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Parteneriate derulate între Instituţia Prefectului Judeţul Timiş şi diverse instituţii – finalizate 
 

A. În cadrul unor proiecte: 
Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data 
semnării 

1.  Centrul Euroregional pentru 
Democraţie Timişoara (CEDT) 

Derularea proiectului „Transparenţă în interes comunitar – proiect pentru creşterea gradului de responsabilizare şi transparentizare 
a instituţiilor publice din judeţul Timiş”,  proiect care a asigurat rolul de facilitator în derularea campaniilor de informare şi în cadrul 
evaluării aplicării Legii 350 privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de 
interes local, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii 544 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. Durata acordului este de 12 luni. 

7 martie 2007 

2.  Primăria oraşului Deta, în calitate de 
coordonator de proiect, 
Asociaţia „Timiş Torontal” în calitate 
de partener 

Realizarea în parteneriat a proiectului „Eficientizarea serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în oraşul Deta, judeţul 
Timiş” din cadrul Programului „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local”, linia de buget PHARE 
2006RO – 2006/018-147.01.03.02.03 TM1436. 

15 februarie 
2008 

3.  Primăria comunei Ghilad, în calitate 
de coordonator de proiect 

Stabilirea condiţiilor de derularea a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului „Dotarea şi perfecţionarea serviciului de voluntariat 
pentru situaţii de urgenţă al comunei Ghilad” din cadrul Programului „Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la 
Nivel Local”, linia de buget PHARE 2006RO – 2006/018-147.01.03.02.03 TM 1253” 

21 februarie 
2008 

4.  Federaţia Asociaţiilor de Locatari 
Timişoara  

Derularea în parteneriat a proiectului „Vocea ta contează”, finanţat prin programul PHARE 2006.  
Perioada de implementare a proiectului a fost 24 decembrie 2008 -  23 octombrie 2009. 

15 mai 2008 

5.  Fundaţia Serviciilor Sociale „Bethany” 
 

2008 
Obiectul: stabilirea condiţiilor de derulare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului Centrul „Europe Direct” Timiş, proiect 
finanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, care îşi propune să crească gradul de informare a cetăţenilor cu privire 
la instituţiile şi politicile Uniunii Europene. 
Scopul: asigurarea cadrului legal de desfăşurare a activităţilor, promovarea corectă a programelor Centrului „Europe Direct” prin 
diseminarea proiectului în comunitate şi oferirea resurselor necesare desfăşurării activităţii centrului. 

15 februarie 
2008 

2009 
Obiectul: stabilirea condiţiilor de derulare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului Centrul „Europe Direct” Timiş, proiect 
finanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, care îşi propune să crească gradul de informare a cetăţenilor cu privire 
la priorităţile Comisiei Europene şi anume: schimbări climatice, alegeri europarlamentare, cetăţenie activă. 
Scopul: asigurarea cadrului legal de desfăşurare a activităţilor, promovarea corectă a programelor Centrului „Europe Direct” Timiş 
prin diseminarea proiectului în comunitate şi oferirea resurselor necesare desfăşurării activităţii centrului 

17 februarie 
2009 

2010 
Obiectul: stabilirea condiţiilor de derulare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului Centrul „Europe Direct” Timiş, proiect 
finanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, pentru programul de lucru 2010. 
Scopul: asigurarea continuităţii desfăşurării activităţilor prevăzute în programul de lucru 2010, promovarea corectă a programelor 
Centrului „Europe Direct” Timiş prin diseminarea proiectului în comunitate şi oferirea resurselor necesare desfăşurării activităţii 
centrului. 

20 ianuarie 
2010 

2011 
Obiectul: stabilirea condiţiilor de derulare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului Centrul „Europe Direct” Timiş, proiect 
finanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, pentru programul de lucru 2011. 
Scopul: asigurarea continuităţii desfăşurării activităţilor prevăzute în programul de lucru 2011, promovarea corectă a programelor 
Centrului „Europe Direct” Timiş prin diseminarea proiectului în comunitate şi oferirea resurselor necesare desfăşurării activităţii 
centrului. 

13 octombrie 
2010 



 2 

6.  Universitatea Oradea - Facultatea de 
Ştiinţe Economice, în calitate de 
coordonator inter-regional, Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
între femei şi bărbaţi, Universitatea de 
Vest Timişoara, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” Arad, Universitatea de Nord 
Baia Mare, Universitatea „Eftimie 
Murgu” Reşiţa, Fundaţia „Academia 
Comercială” Satu Mare, Societatea 
Ştiinţifică de Management din 
România 

Derularea în parteneriat a proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială 
pentru femei (AntrES)”, derulat în perioada 5 ianuarie 2009 – 5 ianuarie 2011 şi finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 

Ianuarie 2009 

7.  Asociaţia Timiş Torontal Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Asociaţia Timiş Torontal şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, în implementarea 
proiectului „Spaţii verzi – sănătate pentru populaţie”, proiect propus spre finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 
European (SEE), Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale, Cererea de propuneri de proiecte – Runda II 2009.Acordul de 
parteneriat are o valabilate de 9 luni. 

11 iunie 2009 

8.  Instituţia Prefectului Judeţul Arad, 
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-
Severin, Instituţia Prefectului Judeţul 
Hunedoara 

Elaborarea cererii de finanţare prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, pentru proiectul 
„Instituţia Prefectului în Regiunea Vest – Model de cooperare în slujba cetăţeanului” 

25 iunie 2009 

9.  Universitatea de Vest Timişoara Stabilirea rolului şi responsabilităţilor părţilor în implementarea proiectului „Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor 
administraţiei publice locale din mediul rural al judeţului Timiş prin pregătirea profesională a personalului”, care este depus în 
cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007-2013, axa prioritară nr. 1 Îmbunătăţiri de structură şi 
proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul de intervenţie nr. 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. 
Durata acordului este de 18 luni începând cu data semnării contractului cu finanţare nerambursabilă. 

3 decembrie 
2009 

10.  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 

Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului şi Instituţia 
Prefectului Judeţul Timiş, în implementarea proiectului „Training a network for exchange best practices for recovery, conservation 
biodiversity of herbs and spices in context of sustainable rural development” 

7 ianuarie 
2010 

11.  Institutul de Cercetare şi Dezvoltare 
"Utrip" (UTRIP) 

Stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Institutul de cercetare şi dezvoltare "Utrip" şi Instituţia Prefectului Judeţul Timiş, 
în implementarea proiectului “Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth”, proiect propus spre finanţare prin Programul de 
acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008).Acordul de colaborare este valabil până la data de 15 aprilie 2012. 

14 ianuarie 
2010 

12.  Direcția de Sănătate Publică Timiș Implementarea, în perioada aprilie 2009 - aprilie 2011, a proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară 
pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”, 
în conformitate cu Oferta de Grant KnRin/-2008/108643/20.02.2009 și cu Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 630/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare.Acordul de parteneriat are o valabilitate de 3 ani. 

Iulie 2010 

13.  Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
prin Unitatea Centrală pentru 
Reforma Administraţiei Publice (MAI-
UCRAP) 

Crearea unui sistem de management integrat, la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale, care să aibă la bază ciclul de 
îmbunătăţire continuă PDCA (Plan, Do, Check, Act). Acest sistem vizează dezvoltarea setului de instrumente: Cadrul comun de 
Autoevaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor publice (CAF), Programul Multianual de Modernizare (PMM), Balanced 
Scorecard (BSC) şi Benchlearning (învăţarea din experienţa altora) şi implementarea acestora în 6 instituţii publice pilot din cadrul 
autorităţilor publice centrale şi locale, selectate în cadrul proiectului ”Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă”, cod 
SMIS 2803, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

6 aprilie 2010 



 3 

14.  Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici 

Facilitarea procesului de instruire în vederea dobândirii de către angajaţii Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş a cunoştinţelor 
necesare obţinerii Permisului European de Conducere a Calculatorului, conform standardului European Computer Driving Licence 
(ECDL), în cadrul proiectului „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia Publică – Program Naţional 
de Certificare a Funcţionarilor publici”, cod SMIS 2773, derulat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Acordul instituţional are o valabilitate de 15 luni de la data semnării acestuia. 

2010 

15.  Fundaţia „Sfântul Andrei” – Centru 
comunitar pentru persoane cu 
dizabilităţi neuro-psiho-motorii, 
inclusiv boala Alzheimer 

Implementarea proiectului „Instrumente integrate de economie socială în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi probleme de 
sănătate mintală” 

18 ianuarie 
2011 

16.  Asociaţia EcoAssist Implementarea în judeţul Timiş a “Mişcării de Împădurire”, proiect desfăşurat la nivel naţional, în contextual Anului Internaţional al 
Pădurilor, ce vizează educarea non-formală, teoretică şi practică, în domeniul forestier. Proiectul va avea prima etapă, cea de 
educare, conştientizare a problemelor forestiere şi împădurirea unor suprafeţe cu ajutorul voluntarilor şi al autorităţilor partenere, 
în perioada martie-noiembrie 2011, urmând ca etapele de întreţinere până la reuşita finală a împăduririlor să se deruleze până la 
31 decembrie 2016.  

5 iulie 2011 

17.  Asociaţia Română a Tinerilor cu 
Iniţiativă (abreviat „A.R.T.I.”) 

Promovarea cursurilor gratuite de formare antreprenorială şi managerială desfăşurate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea inovaţiei, 
creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului strategic românesc”, implementat de Asociaţia Română a Tinerilor 
cu Iniţiativă, în parteneriat cu Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi SIVECO România. Acordul de 
parteneriat este valabil de la data semnării sale pe toată perioada derulării proiectului (ianuarie 2011-decembrie 2013) 

8 decembrie 
2011 

18.  Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Colaborare  în vederea aplicării pentru găzduirea Centrului de Informare  ”Europe Direct” Timiş pe perioada 2013-2017. Obiectivul 
general al proiectului Europe Direct Timiș 2013 este facilitarea accesului tuturor cetăţenilor din judeţul Timiş, indiferent de mediul 
de rezidenţă(rural sau urban), la informaţii privind domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile, precum şi 
privind modul în care acestea le afectează viaţa de zi cu zi.  

27.08.2012 

19.  Unitatea Centrală pentru Reforma 
Administraţiei Publice(UCRAP) 

Colaborare în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor 
anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale, precum şi promovarea acestuia în vederea 
cunoaşterii de către toate instituţiile implicate”. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de metodologii, instrumente şi 
mecanisme pentru îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare şi de măsurare a performanţelor autorităţilor administraţiei publice 
locale în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei.  
Acordul de colaborare este valabil de la data semnării până la finalizarea proiectului,  în data de 17 iulie 2014. 

30 august 
2012 

20.  Universitatea de Vest, Facultatea de 
Economie şi de Administrare a 
Afacerilor 

Acord de Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului de paractică a studenţilor în cadrul proiectului „PRACTeam – 
Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, proiect finanţat 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Ianuarie 2012 

Act adițional la acordul de parteneriat încheiat în data de 29.02.2012 pentru organizarea și desfășurarea stagiului de practică a 
sudenților în cadrul proiectului PRACTeam. 

28.01.2013 

Convenție Cadru având ca obiect organizarea și desfășurarea stagiului de practică, a studenților Universității de Vest, Facultății de 
Economie şi de Administrare a Afacerilor, în cadrul proiectului „PRACTeam - Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-
regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

2013 

21.  Asociaţia ”Viitorul în Zori” Colaborarea privind implementarea proiectului ”Let’s Do It, Romania!”, în judeţul Timiş, în perioada aprilie-mai 2012. 
Obiectivul proiectului constă în organizarea unor campanii de salubrizare, în  vederea îndepărtării deşeurilor din arealele naturale 
din afara localităţilor din România . 
Protocolul de colaborare este valabil de la data semnării, până la data de 31.05.2012. 

25 aprilie 2012 
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22.  Asociația Culturală  Kratima  
Timișoara 
 

Stabilirea cadrului și modului de colaborare dintre Asociația Culturală Kratima și Instituția Prefectului Județul Timiș, în vederea 
realizării proiectului intitulat „Noile mize ale politicilor culturale. Dinamici europene”, în perspectiva  înființării la Timișoara, a unui 
Observator de Politici Culturale. 

08.07.2013 

23.  Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Colaborare  în vederea realizării proiectului „Virtual Theatre-Cultural Bridge”, cu acronimul E-THEATRUM, finanțat în cadrul 
Programului de colaborare Transfrontalieră Ungaria-România. Proiectul a demarat în data de 01.07.2012, în scopul creșterii 
accesibilității la cultură în localitățile unde nu funcționează teatru profesionist. 
Asigurarea vizionării gratuite în data de 10.06.2013, pe bază de listă de participare prin semnătura spectatorilor, a spectacolului 
prin videoproiecție în locațiile indicate de la nivelul locaților din județul Timiș. 
Asigurarea unui test tehnic în data de 8.06.2013, cu indicarea unui responsabil de la fața locului. 
Durata de valabilitate a protocolului de parteneriat: 25.01.2013-30.06.2013 

2013 

24.  Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici 

Colaborare în vederea derulării în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului „Îmbunătățirea dialogului social pentru 
funcționarii publici”, proiect finanțat  printr-un grant din Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, în 
cadrul Programului Muncă Decentă și Dialog Tripartit. 
Protocolul de colaborare expiră la data de 31 decembrie 2014. 

2013 

25.  Universitatea de Vest din Timișoara Colaborare în vederea implementării proiectului RESORT, proiect finanțat prin Programul Daphne 2013 

26.  Centrul de Informare Europe Direct 
Fundația „Student Plus” Timișoara 

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Informare Europe Direct Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș, în 
vederea realizării unor obiective și proiecte de interes comun. 
Susținerea activității reprezentanței Comisiei Europene și a Biroului de Informare al Parlamentului European la nivel local și 
regional. 
Acordul este valabil de la data semnării, până la data de 31.12.2017 

28.05.2013 

27.  Asociația ”Liga scriitorilor” - filiala 
Timișoara 

Colaborarea în scopul realizării proiectului european intitulat The wanted Danube, având ca obiectiv întărirea relațiilor dintre 
oamenii proveniți din țările dunărene, prin unirea acestora într-o comunitate –comunitate dunăreană și crearea unei legături 
spirituale între aceștia. 

13.02.2014 

28.  Asociația „Centrul de Resurse pentru 
Regenerare Urbană” 

Parteneriat în vederea stabilirii cadrului și modului de colaborare dintre Instituția Prefectului Județul Timiș  și Asociația „Centrul de 
Resurse pentru Regenerare Urbană” în vederea implementării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de implicare cetățenească în 
cartierul Kunz – Timișoara” 

07.07.2014 

29.  ADIROM – Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România 
Asociația Serviciul  APEL 

Parteneriat privind colaborarea în scopul implementării proiectului “Facilitarea integrării și dezvoltarea deprinderilor pentru o viață 
independentă a persoanelor refugiate, relocate în Timișoara, prin crearea unei rețele de suport local” finanțat de Fondul European 
pentru Refugiați, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

07.07.2014 

30.  Asociația “Generație Tânără (Unga –
Liv) ” 

Acord în vederea implementării în parteneriat a proiectului „Educație pentru viitor” pentru care se solicită finanțare nerambursabilă 
în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4 – Servicii Sociale și de Bază 

06.10.2014 



 5 

31.  Centrul de Resurse pentru 
Regenerare Urbană – lider de 
parteneriat; 
Municipalitatea Oslo; 
Consiliul Județean Timiș; 
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Timiș; 
Direcția de Sănătate Publică Timiș: 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș; 
Inspectoratul Județean de Poliție al 
județului Timiș; 
Agenția Națională Antidrog – Centrul 
județean de Prevenție, Evaluare și 
Consiliere Timiș; 
 Ministerul Justiției, Direcția Națională 
de Probațiune, Serviciul de Probațiune 
Timiș; 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany; 
Asociația Generație Tânără. 

Participare la  implementarea proiectului „Dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre județul Timiș și fylke Oslo în vederea cooperării 
pentru dezvoltarea instrumentelor de gestionare a procesului de integrare socială a copiilor și tinerilor romi aflați în situație de 
risc”, proiect finanțat prin intermediul Fondului Bilateral la Nivel Național din fonduri puse la dispoziție prin Mecanismele Financiare 
ale SEE și Norvegian. 

29.10.2014 

32.  ADETIM – Agenția de Dezvoltare 
Economică Timiș 

Protocol de colaborare instituțională pentru realizarea și valorificarea platformei informatice implementată în cadrul proiectului 
„Sprijinirea IMM-urilor prin dezvoltarea unei infrastructuri de e-business în județul Timiș și districtul vecin din Serbia” 

24.11.2014 

33.  Universitatea Tibiscus din Timișoara 
 
 

Acord de parteneriat în vederea organizării și desfășurării stagiilor de pregătire practică a studenților, beneficiari ai proiectului 
„Cariera –provocarea mea”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

02.02.2015 

34.  Asociația  „EcoStuff ” România Obiectul Acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea privind implementarea proiectului „TM1000” – județul Timiș cel mai 
curat județ din România în anul 2017-, în cadrul unei campanii de ecologizare a localităților din județ, în perioada aprilie 2015- 
septembrie 2017 

19.02.2015 

35.  Asociația „Centrul de Resurse pentru 
Regenerare Urbană” 

Stabilirea cadrului și modului de colaborare dintre Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană și Instituția Prefectului 
Județul Timiș în vederea implementării proiectului Dezvoltarea capacității locale de reprezentare a minorității rome din Timiș 

06.05.2016 

36.  Inspectoratul General pentru Imigrări, 
Centrul Regional de Cazare și 
Proceduri pentru Solicitanții de Azil 
Timișoara 
 
AIDROM – Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România  

Stabilirea cadrului și modului de colaborare dintre Instituția Prefectului Județul Timiș și organizațiile partenere în vederea 
implementării  proiectului „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în 
România, în Regiunea de Vest”, pentru stabilirea unei rețele de suport local interinstituțional cu obiectivul cooperării comune în 
vederea integrării resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României și a beneficiarilor de protecție internațională 
din județul Timiș. Proiectul este  finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Refugiați și Inspectoratului General 
pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare 

29.07.2016 

37.  Asociația Centrul de Resurse pentru 
Regenerare Urbană 
Primăria Comunei Sânpetru Mare 

Acord de Parteneriat privind colaborarea în scopul implementării proiectului Educație pentru viitor 10.05.2017 
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38.  Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Colaborare  în vederea aplicării pentru găzduirea Centrului de Informare  ”Europe Direct” Timiş pe perioada 2013-2017. Obiectivul 
general al proiectului Europe Direct Timiș 2013 este facilitarea accesului tuturor cetăţenilor din judeţul Timiş, indiferent de mediul 
de rezidenţă(rural sau urban), la informaţii privind domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile, precum şi 
privind modul în care acestea le afectează viaţa de zi cu zi.  

27.08.2012 

 
B. Cu instituţii similare din ţări europene: 

Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data semnării 

1.  Prefectura Judeţului Plovdiv din Bulgaria Stimularea şi sprijinirea, prin schimburi de experienţă specifice în arii comune de interes, cunoaşterii bilaterale a 
particularităţilor sociale, culturale şi comerciale diferite ale teritoriilor corespondente. 

23 noiembrie 2006 

 
C. Alte parteneriate: 

Nr. 
crt. 

Parteneri Scopul/obiectul parteneriatului Data semnării 

1.  Delegaţia Comisiei Europene  Coordonarea comunicării privind aderarea la Uniunea Europeană şi realizarea Planului de acţiune al judeţului Timiş pe anul 2006, 
privind informarea şi comunicarea pe teme de integrare europeană 

27 aprilie 2006 

2.  Fundaţia EUROLINK – Casa 
Europei 

Organizarea în comun a „Salonului Regional al Proiectelor cu Fonduri Structurale” la Timişoara, în perioada 26-28 aprilie 2007.  Aprilie 2007 

3.  Liceul Teoretic „Jean Louis 
Calderon” 

Realizarea unor activităţi informative, culturale şi educative comune, precum şi colaborarea în organizarea simpozionului 
internaţional cu tema „Multiculturalitatea – dimensiune europeană a vieţii noastre”. 
Desfăşurat în perioada 31 mai 2008 – 8 mai 2008 

9 mai 2008 

4.  Institutul Naţional de 
Administraţie  
 

Acordul de implicare a instituţiei partenere în activităţi specifice corespunzătoare organizării şi desfăşurării programelor de 
formare specializată în administraţia publică organizate pentru obţinerea statutului de manager public, prevăzute la art. 3 alin. 
(1) din OUG nr. 92/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

18 septembrie 2009 

5.  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 Programul Comun de Acţiuni 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. 
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2006: elaborarea PCA pentru anul 2006, cuprinzând un număr de 14 de acţiuni orientate spre nevoile concrete ale mediului de 
afaceri; semnarea Pactului Teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în Regiunea Vest. 

Ianuarie 2006 

2007: elaborarea PCA pentru anul 2007, cuprinzând 19 acţiuni; colaborarea în cadrul Pactului Teritorial pentru ocuparea forţei 
de muncă şi incluziune socială în Regiunea Vest. 

Ianuarie 2007 

2008: elaborarea PCA pentru anul 2008, cuprinzând 24 acţiuni; 
− identificarea unor oportunităţi de finanţare pentru proiectul comun „Centru Multimedia pentru îmbunătăţirea comunicării 

dintre Instituţia prefectului Judeţul Timiş, serviciile deconcentrate, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara şi 
mediul economic din judeţul Timiş”; 

− continuarea colaborării în cadrul Pactului Teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în Regiunea Vest. 

17 ianuarie 2008 

2009: elaborarea PCA pentru anul 2009, cuprinzând 15 acţiuni; 
− organizarea în comun a Topului Firmelor din Judeţul Timiş;  
− demersuri pentru obţinerea finanţării proiectului comun „Centru Multimedia pentru îmbunătăţirea comunicării dintre Instituţia 

prefectului Judeţul Timiş, serviciile deconcentrate, CCIAT şi mediul economic din judeţul Timiş”; 
− demararea activităţilor proiectului “Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea V Vest”, finanţat 

prin POS DRU, prin implementarea de strategii comune în domeniul incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă. 
Durata protocolului de colaborare este de 1 an, putând fi prelungit pe noi perioade a câte 1 an, în cazul în care niciuna din părţi 
nu îl denunţă cu 15 zile înainte de data expirării sale. 

18 martie 2009 

2010: elaborarea PCA pentru anul 2010, cuprinzând 12 acţiuni. 27 ianuarie 2010 
2011: : elaborarea PCA pentru anul 2011, cuprinzând 16 acţiuni 10 ianuarie 2011 
2012: elaborarea PCA pentru anul 2012, cuprinzând 20 acţiuni Ianuarie 2012 

2013 : elaborarea PCA pentru anul 2013, cuprinzând 11 acţiuni 23 ianuarie 2013 

6.  Universitatea de Vest Timişoara, 
Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Filosofie şi Ştiinţe ale 
Comunicării  

2007: Desfăşurarea unor activităţi de practică de specialitate de către studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe 
ale Comunicării, în anul universitar 2006-2007, în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, pe baza unui program stabilit de 
comun acord în privinţa activităţilor şi rezultatelor aşteptate. 
Durata: 1 an calendaristic cu prelungire automată de 1 an dacă nu există intenţia de încetare de către una dintre părţile 
semnatare. 

30 martie 2007 

2008: aplicarea chestionarelor de evaluare a nivelului de informare al populaţiei judeţului Timiş, referitoare la domeniile de 
competenţă ale Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, de către studenţii Universităţii de Vest Timişoara, care au efectuat practica 
de specialitate în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;  
2009: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant. 
Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de 
practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru. 

29 mai 2009 

2010: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant. 
Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de 
practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru. 

31 martie 2010 
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2011: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant. 
Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de 
practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru. 

9 mai 2011 

2012: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant. 

20 aprilie 2012 

2012: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant. 

Decembrie 2012 

2013: Stabilirea cadrului în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor 
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de 
practicant 

Ianuarie 2013 

7.  Consorţiul format din Ramboll 
Management, Transparency 
International România,  
Fundaţia Concept, 
S.C. CAP S.R.L. 

Scopul: A pune bazele colaborării în vederea susţinerii „Campaniei Conştientizării Anticorupției la nivelul Opiniei Publice”, 
campanie iniţiată de Ministerul Justiţiei, în consultare cu Consorţiul. 
Obiectivele: 
− Susţinerea implementării Memorandumului din 15 mai 2007, privind „Măsurile necesare pentru îmbunătăţirea serviciilor 

publice”. 
− Conştientizarea riscurilor corupţiei şi a consecinţelor acesteia. 
− Conştientizarea mecanismelor anticorupţie vizate de această campanie. 
− Promovarea mesajelor anticorupţie. 

 

8.  Asociaţia Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor şi 
Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România  

Dobândirea statutului de membru al Reţelei Naţionale INFO EU – RO, reţea specializată în diseminarea de materiale informativ – 
educative destinate informării şi educării cetăţenilor. 

17 septembrie 2008 

9.  Junior Achievement România Participarea, în calitate de partener, la „Job Shadow Day/Parteneri pentru o zi”, în data de 5 martie 2010. Job Shadow Day este 
un parteneriat internaţional între comunitatea de afaceri, instituțiile publice şi mediul educaţional, destinat familiarizării tinerei 
generaţii cu piaţa forţei de muncă. 

3 februarie 2010 

Participarea, în calitate de partener, la „Job Shadow Day/Parteneri pentru o zi”, în data de 3 martie 2011. Job Shadow Day este 
un parteneriat internaţional între comunitatea de afaceri, instituțiile publice şi mediul educaţional, destinat familiarizării tinerei 
generaţii cu piaţa forţei de muncă. 

28 ianuarie 2011 

10.  Aeroportul Timişoara Traian Vuia Promovarea reciprocă a imaginii celor două organizaţii şi a informaţiilor de interes pentru cetăţeni. 1 august 2011 
11.  Junior Achievement România „Job Shadow Day/Parteneri pentru o zi” a avut loc în data de 4 mai 2012.  Job Shadow Day este un parteneriat internaţional 

între comunitatea de afaceri, instituțiile publice şi mediul educaţional, destinat familiarizării tinerei generaţii cu piaţa forţei de 
muncă. 

11.04.2012 

12.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş 

Colaborare în vederea organizării şi desfăşurării concursului „Oraşele siguranţei rutiere”, o adaptare a unui concept danez. 
Programul se va derula pe o perioadă de 1 an 

28.08.2012 

13.  Societatea Română de 
Televiziune – Studioul TVR 
Timișoara 

Colaborarea în vederea promovării reciproce cu ocazia evenimentului cultural „Ziua Europei 2013” 29.04.2013 
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14.  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. 
Perioada de desfășurare a activității prevăzute în contractul de parteneriat: 07.04.2014-11.04.2014 

20.02.2014 

15.  Inspectoratul de Jandarmi 
Județean “General Moise Groza ” 
Timiș 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
“Glad Voievod ” Timișoara 

Colaborare în vederea realizării obiectivelor educaționale ale etapei a II-a a Campaniei de informare, prevenire și dialog social 
”Jandarmeria pe înțelesul tuturor”, etapă derulată în perioada februarie 2014- aprilie 2014, sub denumirea “Jandarmeria 
partener de dialog social”. Acordul de parteneriat are ca obiectiv prevenirea și combaterea violenței pe timpul manifestărilor 
publice, manifestărilor sportive, cultural artistice, prin respectarea legislației în vigoare care le reglementează și respectarea 
drepturilor omului și libertăților cetățenești. 

04.03.2014 

16.  Colegiul  Național Bănățean 
Timișoara 

Prezentarea activității Instituției Prefectului județul Timiș unui grup de elevi de liceu de la Colegiul Național Bănățean Timișoara. 
Perioada de desfășurare a activității prevăzute în contractul de parteneriat: 06.04.2015-10.04.2015 

20.02.2015 

17.  Centrul de Informare Europe 
Direct Timișoara – Fundația 
Student Plus  

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Informare Europe Direct – Fundația Student Plus Timișoara și Instituția 
Prefectului Județul Timiș, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective comune: 
− organizarea și desfășurarea la Timișoara, a unui calendar de activități cultural – artistice și sportive dedicate sărbătoririi zilei 

de 9 Mai –Ziua Europei 
− organizarea și desfășurarea la Timișoara, a conferinței și manifestărilor culturale cu ocazia zilei de 20 Iunie –Ziua Mondială a 

Refugiatului 
− organizarea și desfășurarea celei de-a II-a ediții a Școlii de vară de programare de la Timișoara, intitulată “WeSpeakCode” 

17.02.2016 

18.  Colegiul Național Bănățean 
Timișoara 

Un grup de elevi de liceu de la Colegiul Național Bănățean Timișoara, însoțiți de cadre didactice au vizitat Palatul Administrativ, 
au primit informații privind activitatea Instituției Prefectului Județul Timiș și s-au întâlnit cu conducerea Instituției. Perioada de 
desfășurare: 19.04.2016-19.04.2016 

28.03.2016 

19.  Centrul de Informare Europe 
Direct Timișoara – Fundația 
„Student Plus” 

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Informare Europe Direct – Fundația „Student Plus” Timișoara și Instituția 
Prefectului Județul Timiș, în vederea îndeplinirii, în cursul anului 2017, a următoarelor obiective comune: 
− organizarea și desfășurarea „Zilelor filmului european - CulturActivA”, constând din vizionări de filme și dezbateri, având ca 

grup țintă elevi și studenți din învățământul gimnazial și universitar din Timișoara 
−  organizarea și desfășurarea la Timișoara, a unui calendar de activități cultural-artistice și sportive dedicate sărbătoririi zilei 

de 9 Mai – Ziua Europei, evenimente ce își propun marcarea celor 10 ani de apartenență a României la Uniunea 
Europeană; 

− Organizarea și desfășurarea celei de-a III-a ediții a Școlii de vară de la Timișoara, în domeniul IT, intitulat „WeSpeakCode”,   
− Organizarea și desfășurarea unor serii de evenimente (dezbateri, seminarii, etc.) sub egida  „European Vocational Skills 

Week ” – Săptămâna Europeană a Învățământului Vocațional, menită a promova învățământul profesional dual. 

16.11.2016 

20.  Institutul Intercultural Timișoara Stabilirea cadrului de colaborare dintre Institutul Intercultural Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș, în vederea 
realizării în perioada 12-13 ianuarie 2017, a atelierului de lucru – reuniune transnațională cu titlul „Minoritatea romă și ocuparea 
– provocări și soluții” 

20.12.2016 

21.  Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de Științe 
Politice, Filosofie și Științe ale 
Comunicării (PFC) 

Acord de parteneriat în vederea stabilirii cadrului operațional ce permite studenților PFC să efectueze stagiile de 
practică/internship la locația partenerului, pentru anul universitar 2016-2017 

17.05.2017 
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22.  Universitatea de Vest din 
Timișoara 
Facultatea de Științe Politice, 
Filosofie și Științe ale 
Comunicării (PFC) 

Acord de parteneriat în vederea stabilirii cadrului operațional ce permite studenților PFC să efectueze stagiile de 
practică/internship la locația partenerului, pentru anul universitar 2016-2017 

17.05.2017 

23.  Centrul de Informare Europe 
Direct Timișoara – Fundația 
„Student Plus” 

Stabilirea cadrului de colaborare dintre Centrul de Informare Europe Direct – Fundația „Student Plus” Timișoara și Instituția 
Prefectului Județul Timiș, în vederea îndeplinirii, în cursul anului 2018, a următoarelor obiective comune: 
− În perioada 7-11 martie 2018 – întâlnire între tineri și reprezentanții autorităților locale, alături de reprezentanții județului 

Timiș în Parlamentul României, având ca temă „Creșterea participării tinerilor la procesul democratic” 
− Evenimentul intitulat Europa suntem noi, constând din activități cultural-artistice și sportive dedicate sărbătoririi zilei de 9 Mai 

– Ziua Europei 
− În perioada  mai –iunie 2018- „Zilele filmului european - CulturActivA” având ca teme: democrația, libertatea de expresie, 

cetățenia activă, o Europă ce valorizează diversitatea lingvistică și culturală, cultura ca agent al schimbării în societatea 
europeană, etc. 

− În luna iulie 2018 – cea de-a IV-a ediție a Școlii de vară în domeniul IT, intitulat  WeSpeakCode, având ca teme: o Europă 
digitală, limbaje de programare, cetățenia europeană activă, cetățenia digitală, etc. 

În luna noiembrie 2018- evenimentul intitulat iDebate, organizat în cadrul unui proiect Europa pentru cetățeni, cu participarea 
unor elevi, studenți și reprezentanți ai partenerilor de proiect din Italia, Slovenia, Croația, Ungaria, Portugalia, și Serbia, având ca 
tematică: funcționarea instituțiilor europene, participare la procesul democratic, etc. 

01.02.2018 

24.  Asociația “Viitorul în Zori” Colaborarea în organizarea și implementarea proiectului “Ziua Națională de Curățenie 2018” 04.09.2018 
25.  Asociația Banat IT 

 
Colaborarea în vederea implementării proiectului “Copii și tineri din Timiș la MegaDojo 2018”, derulat de către Asociația Banat IT  11.09.2018 

26.  Ministerul Mediului, Consiliul 
Județean Timiș, Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara 

Colaborare pentru desfășurarea evenimentelor reprezentând Reuniunea Grupului de experți privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în domeniul schimbărilor climatice, în perioada 21-22 ianuarie 2019, precum și Reuniunea Grupului de experți 
privind adaptarea în domeniul schimbărilor climatice, în perioada 30-31 ianuarie 2019, care vor avea loc în Municipiul Timișoara, 
județul Timiș, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie – iunie 
2019 

22.11.2018 

27.  Agenția Națională a 
Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale, Consiliul 
Județean Timiș, Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara  

Protocol de colaborare în vederea organizării evenimentului “Întâlnirea Șefilor Agențiilor Medicamentului”, în 20-22 februarie 
2019, la Timișoara, cu ocazia deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene 

18.02.2019 

 
 
 


