorul SC Aquatim SA, 
reprezentanţi ai societăţilor Aquatim şi Retim şi ai Fundaţiei Aquademica. A avut loc ceremonia 
de semnare festivă a „Scrisorii de intenţie de colaborare între Retim, AWM şi Fundaţia 
Aquademica privind colaborarea în domeniul managementului comunal al deşeurilor”. 

În perioada 10-12 octombrie 2013 o delegaţie din oraşul Munchen, condusă de domnul Primar 
Hep Monatzeder, însoţit de dl. Helmuth Schmidt, director general al Serviciului Public de 
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gestionare a deşeurilor a oraşului Munchen, dl. Heino Jahn,  şef de departament în cadrul 
Serviciului Public de gestionare a deşeurilor a oraşului Munchen, şi dl. Peter Koestner,  şef  
Departament Relaţii Internaţionale în cadrul Serviciului public de gestionare a apelor uzate a 
oraşului Munchen, a fost prezentă în Timişoara cu ocazia organizării de către Primăria 
Municipiului Timişoara a primei ediţii a „Zilelor Serviciilor Publice”, organizată pentru prima 
dată la Timişoara. 

COOPERAREA CU REŢELE DE ORAŞE EUROPENE 

EUROCITIES 

În cursul anului 2013, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse 
activităţi, care decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în Eurocities – reţeaua 
principalelor oraşe europene, dintre care menţionăm:  

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale Eurocities; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
programele de finanţare existente la nivelul Uniunii Europene; 

- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii privind 
propunerile de proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelei Eurocities; 

- completarea şi transmiterea unor chestionare şi studii privind diverse problematici de 
interes pentru oraşe;  

- demersuri pentru participarea la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 

- demersuri pentru includerea includerea municipiului în mai multe grupuri de lucru din 
cadrul forumurilor tematice - cultură, mediu, economie, mobilitate, societatea cunoaşterii, 
afaceri sociale şi cooperare - din cadrul reţelei Eurocities; 

- participare la întâlnirile grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul 
Eurocities etc. 

De la Eurocities au fost primite informaţii privind principalele activităţi şi evenimente organizate 
de Eurocities - conferinţe, seminarii şi workshop-uri - şi alte informaţii de interes pentru oraş, 
care au fost transmise de Biroul Relaţii Internaţionale către direcţiile/serviciile/birourile din 
cadrul instituţiei. De asemenea, au fost primite informaţii privind posibilităţile de finanţare oferite 
de programele europene în domenii diverse de activitate de interes pentru oraşe, care au fost 
transmise către departamentele din cadrul instituţiei.  

O altă categorie de informaţii primite din partea Eurocities au reprezentat-o propunerile de 
proiecte primite din partea oraşelor membre ale reţelei Eurocities pentru implicare în cadrul unor 
reţele transnaţionale, care au fost transmise către departamentele competente pentru analiză.  

De asemenea, departamentele specializate din cadrul instituţiei au completat mai multe 
chestionare şi studii vizând problematici de interes comun pentru oraşele membre, care au fost 
transmise Eurocities pentru a fi incluse în documentele-cadru europene sau folosite pentru 
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elaborarea unor ghiduri de bune practici. Eurocities ne-a informat şi cu privire la mai multe 
consultări, lansate de către instituţiile europene. 

În cadrul departamentelor instituţiei au fost derulate activităţi legate de participarea Municipiului 
Timişoara la diverse iniţiative europene propuse de Eurocities, precum „Carta Europeană pentru 
Siguranţă Rutieră” şi „Declaraţia  privind  Schimbările Climatice” şi pentru implementarea 
măsurilor asumate prin acestea. Astfel, în cursul anului 2013, Direcţia Tehnică din cadrul 
Primăriei a continuat implementarea măsurilor pe care şi le-a asumat Municipiul Timişoara prin 
semnarea „Cartei Europene pentru Siguranţă Rutieră”, iar Direcţia Mediu a măsurilor care decurg 
din semnarea  „Declaraţiei  privind  Schimbările Climatice”.   

De asemenea, în cursul anului 2013 Municipiul Timişoara, prin Direcţia de Mediu din cadrul 
Primăriei, a participat la activităţile din cadrul Proiectului CASCADE - „Cities exchanging on 
local energy leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on successful 
implementation of sustainable energy policies”, proiect coordonat de Eurocities şi finanţat prin 
Programul european Intelligent Energy Europe în cadrul căruia Municipiul Timişoara este 
partener. 

În cursul anului 2013, Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei a participat la două dintre 
întâlnirile grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul Eurocities. Grupul de 
lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” are printre obiective schimbul de experienţe şi bune 
practici privind îmbunătăţirea identităţii şi atractivităţii oraşelor şi managementul brand-ului. 
Activitatea grupului de lucru „managementul brand-ului şi atractivitatea oraşului” se 
concentrează asupra modalităţilor prin care construirea identităţii oraşului, precum şi folosirea 
brand-ului oraşului şi a marketingului care pot întări planurile strategice de dezvoltare a oraşelor 
prin atragerea de investiţii, afaceri, cultură şi turism. 

În perioada 17-20 aprilie 2013, dl. Viceprimar Diaconu şi d-na Alina Pintilie, director executiv, 
Direcţia Comunicare, s-au deplasat la Oslo în Norvegia pentru a participa la o întâlnire a grupului 
de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities, în 
care Municipiului Timişoara este membru. Întâlnirea de lucru, intitulată „Management integrat al 
brand-lui oraşelor: regândirea modelelor organizaţionale”, a fost organizată împreună cu 
reprezentanţii proiectului „City Logo – Innovative place-brand management”. 

În perioada 1-5 octombrie 2013, d-na Alina Pintilie, director executiv Direcţia Comunicare şi d-
na Monica Sava, consilier Biroul Organizare Evenimente, Direcţia Comunicare, s-au deplasat la 
Utrecht, în Olanda pentru a participa la o întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea 
oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities, în care Municipiului Timişoara este 
membru. Întâlnirea de lucru, intitulată „Management integrat al brand-lui oraşelor: dincolo de 
abordarea de marketing”, a fost organizată împreună cu reprezentanţii proiectului „City Logo – 
Innovative place-brand management”. 

În cadrul întâlnirilor de lucru de la Oslo şi Utrecht au fost prezentate şi dezbătute aspecte legate 
de managementul brand-ului şi modelele organizaţionale ale brand-ului oraşelor, managementul 
integrat al brand-ului oraşelor în politicile urbane moderne, strategii pentru instituţionalizarea 
brand-ului integrat al oraşelor, exemple de management al brand-ului oraşelor etc. 

În plus, în cursul anului 2013, au fost făcute demersuri pentru includerea municipiului în mai 
multe grupuri de lucru din cadrul forumurilor tematice - cultură, mediu, economie, mobilitate, 
societatea cunoaşterii, afaceri sociale şi cooperare - din cadrul reţelei Eurocities, cu care s-a făcut 
schimb de informaţii. 
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CLUBUL DE LA STRASBOURG / STRASBOURG / FRANŢA  

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu şi dl. Culiţă Chiş, 
Director executiv, Direcţia Tehnică, s-au deplasat la Graz pentru a participa la prima întâlnire de 
lucru a Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la Strasbourg, organizată de oraşul Graz 
în perioada 29-30 ianuarie.  

5.2 INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI 
DE PE ALTE CONTINENTE, ADERAREA LA REŢELE DE ORAŞE 

5.2.1 INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE 

ORAŞE DIN EUROPA 

În cursul anului 2013 au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de cooperare cu 
oraşul Lublin din Polonia şi au fost iniţiate demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul Chişinău din Republica Moldova şi Banja Luka din Bosnia şi Herţegovina şi au avut loc 
diverse schimburi cu oraşele Leipzig, Ingolstadt şi Chemnitz din Germania, Nancy din Franţa şi 
Parma din Italia. 

LUBLIN / POLONIA 

În primul semestru al anului 2013, au continuat demersurile pentru încheierea unui acord de 
cooperare cu oraşul Lublin din Polonia, iniţiate în 2012.  

În perioada 17 -20 martie 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Lublin din 
Polonia, din care au făcut parte dl. Krzysztof Żuk, Primarul oraşului Lublin, d-na Katarzyna 
Mieczkowska-Czerniak, viceprimar responsabil cu cultura, sportul şi relaţiile externe, dl. 
Wojciech Wilk, director Cabinet Primar şi dl. Ireneusz Dylczyk, director comercial al 
Aeroportului din Lublin. Discuţiile purtate cu dl. Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de 
cooperare şi dezvoltare a relaţiilor dintre Timişoara şi oraşul Lublin.  

Cu această ocazie, în data de 18 martie a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea de 
relaţii de cooperare între Timişoara şi Lublin” în domeniile cultural, economic, universitar, 
şcolar, tineretului, sportiv, administrării oraşelor şi proiectelor europene. Cu ocazia vizitei la 
Timişoara, reprezentanţii oraşului Lublin au avut întâlniri cu reprezentanţii mai multor instituţii 
culturale din municipiu. 

În perioada 2 - 4 august 2013, o delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, din care au făcut 
parte  D-na Monika Lipińska, viceprimar responsabil cu afacerile sociale, d-na Marta Wcisło, 
consilier local, şi d-na Joanna Sałapa, reprezentanta Departamentului Relaţii Internaţionale, a fost 
prezentă în Timişoara pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

În aceeaşi perioadă, o delegaţie de sportivi din oraşul Lublin a fost prezentă în Timişoara pentru a 
participa la „Turneul de folbal pentru amatori” organizat cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

În perioada 12-15 decembrie 2013, o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au 
făcut parte dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Alexandru Chirilă, consilier personal al Primarului, s-a 
deplasat la Lublin, pentru a discuta cu privire la dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe, cooperarea 
viitoare şi schimburile de experienţă. Pe perioada şederii la Lublin, cu ocazia întâlnirilor cu 
reprezentanţii oraşului, am avut discuţii cu privire la dezvoltarea relaţiilor dintre oraşe şi 
cooperarea viitoare în special în domeniile cultural, economic şi universitar. 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

CHIŞINĂU / REPUBLICA MOLDOVA 

În cursul anului 2013, cu sprijinul Consulatului Republicii Moldova la Timişoara, au fost iniţiate 
demersurile pentru stabilirea de relaţii cu oraşul Chişinău din Republica Moldova, fiind realizat 
un schimb reciproc de corespondenţă privind interesul de a stabili relaţii de prietenie şi cooperare 
între oraşe în vederea realizării unei înfrăţiri. Aceste demersuri vor continua în 2014.  

BANJA LUKA / BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA 

Ca urmare a discuţiilor purtate de dl. Primar Nicolae Robu cu Excelenţa Sa dl. Dusko Kovacevic, 
Ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei în România, cu prilejul vizitei la Timişoara din luna 
septembrie 2013, a fost realizat un schimb de scrisori de intenţie cu oraşul Banja Luka din Bosnia 
şi Herţegovina în vederea stabilirii de relaţii de cooperare între oraşe. Demersurile vor continua în 
cursul anului 2014. 

LEIPZIG / LANDUL SAXONIA / Germania 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Leipzig din Germania iniţiată la începutul 
anului 2012. În data de 6 iunie 2013 domnul Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie 
germană din oraşul saxon Leipzig, condusă de Consulul Onorific al României pentru Land-urile 
Sachsen, Sachsen-Anhalt şi Thüringen, dl. Dr. Nikolaus Petersen. Delegaţia s-a aflat într-o vizită 
de studiu organizată de o asociaţie germană care se ocupă de încurajarea şi dezvoltarea relaţiilor 
politice, culturale şi sociale în Europa. Membrii delegaţiei au fost însoţiţi de ataşatul Consulatului 
German de la Timişoara, dl. Siegfried Geilhausen. Discuţiile purtate cu delegaţia germană au 
vizat în principal domeniul cultural, fiind reiterată necesitatea ca Timişoara să fie sprijinită pentru 
obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană în 2021.  

ingolstadt / LANDUL BAVARIA/ GERMANIA 

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea în domeniul medical cu oraşul Ingolstadt din 
Germania iniţiată în cursul anului 2011. În perioada 23-25 septembrie 2013, a fost prezentă la 
Timişoara o delegaţie o delegaţie oficială din oraşul din oraşul bavarez Ingolstadt din Germania 
din care au făcut parte dl. Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, dl. Walter Schober, 
Preşedintele Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Ingolstadt, dl. Heribert Fastenmeier, Directorul 
Clinicii din Ingolstadt şi dl. Eduard Jisca, responsabil dezvoltare proiecte de cooperare est-vest în 
cadrul Biroului Dunărean din Ingolstadt, pentru discuţii privind continuarea şi dezvoltarea 
cooperării dintre oraşe în domeniile medical, universitar şi administrativ. Cu ocazia vizitei au 
avut loc întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii conducerii Universităţilor de Medicină şi Farmacie 
şi „Politehnica”, Spitalelor Municipal şi „Victor Babeş”, urmând a fi concretizate în acţiuni 
comune cu instituţiile similare din oraşul german partener.  

NANCY / FRANŢA  

În cursul anului 2013 a continuat colaborarea cu oraşul Nancy din Franţa. În luna august 2013, o 
studentă masterandă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a efectuat un stagiu de 
practică în cadrul Primăriei oraşului Nancy din Franţa, oraş înfrăţit cu oraşul Karlsruhe. Acest 
stagiu se înscrie în programul de colaborare pe care oraşul Karlsruhe îl derulează anual cu oraşele 
sale înfrăţite. 
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PARMA/ ITALIA 

În perioada 14 - 16 februarie 2013, o delegaţie din Municipiul Timişoara, condusă de dl. 
viceprimar Dan Diaconu s-a deplasat în oraşul Parma din Italia pentru a participa la conferinţa 
finală a proiectului european Re-Play. Institutul Intercultural Timişoara este partener în cadrul 
proiectului european Re-Play, focalizat pe promovarea drepturilor copiilor şi a participării civice 
a copiilor şi tinerilor, pornind de la dreptul la joacă, inclus în Convenţia ONU privind drepturile 
copilului. Cu această ocazie a avut loc o întrevedere cu dl. Federico Pizzarotti, Primarul oraşului 
Parma şi cu dl. Giovanni Marani, Asesor pentru Sport şi Probleme de Tineret, pentru cunoaşterea 
reciprocă a aspectelor legate de tineret şi sport, precum şi de identificarea unor potenţiale direcţii 
de colaborare în domeniu.  

CHEMNITZ/ GERMANIA 

Ca urmare a unui proiect european pe teme de tineret, implementat în cursul anului 2012 de 
oraşul înfrăţit Mulhouse din Franţa, între Municipiul Timişoara şi oraşul Chemnitz din Germania, 
participante în cadrul proiectului, au fost stabilite contactele pentru un nou proiect în domeniul 
tineretului. Astfel, în cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener 
la proiectul european „Fit for Future”, finanţat în cadrul programului Tineret în acţiune. Liderul 
de proiect a fost SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din Saxonia (FZU), 
din oraşul Chemnitz. 

În perioada 28-30 mai 2013, un reprezentant al Biroului Relaţii Internaţionale s-a deplasat în 
orașul Chemnitz din Germania pentru a participa la întâlnirea pregătitoare din cadrul proiectului 
„Fit for Future”.  

În perioada 26 iunie - 7 iulie 2013, doi reprezentanţi ai Direcţiei Comunicare şi trei reprezentanţi 
ai unor organizaţii de tineret timişorene, s-au deplasat în orașul Chemnitz pentru a participa la un 
schimb între tineri provenind din mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în cadrul 
proiectului „Fit for Future”. Principalele tematici ale schimbului au fost şomajul în rândul 
tinerilor şi orientarea profesională a acestei categorii de populaţie, precum şi o tematică relevantă 
pentru viitor – furnizarea de energie, consumul de energie în viitor şi necesitatea existenţei unei 
forţe de muncă cu înaltă calificare în domeniul energiilor regenerabile. În cadrul acestui schimb 
participanţii au construit un autovehicul solar, care a luat parte la competiţia anuală de 
autovehicule solare organizată de către Solaris.  

ORAŞE DE PE ALTE CONTINENTE 

În primul semestru al anului 2013, au continuat demersurile pentru încheierea unor acorduri de 
cooperare cu oraşele Netanya din Israel, Monastir din Tunisia, Da Nang din Vietnam şi Jenin din 
Palestina şi au fost iniţiate demersuri pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu oraşele Gwangju 
din Coreea de Sud, Cape Town din Africa de Sud, Benghazi din Libia şi oraşul metropolitan 
Kocaeli din Turcia. 

NETANYA / ISRAEL 

În cursul anului 2013, au continuat demersurile de înfrăţire cu oraşul Netanya din Israel, prin 
realizarea unui schimb de corespondenţă. Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 
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MONASTIR / TUNISIA  

În cursul anului 2013, ca urmare a demersurilor reluate în anul 2012 privind realizarea unei 
înfrăţiri cu oraşul Monastir din Tunisia, cu ocazia festivităţilor organizate la Timişoara în data de 
17 iunie 2013 pentru sărbătorirea Zilei Tunisiei şi a 50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia 
şi România, E.S. d-na Mahbouba Chebbi Guiga, Ambasadorul Republicii Tunisiene la Bucuresti, 
a anunţat oficial intenţia oraşului Monastir din Tunisia de a se înfrăţi cu Timişoara. 

DA NANG / VIETNAM 

În cursul anului 2013, cu sprijinul Ambasadei României în Vietnam, au fost reluate demersurile 
iniţiate în cursul anului 2009 pentru realizarea unei înfrăţiri cu oraşul Da Nang din Vietnam, prin 
realizarea unui schimb de scrisori de intenţie. Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 

JENIN/ PALESTINA/ ORIENTUL MIJLOCIU 

În cursul anului 2013 au fost stabilite relaţii de cooperare cu oraşul Jenin din Palestina cu care au 
avut loc schimburi în domeniile administrativ, economic, universitar şi al serviciilor publice. În 
perioada 21-23 mai 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială din oraşul Jenin din Palestina, 
condusă de dl. Walid Abu Mowes, Primarul oraşului Jenin, care a fost însoţită de E.S. dl. Ahmad 
Aquel, Ambasadorul Statului Palestina în Romania şi reprezentanţi ai comunităţii palestiniene din 
Timişoara. Discuţiile purtate cu dl. Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de cooperare şi 
dezvoltare a relaţiilor dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Jenin. Cu această ocazie, în data de 
21 mai, a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea cooperării între Timişoara şi 
Jenin” în domeniile educaţiei, sănătăţii, sportului, cultural, economic, social, turismului, 
tineretului şi serviciilor publice. De asemenea, reprezentanţii oraşului Jenin au avut întâlniri cu 
reprezentanţii mai multor instituţii din municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare. 

GWANGJU/ COREEA DE SUD/ ASIA 

În cursul anului 2013 au fost iniţiate relaţii de cooperare cu oraşul Gwangju din Coreea de Sud cu 
care au avut loc schimburi în domeniile administrativ, cultural, economic, universitar şi al 
drepturilor omului. 

În perioada 8 – 17 iunie 2013 o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara din care au facut 
parte dl. Primar Nicolae Robu, dl. Sorin Drăgoi, administrator public al Municipiului Timişoara 
şi dl. Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul din Timişoara, s-a deplasat în 
Coreea de Sud pentru a stabili de relaţii de cooperare cu mai multe oraşe sud-coreene. Vizita a 
avut loc în contextul relaţiilor de cooperare culturală iniţiate în anul 2012 de Filarmonica Banatul 
din Timişoara cu diverşi parteneri din Coreea de Sud şi al turneului pe care Filarmonica îl are în 
luna iunie 2013 în mai multe oraşe din această ţară.  

Cu ocazia vizitei au avut loc întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, precum şi cu 
reprezentanţi ai mediului economic şi cultural din oraşele Seul, Ansan, Busan şi Gwangju pentru 
a identifica posibilităţile de cooperare bilaterală şi schimburi în domeniile economic, cultural, 
universitar şi al turismului şi au fost purtate discuţii cu privire la stabilirea în viitorul apropiat a 
unui parteneriat între oraşele Timişoara şi Gwangju. 

În perioada 16-19 decembrie 2013, a fost prezentă la Timişoara o delegaţie oficială din oraşul 
Gwangju din care au făcut parte dl. Hyun Kim, directorul Departamentului pentru Drepturile 
Omului din cadrul Primăriei oraşului Gwangju, dl. Won-Jong Kim, reprezentant al 
Departamentului pentru Drepturile Omului, şi d-na Cho-hee Yang, reprezentanta 
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Departamentului Relaţii Internaţionale a oraşului Gwangju, pentru discuţii privind viitoarea 
cooperare dintre oraşe. Cu ocazia vizitei a fost semnată o scrisoare de intenţie prin care au fost 
stabilite relaţiile de prietenie şi cooperare între Timişoara şi Gwangju, care prevede cooperarea în 
domeniile administrării oraşelor, drepturilor omului, economic, cultural, tineretului, universitar şi 
sportiv. De asemenea, reprezentanţii oraşului Gwangju au avut întâlniri cu reprezentanţii mai 
multor instituţii din municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare.               

BENGHAZI/ LIBIA/ AFRICA 

În cursul anului 2013 au fost stabilite relaţii de cooperare cu oraşul Benghazi din Libia cu care au 
avut loc schimburi în domeniile administrativ, economic, universitar şi al serviciilor publice. În 
perioada 29 iunie – 3 iulie 2013, s-a aflat în Timişoara o delegaţie oficială de reprezentanţi ai 
Consiliului Local din oraşul Benghazi din Libia, condusă de dl. Mahmoud Buraziza, Preşedintele 
Consiliului Local. Discuţiile purtate cu domnul Primar Nicolae Robu au vizat posibilităţile de 
cooperare şi dezvoltare a relaţiilor dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Benghazi. Cu această 
ocazie, în data de 1 iulie, a fost semnată o „Scrisoare de intenţie pentru stabilirea cooperării între 
Timişoara şi Benghazi” în domeniile educaţiei, sănătăţii, sportului, cultural, economic, serviciilor 
publice şi infrastructurii (spaţii verzi, apă şi canalizare, salubritate, transport public şi sisteme de 
trafic, telecomunicaţii), universitar, societăţii civile, tineretului şi sportului. De asemenea, 
reprezentanţii oraşului Benghazi au avut întâlniri cu reprezentanţii mai multor instituţii din 
municipiu pentru identificarea posibilităţilor de colaborare. 

CAPE TOWN / AFRICA DE SUD 

În cursul anului 2013, au fost iniţiate demersurile pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul Cape Town din Africa de Sud, fiind realizat un schimb reciproc de corespondenţă. Aceste 
demersuri vor continua în 2014.  

KOCAELI / TURCIA 

În cursul anului 2013, au fost iniţiate demersurile pentru stabilirea de relaţii de cooperare cu 
oraşul metropolitan Kocaeli din Turcia, fiind realizat un schimb reciproc de corespondenţă. 
Demersurile vor continua în cursul anului 2014. 

5.2.2 ADERAREA LA NOI REŢELE/ ASOCIAŢII DE ORAŞE 

În cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a aderat la asociaţiaţiile de oraşe Les Rencontres şi 
Cities for Sports. De asemenea, în luna iunie 2013 o delegaţie oficială din Municipiul Timişoara a 
participat la şedinţa de constituire a EU CORE CITIES. 

LES RENCONTRES 

În luna ianuarie 2013 Municipiului Timişoara a aderat la asociaţia culturală Les Rencontres. Les 
Rencontres - Asociaţia oraşelor şi regiunilor europene pentru cultură este unul dintre cele mai 
importante organisme de acest fel din Europa, care stabileşte politicile culturale şi care 
organizează întâlniri între oraşele care au deţinut sau vor deţine titlul de Capitală Europeană a 
Culturii şi reprezentanţi din structurile europene, experţi în domeniul culturii etc. Asociaţia Les 
Rencontres facilitează cooperarea şi diverse schimburi de cunoştinţe şi experienţe în reţea între 
oraşele membre. Membrii asociaţiei Les Rencontres sunt oraşe importante la nivel regional din 
Europa, care au o dimensiune internaţională şi peste 100.000 de locuitori în zona metropolitană. 
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În cursul anului 2013, reprezentanţi ai Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 
au participat la două dintre întâlnirile tematice ale asociaţiei 

CITIES FOR SPORTS / STUTTGART / Landul Baden-Württemberg/ Germania  

În luna martie 2013, Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua „CITIES FOR SPORTS”, iniţiată 
de oraşul Stuttgart şi coordonată de Departamentul Sport al Primăriei oraşului Stuttgart, care are 
ca scop promovarea activităţii fizice şi a sportului în oraşele europene. Reţeaua sprijină oraşele 
membre, prin facilitatea schimbului de informaţii şi bune practici, să dezvolte strategii şi măsuri 
pentru încurajarea şi sprijinirea practicării activităţii fizice şi a sportului, în special în rândul 
copiilor. 

EU CORE CITIES/ BARCELONA/ Spania 

În perioada 18-20 iunie 2013 dl. Primar Nicolae Robu şi dl. Sorin Drăgoi, administrator public al 
Municipiului Timişoara, s-au deplasat la Barcelona, în Spania pentru a participa la Congresul şi 
Expoziţia „European Union Core Cities”, eveniment care va avea loc în cadrul Expoziţiei 
Internaţionale de Logistică şi Manipularea Materialelor (SIL).  Congresul a fost organizat pe 
diferite sesiuni tehnice şi politice, una dintre ele fiind dedicată exclusiv participării primarilor de 
oraşe, iar expoziţia va prezenta proiecte urbane planificate sau construite în jurul reţelelor trans-
europene de transport. În cadrul evenimentului au avut loc discuţii, schimburi de cunoştiinţe şi 
stabilirea unor contacte, aceasta fiind o ocazie de prezentare şi dezbatere a tendinţelor în 
planificarea urbană legată de mobilitatea între oraşe şi în informarea şi tehnologia 
comunicaţională. Cu această ocazie a fost constituită asociaţia EU CORE CITIES. Aceasta se 
adresează oraşelor şi zonelor  metropolitane care pot beneficia de pe urma reţelei feroviare trans-
europene pentru a-şi îmbunătăţi creşterea economică, competitivitatea şi coeziunea teritorială, 
prin exploatarea capacităţii reţelelor trans-europene oraşele putându-se transforma în spaţii 
conectate, inteligente şi sustenabile.  

5.3 COOPERAREA CU INSTITUŢII, ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ŞI 
REPREZENTANŢE DIPLOMATICE 

AMBASADA Republicii federale germania ÎN ROMÂNIA 

CONSULATUL Republicii federale germania LA timişoara 

În cursul anului 2013, cu Consulatul General al Republicii Federale Germania la Timişoara s-a 
colaborat la organizarea vizitei mai multor delegaţii oficiale germane la Timişoara. 

În data de 29 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu delegaţie germană condusă de dl. 
Jürgen Walter, Secretar de stat în  Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Artă a Landului Baden-
Württemberg. Delegaţia a fost însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale 
Germania la Timişoara. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii privind posibilităţile de cooperare 
în domeniile cultural şi economic, în special cu privire la proiectul de candidatură a Timişoarei la 
titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 şi sprijinul Ministerului german, precum şi 
proiectul de pregătirea vocaţională a tinerilor iniţiat la Timişoara. 

În data de 16 septembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Rolf Maruhn, Consulul 
Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru discuţii privind aspecte ale colaborării 
bilaterale în domeniul economic.  
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În data de 11 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu d-na Susanne Kastner, fost 
parlamentar german, fost Vicepreşedinte al Parlamentului German şi fost Preşedinte al grupului 
parlamentar de prietenie Germania-România, cu ocazia retragerii doamnei Kastner din activitate. 

În data de 31 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Federale Germania în România, condusă de noul Ambasador, E.S. dl. Werner Hans 
Lauk. Delegaţia a fost însoţită de dl. Rolf Maruhn, Consulul Republicii Federale Germania. 
Discuţiile purtate au vizat cooperarea bilaterală în special în domeniile economic, cultural şi 
universitar. Printre subiectele discutate s-au numărat şi facilităţile acordate de către 
municipalitate investitorilor străini, reabilitarea centrului istoric, parteneriatul cu oraşul Karlsruhe 
şi candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021 şi demersurile în acest 
sens, precum şi sistemul de învăţământ vocaţional care se implementeză la Timişoara după model 
german. 

În data de 5 decembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie din Germania, 
condusă de dl. dr. Christoph Bergner, secretar de stat parlamentar, împuternicit al Guvernului 
Federal pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale, şi dl. Rolf 
Maruhn, Consulul Republicii Federale Germania. Discuţiile au fost axate preponderent pe 
tematica minorităţii germane din Banat şi instituţiile sociale ale minorităţii germane. 

AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE în românia 

CONSULATUL ONORIC AL REPUBLICII FRANCEZE LA TIMIŞOARA 

În data de 5 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu a avut o întâlnire cu E.S. dl. Philippe Gustin, 
Ambasadorul Republicii Franceze în România, dl. Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii 
Federale Germania la Timişoara, dl. Dan Bedros, Consulul onorific al Republicii Franceze la 
Timişoara, dl. Stanislas Pierret, consilier de cooperare şi acţiune culturală şi director al 
Institutului Francez din România şi dl. Thierry Sète, directorul Institutului Francez din Timişoara. 
Subiectele de discuţie au fost relaţiile Institutului Francez din Timişoara cu instituţiile locale şi 
cooperarea cu Ambasada Franţei în România. 

În data de 26 septembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie din Franţa, 
condusă de dl. Pierre Lanapats, inspector general la Ministerul Afacerilor Externe al Franţei, care 
a fost însoţită de dl. Daniel Malbert, directorul Institutului Francez din Timişoara, pentru discuţii 
privind relaţiile Institutului Francez din Timişoara cu instituţiile locale, cooperarea cu Ambasada 
Franţei în România şi candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. 

INSTITUTUL Francez din Timişoara 

În cursul anului 2013, Primăria Municipiului Timişoara a promovat şi susţinut mai multe 
evenimente ale Institutului Francez din Timişoara, spre exemplu Sărbătoarea Muzicii. 

AMBASADA REPUBLICII  ITALIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL REPUBLICII  ITALIA LA TIMIŞOARA 

În data de 5 aprilie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Flavio Ceneda, Regent în 
cadrul Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara cu care a avut discuţii cu privire 
la colaborarea viitoare româno-italiană în domeniile cultural şi economic şi diversele proiecte 
comune care ar putea fi realizate în aceste domenii.  
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În data de 19 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Diego Brasioli 
Ambasadorul Republicii Italiene în România. Excelenţa Sa a fost însoţită de reprezentanţi ai 
Ambasadei, Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, ICE - Institutul Italian de 
Comerţ Exterior din România, precum şi ai Confindustria România şi Timiş. Discuţiile bilaterale 
au vizat posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic, cultural, social, universitar, 
al inovării, energetic, mediului sănătăţii şi agricol, precum şi dezvoltarea relaţiilor economice şi 
culturale dintre Timişoara şi Italia şi oportunităţile şi facilităţile acordate pentru noi investiţii în 
Timişoara. 

În data de 25 noiembrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei  
Republicii Italia în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, cu care s-a discutat 
despre colaborarea bilaterală româno-italiană în domeniul cultural şi economic şi diversele 
proiecte comune care ar putea fi realizate în viitor în aceste domenii. Din delegaţie au mai făcut 
parte dl. Dario Savoriti, consilier diplomatic în cadrul Ambasadei, dl. Flavio Ceneda, Regentul 
Consulatului General din Timisoara, şi dl. Enzo Peri, director al Institutului Italian de la 
Bucureşti.  

AMBASADA REPUBLICII  AUSTRIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII  AUSTRIA LA TIMIŞOARA 

În data de 27 februarie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Dr. Michael 
Schwarzinger, Ambasadorul Republicii Austria în România, cu dl. Vasile Onofrei, Consulul 
Onorific al Republicii Austria la Timişoara, reprezentanţi ai Ambasadei şi ai Ecoplus 
International Timisoara - Agenţia Economica a Landului Niederoesterreich. În cadrul întâlnirii au 
avut loc discuţii despre dezvoltarea cooperării în domeniile economic, cultural, universitar, al 
cercetării şi inovării, medical, al turismului, precum şi despre oportunităţile şi facilităţile acordate 
investitorilor de către municipiul Timişoara şi iniţiativa companiilor germane din Timişoara de a 
dezvolta învăţământul vocaţional. Cu această ocazie Ambasada şi-a declarat sprijinul pentru 
candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021.  

În data de 23 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Jürgen Heissel, noul Ministru 
Plenipotenţiar din cadrul Ambasadei Republicii Austria în România, şi cu dl. Vasile Onofrei, 
Consulul Onorific al Republicii Austria la Timişoara, discuţiile bilaterale vizând dezvoltarea 
cooperării bilaterale în special în domeniile cultural şi economic. 

CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII SERBIA LA TIMIŞOARA  

Colaborarea cu Consulatul General al Republicii Serbia la Timişoara a continuat şi în cursul 
anului 2013, reprezentanţi ai municipalităţii participând la diverse evenimente organizate de 
Consulat. 

AMBASADA UNGARIEI LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL GENERAL AL UNGARIEI LA CLUJ-NAPOCA 

În data de 14 februarie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Janos Magdo, Consulul 
General al Ungariei la Cluj-Napoca şi reprezentanţi ai Consulatului din Cluj-Napoca. În cadrul 
întâlnirii au avut loc discuţii cu privire la posibilităţile de cooperare în domeniile cultural, 
universitar şi economic şi sprijinul reciproc pentru facilitarea schimburilor în aceste domenii.  
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AMBASADA REPUBLICII tunisia în românia 

consulatul onorific al REPUBLICII tunisia la timişoara 

În data de 17 iunie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu a participat la festivităţile organizate la 
Timişoara de Ambasada Republicii Tunisia în România cu ocazia sărbătoririi Zilei Tunisiei şi a 
50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia şi România, eveniment care a avut loc în prezenţa 
E.S. d-nei Mahbouba Chebbi Guiga, Ambasadorul Republicii Tunisiene la Bucuresti, d-lui 
Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al Republicii Tunisiene la Timisoara, reprezentanţilor 
Ligii Tunisienilor din România, precum şi a reprezentanţilor autorităţilor locale. Cu această 
ocazie E.S. a anunţat oficial intenţia oraşului Monastir din Tunisia de a se înfrăţi cu Timişoara. 

AMBASADA REPUBLICII CEHE în românia 

Consulatul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara  

În data de 19 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Jiří Šitler, Ambasadorul 
Republicii Cehe în România şi dl. Ştefan Moţec, Consulul Onorific al Republicii Cehe la 
Timişoara. În cadrul întâlnirii s-au discutat posibilităţile de cooperare între Timişoara şi Cehia în 
domeniile economic şi cultural, precum şi diverse proiecte de dezvoltare a schimburilor culturale. 

În data de 5 noiembrie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu E.S. Dl. Jiří Šitler, 
Ambasadorul Republicii Cehe la Bucuresti si Dl. Motec Stefan, Consul Onorific al Republicii 
Cehe la Timişoara, cu ocazia participării la Recitalul extraordinar susţinut de violoniştii 
Alexandru Tomescu şi Pavel Sporci la Filarmonica Banatul din Timişoara. 

AMBASADA AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS ÎN ROMÂNIA 

CONSULATUL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS LA TIMIŞOARA 

În data de 26 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Johannes Hendrik 
Mattheus van Bonzel, Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, şi dl. Marius Popa, 
Consulul Onorific al Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, cu care a avut discuţii  cu privire la 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul economic, posibilităţile de investiţii în 
Municipiul Timişoara şi facilităţile acordate de municipiu investitorilor străini. 

AMBASADA REPUBLICII MACEDONIA LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC REPUBLICII MACEDONIA LA TIMIŞOARA 

În data de 14 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. domnul Dr. Pande 
Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia în România şi cu dl. Radu Mihăescu, Consulul 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. Discuţiile bilaterale au vizat dezvoltarea relaţiilor 
în domeniile economic, cultural, social, sportului şi sănătăţii dintre Timişoara şi Macedonia. 
Implicarea Ambasadei în promovarea în Macedonia a evenimentelor culturale dedicate susţinerii 
candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană  şi participarea unor 
reprezentanţi ai Macedoniei la aceastea ar întări valenţele euroregionale ale candidaturii oraşului. 

În data de 17 iunie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu a participat la ceremonia de inaugurare a 
Consulatului Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, eveniment care a avut loc în 
prezenţa E.S. d-lui Dr. Pande Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia în România şi a d-
lui Radu Mihăescu, Consulul Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. 
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AMBASADA REGATULUI SPANIEI LA BUCUREŞTI 

CONSULATUL ONORIFIC AL REGATULUI SPANIEI LA TIMIŞOARA 

În data de 1 februarie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Estanislao de Grandes 
Pascual, Ambasadorul Regatului Spaniei în România şi cu dl. Juan Carlos Vidal, Directorul 
Institutului Cervantes din Bucureşti, cu care a avut discuţii privind posibilităţile de cooperare 
dintre Municipiul Timişoara şi Ambasada Regatului Spaniei în România în domeniile cultural şi 
economic. 

În data de 16 octombrie 2013, dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu dl. Jose Miguel Viñals, 
Consulul onorific al Regatului Spaniei la Timisoara, cu ocazia investirii domnului Viñals în data 
de 10 octombrie în această funcţie. Cu ocazia întâlnirii au avut loc discuţii privind colaborarea în 
domeniul cultural şi economic si diversele proiecte comune care ar putea fi realizate în aceste 
domenii. 

AMBASADA JAPONIEI LA BUCUREŞTI 

În data de 4 aprilie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Keiji Yamamoto, 
Ambasadorul Japoniei în România. Discuţiile au vizat posibilităţile de cooperare bilaterală în 
domeniul economic şi al înaltelor tehnologii find prezentate facilităţile acordate de Municipiul 
Timişoara investitorilor străini, precum şi posibilităţile de investiţii. Un alt domeniu de cooperare 
în care pot avea loc schimburi reciproce este cel cultural. 

AMBASADA REGATULUI BELGIEI LA BUCUREŞTI  

În data de 8 mai 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Philippe Beke, 
Ambasadorul Regatului Belgiei în România. În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiectele de 
dezvoltare a municipiului şi au fost discutate posibilităţile de cooperare bilaterală în special în 
domeniile economic şi cultural.  

AMBASADA BOSNIEI SI HERŢEGOVINA LA BUCUREŞTI  

În data de 12 septembrie 2013 dl. Primar Nicolae Robu s-a întâlnit cu E.S. dl. Dusko Kovacevic, 
Ambasadorul Bosniei şi Herţegovina la Bucuresti, discuţiile bilaterale vizând intensificarea 
colaborării bilaterale în domeniile cultural, economic, universitar şi agricol, precum şi al 
proiectelor europene dorindu-se realizarea mai multor schimburi între Timişoara şi Bosnia şi 
Herţegovina în toate aceste domenii. De asemenea, un subiect important al discuţiilor l-a 
reprezentat propunerea Ambasadei de a stabili de relaţii de cooperare între Timişoara şi oraşul 
Banja Luka. 

AMBASADA REPUBLICII COREEA LA BUCUREŞTI  

În data de 22 noiembrie 2013, dl. viceprimar Dan Diaconu s-a întâlnit cu o delegaţie a Ambasadei 
Republicii Coreea în România, condusă de E.S. dl. Ambasador Im Han-teak, pentru discuţii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile cultural şi economic. 

5.4 ASIGURAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA CU ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE 

În cursul anului 2013, au fost întocmite următoarele rapoarte şi situaţii: 
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- „Propuneri de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană pentru anul 2013” 
pentru a fi incluse în Planul judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică 
europeană, solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Stadiul realizării acţiunilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul Planului judeţean 
de acţiuni de informare şi comunicare pe tematică europeană”, pe anul 2013, solicitat trimestrial 
de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Propuneri de acţiuni de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe pentru anul 
2013” pentru a fi incluse în Planul judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a 
relaţiilor externe, solicitate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Stadiul realizării măsurilor şi activităţilor propuse de către municipiul Timişoara în cadrul 
Planului judeţean de măsuri de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe”, pe anul 
2013, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş; 

- „Propuneri de obiective şi acţiuni proprii municipiului Timişoara, pentru a fi cuprinse în Planul 
de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, la 
nivelul judeţului Timiş”, pe anul 2013, solicitat de către Instituţia Prefectului- Judeţul Timiş; 
culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea materialului 
cuprinzând sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara; 

 „Stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor proprii municipiului Timişoara, cuprinse în Planul de 
acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, la 
nivelul judeţului Timiş”, pe anul 2013, solicitat trimestrial de către Instituţia Prefectului- Judeţul 
Timiş; culegerea datelor de la toate compartimentele instituţiei, prelucrarea lor şi elaborarea 
materialului cuprinzând sarcinile asumate de Primăria Municipiului Timişoara; 

- „Forme de cooperare, înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării”, solicitate anual de către 
Instituţia Prefectului-Judeţul Timiş. 

5.5 ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE PROTOCOL DIN CADRUL PRIMĂRIEI 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DELEGAŢII STRĂINE 

În cursul anului 2013, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea a 55 de delegaţii străine, care 
au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Delegaţie Perioada 

1. 

Delegaţie a Ambasadei Regatului Spaniei în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Estanislao de Grandes Pascual, pentru discutii 
privind posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile cultural şi 
economic. 01.02.2013 

 

 

 

Delegaţie oficială din oraşul Munchen din Germania, condusă de dl. 
Hep Monatzeder, Primarul oraşului Munchen, însoţită de domnul 
Klaus Christian Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la 
Timişoara şi reprezentanţi ai societăţilor Aquatim şi Retim şi ai 
Fundaţiei Aquademica, pentru a participa la ceremonia de semnare 
festivă a „Scrisorii de intenţie de colaborare între Retim, AWM şi 
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2. 

Fundaţia Aquademica privind colaborarea în domeniul 
managementului comunal al deşeurilor”. 

 

 

 

 

04.02.2013 

3. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Philippe Gustin, împreună cu dl. Klaus Christian 
Olasz, Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, dl. Dan 
Bedros, Consulul onorific al Republicii Franceze la Timişoara, dl. 
Stanislas Pierret, consilier de cooperare şi acţiune culturală şi 
director al Institutului Francez din România şi dl. Thierry Sète, 
directorul Institutului Francez din Timişoara, pentru discutii privind 
cooperarea cu Institutului Francez din Timişoara. 05.02.2013 

4. 

Delegaţie a Consulatului Ungariei la Cluj-Napoca, dl. Janos Magdo, 
Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca şi reprezentanţi ai 
Consulatului din Cluj-Napoca, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de cooperare în domeniile cultural, universitar şi 
economic. 14.02.2013 

5. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Austria în România, condusă de 
E.S. dl. Dr. Michael Schwarzinger, Ambasadorul Republicii Austria 
în România, însoţită de dl. Vasile Onofrei, Consulul Onorific al 
Republicii Austria la Timişoara, şi reprezentanţi ai Ecoplus 
International Timisoara - Agentia Economica a Landului 
Niederoesterreich, pentru discuţii privind dezvoltarea cooperării 
bilaterale în domeniile economic, cultural, universitar, al cercetării şi 
inovării, medical, al turismului. 27.02.2013 

 

 

 

6. 

Delegaţie din Franţa, dna Françoise Fougea, preşedinte al Asociaţiei 
„Enfants Planète Esperanza”, pentru discuţii privind organizarea la 
Timişoara a unui concert al Orchestrei de tineri din Europa Centrală 
şi Balcani. 

 

 

 

15.03.2013 

 

 

 

7. 

Delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, condusă de dl. 
Krzysztof Żuk, Primarul oraşului Lublin, pentru semnarea unei 
scrisori de intenţie pentru stabilirea de relaţii de cooperare între 
oraşe şi discuţii privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare. 

 

 

 

17-20.03.2013

8. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Milan Đurić, 
membru al Consiliului Local, responsabil de administraţia şi 
reglementările, dna Jovana Nakarada, reprezentanta Biroului pentru 
Dezvoltare Economică Locală a Primăriei oraşului Novi Sad şi dl. 

28.03.2013 
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Dušan Novaković,  director executiv al companiei publice de IT 
“Informatics”, pentru discuţii cu privire la posibilităţile de 
dezvoltare a cooperării în domeniul dezvoltării economice locale. 

9. 

Delegaţie a Ambasadei Japoniei în România, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Keiji Yamamoto, Japoniei în România, pentru discutii 
cu privire la posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul 
economic, înaltelor tehnologii şi cultural. 

 

 

 

04.04.2013 

10. 

Delegaţie a Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, 
condusă de dl. Flavio Ceneda, regent al Consulatului, pentru discuţii 
cu privire la colaborarea în domeniul cultural şi economic.  05.04.2013 

11. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Tunisia în România, condusă de 
E.S. dna Ambasador Mahbouba Chebbi Guiga, împreună cu dl. 
Sevastiean Armaşu, Consulul Onorific al Republicii Tunisiene la 
Timisoara, reprezentanţii Ligii Tunisienilor din România, pentru a 
participa la festivităţile organizate la Timişoara cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Tunisiei şi a 50 de ani de relaţii diplomatice între Tunisia şi 
România. 12.04.2013 

 

 

 

 

 

 

12. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Italiene în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, însoţit de reprezentanţi ai 
Consulatului General al Republicii Italiene la Timişoara, ICE - 
Institutului Italian de Comerţ Exterior din România, precum şi ai 
Confindustria România şi Timiş, pentru discuţii privind posibilităţile 
de cooperare bilaterală în domeniile economic, cultural, social, 
universitar, inovării, energetic, mediului, sănătăţii şi agricol. 

 

 

19.04.2013 

13. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Jiří Šitler, împreună cu dl. Ştefan Moţec, 
Consulul Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, pentru discuţii 
privind posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic 
şi cultural. 

 

 

 

19.04.2013 

14. 

Delegaţie a Principelui Nicolae al României, cu ocazia vizitei în 
Timişoara pentru întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, 
Liceului Nicholaus Lenau, oameni de cultură din Banat şi oameni de 
afaceri din domeniul agriculturii. 

24.03.2013 

 

 
Delegaţie a Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în România, 
condusă de  E.S. dl. Ambasador Johannes Hendrik Mattheus van 
Bonzel, împreună cu dl. Marius Popa, Consulul Onorific al 

 

 



Cod  FO 26-04,VER 1 

 

 

 

15. 

Regatului Ţărilor de Jos la Timişoara, pentru discuţii cu privire la 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniul economic. 

 

 

26.04.2013 

 

 

 

16. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, formată din 
şase membri ai echipajului din Karlsruhe, cu ocazia Raliului Allgau-
Orient, care sprijină proiectul social al World Food Program al 
Naţiunilor Unite. 

 

 

 

28.04.2013 

17. 

Delegaţie a Ambasadei  Regatului Belgiei în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Philippe Beke, pentru discutii privind 
posibilităţile de cooperare bilaterală în domeniile economic şi 
cultural.  08.05.2013 

18. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Macedonia în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Pande Lazarevski, Ambasadorul Republicii 
Macedonia în România, împreună cu dl. Radu Mihăescu, Consulul 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, pentru discutii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile economic, cultural, social, 
sportului şi sănătăţii. 14.05.2013 

19. 

Delegaţie oficială din oraşul Jenin din Palestina, condusă de dl. 
Walid Abu Mowes, Primarul oraşului Jenin, împreună cu 
reprezentanţi ai comunităţii palestiniene din Timişoara, pentru 
semnarea unei scrisori de intenţie pentru stabilirea de relaţii de 
cooperare între oraşe şi discuţii privind dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare. 21-23.05.2013

20. 

Delegaţie a Ambasadei Statului Palestina în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Ahmad Aquel, cu ocazia vizitei delegaţiei 
oficiale din oraşul Jenin. 21-22.05.2013

21. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Austria, condusă de dl. Jürgen 
Heissel, noul Ministru Plenipotenţiar din cadrul Ambasadei 
Republicii Austria în România, împreună cu dl. Vasile Onofrei, 
Consulul Onorific al Republicii Austria la Timişoara, pentru discuţii 
privind dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniile cultural şi 
economic. 23.05.2013 

22. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de domnul Jürgen Walter, 
Secretar de stat în  Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Artă a 
Landului Baden-Württemberg, însoţită de dl. Klaus Christian Olasz, 
Consulul Republicii Federale Germania la Timişoara, pentru  
discuţii privind posibilităţile de cooperare în domeniile cultural şi 
economic. 29.05.2013 

23. Delegaţie din Franţa, reprezentanţi ai Asociaţiei ALJ93, care se 
ocupă de problematica reintegrării şi relocării romilor care se află pe 

03.06.2013 
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teritoriul comunelor pariziene, pentru discuţii privind posibilităţile 
de colaborare. 

24. 

Delegaţie din oraşul Leipzig din Germania, condusă de dl. Dr. 
Nikolaus Petersen, Consulul Onorific al României pentru Land-urile 
Sachsen, Sachsen-Anhalt şi Thüringen, însoţiţi de dl. Siegfried 
Geilhausen, reprezentantul Consulatului German de la Timişoara, cu 
ocazia unei vizite de studiu pentru dicuţii privind dezvoltarea 
relaţiilor politice, culturale şi sociale.  

 

 

 

 

 

06.06.2013 

 

 

25. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Faenza din Italia, condusă de dl. 
Francesco Pasi, reprezentant al Primăriei din Faenza, pentru a 
participa la şedinţa Consiliului Director al Casei Faenza. 

 

 

13.06.2013 

26. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Macedonia în România, condusă 
de E.S. dl. Ambasador Pande Lazarevski, însoţit de dl. Radu 
Mihăescu, Consulul Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara, 
pentru a participa la ceremonia de inaugurare a Consulatului 
Onorific al Republicii Macedonia la Timişoara. 17.06.2013 

27. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Franceze în România, dna 
Caroline Socie, ataşat pentru cooperare tehnică în cadrul Ambasadei, 
pentru discuţii privind posibilităţile de colaborare viitoare în cadrul 
unor proiecte în domeniul cooperării descentralizate şi al 
populaţiilor defavorizate. 19.06.2013 

 

 

 

 

28. 

 Delegaţie oficială de reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului 
Benghazi din Libia, condusă de dl. Mahmoud  Buraziza, 
preşedintele Consiliului Local, pentru semnarea unei scrisori de 
intenţie privind stabilirea relaţiilor de cooperare între oraşe şi 
discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare 

 

 

 

29.06-
03.07.2013 

29. 

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison, din  Franţa, 
dl. Olivier Barbier de la Serre, viceprimar responsabil cu Cultura şi 
dl. François Billard, director Comunicare, pentru a participa la prima 
ediţie a Festivalui internaţional de jazz – JAZZtm şi discuţii privind 
cooperarea dintre oraşe în domeniul cultural. 05-08.07.2013

30. 

Delegaţie a Băncii Mondiale, condusă de dl. Marco Sorge, manager, 
pentru discuţii privind posibilităţile de cooperare cu Municipiul 
Timişoara. 

31.07-
01.08.2013 

31. 
Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, dl. Borko 

02-04.08.2013
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Ilic, viceprimar, şi dl. Predrag Svilar, membru al Consiliului Local 
responsabil cu sportul şi tineretul, pentru a participa la  festivităţile 
organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

32. 

Delegaţie sportivă din oraşul înfrăţit Novi Sad din Serbia, pentru a 
participa la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia 
„Zilei Timişoarei”. 02-04.08.2013

33. 

Delegaţie oficială din oraşul Lublin din Polonia, dna Monika 
Lipińska, viceprimar responsabil cu afacerile sociale, dna Marta 
Wcisło, consilier local, şi dna Joanna Sałapa, reprezentanta 
Departamentului Relaţii Internaţionale, pentru a participa la  
festivităţile organizate cu ocazia „Zilei Timişoarei”. 

 

02-04.08.2013

34. 

Delegaţie sportivă din oraşul Lublin din Polonia, pentru a participa 
la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia „Zilei 
Timişoarei”. 02-04.08.2013

35. 

Delegaţie sportivă din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, pentru 
a participa la turneul de folbal pentru amatori organizat cu ocazia 
„Zilei Timişoarei”. 02-05.08.2013

36. 

Delegaţie a Băncii Mondiale, condusă de dna Elisabetta Capannelli, 
manager, pentru discuţii privind noul Partenerait Strategic de Ţară al 
Băncii Mondiale pentru perioada 2014-2018. 11.09.2013 

37. 

Delegaţie a Ambasadei Bosniei şi Herţegovinei, condusă de E.S. dl. 
Ambasador Dusko Kovacevic, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile cultural, economic, universitar, agricol şi al 
proiectelor europene. 12.09.2013 

38. 

Delegaţie a Consulatului Republicii Federale Germania la 
Timişoara, dl. Consul Rolf Maruhn,  pentru discuţii privind aspecte 
ale colaborării bilaterale în domeniul economic.  16.09.2013 

39. 

Delegaţie oficială din oraşul Ingolstadt din Germania, condusă de dl. 
Alfred Lehmann, Primarul oraşului Ingolstadt, pentru discuţii 
privind continuarea cooperării dintre oraşe în domeniile medical şi 
universitar. 23-25.09.2013

40. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, studenţi şi 
profesori ai Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Karlsruhe, însoţită 
de reprezentanţi ai Universităţii Politehnica din Timişoara, cu ocazia 
unui schimb de studenţi realizat între cele două universităţi. 24.09.2013 

41. 

Delegaţie din Franţa, condusă de dl. Pierre Lanapats, inspector 
general pentru afaceri externe la Ministerul Afacerilor Externe 
francez, însoţită de dl. Daniel Malbert, directorul Institutului 
Francez din Timişoara, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală. 26.09.2013 

42. Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, formată din  
reprezentanţi ai Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara şi 

02.10.2013 
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cetăţeni, pentru documentare asupra unor activităţi culturale şi 
cetăţeneşti. 

           
43.   

Delegaţie oficială din oraşul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, 
condusă de dl. Jean Michel Angelloz, consilier local responsabil cu 
relaţiile internaţionale, pentru a participa la evenimentele organizate 
cu ocazia aniversării a 20 de înfrăţire între oraşe şi discuţii privind 
viitoarele schimburi în domeniul cultural. 10-13.10.2013

44. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de dna Susanne Kastner, 
fost parlamentar german, fost Vicepreşedinte al Parlementului 
German şi fost Preşedinte al grupului parlamentar de prietenie 
Germania-România, cu ocazia retragerii din activitate. 

 

 

 

11.10.2013 

45. 

Delegaţie oficială din oraşul Munchen din Germania, condusă de dl. 
Primar Hep Monatzeder, pentru a participa la prima ediţie a „Zilelor 
Serviciilor Publice”. 10-12.10.2013

46. 

Delegaţie a Consulatului Onorific al Regatului Spaniei la Timişoara, 
condusă de dl. Consul Jose Miguel Viñals, pentru discutii privind 
colaborarea in domeniul cultural şi economic. 16.10.2013 

47. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Federale Germania în România, 
condusă de E.S. dl. Ambasador Werner Hans Lauk, pentru discuţii 
privind cooperarea bilaterală în domeniile economic, cultural şi 
universitar. 31.10.2013 

48. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Cehe în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Jiří Šitler, însoţită de dl. Ştefan Moţec, Consulul 
Onorific al Republicii Cehe la Timişoara, pentru a participa la 
recitalul extraordinar susţinut la Timişoara de violoniştii Alexandru 
Tomescu şi Pavel Sporci. 05.11.2013 

49. 

Delegaţie a Ambasadei Republicii Coreea în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Im Han-teak, pentru discuţii privind cooperarea 
bilaterală în domeniile cultural şi economic. 22.11.2013 

50. 

Delegaţie a Ambasadei  Republicii Italia în România, condusă de 
E.S. dl. Ambasador Diego Brasioli, pentru discuţii privind 
cooperarea bilaterală în domeniile cultural şi economic. 25.11.2013 

51. 

Delegaţie oficială din Germania, condusă de dl. dr. Christoph 
Bergner, secretar de stat parlamentar, împuternicit al Guvernului 
Federal pentru problemele imigranţilor de origine germană şi 
minorităţi naţionale, pentru discuţii privind situaţia şi problemele 
minorităţii germane din Timişoara. 05.12.2013 

 
Delegaţie din Germania, un grup de şapte studenţi ai Facultăţii de 
Drept din cadrul Universităţii Ludwing-Maximilian din Munchen, 
împreună cu reprezentanţi ai Facultăţii de Drept din cadrul 
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52. 

Universităţii de Vest din Timişoara, cu ocazia unui schimb de 
studenţi între universităţi. 

 

 

 

12.12.2013 

53. 

Delegaţie oficială din oraşul Gwangju din Coreea de Sud, condusă 
de dl. Hyun Kim, managerul Departamentului pentru Drepturile 
Omului din cadrul Primăriei oraşului Gwangju, pentru semnarea 
unei scrisori de intenţie privind stabilirea relaţiilor de cooperare între 
oraşe şi discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare. 16-19.12.2013

54. 

Delegaţie din oraşul înfrăţit Karlsruhe din Germania, reprezentanţi 
ai Asociaţiei de prietenie Karlsruhe-Timişoara, pentru a lua parte la 
ceremonia de înmânare a titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara d-lui Heinz Doll, preşedintele asociaţiei, şi 
discuţii privind viitoarea cooperare. 18-21.12.2013

55. 
Delegatie din Israel, pentru discuţii privind posibilităţile de 
cooperare cu Municipiul Timişoara. 28.12.2013 

 

5.6 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În anul 2013, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 18 delegaţii, după 
cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Deplasare Perioada 

 

 

 

 

1. 

Deplasare în oraşul Parma din Italia, o delegaţie din Municipiul 
Timișoara, dl. viceprimar Dan Diaconu și dl.  Ovidiu Simonetti, 
consilier Biroul Relaţii Internaţionale, Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la conferinţa finală a proiectului european Re-Play, dedicat 
promovării drepturilor copiilor și participării civice a tinerilor. 

 

 

 

 

14-16.02.2013

 

 

 

 

2. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, o delegaţie din 
Municipiul Timișoara, d-nii Dan Diaconu, viceprimar şi Culiţă Chiș, 
director executiv Direcţia Tehnică, pentru a participa la prima întâlnire 
de lucru a Comisiei „Energii verzi” din cadrul Clubului de la 
Strasbourg. 

 

 

 

28.01 – 01.02. 
2013 

3. Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, d-na Diana Donawell, 

20-24.03.2013
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șef Birou Relaţii Internaţionale și d-na Lavinia Simion, consilier în 
cadrul Compartimentului de Relaţionare cu Instituţiile Culturale, 
Direcţia Comunicare, pentru a discuta acţiunile programate pentru 
aniversarea în anul 2013 a 20 de ani de înfrăţire între cele două orașe. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Deplasare în Coreea de Sud, o delegaţie oficială din Municipiul 
Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Sorin Drăgoi, administrator 
public, pentru a stabili relaţii de cooperare cu oraşele Seul, Ansan, 
Busan şi Gwangju. 

 

 

 

08-17.06.2013

 

 

 

 

5. 

Deplasare în oraşul Oslo din Norvegia, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Dan Diaconu, viceprimar și dna 
Alina Pintilie, director executiv Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la o întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea 
oraşelor” din cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities. 

 

 

 

 

17-19.04.2013

 

 

 

 

6. 

Deplasare în orașul Chemnitz din Germania, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în 
cadrul Biroului Relaţii Internaţionale, Direcţia Comunicare, pentru a 
participa la întâlnirea pregătitoare din cadrul proiectului „Fit for 
Future”. 

 

 

 

 

28-30.05.2013

 

 

 

7. 

Deplasare în oraşul Barcelona din Spania, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timişoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Sorin Drăgoi, 
administrator public, pentru a participa la Congresul și Expoziţia 
„European Union Core Cities”. 

 

 

 

18-20.06.2013

8. 

 

 

 

 

 

 

Deplasare în orașul Chemnitz din Germania, o delegaţie din 
Municipiul Timişoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul 
Biroului Relaţii Internaţionale, dl. Adrian Bragea, şef serviciu în 
cadrul Direcţiei Comunicare, şi trei reprezentanţi ai unor organizaţii 
de tineret timişorene, pentru a participa la un schimb între tineri 
provenind din mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în 
cadrul proiectului „Fit for Future”. 

26.06 - 07.07 

2013 
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9. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Graz din Austria, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu, dl. viceprimar Dan 
Diaconu și dl. Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la 
ceremonia de semnare a noului acord de înfrăţire între cele două orașe 
și discuţii privind viitoarele relaţii de cooperare dintre oraşe. 

 

 

 

 

08-10.07.2013

 

 

 

 

10. 

Deplasare în orașul înfrăţit Karlsruhe din Germania, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. Primar Nicolae Robu și dl. 
Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la manifestările 
dedicate Zilei orașului Karlsruhe și pentru discuţii privind viitoarele 
relaţii de cooperare dintre orașe. 

 

 

 

20-22.06.2013

 

 

 

11. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. Sorin Drăgoi, administrator 
public, și d-na Romaniţa Jumanca, consilier local, pentru a participa la 
evenimentul aniversar organizat cu ocazia celor 20 de ani de înfrăţire 
între cele două orașe. 

 

 

18-21.09.2013

 

 

 

 

 

12. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, d-na Lavinia 
Simion, consilier în cadrul Compartimentului de Relaţionare cu 
Instituţiile Culturale, Direcţia Comunicare, împreună cu grupul de 
artişti plastici timişoreni şi muzicianul Filarmonicii Banatul, pentru a 
participa la evenimentul aniversar organizat cu ocazia celor 20 de ani 
de înfrăţire între cele două orașe. 

 

 

 

20-23.09.2013

 

 

 

 

 

13. 

Deplasare în oraşul Utrecht din Olanda, o delegaţie din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara, dna Alina Pintilie, director executiv 
Direcţia Comunicare și dna Monica Sava, consilier Biroul de 
Organizare Evenimente, Direcţia Comunicare, pentru a participa la o 
întâlnire a grupului de lucru „Brand-ul şi atractivitatea oraşelor” din 
cadrul reţelei de oraşe europene Eurocities. 

 

 

 

 

01-05.10.2013

 

 

Deplasare în oraşul Sarajevo din Bosnia-Herţegovina, o delegaţie din 
cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, dl. Ovidiu Simonetti, 
consilier în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale, Direcţia 
Comunicare, pentru a participa la Conferinţa „Voluntariat de frontieră 
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14. 

în Anul European al Cetăţenilor – care este utilitatea?”, organizată în 
contextul sărbătoririi în 2013 a Anului European al Cetăţenilor. 

 

02-06.10.2013

 

 

 

15. 

Deplasare în oraşul înfrăţit Cernăuţi din Ucraina, o delegaţie oficială 
Municipiul Timişoara, d-nele Romaniţa Jumanca şi Ramona Olteanu, 
consilieri locali, pentru a participa la manifestările dedicate „Zilelor 
oraşului Cernăuţi”. 

 

 

 

03-06.10.2013

 

 

 

 

 

 

16. 

Deplasare în orașul Subotica din Serbia, o delegaţie din Municipiul 
Timişoara, dl. Ovidiu Simonetti, consilier în cadrul Biroului Relaţii 
Internaţionale, dl. Adrian Bragea, şef serviciu în cadrul Direcţiei 
Comunicare, şi reprezentanţi ai unor organizaţii de tineret timişorene, 
pentru a participa la alături de reprezentanţii orașului înfrăţit Szeged, 
la o întâlnire tematică privind cetăţenia europeană şi organizaţiile cu 
caracter civic. 

 

 

 

 

 

25-27.10.2013

 

 

 

 

 

 

17. 

Deplasare în orașul înfrăţit Rueil-Malmaison din Franţa, o delegaţie 
oficială din Municipiul Timișoara, dl. primar Nicolae Robu și dl. 
Sorin Drăgoi, administrator public, pentru a participa la Expoziţia 
„Sculptura. Sculpturi contemporane timişorene”, organizată cu ocazia 
aniversării a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre 
oraşe, semnarea unui Protocol de reînnoire a jurămintelor de înfrăţire 
între oraşe şi discuţii privind viitoarea cooperare dintre oraşe. 

 

 

 

 

 

21-24.11.2013

 

 

 

18. 

Deplasare în orașul Lublin din Polonia, o delegaţie oficială din 
Municipiul Timișoara, dl. primar Nicolae Robu și dl. Alexandru 
Chirilă, consilier personal al primarului, pentru discuţii privind 
dezvoltarea relaţiilor dintre orașe şi cooperarea viitoare. 

 

 

 

12-15.12.2013

5.7 INIŢIEREA DE PROIECTE DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII 
ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

În anul 2013 au fost promovate următoarele Hotărâri ale Consiliului Local şi Dispoziţii ale 
Primarului Municipiului Timişoara: 
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- Hotărârea nr. 193 din data de 29.03.2013 privind aprobarea achitării taxei de membru cu 
drepturi depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2013;  

- Hotărârea nr. 346 din data de 18.06.2013 privind aprobarea participării Municipiului 
Timişoara la proiectul european "Fit for Future" şi alocarea sumei de 3.000 Euro în 
vederea participării la proiect; 

- Hotărârea nr. 389 din data de 05.07.2013 privind aprobarea noii înţelegeri de înfrăţire 
între Municipiul Timişoara şi Municipiul Graz din Austria; 

- Hotărârea nr. 427 din data de 30.07.2013 privind acoperirea cheltuielilor implicate de 
organizarea în a doua jumătate a anului 2013 a două evenimente aniversare dedicate 
împlinirii a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi 
oraşul Rueil-Malmaison din Franţa. 

- Hotărârea nr. 589 din data de 21.11.2013 privind conferirea Titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara domnului Victor Cârcu; 

- Hotărârea nr. 598 din data de 10.12.2013 privind conferirea Titlului de Cetatean de 
Onoare al Municipiului Timisoara domnului Horst Schwoon; 

- Hotărârea nr. 599 din data de 10.12.2013 privind conferirea Titlului de Cetatean de 
Onoare al Municipiului Timisoara domnului Mircea Opriţă; 

- Dispoziţia Primarului nr. 1801 din data de 04.12.2013 privind constituirea Comisiei de 
evaluare a lucrărilor depuse în cadrul Proiectului „Tinerii decid”, ediţia 2013. 

 

5.8 PROIECTE IMPLEMENTATE 

În cursul anului 2013, Municipiul Timişoara a participat în calitate de partener la proiectul 
european FIT FOR FUTURE”, proiect finanţat în cadrul programului Tineret în acţiune. Liderul 
de proiect a fost SOLARIS - Centrul de promovare pentru tineret şi mediu din oraşul Chemnitz 
din Landul Saxonia din Germania. Proiectul a constat într-un schimb între tineri provenind din 
mai multe oraşe europene, organizat de Solaris în cadrul proiectului la sfârşitul lunii iunie – 
începutul lunii iulie 2013. Principalele tematici ale schimbului au fost şomajul în rândul tinerilor 
şi orientarea profesională a acestei categorii de populaţie, precum şi o tematică relevantă pentru 
viitor – furnizarea de energie, consumul de energie în viitor şi necesitatea existenţei unei forţe de 
muncă cu înaltă calificare în domeniul energiilor regenerabile. În cadrul acestui schimb 
participanţii au construit un autovehicul solar, care a luat parte la competiţia anuală de 
autovehicule solare organizată de către Solaris.  

 

În cursul anului 2013 a fost implementat pentru cel de-al 3-lea an consecutiv proiectul              
„TINERII DECID”. Proiectul a fost implementat în parteneriat de către Primăria Municipiului 
Timişoara, Fundaţia Vest pentru Jurnalism din Timişoara, Consiliul Consultativ de Cartier 
„Fabric” şi Liceul „William Shakespeare”, parteneriatul extinzându-se pe durata implementării 
proiectului la mai multe consilii consultative de cartier şi licee. Scopul proiectului a fost creşterea 
gradului de implicare a tinerilor din învăţământul preuniversitar timişorean în soluţionarea unor 
probleme de interes comunitar, la nivelul cartierelor municipiului, iar obiectivul principal  
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elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui proiect-cadru de soluţionare a unei probleme de 
interes comunitar, identificată la nivelul cartierului. 

Susţinerea publică a lucrărilor depuse în cadrul proiectului a fost organizată în data de 09.12.2013 
în Sala de Consiliu a Primăriei. 

De asemenea, în cursul anului 2013 reprezentanţi ai Municipiul Timişoara au participat în luna 
februarie 2013 la conferinţa finală a proiectului european „RE-PLAY” organizată în oraşul Parma 
din Italia. Institutul Intercultural Timişoara a fost partener în cadrul acestui proiect care a fost 
focalizat pe promovarea drepturilor copiilor şi a participării civice a copiilor şi tinerilor, pornind 
de la dreptul la joacă, inclus în Convenţia ONU privind drepturile copilului. 

5.9 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei primarului pentru străinătate; 

- traducerea de documente legate de activităţile specifice sau proiectele derulate (scrisori, 
acorduri, contracte, diverse documentaţii);   

- redactarea de corespondenţă cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în 
scopul derulării activităţilor specifice; 

- pregătirea mapelor de prezentare a municipiului Timişoara cu  prilejul vizitelor efectuate 
de către delegaţiile străine. 

6. Obiective pentru anul 2014 

6.1 continuarea şi dezvoltarea relaţiilor cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu reţele de 
oraşe şi organizaţii internaţionale; 

6.2  iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte oraşe din Europa şi de pe alte continente, aderarea 
la reţele de oraşe. 
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COMPARTIMENTUL DE RELAŢIONARE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI 

1.     COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

      Compartimentul  de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari are prevăzut în structura sa 5 
funcţionari publici. 

2.    OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI       

    Potrivit prevederilor art. 52, alin. 2, din Legea nr. 230/2007- privind înfiinţarea,organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Consiliile locale organizează în cadrul aparatului propriu 
un compartiment specializat pentru sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari, în vederea 
scopurilor şi sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, conform legislaţiei în vigoare. 

3.    SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2013    

         Pe parcursul anului 2013 Compartimentul  de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari a 
sprijinit şi îndrumat asociaţiile de proprietari/ locatari asupra tuturor aspectelor cu care se 
confruntă, atât pe probleme legislative, juridice, economice, cât şi de ordin tehnic. 

        În cadrul compartimentului s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-au înregistrat un număr de 314 sesizări care au fost soluţionate integral; 

- au fost soluţionate integral 38 sesizări primite prin intermediul serviciului Call - Center ; 

- au fost efectuate deplasări pe teren în vederea verificării sesizărilor primite de la cetăţeni; 

- au fost înregistrate în evidenţa compartimentului “Situaţiile soldurilor elementelor de activ 

şi de pasiv” (309 de situaţii), depuse de către asociaţiile de proprietari care au optat pentru 

conducerea contabilităţii în partidă simplă; 

- au fost solicitate declaraţii informative pentru completarea bazei de date privind asociaţiile 

de proprietari/ locatari din municipiul Timişoara, primindu-se un număr de 5 declaraţii. 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile, persoane fizice 

atestate, şi a situaţiei încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de actualizare 

a bazei de date a compartimentului; 

- s-a emis un singur proces-verbal de contravenţie; 

- au fost soluţionate divergenţele apărute în cadrul asociaţiilor de proprietari, prin 

participarea directă la şedinţele acestora, impunându-se respectarea prevederilor legale în 

vigoare. Astfel, consilierii din cadrul compartimentului au participat la 42 şedinţe 

organizate de membrii asociaţiilor de proprietari, problemele fiind de natură: 

1. organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de conducere 
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ale asociaţiei de proprietari (comitet executiv, comisie de cenzori); 

2. de funcţionare – constituirea de asociaţii de proprietari, pe tronsoane sau scări, şi 

transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, respectând prevederile 

Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari; 

3. de informare a asociaţiilor de proprietari cu privire la respectarea legalităţii în ceea ce 

priveşte angajarea administratorului şi orice alt aspect în legătură cu funcţionarea 

asociaţiei; 

4. au fost distribuite formulare tipizate pentru întocmirea „Situaţiei soldurilor elementelor 

de activ şi de pasiv” precum şi formulare tipizate pentru constituirea dosarului de transformare a 
asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari (cerere - tip de înaintare către judecătorie, 
statutul asociaţiilor şi acordul de asociere). 

- s-au organizat 2 examene de atestare a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice 
pentru îndeplinirea funcţiei de atestare, la care au participat un număr de 183 de persoane, şi din 
care au fost admise un număr de 156 de persoane. 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor de imobile, persoane fizice 

atestate, şi a situaţiei încheierilor emise de judecătorie s-a continuat procesul de actualizare 

a bazei de date a compartimentului. 

4.   OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013 

- organizarea de întruniri trimestriale cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari; 

- continuarea organizării examenelor de atestare şi autorizarea persoanelor juridice pentru 
îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile; 

- completarea bazei de date privind numărul asociaţiilor care funcţionează în 

municipiul Timişoara; 

- îndrumarea şi sprijinirea proprietarilor în vederea constituirii în asociaţii de 

proprietari şi a transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari; 

- soluţionarea sesizărilor primite de la cetăţeni; 

- eliberarea certificatelor de atestare a calităţii de administrator de imobile - persoană 

fizică, pentru participanţii declaraţi admişi la examenele susţinute pe parcursul anilor 

2003 – 2013 şi în continuare pentru cei declaraţi admişi la examenele ulterioare; 

- exercitarea controlului financiar-contabil asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, 
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din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari; 

- înregistrarea în evidenţa compartimentului a „Situaţiilor soldurilor elementelor de 

activ şi de pasiv”; 

- actualizarea bazei de date privind administratorii de imobile-persoane fizice atestate; 

- verificarea pe teren a sesizărilor primite de la cetăţeni şi participarea la şedinţele 

asociaţiilor în vederea sprijinirii şi îndrumării acestora, conform prevederilor legale. 
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COMPARTIMENTUL DE RELATIONARE CU INSTITUTII CULTURALE 

‐ Pastrarea legaturii cu institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, participare ca membru in Consiliile de Administratie ale acestora, 
evaluarea anuala a managementului Filarmonicii Banatul, a Teatrului German de Stat si a 
Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, evaluarea finala a managementului Casei de 
Cultura a Municipiului Timisoara,  

‐ Legatura cu membrii Comisiei de Cultura a Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

‐ Realizarea revistei de de promovare a ofertei cultural locale, Revolutionary , in limbile 
romana si engleza. Revista apare in conditii grafice excelente si prezinta in 65 de pagini cele 
mai importante evenimente culturale organizate in orasul nostru cu sprijinul financiar al 
Primariei Municipiului Timisoara si care califica orasul nostrum in cursa pentru castigarea 
titlului de Capitala europeana a Culturii in 2021. 

‐ Implementarea proiectului cu finantarea europeana prin  programul Romania- Serbia IPA 
Cross Border Cooperation Program- Serbia- Politica Culturala ca instrument de dezvoltare 
comunitara si regionala/ Cultural Policy  as a Tool for Community and Regional 
Development, in care  partenerul lider este Institutul Intercultural Timisoara, iar Municipiul 
Timisoara este partener 2. Actiunile intreprinse in cadrul proiectului au fost: semnare 
contract de finantare, participare Team building al echipei de proiect, realizare achizitie nr.1 
Cercetare in Timisoara si jduetul Timis, realizare achizitie consumabile, actiuni de 
promovare a proiectului in cadrul Asociatiei Timsioara Capitala Culturala,in cadrul  
Comisiilor de Cultura ale CLT si CJT, in context cultural international – Maastricht si 
Rueil- Malmaison, raportari trimestriale, intalniri cu partenerii din Serbia, etc. 

‐ Realizarea unui parteneriat cu Facultatea de Arte pentru promovarea tinerilor artisti 
(studenti, masteranzi si doctoranzi) si organizarea in  spatiul expozitional al Primariei din 
Piata Victoriei nr.5, vis-a vis de Bancpost, pe parcursul anului 2013 a 25 de evenimente 
culturale  – expozitii de arta, , concert coral, etc. 

‐ Reprezentarea Municipiului Timisoara in cadrul Comitetului Director al Asociatiei 
Timisoara Capitala Culturala Europeana 

‐ Organizarea expozitiei de sculptura contemporana timisoreana SCULPTURA, impreuna cu 
Fundatia Triade, la Rueil Malmaison, Franta, cu ocazia a 20 de ani de infratire 

‐ Deplasarea la Maastricht, in Olanda, pentru semnarea unui protocol de colaborare in 
domeniul culturii si in special al candidaturii la titlul de Capitala Europeana a Culturii, 
identificarea de propiecte culturale de interes comun 

‐ Pastrarea legaturii cu institutiile culturale ale orasului si realizarea corespondentei diverse in 
domeniul culturii 

 


