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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

DIRECŢIA COMUNICARE-RELAŢIONARE 

 

STRUCTURA  DIRECŢIEI COMUNICARE – RELATIONARE 

 Direcţia Comunicare-Relaţionare funcţionează în subordinea domnului Viceprimar Dan Diaconu 

conform H.C.L nr. 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara având următoarea structură: 

Biroul Comunicare 

Compartimentul Comunicare electronică  

Compartimentul Monitorul Primăriei 

Compartimentul Purtător de Cuvânt și Informații Publice 

Compartimentul Centrul de Informare Turistică 

Biroul Relaţii Internaţionale 

 

Biroul Comunicare 

Conform Hotărârii Consiliului Local 165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 

Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara,  a fost înfiinţat 

Biroul Comunicare cu următoarele elemente structurale:  Compartimentul   e-Comunicare   şi-a   schimbat   

denumirea   în Compartimentul   Comunicare Electronică (2 posturi), a fost înfiinţat Compartimentul  

Monitorul  Primăriei (2  posturi), Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informații Publice(3 posturi) a fost 

obţinut prin  reorganizarea  Compartimentului  Presă și  preluarea  persoanei  desemnate  să  asigure  liberul  

acces  la  informațiile  publice  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.544/2001 privind liberul acces la 
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informaţiile de interes public, Compartimentul  Centrul  de  Informare  Turistică (2  posturi  

contractuale). Biroul Comunicare are  în componenţă  1 şef de birou şi 9 posturi. 

 

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice  

Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice are în componenţă 3 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI PURTĂTOR DE CUVÂNT ŞI 

INFORMAŢII PUBLICE 

Compartimentul  are ca  obiect  de  activitate  asigurarea  unei permanente comunicări a primăriei, ca 

instituţie publică,  cu cetăţenii şi comunitatea locală,  colaborarea  cu  jurnaliştii,  redactarea  şi transmiterea 

de comunicate, organizarea conferinţelor de presă, editarea de materiale informative, comunicarea cu 

cetăţenii.  Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Timişoara asigură, conform legislaţiei, 

reprezentarea publică a instituţiei, în calitate de interfaţă comunicaţională între primărie şi opinia publică 

prin intermediul mass-media. Astfel, purtătorul de cuvânt gestionează procesele de comunicare prin care: 

opinia publică este informată din oficiu sau din proprie iniţiativă cu privire la activitatea instituţiei. 

Totodată, împreună cu persoana desemnată pentru aplicarea Legii 544/2001, furnizează jurnaliştilor, la 

cerere, informaţii despre activitatea curentă a instituţiei; urmăreşte  îmbunătăţirea  continuă a imaginii 

publice a instituţiei şi informarea promptă şi corectă. Compartimentul purtător de cuvânt şi informaţii 

publice gestionează şi problemele legate de aplicarea legislaţiei privind transparenţa şi are ca atribuţii 

gestionarea  solicitărilor  în  baza  Legii  544/2001  a  liberului  acces  la  informaţiile  publice  venite  din 

partea cetăţenilor, instituţiilor şi a mass-media. 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018   

În cursul anului 2018, Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice s-a  implicat  în  

organizarea  mai  multor  evenimente de informare şi promovare în rândul timişorenilor.  Promovarea  

transparenţei  decizionale  şi  a  democraţiei  participative,  realizarea  unei  corecte  informări  a  cetăţenilor  

sunt  obiective  ale  activităţii  municipalităţii  în  relaţia  cu  mass-media,  iar  această relaţie este menţinută 

prin intermediul conferinţelor de presă, al comunicatelor de presă şi al evenimentelor organizate pe teren în 

vederea prezentării diferitelor proiecte în derulare sau a obiectivelor realizate. Conferinţele  de presă se 

desfăşoară o dată pe săptămână, în ziua de marţi, de la ora 11, dar ele se  organizează şi  ori de câte ori este  
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necesară informarea  în  timp  util  a  timişorenilor.  Având în vedere că au fost   organizate şi 

alte conferinţe de presă, nu doar cea săptămânală, în total, în  anul  2018 au fost organizate  un  număr  de  

61  de  conferinţe  de  presă organizate,  pe diferite  teme,  la  care  au  luat  parte  jurnaliştii  din  presa  

locală şi  centrală,  accesul  fiind    liber.    Compartimentul    Purtător  de  Cuvânt  şi  Informaţii  Publice  a    

pregătit   

 

documentaţia  aferentă:  comunicate   de   presă,  prezentări   de   proiecte,  informări  publice.  

Comunicatele  de  presă sunt  redactate  periodic  şi  sunt  menite  să informeze  mass-media şi comunitatea   

locală în mod direct   asupra   activităţilor   curente   din   cadrul   Primăriei   Municipiului   Timişoara,  

numărul  acestora  crescând  pe  măsură ce  activităţile   municipalităţii    s-au    diversificat.    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 interesaţiprin intermediul 

poştei electronice (e-mail), iar la cerere şi prin fax. Astfel, în anul 2017 au fost postate pe site-ul 

www.primariatm.ro un număr de 658 de comunicate 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  3  ieşiri pe 

teren pentru prezentarea diferitelor activităţi, proiecte sau  investiţii  în  derulare  ale  municipalităţii.  

Aceste  evenimente  de  presă au  fost  organizate  în  măsura în care a existat un interes crescut din partea 

mass-media pentru un anumit subiect, iar o simplă prezentare  a  acestuia  în  cadrul  unei  conferinţe  de  

presă sau  prin  intermediul  unui  comunicat de presă nu era suficientă. Totodată, reprezentanţii 

Compartimentului 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, a fost înregistrat un 

mare   număr   de   solicitări   din   partea   mass-media   care   vizează solicitarea de informaţii. 

În  ceea  ce  priveşte  raportul  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public  la  nivelul  

Primăriei  Municipiului  Timişoara  în  anul  2018, Compartimentul  Purtător de Cuvânt şi Informaţii 

Publice a  preluat  de  la  instituţii publice, ONG-uri, mass-media şi persoane fizice un număr de 485 

solicitări scrise făcute în  baza  Legii  544/2001  a  liberului  acces  la  informaţiile  de  interes  public, la  
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care  au  fost  formulate  răspunsuri  ca  urmare  a  informaţiilor  primite  de  la  

compartimentele  din  cadrul  instituţiei. Aceste solicitări au vizat:  

- utilizarea banilor publici (proiecte europene, contracte, investiţii, cheltuieli) –229;  

-modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -  126;  

- acte normative, reglementări – -  51;  

- activitatea liderilor instituţiei –-  9;  

 

-informaţii privind modul de aplicare a Legii 544/2001 -   8 

-  altele  (informaţii  privind  autorizaţii  de  construire,  PUG, PUZ,  acorduri  exerciţii  comerciale,  detalii  

privind  situaţiile  juridice,  terenuri,  locuinţe,  liste,  detalii  privind  procesele  Primăriei Municipiului 

Timişoara) -  62.  

Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil a fost de  455, alte -  30 de solicitări făcând parte din  

categoria  informaţiilor  exceptate  de  la liberul  acces  al  cetăţenilor, sau redirecţionate către soluţionare 

altor instituţii   conform  Legii  544/2001.   

Primarului  Municipiului  Timişoara  i-au  fost  adresate,  în cursul  anului  2018,  un  număr  de  31  de  

reclamaţii administrative, de către petenţii nemultumiţi de răspusurile primite la solicitările făcute în baza 

Legii 544/2001. Dintre aceste reclamaţii  0 au fost rezolvate favorabil reclamantului, restul de 31 fiind 

respinse ca neîntemeiate.   

In cursul anului 2018 s-au inregistrat 40 de plângeri în instanţă la adresa instituţiei publice în anul 2018 în 

baza Legii nr.544/2001, din care 8 au fost solutionate favorabil reclamantului, 29 în favoarea instituţiei, iar 

3 se afla pe rol. 

Compartimentul  Monitorul  Primăriei 

Compartimentul Monitorul Primăriei are în componenţă 2 posturi de execuţie. 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
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Compartimentul Monitorul Primăriei se ocupă de redactarea ziarului Monitorul Primăriei 

Municipiului Timişoara, publicaţie care apare lunar şi care a devenit tot mai consistentă în timp, precum şi 

de redactarea de materiale informative şi de promovare. Acţiunea de tipărire a Monitorului Primăriei 

Municipiului Timişoara, ziarul Primăriei, a fost demarată în 2002 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 face cunoscuţi oameni care fac 

cinste oraşului. 

 

 

 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Monitorul Primăriei Timişoara este o publicaţie editată lunar şi este distribuit în mod gratuit în casele 

timişorenilor. Datorită succesului înregistrat la timişoreni, de la an la an, a sporit numărul de pagini şi 

volumul de informaţii. Astfel, formatul publicaţiei în anul 2017 a fost: 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. În anul 2018 au fost editate 12 numere, pentru care s-a realizat redactarea materialelor, 

selectarea imaginilor, punerea în pagină, transmiterea către tipografie, verificarea editării, preluarea tirajului 

tipărit şi predarea către distribuitor, monitorizarea distribuţiei. Monitorul Primăriei este editat în 

conformitate cu legislaţia actuală, care impune publicarea hotărârilor de consiliu local şi altor anunţuri 

publice. În plus, publicaţia asigură legătura direct cu cetăţenii prin intermediul taloanelor care revin cu 

întrebări şi solicitări ale acestora şi cărora li se răspunde în paginile ziarului sau telephonic, ori prin e-mail. 

Astfel, în anul 2018 s-au primit 193 sesizări sau solicitări de la cetăţeni, gradul de răspuns fiind de sută la 

sută. În acest context, pentru o mai bună informare a cetăţenilor, dar mai ales pentru a oferi un instrument de 

lucru pentru cei interesaţi, care aplică hotărârile consiliului local, în anul 2018 a fost editată şi o broşură 

informativă, ca o colecţie privitoare la legislaţia locală, care conţine hotărârile consiliului local. Astfel, au 

fost editate 4 numere ale acestei broşuri, câte unul pe trimestru, fiecare volum având aproximativ 300 de 

pagini. Compartimentul Monitorul Primăriei a redactat publicaţia, a realizat paginarea, trimiterea către 

tipografie, monitorizarea tipăririi şi preluarea tirajului. De asemenea, au fost lansate procedurile pentru 
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achiziţia serviciilor de editare pentru anul 2019 pentru ziarul Monitorul primăriei şi pentru 

broşura cu caracter informativ. 

 

Compartimentul   Comunicare Electronică  

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronicăare în componenţă 2 posturi de execuţie, ambele ocupate. 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Comunicare Electronică are ca obiect de activitate informarea publicului larg privind 

activitatea Primăriei Municipiului Timişoara prin mijloace electronice cu cetăţenii. Acest lucru se 

concretizează prin administrarea şi actualizarea zilnică a portalului www.primariatm.ro, precum și  

 

actualizare şi gestionare sistem de comunicare si informare facila a cetătenilor – panouri informative și alte 

mijloace electronice; achiziţii publice. 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Activitatea de informare a publicului larg prin mijloace electronice: 

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 24 în topul audienţei 

(conform www.trafic.ro, luna octombrie 2018).  

În anul 2018, în ceea ce priveşte portalul web s-au realizat următoarele: 

1. Se actualizează ori de câte ori este nevoie categoria "Acte necesare şi formulare"; 
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2. S-a continuat actualizarea aplicaţiei Formulare online, dezvoltate în 2012 şi s-a creat un 

nou formular online pentru programarea elevilor şi studenţilor la Cabinetele Stomatologice aflate în 

subordinea Primăriei Municipiului Timişoara; 

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-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. 

5. În decembrie 2012, s-a finalizat obiectivul 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; 

6. În anul 2018 s-a procedat la integrarea în portalul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara, 

www.primariatm.ro, a website-ului Centrului de Informare Turistică Timişoara, www.timisoara-info.ro, ca 

și secțiune, alături de cele trei secţiuni mari: Primăria, Monitorul online şi Timişoara.   

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2019 

Având în vedere obiectivele majore ale instituției, în 2018 ne-am propus îmbunătăţirea continuă a relaţiei 

dintre cetăţeni şi administraţia publică locală și asigurarea de servicii de informare şi documentare 

accesibile tuturor cetăţenilor care interacţionează cu spaţiul Web. În acest sens, se va continua colaborarea 

cu firma prestatoare de servicii de întreţinere şi dezvoltare a portalului Primăriei Municipiului Timişoara în 

vederea pregătirii conţinutului site-ului pentru noul design web al paginii oficiale de internet a instituţiei.   

 

Compartimentul  Centrul  de  Informare  Turistică  
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1. Compartimentul Centrul de Informare Turistică, în cadrul Direcţiei Comunicare-Relaţionare, 

are  ca director executiv pe d-nul Ciprian Nyari.  

2. Compartiment Centrul de Informare Turistică: 2 angajaţi (personal contractual), Lucia Solomon, Cristina 

Florea.  

3. Obiectul de activitate: 

Activitatea Compartimentului Centrul de Informare Turistică constă în oferirea de servicii informaţionale 

vizitatorilor şi potenţialilor vizitatori ai Timişoarei şi promovarea turistică a oraşului şi a zonei. Datele sunt 

oferite în cadrul Centrului de Informare Turistică, precum şi online, prin intermediul site-ului 

www.timisoara-info.ro. 

Centrul de Informare Turistică colaborează cu operatori din domeniul turistic şi cultural, pentru culegerea de 

date necesare informării turistice şi pentru promovarea serviciilor turistice şi a evenimentelor culturale. 

De asemenea, centrul elaborează, realizează şi distribuie gratuit  materiale de informare şi promovare 

turistică, colaborează cu specialişti şi instituţii de profil turistic sau conex, participă la conferinţe, seminarii, 

târguri naţionale şi internaţionale de turism. 

 

În cadrul centrului au loc expoziţii de pictură, grafică, fotografie, lansări de carte pe teme turistice.  

4. Sinteza activităţii pe anul 2018: 

4.1 Oferirea de informaţii turistice în cadrul Centrului de Informare Turistică 

- În anul 2018 Centrul de Informare Turistică a fost vizitat de 20.426 turişti, care au primit informaţii 

referitoare la obiective turistice din Timişoara şi din zona Banatului, informaţii privind unităţi de cazare, 

unităţi gastronomice, evenimente 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. Faţă de anul 2016, an în care centrul a fost vizitat de 18.912 de persoane, numărul turiştilor a fost cu 8% 

mai mare, dar faţă de anul 2017, când s-au inregistrat 21.042 turişti, numărul turiştilor a fost cu 3% mai mic.  
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- Centrul de Informare Turistică a răspuns, de asemenea, solicitărilor de informaţii turistice, 

primite prin telefon şi e-mail, oferind detalii legate de acces, cazare, muzee, evenimente culturale, 

transportul în Timişoara etc. 

- În cadrul Centrului de Informare Turistică şi în cadrul târgurilor de turism, au fost oferite materiale de 

informare şi promovare turistică, hărţi, pliante, broşuri. Materialele de promovare se distribuie gratuit către 

turiştii care vizitează centrul, cât şi către diverse instituţii şi organizaţii, care organizează conferinţe, 

workshop-uri şi alte evenimente în Timişoara, cu participanţi din ţară şi din străinătate şi care adresează 

cereri primăriei, în acest sens. 

4.2 Întreţinerea web-site-ului www.timisoara-info.ro 

Pe website-ul www.timisoara-info.ro Centrul de Informare turistică introduce permanent date referitoare la 

spectacole, festivaluri şi alte evenimente culturale din Timişoara şi actualizează diverse informaţii 

referitoare la obiectivele turistice, servicii turistice, informaţii utile, fotografii, etc. 

4.3 Participări la târguri de turism  

Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Informare Turistică, a participat în anul 2018 la 

următoarele târguri de turism: 

- Târgul Internaţional de Turism IMTM de la Tel Aviv, Israel, în perioada 5.02.2018 – 8.02.2018, târgul 

oficial de turism al Israelului; 

 

- Târgul Internaţional de Turism BIT, (Borsa Internazionale del Turismo), desfăşurat la Milano, Italia, în 

perioada 11.02.2018 – 13.02.2018;  

- Târgul de Turism al României de la Bucureşti, desfăşurat în perioada 22.02.2018-25.02.2018  

- Târgul Internaţional de Turism ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume, în perioada   7.03.2018-

11.03.2018; 

- Târgul de pe Pod, în cadrul zilelor oraşului Szeged, în baza colaborării dintre Timişoara şi oraşul    înfrăţit, 

Szeged – în data de 26 mai 2017; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

10    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

În cadrul târgurilor a fost prezentată Timişoara ca şi destinaţie turistică, a fost promovat 

turismul local, regional şi principalele evenimente culturale din anul 2018. Au fost purtate discuţii cu 

operatori de  turism şi s-au oferit informaţii turistice vizitatorilor, care au pus întrebări despre Timişoara şi  

împrejurimi. 

La târgurile de la Tel Aviv, Milano şi Berlin participarea a avut loc în standul Ministerului Turismului. La 

târgul de la Tel Aviv Ministerului Turismului a rezervat o sală de conferinţe pentru prezentarea destinaţiilor 

turistice din România. În cadrul acestora a fost prezentată Timişoara, cu atracţiile turistice şi cu videoclipuri 

subliniind unele din festivalurile importante ale oraşului (Timfloralis şi Festivalul Inimilor). 

La Târgul de la Bucureşti participarea Primăriei Municipiului Timişoara a avut loc în standul amenajat de 

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, un stand de 42 mp, alături de alţi operatori 

din domeniul turismului, respectiv Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Buziaş, Asociaţia Timisoara Capitală 

Culturală 2021, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, Centrul Turistic Margina. În 

cadrul târgului, în una din sălile de conferinţe, a avut loc un eveniment de promovare, cu  prezentarea unor 

detalii ale programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, prezentarea atracţiilor turistice ale 

Timişoarei şi a unor videoclipuri de la evenimente culturale importante din Timişoara, prezentarea unor 

oferte turistice din judeţ şi degustări de produse gastronomice din Margina şi de vinuri din zona Buziaşului. 

4.4 Conferinţe, seminarii şi alte acţiuni cu caracter turistic: 

Prin HCL 119/31.03.2017 s-a constituit Consiliului Consultativ în domeniul Turismului,  structură 

consultativă fără personalitate juridică, pe lângă Primăria Municipiului Timişoara, care funcţionează pe baza 

dialogului structurat, în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul 

turismului. Consiliul Consultativ în domeniul Turismului a purtat un dialog constant cu operatorii de turism  

 

și sectorul asociativ din domeniul turismului, la nivelul municipiului Timișoara şi a propus unele măsuri 

pentru încurajarea activităților turistice în Timișoara si pentru valorificarea turismului local.  

În datele de 29.01, 01.03, 02.07,8.07. 2018 au avut loc şedinţe de lucru ale Consiliului Consultativ în 

domeniul Turismului, în care au fost dezbătute diverse probleme în domeniul turismului din Timişoara. 

Centrul de Informare Turistică, a participat la aceste şedinţe, in care au fost discutate şi analizate 

problematici precum- taxa pentru promovarea turismului, participarea la târgurile de turism, aplicaţie pentru 
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telefoane mobile, cu diverse trasee, identificarea unor probleme, conceptul de OMD 

(Organizatie de Management a Destinatiei), etc, unele din şedinţe având invitaţi din ţară (Oradea) şi din 

străinătate (Bilbao). 

Pe lângă acestea, în anul 2018, Centrul a participat şi la alte conferinţe, workshopuri şi acţiuni de  profil 

turistic, din care amintim: 

30 martie 2018,- participare la ședința de consultare publică din cadrul procesului de elaborare a Strategiei 

sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș 2018-2028, în Sala Revoluției din cadrul Consiliului 

Județean Timiș; 

10.05.2018- participare la evenimentul de diseminare a rezultatelor studiului de ”Evaluare a gradului de 

satisfacție a turiștilor străini în Timișoara- eveniment organizat de către Departamentul de Geografie, 

Facultatea de Chimie, Biologie,Geografie și Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie, 

Psihologie al e Universității de Vest din Timișoara; 

11.05. 2018- participare la seminarul organizat de Ministerul Turismului, cu tema "Oportunitati de 

Dezvoltare a Rutelor Culturale in Romania", desfășurată la Consiliul Judetean Timiș; 

19 – 24.05.2018- însoţirea delegaţiei Liceului de Muzică din Karlsruhe, în vederea susţinerii unor concerte, 

în Timișoara, în cadrul relațiilor de înfrățire între Timișoara și Karlsruhe; 

05.09.2018- participare la lansarea aplicației „Discover Timiș”, pentru promovarea serviciilor de turism din 

județ, eveniment organizat la Consiliului Județean Timiș, de APDT Timiș; 

14.09.2018- participare la evenimentul de lansare a „Ghidului gastronomic CuGust”, Ediția România- 

eveniment organizat de APDT Timiș la Consiliul Județean Timiș; 

 

18-20.10.2018- participare la organizarea programului si însoţirea delegaţiei de jurnaliști și formatori de 

opinie străini și români, sosiţi la Timişoara într-o vizită de informare, pentru promovarea unor destinații 

turistice din România, acţiune organizată de către Ministerul Turismului;  

16.11.2018- participare la workshop-ul „Digital Skills and Competences for the Creative 

Industries/Competențe și abilități digitale pentru industriile creative”, organiyat de către Centrul de ID/IFR 

si e-Learning – CeL al Universității Politehnica Timișoara;  
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11 decembrie 2018- participare la dezbaterea publică organizată în cadrul proiectului „Politici 

în turism pentru o dezvoltare durabilă”,- organizat de către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Brașov, împreună cu Asociația de Dezvoltare Economică și Regională Suceava (ADER Suceava) ; 

5.11. 2018 – participare la prima întâlnire a  Grupului Stakeholderilor Locali din cadrul proiectului 

"Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”, proiect derulat de  

Municipiul Timişoara, împreună cu Primăria Szeged şi alţi parteneri de proiect; 

Oferirea de suport (texte şi informaţii turistice utile) pentru realizarea unui videoclip cu Timişoara de către 

asociaţia Hey-România, care prezintă oraşe şi alte destinaţii turistice in România. (Videoclipul se regăseşte 

acum pe website-ul www.heyromania.ro şi pe aplicaţia pentru telefoane mobile App Heyromania; 

Participare cu un stand de promovare turistică a Timişoarei la diferite acţiuni în Timişoara 

Participare in data de 9.05.2018 cu un stand, cu materiale de promovare ale oraşului, în Piaţa Libertăţii, la 

Ziua Europei; 

Participare in data de 16.05.2018 cu un stand, în Piaţa Unirii, la Ziua Serviciilor Publice; 

Participare în perioada 8-10.06.2018, cu un stand de promovare turistică a Timişoarei şi a Banatului la 

expoziția BANAT AGRALIM, organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș si al Primăriei Municipiului Timișoara; 

Participare la Festivalul Bega Bulevard, în septembrie 2018, unde Centrul de Informare Turistică, a avut 

stand, în care a distribuit pliante de informare turistică; 

 

 

 

4.6 Organizarea de expoziţii, în cadrul Centrului de Informare Turistică 

În colaborare cu diverşi artişti plastici, fotografi, asociaţii culturale, Centrul a organizat în anul 2018 

următoarele expoziţii: 

- „Timişoara de ieri şi de azi” (III)– Amariei Dani Ciprian – expoziţie foto (1.01-31.03); 
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- „Flori pentru Timişoara”– Sanda Lăzărescu – expoziţie pictură ( 1.04 – 30.04.2018); 

- „Inimile Timişoarei”– Claudia Tănăsescu – expoziţie foto (1.05.2018-10.09.2018); 

- „Decupaje cARTografice”– Universitatea de Vest, Departamentul de Geografie (15.09.2018 – 

30.11.2018); 

- „Timişoara în detalii” – Nicu Dărăştean (2.12.2018-10.01.2019) 

4.7  Diverse 

 

- Centrul de Informare Turistică a colaborat cu instituţiile culturale din Timişoara, de la care a primit şi 

distribuit materiale de promovare privind evenimentele culturale desfăşurate în oraş (opera, filarmonica, 

teatrele, institutele culturale şi alte asociaţii culturale). De asemenea evenimentele au fost înscrise în agenda 

evenimentelor culturale, pe website-ul www.timisoara-info.ro; 

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

- Centrul de Informare Turistică a întocmit mai multe situaţii statistice, situaţia turiştilor în Timişoara, în 

baza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistică (INSSE); 

- Au fost întocmite diverse situații impuse de normele SCIM în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; 

- Conform datelor furnizate de INSSE situaţia numărului se sosiri, respectiv de înnoptări ale turiştilor în 

Timişoara, (exceptând luna decembrie), pe durata ultimilor 4 ani este următoarea: 

 

 

Nr crt anul Numărul sosirilor Numărul înnoptărilor 

1 2015 279.349 577.717 

2 2016 285.639 611.308 

3 2017 311.728 633.111 
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4 2018 293.548 652.772 

 

Numărul sosirilor turiştilor a fost cu 6% mai mic, faţă de anul precedent, fapt posibil datorat şi plecării de pe 

piaţa timişoreană a unor companii de zbor. Totuşi, numărul de înnoptări este cel mai ridicat de până acum. 

Creşerea numărului de înnoptări faţă de anul precedent este de 3%. 

5. Obiective majore pe anul 2019 

- Continuarea activităţii de informare turistică;  

- Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional şi îmbunătăţirea vizibilităţii Timişoarei, prin 

participarea la mai multe târguri naţionale şi internaţionale de turism; 

- Editarea şi tipărirea de noi materiale informative şi de promovare turistică a oraşului în diverse limbi 

străine; 

- Iniţierea de acţiuni, colaborări şi proiecte pe tema turismului, pentru a duce la îndeplinire unele măsuri, în 

baza strategiilor culturale ale Timişoarei. 

 

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 2018 Biroul Relaţii Internaţionale a funcţionat în cadrul Direcţiei Comunicare-Relaţionare. 
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3.    COMPONENŢA SERVICIULUI 

Biroul Relaţii Internaţionale are prevăzute, conform organigramei: 1 post de conducere, funcţionar public şi 

6 posturi de execuţie, funcţionari publici de diferite specialităţi. 

Gradul de ocupare la sfârşitul anului 2018:   

- număr angajaţi: 1 post de conducere, funcţionar public şi 5 posturi de execuţie, funcţionari publici de 

diferite specialităţi, din care 1 post temporar vacant. 

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 asociaţii şi reţele de oraşe şi 

diverse instituţii 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; 

 

 

 

5. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 
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5.1 CONTINUAREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE CU ORAŞELE 

ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE, CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

 

5.1.1 COOPERAREA CU ORAŞELE ÎNFRĂŢITE ŞI PARTENERE 

În cursul anului 2018 au continuat şi au fost dezvoltate  relaţiile cu oraşele înfrăţite şi partenere. Au avut loc 

un număr de 64 de acţiuni şi diverse schimburi în mai multe domenii de activitate, după cum urmează: 

Oraşe înfrăţite: 

• Graz (Austria) – în domeniile: administrativ, cultural, mediu; 

• Mulhouse (Franţa) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Faenza (Italia) ) – în domeniile: administrativ, social, cultural, sportiv, proiecte europene; 

• Karlsruhe (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural, tineret, servicii publice, patrimoniu 

cultural; 

• Rueil-Malmaison (Franţa) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Szeged (Ungaria) – în domeniile: administrativ, cultural, mobilitate, mediu, proiecte europene, 

patrimoniu cultural; 

• Gera (Germania) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Treviso (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Novi Sad (Serbia) – în domeniile: administrativ, servicii publice, cultural, patrimoniu cultural; 

• Palermo (Italia) – în domeniul administrativ; 

• Nottingham (Marea Britanie) – în domeniul administrativ; 

• Cernăuţi  (Ucraina) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Trujillo (Peru) – în domeniile: administrativ, cultural; 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

17    Cod FO24‐04, ver.1 
 
 

• Da Nang (Vietnam) – în domeniul administrativ; 

• Lublin (Polonia) – în domeniile: administrativ, cultural, şcolar, servicii publice, proiecte europene; 

• Porto (Portugalia) – în domeniile administrativ, cultural și economic. 

În luna aprilie 2018 a fost semnat un acord de înfrăţire şi cooperare cu oraşul Porto din Portugalia prin care 

a fost prevăzută cooperarea în mai multe domenii de activitate: administrarea oraşelor, cultură, sport, 

economie, social, protecţia mediului, turism, urbanism şi dezvoltare locală, proiecte europene, educaţie şi 

învăţământ superior, inovare, înalte tehnologii şi tehnologia informaţiei. 

Oraşe partenere: 

• Munchen (Germania) – în domeniul serviciilor publice; 

• Strasbourg (Franța) – în domeniile administrativ, democrație locală, drepturile omului, imigrație, 

proiecte europene; 

• Banja Luka (Bosnia şi Herţegovina) – în domeniile: administrativ, cultural; 

• Nancy (Franţa) – în domeniul tineretului; 

• Pancevo (Serbia) – în domeniile: administrativ, patrimoniu cultural; 

• Zrenjanin (Serbia) – în domeniul administrativ. 

 

5.1.2 COOPERAREA CU ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2018, în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara au fost desfăşurate diverse activităţi, care 

decurg din calitatea de membru a Municipiul Timişoara în reţelele de oraşe Eurocities, Clubul de la 

Strasbourg, LIKE (Les Rencontres),  European Cities Marketing, Cities for Sport, Uniunea Internaţională a 

Transportatorilor Publici, Energy Cities/ Energie Cités,  Art Nouveau European Route - Ruta Europeană a 

Modernismului, dintre care menţionăm:  
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- transmiterea către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei  de  informaţii 

privind calendarul principalelor evenimente şi activităţi ale reţelelor de oraşe; 

- 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 reţelelor; 

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

oraşe;  

- demersuri pentru participarea la diverse proiecte şi iniţiative europene; 

- implementarea măsurilor asumate prin aderarea la diverse iniţiative europene; 

- participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru tematice. 

În anul 2018 Timișoara a fost acceptată ca membru în rețeaua EUniverCities. EUniverCities este o rețea 

europeană în cadrul căreia orașele de mărime medie și universitățile lor lucrează împreună pentru a 

îmbunătăți cooperarea. Rețeaua aduce laolaltă orașe și universități cu profil economic, social și tehnologic. 

Obiectivul rețelei este de a face schimburi și de a disemina cunoștințe, expertiză și experiență privind 

cooperarea oraș-universitate în Europa urbană.  

5.2  INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE ALTE 

CONTINENTE, ADERAREA LA NOI ASOCIAŢII ŞI REŢELE DE ORAŞE EUROPENE ŞI 

INTERNAŢIONALE 

 

COOPERAREA CU ALTE ORAŞE DIN EUROPA ŞI DE PE ALTE CONTINENTE 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Timişoara a continuat demersurile pentru dezvoltarea relaţiilor 

de cooperare cu oraşele Barcelona din Spania, Debrecen din Ungaria, Kikinda şi Vârşeţ din Serbia, Fez din 

Maroc, Rijeka din Croaţia și Valencia din Spania şi a iniţiat relaţii de cooperare cu oraşele Porto din 

Portugalia, Pecs din Ungaria, Lviv din Ucraina și Grodno din Belarus, după cum urmează: 
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• Barcelona (Spania) – în domeniile: cultural, social, protejarea şi conservarea 

patrimoniului arhitectural; 

• Debrecen (Ungaria) – în domeniile: administrativ, cultural, servicii publice; 

• Kikinda (Serbia) – în domeniile: administriv, cultural; 

• Vârşeţ (Serbia) – în domeniul administrativ; 

• Fez (Maroc) – în domeniul administrativ; 

• Rijeka (Croaţia) – în domeniul cultural; 

• Valencia (Spania) – în domeniile: administrativ, cultural, economic, dezvoltare locală; 

• Pecs (Ungaria) – în domeniul patrimoniului cultural; 

• Lviv (Ucraina) – în domeniul patrimoniului cultural; 

• Grodno (Belarus) – în domeniul administrativ. 

 

5.3 COOPERAREA CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE STRĂINE DIN ROMÂNIA ŞI 

TIMIŞOARA ŞI CU REPREZENTANŢE DIPLOMATICE ALE ROMÂNEI ÎN STRĂINĂTATE 

În cursul anului 2018, Primăria Municipiului Timişoara a avut relaţii de cooperare cu:  

- ambasadele în România ale Republicii Africa de Sud, Republicii Armenia, Republicii Austria, 

Republicii Belarus, Regatului Belgiei, Republicii Bulgare, Republicii Finlanda, Republicii Franceze, 

Republicii Federale Germania, Israelului, Republicii Italiene, Federaţiei Ruse, Regatului Spaniei, Regatului 

Suediei, Regatului Ţărilor de Jos, Statelor Unite Mexicane, Republicii Tunisiene și Ucrainei; 

- ambasadele României în Franţa, Portugalia, Serbia, Germania, Marea Britanie, Vietnam, Italia, 

Olanda și Ungaria şi consulatele României la Strasbourg, Marsilia și Bristol; 

- consulatele din Timişoara ale Republicii Federale Germania, Republicii Serbia, Republicii Austria, 

Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Tunisiene, Regatului Suediei, 

Republicii Cehe, Republicii Peru, Republicii Moldova, Ungariei, Republicii Bulgaria, Republicii Estonia, 

Regatului Spaniei, Republicii Coreea, Statelor Unite Mexicane şi Republicii Macedonia. 
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5.4 DELEGAŢII STRĂINE PRIMITE 

În cursul anului 2018, au fost făcute pregătiri şi organizată primirea unui număr de 56 de delegaţii străine, 

care au vizitat Primăria Municipiului Timişoara, după cum urmează: 16 delegaţii diplomatice - reprezentanţi 

ai ambasadelor şi consulatelor; 20 delegaţii din oraşe înfrăţite şi partenere şi 20 diverse alte delegaţii. 

5.5 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE   

În cursul anului 2018, au fost pregătite deplasările în străinătate pentru un număr de 26 delegaţii, după cum 

urmează: 5 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor 

de oraşe, 4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 12 deplasări – participări la 

conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc. 

5.6 PARTICIPARE LA ORGANIZAREA DE EVENIMENTE 

În cursul anului 2018, Biroul Relaţii Internaţionale a participat la organizarea a 9 evenimente: a 4-a ediţie a 

Festivalului Timfloralis (27-29 aprilie 2018), Ziua Europei (08-09.05.2018), Evenimentul de prezentare a 

două maşini pe hidrogen organizat de FCH JU - Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (Întreprinderea 

comună „Pile de combustie şi hidrogen”) din Bruxelles (25.05.2018), a 6-a ediţie a festivalului JAZZTM 

(29.06-01.07.2018), „Ziua Timişoarei 2018” (2-5 august 2018), a 11-a ediţie a Festivalului „Bega Bulevard 

2018” (07-09.09.2019), Conferința internațională ”Industrie-Antreprenoriat. Drumul spre succes: 

convergența sectoarelor educație-business-guvernanță locală” (12.10.2018), „Zilele Culturii Sârbe la 

Timişoara” (vernisajul expoziţiei din 15 noiembrie 2018) și ”Misiunea de audit a Curții Europene de 

Conturi având ca scop auditul de performanțã privind confinanțarea de cãtre Uniunea Europeanã a 

Autostrăzii A1” (5 decembrie 2018). 

5.7 PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAŢIONALE 

În cursul anului 2018, Biroul Relaţii Internaţionale a fost implicat în implementarea a 4 proiecte europene şi 

internaţionale:  

- Programul Orase Pilot Europa/ Pilot Cities Europe 2015-2017 „Cultura în Orasele Sustenabile. 

Învãtare cu Actiunile Cultura 21 în Europa/ Culture in Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions 
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in Europe”, program implementat în parteneriat cu UCLG - Asociatia Mondialã a Oraselor si 

Autoritãtilor Locale Unite; 

- Proiectul „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres”, proiect 

strategic în domeniul tineretului finanțat în cadrul programului european ERASMUS+;  

- proiectul „URBinclusion”, proiect în domeniul social finanþat în cadrul Programului de cooperare 

URBACT III al Comisiei Europene al cãrui lider de proiect este orasul Barcelona; 

- Proiectul ”Orașe pentru Europa/ Cities4Europe”, proiect finanțat prin Programul Europa pentru 

Cetãțeni și coordonat de rețeaua de orașe Eurocities. 

De asemenea, Biroul Relatii Internationale a fãcut demersuri pentru participarea la alte 5 proiecte europene 

inițiate de rețeaua Eurocities și orașele înfrãțite și partenere (1 – Europa Creativã (culturã), 2 – Europa 

pentru Cetãțeni, 1 – Granturi EEA și norvegiene, 1 – fonduri ale Guvernului German) și a sprijinit 

demersurile altor departamente din Primãrie cu traduceri și informații pentru participarea la 2 proiecte IPA 

Serbia. 

5.8 PROIECTE DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL ŞI DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI  

În anul 2018 a fost promovat un număr de 6 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

5.9 COOPERAREA CU AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE ŞI CENTRALE 

În cursul anului 2018 a fost întocmit un număr de 8 rapoarte şi situaţii pentru Instituţia Prefectului-Judeţul 

Timiş, ministere etc. 

5.10 ALTE ACTIVITĂŢI 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Relaţii Internaţionale au fost: 

- redactarea corespondenţei în limbi străine a primarului şi viceprimarilor; 

- 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 străinătate în scopul derulării 

activităţilor specifice. 
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5.11 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019 

- continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu oraşele înfrăţite şi partenere, cu asociaţiile şi reţelele 

de oraşe europene şi internaţionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea de noi relaţii de cooperare cu oraşe din Europa şi de pe alte continente, cu asociaţii 

şi reţele de oraşe europene şi internaţionale. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018 

Indicatori aferenţi procesului de cooperare internaţională: 

• Număr acţiuni de cooperare internaţională realizate: 217 acţiuni  

(64 acţiuni cu oraşele înfrăţite şi partenere, 18 acţiuni cu reţelele de oraşe, 53 acţiuni cu ambasadele şi 

consulatele, 82 acţiuni diverse) 

• Număr oraşe cu care au fost iniţiate şi dezvoltate noi relaţii de cooperare: 10 oraşe (9 – Europa, 1-

Africa) 

• Număr vizite delegaţii străine organizate: 56 delegaţii  

(16 delegaţii diplomatice - reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor, 20 delegaţii din oraşele înfrăţite şi 

partenere şi 20 diverse alte delegaţii) 

• Număr deplasări externe organizate:  26 deplasări 

 (5 deplasări în oraşele înfrăţite şi partenere, 5 deplasări – participări la întâlniri în cadrul reţelelor de oraşe, 

4 deplasări – participări la întâlniri în cadrul unor proiecte europene şi 12 deplasări – participări la 

conferinţe şi diverse evenimente internaţionale etc.) 
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Democraţie participativă / implicare civică 

În prezent, democrația participativă a devenit o parte integrantă a modelului european de societate. 

Implicarea cetățenilor Timișoarei în identificarea și rezolvarea problemelor de interes local a devenit deja 

tradiție. La Timişoara funcţionează următoarele structuri cu rol consultativ: 

20 Consilii Consultative de Cartier 

1 Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret 

1 Consiliu Consultativ al Minorităţilor Naţionale 

1 Consiliu Consultativ în domeniul Turismului  

 

CARTIERE 

La fel ca și în anii anteriori, și în anul 2018, cele 20 de consilii consultative de cartier (CCC) au realizat 

propuneri de îmbunătăţire a nivelului de trai din cartiere. Începând din anul 2003, CCC-urile Timișoarei au 

derulat o activitate neîntreruptă. Interfața acestora cu departamentele Primăriei a fost reprezentată de către 

Direcția Comunicare-Relaționare. 

Reprezentanții CCC-urilor au avut întâlniri cu responsabilii diverselor compartimente din cadrul 

administrației locale timișorene. Unele dintre problemele ridicate au fost rezolvate în cadrul ședințelor, 

altele au fost menționate în procesele verbale de ședință, în contextul comunicării acestora spre rezolvare 

compartimentelor de resort, urmând a primi un răspuns ulterior.  

În cadrul întâlnirilor menționate au fost prezentate investiţiile şi lucrările majore din cartiere, precum și cele 

aflate în derulare. Totodată, au fost prezentate lucrările care se intenționează a fi realizate. 

Totodată, în cartiere au avut loc evenimente cu caracter zonal. Acestea au beneficiat de colaborarea și 

susținerea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.  
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În cursul acestui an au avut loc mai multe ședințe de alegeri pentru noi echipe de conducere în 

unele dintre cele 20 de zone ale Timișoarei.  

Menționăm în același timp modificarea Regulamentului de funcționare, document care data din anul 2003, 

modificat ulterior în anul 2005. În luna noiembrie a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 

612/16.11.2018 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

29/22.02.2005. 

TINERI 

Pe lângă Primăria Municipiului Timişoara funcționează o structură consultativă fără personalitate juridică, 

formată din reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret este Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  

(CCPT). 

CCPT funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Acesta este organizat în conformitate cu HCL nr. 

243/23.04.2013, modificat prin HCL nr. 326/26.06.2014. 

Întâlnirile tinerilor au avut loc în conformitate cu Regulamentul CCPT, principalul subiect fiind reprezentat 

de punerea în practică a Strategiei de tineret a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020.  

La fel ca și în anii anteriori, și în anul 2018 administraţia locală timişoreană a sprijinit punerea în practică a 

prevederilor din Strategia pentru Tineret. 

Prin crearea unui sentiment de apartenență a tinerilor la comunitatea locală - realizat prin interacţiune şi 

implicare civică - se intenționează stabilirea unei legături cu comunitatea locală și cu orașul în care în 

prezent își defășoară activitatea, precum și conectarea la spațiul urban local. 

Totodată, a fost continuată activitatea în cadrul proiectului intitulat „Creating a framework and developing 

contents for tomorrow's youth centres” (“Crearea unui cadru şi dezvoltarea conţinutului acestuia pentru 

centrele de tineret de mâine”). 

 

MINORITĂȚI NAȚIONALE 
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Organizat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 144 /25.03.2014, Consiliul 

Consultativ al Minorităţilor Naţionale (CCMN) funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce 

priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul minorităţilor naţionale. Acest 

este o structură consultativă fără personalitate juridică. 

 

Conform Regulamentului, în cadrul întâlnirilor lunare au fost dezbătute principalele probleme cu care se 

confruntă minorităţile naţionale. 

La începutul lunii septembrie 2018, Primăria Municipiului Timişoara și Casa de Cultură a Municipiului, cu 

participarea Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale, au organizat Festivalul Minorităţilor Etnice 

din Timişoara şi Festivalul Gastronomic, ambele aflate la cea de-a cincea ediţie. 

 

TURISM 

Consiliul Consultativ în domeniul Turismului (CCDT) reprezintă forul consultativ - pe lângă Primăria 

Municipiului Timişoara - în ceea ce priveşte politicile publice în domeniul turismului, la nivel local. 

Structura nu are personalitate juridică. 

La fel ca și în anul precedent, majoritatea ședințelor Consiliului Consultativ în domeniul Turismului au fost 

prezidate de dl. viceprimar Dan Diaconu şi moderate de dl. consilier local Radu Dimeca, secretar al 

„Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe”.  

Lista de adeziuni la CCDT a rămas deschisă pe parcursul întregului an. Înscrierea în această structură cu rol 

de consultare civică se realizează în conformitate cu prevederile anexei HCL nr. 119/31.03.2017 privind 

constituirea Consiliului Consultativ în domeniul Turismului şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, cu respectarea art. 5, 6. 

Turismul local reprezintă un adevărat motor al dezvoltării, orice discuţie - fie aceasta pro sau contra derulată 

în cadrul CCDT - contribuie la dezvoltarea Timișoarei. 

 

 


