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I. Parteneriate derulate între Instituţia Prefectului Judeţul Timiş şi diverse instituţii - aflate în desfăşurare 

 
 

A. În cadrul unor proiecte 
 

Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data semnării 

1.  Instituţiile Prefectului, Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Consiliile Judeţene din 
Regiunea Vest , Agenţia Naţională pentru Romi – Biroul Regional Vest, 
Primăriile Municipiilor Arad şi Timişoara, Universităţi din Regiunea 
Vest, filiale teritoriale ale Blocului Naţional Sindical, ale Confederaţiei 
Sindicale MERIDIAN, ale C.P.I.S.C. şi ale C.N.S. ”Cartel Alfa”, Uniunea 
Judeţeană C.S.D.R. Arad, Uniunea Judeţeană C.N.S.R.L. Frăţia Arad, 
Federaţia Regională a Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii – ”Regiunea V 
Vest”, Asociaţia Regională a Camerelor de Comerţ şi Industrie – 
Regiunea Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Fundaţia 
Româno – Germană Vladimirescu – Arad, Fundaţia Româno – 
Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională în Domeniul 
Construcţiilor Timişoara, Asociaţia PAEM Arad, Fundaţia ACTIVITY 
pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa, Federaţia ”FOR 
ROMEQUE”, Cartel Alfa Timiş şi Fundaţia „Pentru Voi” Timişoara 

Crearea „Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea 
Vest”, în vederea promovării iniţiativelor de calitate pentru abordarea şomajului şi a excluziunii 
sociale, a încurajării progresului şi dezvoltării economice, a promovării ocupării durabile a forţei 
de muncă, cu şanse de acces egale şi a îmbunătăţirii sistemului educaţional şi a asigurării 
instituirii pentru eliminarea barierelor, tinzând în acest mod spre o societate inclusivă. 

În data de 27 aprilie 2009, a fost lansat proiectul „Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului 
Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea Vest”, derulat de 
Asociaţia Regională a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Regiunea Vest, proiect ce vine în 
întâmpinarea nevoilor identificate în domeniile ocupării şi incluziunii sociale, prin asigurarea de 
suport pentru elaborarea de studii şi organizarea de întâlniri între actorii relevanţi, acordarea de 
consultanţă membrilor pactului, înfiinţarea de reţele specifice şi informarea actorilor din regiune 
prin organizarea de diverse seminarii. 

26 septembrie 
2006 

2.  Asociația „Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană” Parteneriat privind colaborarea în scopul realizării unor activități/proiecte comune 
Obiectivele parteneriatului: 
− Elaborarea și implementarea unor programe/proiecte de interes comun la nivelul județului 

Timiș; 
− Implementarea unor programe/proiecte de incluziune socială a persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile;  
− Elaborarea și implementarea unor programe/proiecte de dezvoltare a societății civile și de 

revitalizare a spiritului civic;  
− Organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia celebrării unor evenimente/aniversări;  
− Participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, în 

domenii de interes reciproc. 

11.06.2014 

3.  Inspectoratul Școlar Județean Timiș Parteneriat privind colaborarea în scopul realizării unor activități/proiecte comune  
Obiectivele parteneriatului: 
− Derularea, în colaborare, a activităților de interes comun la nivelul județului Timiș; 
− Implementarea măsurilor de integrare în sistemul de învățământ a persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile;  
− Participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, în domenii 

de interes reciproc 
 

13.06.2014 
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4.  Direcția de Sănătate Publică Timiș Parteneriat privind colaborarea în scopul realizării unor activități/proiecte comune  
Obiectivele parteneriatului: 
− Derularea, în colaborare, a activităților de interes comun la nivelul județului Timiș; 
− Implementarea măsurilor de facilitarea accesului la servicii de sănătate a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile; 
− Participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, în 

domenii de interes reciproc. 

17.06.2014 

B. Alte parteneriate: 
Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data semnării 

1.  Guvernul  Provinciei Yunnan  
Republica Populară Chineză 

Colaborarea și cooperarea în domeniul administrației publice centrale și locale și în alte 
domenii, potrivit competențelor acestora și în condițiile legislației existente în cele două țări. 

14 decembrie 
1995 

2.  S.C. ”PSIHO-PROFIL” S.R.L. Realizarea şi promovarea obiectivelor comune în domeniul dezvoltării resurselor umane din 
judeţul Timiş. Direcţiile principale ale colaborării sunt oferirea de consultanţă, evaluare, 
diagnoză organizaţională şi training în domeniul resurselor umane pentru Instituţia Prefectului 
Judeţul Timiş, realizarea de cercetări sociologice, precum şi oferirea de servicii în domeniul 
managementului de proiect şi derularea, în parteneriat, de proiecte finanţate din fonduri UE. 

11 aprilie 2008 

3.  � Agenţia pentru Dezvoltare Regională ADR V Vest Timişoara,  
� Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Regiunea 5 Vest Timişoara,  
� Organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 

Infrastructura de Mediu Timişoara pentru Regiunea 5 Vest,  
� Organism Intermediar Regional pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest, 
� Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 

Timişoara,  
� Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

Timişoara, 
� Biroul Regional Vest din cadrul Organismului Intermediar pentru 

Cercetare al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,  
� Filiala Vest a Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ,  

� Unitatea Regională Vest a Organismului Intermediar pentru 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  -  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Asigurarea complementarităţii informaţiilor legate de oportunităţile de finanţare din fondurile 
europene şi creşterea continuă, în rândul comunităţilor, a vizibilităţii preocupărilor şi eforturilor 
Uniunii Europene de sprijinire, prin intermediul fondurilor europene, a dezvoltării locale şi 
regionale. 

15 mai 2008 

4.  Universitatea „Tibiscus” Timişoara, Facultatea de Jurnalism,  
Comunicare şi Limbi Moderne  

Colaborarea în vederea asigurării bazei de practică pentru verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor 
teoretice însuşite de către practicant în cadrul programului de instruire.  
Convenţia pentru practica studenţilor are o valabilitate de 2 ani, cu prelungirea automată, 
pentru noi perioade de 2 ani, dacă nici una dintre părţi nu notifică celeilalte cererea de încetare 
a valabilităţii sale, cu minimum 60 zile înaintea expirării perioadei de valabilitate. 
 

29 mai 2009 
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5.  Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Departamentul de 
Comunicare şi Limbi Străine, Specializare  „Administraţie Publică”  

Colaborarea între structurile administrative locale şi judeţene şi mediul academic, cu scopul de 
a organiza activitatea de practică a studenţilor din cadrul Departamentului de Comunicare şi 
Limbi Străine, oferindu-le posibilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice dobândite în procesul 
didactic – educativ şi implicarea lor directă în activităţi specifice administraţiei publice, de 
comunicare şi relaţii publice. Convenţia de colaborare a fost încheiată pe o perioadă 
nedeterminată de timp. 

24 iunie 2009 

6.  Universitatea „Tibiscus” Timişoara Cooperarea în domeniul activităților de educație, cercetare științifică, acțiune și comunicare 
socială.Protocolul de cooperare are o valabilitate de 2 ani de la data semnării sale, cu 
prelungirea automată, pentru noi perioade de 2 ani, dacă nici una dintre părţi nu notifică 
celeilalte cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum trei luni înaintea expirării 
perioadei de valabilitate. 

28 ianuarie 2010 

7.  Instituția Prefectului Județul Caraş-Severin, Prefectura districtului 
Banatul de Nord din Serbia, Prefectura districtului Banatul Central din 
Serbia, Prefectura districtului Banatul de Sud din Serbia  

Stimularea şi sprijinirea, prin schimburi de experienţă specifice în arii comune de interes, 
dezvoltarea relaţiilor interinstituţionale existente şi aprofundarea particularităţilor sociale, 
culturale şi comerciale ale judeţului Caraş-Severin şi judeţului Timiş şi ale districtului Banatului 
de Nord, districtului Banatului Central şi districtului Banatului de Sud. 

26 februarie 
2010 

8.  Eco Plus Internațional, 
 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara 

Întărirea, dezvoltarea și diversificarea colaborării dintre județul Timiș și Landul Austria 
Inferioară, în domenii de interes comun, precum protecția mediului, producerea și utilizarea 
energiei din surse regenerabile, clusterele, infrastructura, dar și alte domenii unde se vor 
identifica oportunități de colaborare. 

24 septembrie 
2010 

9.  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Sprijin reciproc în vederea realizării proiectelor de construcţii de autostrăzi şi drumuri de interes 
naţional, în judeţul Timiş, gestionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . 

2010 

10.  Asociaţia Generaţie Tânără Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Asociaţia „Generaţie Tânără” şi Instituţia 
Prefectului Judeţul Timiş, în vederea realizării unor activităţi/proiecte în domenii de interes 
comun. 

12 octombrie 
2011 

11.  Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept - ELSA Acordarea unui număr de locuri de practică pentru studenți, conform protocolului stabilit de 
părți. 

8 decembrie 
2011 
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12.  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara Scopul: dezvoltarea economico - socială a judeţului Timiş.  
Obiectivele:  
− Organizarea de acţiuni comune în vederea informării despre modalităţile de absorbţie şi 

atragere de fonduri europene în judeţul Timiş; 
− Îmbunătăţirea climatului de afaceri şi susţinerea atragerii de investiţii în zonă prin mijloace 

specifice, în relaţia cu partenerii români şi străini; 
− Crearea de noi locuri de muncă în judeţul Timiş, precum  şi menţinerea celor existente. 
În cadrul Convenţiei de Colaborare s-a convenit: 
− elaborarea anuală a unui Program Comun de Acţiuni (PCA); 
− utilizarea în comun a bazelor de date ale Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş şi CCIAT pentru 

realizarea unor documente de interes comun; 
− susţinerea de către Instituţia Prefectului Judeţul Timiş a tuturor demersurilor iniţiate de 

CCIAT pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri local; 
− asigurarea cadrului organizatoric şi logistic necesar desfăşurării evenimentelor cuprinse în 

PCA de către CCIAT; 
− asigurarea personalului specializat pentru susţinerea seminariilor, conform tematicilor 

stabilite în Programul Comun de Acţiuni de către Instituţia Prefectului Judeţul Timiş prin 
intermediul SPD. 

 

Acordul de colaborare stabilește cadrul general de desfășurare a colaborării între cele două 
instituții partenere, în scopul facilitării schimbului de informații, promovării reciproce a 
serviciilor și stabilirii unei agende comune de evenimente, în beneficiul comunității de afaceri și 
a cetățenilor din județul Timiș. 

21.11.2013 

13.  Universitatea Politehnica din Timișoara Parteneriatul se bazează pe recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență, pe 
deschidere și bună credință reciprocă, având ca scop dezvoltarea relațiilor de cooperare între 
cele două părți prin realizarea de activități complementare.  
Părțile convin să coopereze în una sau în mai multe din următoarele direcții: 
− promovarea unor programe de formare continuă, workshop-uri, școli de vară, întâlniri cu 

specialiști; 
− asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii și a unor activități aplicative de către 

studenții UPT în cadrul și cu sprijinul organizației partenere; 
− facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes 

comune ale părților, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor; 
− asigurarea cadrului organizatoric și acordarea de facilități pentru desfășurarea de activități 

recreative cultural-sportive pentru membrii organizațiilor partenere; 
− generarea de rezultate de interes social și stimularea transformării rezultatelor în servicii 

noi sau îmbunătățite. 
Contractul  s-a încheiat pentru o perioadă de 5 ani  

21.05.2013 

14.  Societatea Culturală Româno - Germană/ Centrul Cultural German 
Timișoara 

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul Cultural German Timișoara și Instituția 
Prefectului Județul Timiș, în vederea realizării unor obiective și proiecte de interes comun. 
Susținerea activității Centrului Cultural German din Timișoara. Acordul de parteneriat este 
valabil de la data semnării, având durata de un an de zile. În cazul în care nici una dintre părți 
nu anunță în scris dorința de încetare a acordului, acesta se prelungește automat cu câte un 
an, începând cu data de expirare a ultimei perioade de valabilitate.  

13.06.2013 
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15 Universitatea „Tibiscus”  din Timişoara  
Facultatea de Psihologie 

Acord cadru de colaborare între Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Politehnica din 
Timișoara şi Instituția Prefectului Județul Timiș. Parteneriatul se bazează pe recunoaşterea 
intereselor comune în domeniul pregătirii teoretice şi practice a studenţilor, având ca scop 
dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice, precum şi cooperarea în cadrul unor teme de 
cercetare în domeniu de interes pentru Instituția Prefectului Județul Timiș.  

02.12.2015 

16 Municipalitatea Oslo 
Departamentul măsurilor pentru romi 

Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Instituția Prefectului Județul Timiș şi în 
vederea realizării unor activități/proiecte în domenii de interes comun. 

20.05.2015 

17 Municipalitatea Oslo Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Instituția Prefectului Județul Timiș şi în 
vederea realizării unor activități/proiecte în domenii de interes comun. 

16.06.2015 

18 Districtul de Poliție Oslo Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Instituția Prefectului Județul Timiș şi în 
vederea realizării unor activități/proiecte în domenii de interes comun. 

22.06.2015 

19 Facultatea de Management în Producție și Transporturi din cadrul 
Universității Politehnica Timișoara  
 

ACT ADIŢIONAL la Acordul Cadru de Cooperare  încheiat  în anul 2013 între  
Universitatea Politehnica Timişoara și  Instituția Prefectului Județul Timiș 
Parteneriatul se bazează pe recunoaşterea intereselor comune în domeniul pregătirii teoretice 
şi practice a studenţilor, având ca scop dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice, precum 
şi cooperarea în cadrul unor teme de cercetare în domeniu de interes pentru Instituția 
Prefectului Județul Timiș.  

26.11.2015 

20 Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional 
Timișoara 

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, 
Centrul Regional Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș, în vederea implementării 
Campaniei de prevenire a traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale “Iubirea nu ar 
trebui să te transforme în sclav ” precum și organizarea altor evenimente în legătură cu lupta 
împotriva traficului de persoane la nivelul județului Timiș 

04.08.2016 

21 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 
 

Cooperarea între instituții publice, prin realizarea schimbului de informații prin mijloace 
electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în 
evidențele fiscale locale și ale Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, 
precum și  a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate 

23.02.2017 

22 Universitatea de Vest din Timișoara Colaborarea în următoarele acțiuni: Stabilirea cadrului operațional ce permite studenților 
Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara să efectueze stagiile de practică/internship la locația partenerului, pentru anul 
universitar 2017-2018 și 2018-2019 
− Organizarea de către Instituția Prefectului – Județul Timiș, cu sprijinul logistic al UVT, a 

unei selecții de studenți pentru activități de practică/internship.  

01.02.2018 

23 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș Dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți în vederea sprijinirii echipelor de intervenție 
locală în scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public 
de Ocupare (SPO) în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de 
locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare 
profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior). 
Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din 
diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii 
etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare. 

16.02.2018 
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24 Consiliul Județean Caraș-Severin  
 

Acord de colaborare aferent proiectului Rețea Durabilă Comună pentru Situații de Urgență în 
Banat  
 Aria de acoperire a proiectului este: județul Caraș-Severin, județul Timiș, districtul Banatul de 
Sud Serbia  

19.02.2018 

25 Consiliul Județean Arad 
Instituția Prefectului Județul Arad 
Consiliul Județean Bihor 
Instituția Prefectului Județul Bihor 
Consiliul Județean Satu Mare 
Instituția Prefectului Județul Satu Mare 
Consiliul Județean Timiș  
Instituția Prefectului Județul Timiș 

Protocol de colaborare privind sprijinirea dezvoltării infrastructurii rutiere a proiectului 
transeuropean “Via Carpatia”. 
Protocolul este valabil până în decembrie 2022 

23.03.2018 

26 Colegiul Național Bănățean Timișoara Prezentarea activității Instituției Prefectului județul Timiș, a rolului acesteia în administrația 
județeană, a impactului acțiunilor Instituției Prefectului Județul Timiș asupra vieții cetățenilor 
județului Timiș,  unui grup de elevi de liceu de la Colegiul Național Bănățean Timișoara.              
Având în vedere lipsa de informare a elevilor asupra activității Instituției Prefectului județul 
Timiș și asupra vieții administrative în general, se realizează astfel o educație civică și politică 
absolut necesară elevilor din clasele liceale, viitori cetățeni cu drept de vot, contribuind astfel la 
o creștere a implicării cetățenilor în procesele democratice din România, respectiv județul 
Timiș.  

16.05.2018 

27 Institutul Național de Administrație 
Consiliul Județean Timiș 
Consiliul Local al Municipiului Timișoara 
 

Organizarea “Întâlnirii Directorilor Școlilor și Institutelor de Administrație Publică - DISPA”, din 
perioada 16-17  mai 2019, care va avea loc în Municipiul Timișoara, județul Timiș, cu ocazia 
deținerii de către România a Președinției Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie – 
iunie 2019. 

01.11.2018 

28 Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local 
al Municipiului Timișoara  

Colaborare în vederea organizării  evenimentului ”Reuniunea informală a directorilor politici de 
securitate UE”, în 21-22 martie 2019, la Timișoara, cu ocazia deținerii Președinției de către 
România a Consiliului Uniunii Europene 

21.12.2018 

 
II. Parteneriate derulate între Serviciul Public Comunitar pentru  Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Timiș şi diverse instituţii - aflate în desfăşurare 
Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data semnării 

1 Primăria Lugoj Deschiderea punctului de lucru pentru preluarea cererilor pentru eliberarea unui paşaport electronic. 21.01.2013 
2 Primăria Sânnicolau Mare Deschiderea punctului de lucru pentru preluarea cererilor pentru eliberarea unui paşaport electronic. 21.01.2013 
3 Primăria Jimbolia Deschiderea punctului de lucru pentru preluarea cererilor pentru eliberarea unui paşaport electronic. 21.03.2013 
4 Primăria Deta Deschiderea punctului de lucru pentru preluarea cererilor pentru eliberarea unui paşaport electronic. 21.03.2013 
5 Penitenciarul Timişoara Actualizarea bazei de date cu privire la persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate. 09.10.2013 
6 Inspectoratul de Poliție Județean 

Timiș, Centrul de Reținere și Arest 
Preventiv Timiș 

Actualizarea bazei de date cu privire la persoanele care au fost reținute sau arestate preventiv în C.R.A.P. Timiș și au fost puse 
în libertate cu obligarea de a nu părăsi țara sau localitatea de domiciliu și au domiciliul pe raza județului Timiș. 

17.12.2013 

 


