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Către 

 

Consiliul Județean Timiș 

D-lui Președinte Călin DOBRA 

 

Direcția Administrație Publică Locală 

D-nei Doina TĂRÎLĂ 

 

Având în vedere Adresa nr. 25568/19.12.2018 a Direcției Administrație Publică 

Locală  - Consiliul Județean Timiș, 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș vă 

transmite următorul 

 

 

Raport de activitate  

al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul 

Timiș  

pe anul 2018 

 

 

În anul 2018, respectând prevederile Statutului APDT Timiș conform cărora 

obiectivele asociației prevăd promovarea și dezvoltarea turismului în județ, 

asociația a continuat seria proiectelor tradiționale și a dezvoltat mai multe 

acțiuni noi cu scopul atragerii unui număr tot mai mare de turiști în Timiș și în 

Banat și al promovării imaginii acestei zone în străinătate. 

 

Cele mai importante momente în activitatea APDT Timiș în 2018 sunt: 

- Realizarea și predarea Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a 

județului Timiș 

- Lansarea aplicației de promovare turistică Discover Timiș 

- Obținerea de către APDT Timiș a statutului de Asociație de Utilitate 

Publică 

- Implementarea Proiectui european alături de parteneri din Serbia – Eco 

Timiș – un nou produs turistic 

- dezvoltarea proiectului Mic dejun la Margina, cu o nouă componentă 

de promovare a turismului în județul Timiș intitulată, Hai să strângem 

fânul! 
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În ordine cronologică, activitățile APDT Timiș în anul 2018 au fost 

următoarele: 

 

 

 

Ianuarie 

 

APDT Timiș realizează grafica și tipărește prima Hartă a conacelor și 

castelelor din județul Timiș. Materialul, realizat în colaborare cu Asociația 

Culturală Ariergarda, este distribuit turiștilor prin intermediul infocentrelor 

turistice din județ și în cadrul târgurilor de turism din țară și străinătate. 

 

Februarie 

 

APDT Timiș participă la Târgul de turism al României de la București, 

organizând un stand comun de promovare unde se alătură reprezentanții 

Primăriei Orașului Buziaș, reprezentanții Comunei Margina, ai 

Infocentrelor turistice al Primăriei Municipiului Timișoara și al 

Bastionului Theresia, dar și ai Asociației Timișoara Capitală Culturală 

Europeană.  

În stand sunt organizate activități de promovare a gastronomiei bănățene, 

APDT Timiș luând alături de echipă un meșteșugar specialist în confecționarea 

coșurilor de nuiele, activitate cu mare succes la vizitatorii din târgul național. 

Este promovat astfel unul dintre meșteșugurile tradiționale din Banat cu 

scopul de a readuce în atenție și de a reactiva aceste tradiții din regiunea de 

vest a țării. 

 

Martie 

 

APDT Timiș organizează prima Consultare publică în procesul de elaborare a 

Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș. 

 

APDT Timiș derulează mai multe întâlniri cu primarii comunelor Moșnița 

Nouă, Șag, Dumbrăvița și Satchinez pe tema activităților din proiectul european 

Eco Timiș  - un nou produs turistic. 
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Aprilie 

 

APDT Timiș începe colaborarea cu Primăria Orașului Ciacova pentru realizarea 

primei ediții a Festivalului Păturatei. 

 

La sediul APDT Timiș începe seria întâlnirilor cu reprezentanții Asociației 

ReCult și în parteneriat se depune național de reactivare a patrimoniului 

reprezentat de casele de pământ din Banat.  

 

 

 

Mai 

 

APDT Timiș participă cu un stand de promovare turistică la evenimentul Open 

Days în Bruxelles, Belgia unde promovează gastronomia bănățeană și tradițiile 

meșteșugărești. Încă o dată este prezent în stand meșterul Ioan Popa care 

confecționează coșuri de nuiele, atrăgând astfel atenția vizitatorilor asupra 

meșteșugurilor specifice Banatului. 

 

Împreună cu reprezentanții Infocentrului turistic Margina este extins proiectul 

Mic dejun la Margina cu o componentă intitulată Hai să strângem fânul, o 

componentă de promovare a tradițiilor rural edin Banat. Turiștii sunt acum 

invitați să intre în gospodăriile localnicilor din Timiș pentru a lua parte la 

activitățile zilnice, descoperind astfel viața rurală din Banat. 

 

APDT și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului organizează workshop-urile cu tema traseelor turistice ale vinului, 

Vin și literatura și Teatru la conac. 

 

APDT Timiș în colaborare cu USAMVB au un stand de prezentare în cadrul 

evenimentului anual intitulat BanatAgralim. 

 

 

Iunie 

 

APDT Timiș împreună cu Primăria Orașului Ciacova organizează prima 

ediție a Festivalului Păturatei, un eveniment cu participare internațională unde 

mai mulți participanți își prezintă rețetele cunoscutei gustări bănățene. Este un 

eveniment de promovare a gastronomiei bănățene, dar și un eveniment menit să 
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pună în lumină obiectivele turistice ale orașului Ciacova, cele mai importante 

fiind Cula, Casa memorială Dositej Obradovic și Muzeul din localitate. 

 

APDT Timiș alături de Primăria Comunei Fârdea organizează a patra ediție a 

Zilelor Lacului Surduc, un eveniment în care are loc prima Proiecție cu laser 

pe suprafața celui mai mare lac din Timiș. 

 

Turiștii au ocazia să vadă reflectate pe suprafața apei cele mai importante 

obiective turistice din județ proiectate laser și iau parte la diverse activități pe 

suprafața lacului. 

 

APDT Timiș organizează cea de-a doua Consultare publică în procesul de 

eleborare a Strategiei sectoriale de dezvoltare turistică a județului Timiș. 

 

Iulie 

 

 

APDT Timiș este co-organizaor și participă la Conferința de promovare a 

rutelor europene de cicloturism desfășurată la Timișoara sub conducerea 

europarlamentarului Michael Kramer. 

 

APDT Timiș începe demersurile de promovare a Cetății Jdioara în cadrul 

materialului Cetăți de piatră în județul Timiș, pregătit împreună cu 

AsociațiaCulturală Ariergarda. 

 

August 

 

Împreună cu reprezentanții Asociației Recult și cu organizatorii Festivalului 

Electroruga de Buzad, APDT Timiș demarează o campanie de promovare a 

zonei turistice Bogda, Charlottenburg, Altringen. Sunt organizate 

conferințe de presă și materiale de promovare. 

 

APDT Timiș este invitată ca vorbitor și prezintă exemple de bună practică în 

Timiș  la Conferința de prezentare a echipei ce va realiza Strategia de 

promovare a Clisurii Dunării, la Moldova Nouă. 

 

Împreună cu Primăria Nădrag și Clubul Bănățean de Turism este organizată a 

treia ediție a proiectului Cicloturism în Valea Padeșului. Peste o sută de 

participanți iau parte la competiția sportivă, iar reprezentanții mass media sunt 

invitați într-un infotrip meni să promoveze Parcul de aventură Nădrag. 
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Sunt achiziționate și livrate cele 12 canoe din proiectul european Eco Timiș – 

un nou produs turistic. 

 

Septembrie 

 

Este lansată aplicația și platforma digitală de promovare turistică a 

județului, Discover Timiș. În primele 3 zile, peste 1000 de persoane descarcă 

aplicația, iar prestatorii de servicii din domeniul turismului iau parte la un prim 

workshop de prezentare a acesteia. 

 

Este încheiată Harta cetăților de piatră din Banat. Județul Timiș. Materialul 

prezintă peste 20 dintre cetăile din județ și va fi promovat în cadrul unui infotrip 

pentru ghizi și agenții de turism de incoming și pentru mass media regională. 

 

APDT Timiș realizează trei filmări cu drona pentru promovarea obiectivelor 

turistice care vizează localităile și zonele Șandra, Rezervația Satchinez și 

Râul Timiș. 

 

APDT Timiș organizează un eveniment de promovare a turismului gastronomic 

în Timiș și Banat prin lansarea primului Ghid gastronomic CuGust România. 

 

APDT Timiș organizează prima întâlnire de lucru cu reprezentanți ai primăriilor 

din Caraș Severin și Timiș pentru promovarea turismului în Banat pornind de la 

simbolul Lalelei pestrițe, floare întâlnită rar și doar în zona Banatului. Este 

realizată pagina Facebook Laleaua Pestriță și este creat un grup de lucru 

electronic pentru stabilirea unor activități comune și pentru promovarea 

evenimentelor deja existente, office@laleauapestrita.ro. 

 

APDT Timiș organizează și susține derularea Infotripului de promovare 

turistică a județului Timiș pentru 12 jurnaliști, agenții de turism, vlogeri și 

reprezentanți ai Aeroportului Chișinău în Republica Moldova. Activitatea 

de promovare internațională are loc în contextul deschiderii cursei directe de 

transport aerian Chișinău-Timișoara-Chișinău. Participații din Republica 

Moldova au ocazia să parcurgă un tur de promovare în județul Timiș unde 

descoperă bisericile de lemn, turismul rural, bucătăria tradițională 

bănățeană, vinurile regiunii și iau parte la diferite activități. 
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Octombrie 

 

APDT Timiș organizează și participă la masa rotundă pe tema promovării și 

dezvoltării turismului în zona Bogda – Buzad sub titlul Trasee turistice pe 

Colinele Recașului. Sunt promovate astfel Traseul caselor de pământ din 

Dealurile Lipovei, Festivalul Electroruga de Buzad, Turele de alergare de 

la Charlottenburg (satul rotund) sau Atelierele de copt pâine în cuptor de 

lut,  activități pe care Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în 

județul Timiș împreună cu Asociația REcult și Primăria Comunei Bogda doresc 

să le pună pe Harta traseelor turistice din județul Timiș începând cu 2019 ,în 

încercarea de a tranforma zona într-un pol turistic important în regiune. 

 

APDT Timiș participă la conferințele din cadrul Săptămânii Regiunilor de la 

Bruxelles și se stabilesc legături de reprezentanții culturali ai României în 

capitala europeană pentru evenimente de promovare viitoare. 

APDT Timiș derulează achiziții în cadrul proiectului european Eco Timiș – un 

nou produs turistic. 

În pemieră, APDT Timiș organizează vizita și programul de întlniri și 

acțiuni a unui grup de oameni de afaceri din Zrenjanin, Serbia cu omologi 

din Timiș și Banat. Sunt prezenți în Timișoara și în județ, reprezentanți 

sârbi ai unor agenții de turism, ai unor transportatori regionali, jurnaliști 

din presa scrisă și tv. Principalele întâlniri vizează colaborări cu 

Aeroportul Internațional Timișoara și cu agenții de turism timișene. 

Grupul din Zrenjanin face un tur de două zile în care APDT Timiș îi oferă 

ocazia de a descoperi bucătăria tradițională și vinurile din regiune, hoteluri 

și restaurante timișene, interesate să colaboreze cu partenrii sârbi. 

 

APDT Timiș lansează oficial Strategia sectorială de promovare turistică a 

județului Timiș. 

 

 

 

Noiembrie 

 

APDT Timiș participă pentru prima dată la Târgul de turism de la Londra 

unde prezintă obiectivele turistice din Timiș și Banat și promovează aplicația 

Discover Timiș. 

La Londra, APDT Timiș are întâlniri cu directorul interimar al Institutului 

Cultural Român, unde oferă o serie de materiale de promovare a județului 

Timiș și punele bazele unei activități de promovare turistică a Banatului în 

Marea Britanie pentru anul 2019. 
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APDT  lansează prima ediție a proiectului Tradiții și turism la Pietroasa – 

povestea răchiei.  

În cadrul proiectului, APDT realizează grafica și tipărește pliantul de promovare 

turistică Povestea răchiei la Pietroasa. Materialul este distribuit turiștilor prin 

intermediul infocentrelor turistice Timiș.De asemenea este organizat un infotrip 

de promovare turistică pentru ghizi și agenții de turism de incoming și pentru 

reprezentanți ai mass media regională, cu scopul prezentării obiectivelor 

turistice din zonă. 

Scopul APDT Timiș în momentul lansării proiectului a fost dublu: de a 

pune în valoare obiectivele turistice din zonă și de a face legătura cu 

proiectul Mic dejun la Margina. Ambele proiecte, derulate într-un 

perimetru comun, au în prezent o durată de o zi, iar legarea lor crează 

premisele dezvoltării unui turism de weekend în Timiș (2-3 zile), folosind 

astfel capacitățile de cazare (pensiunile) prezente în areal și contribuind la 

dezvoltarea sectorului privat de cazare din estul Timișului. 

 

APDT Timiș achiziționează cele 30 de biciclete din proiectul european Eco 

Timiș – un nou produs turistic. 

 

Decembrie 

 

APDT Timiș în colaborare cu Aeroportul Internațional Timișoara lansează 

campania de promovare a aplicației Discover Timiș în incinta aeroportului 

internațional de la Timișoara 

APDT organizează întâlnirea AGA pe tema proiectelor anului 2019 și a 

cotizațiilor membrilor. 

APDT Timiș achiziționează catamaranul de promovare turistică prin 

intermediul proiectului Eco Timiș – un nou produs turistic. 

Echipa APDT Timiș începe campania de promovare a aplicației Discover 

Timiș în hoteluri și restaurante din Timișoara prin intermediul materialelor de 

tip mock up. 

APDT Timiș primește din partea Guvernului României recunoașterea 

statutului de utilitate publică. 

Sunt pregătite primele elemente ale participării județului Timiș la târgul de 

turism al României din luna februarie 2019. 

 

Resursele financiare privind realizarea scopului asociației provin din cotizațiile 

membrilor.  
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Publicații/Tipărituri 

 

De-a lungul anului 2018, APDT Timiș a realizat grafica și a tipărit/retipărit mai 

multe materiale de promovare turistică astfel:  

Harta conacelor și castelelor din Banat. Județul Timiș 

Tradiți și turism la Pietroasa. Povestea răchiei. 

Magneți de promovare a tradițiilor Turism Timiș 

Magneți de promovare a aplicației Discover Timiș 

Materiale de promovare a aplicației Discover Timiș de tip mock up și 

stickere 

De asemenea, au fost realizate materiale publicitare de genul flyere, bennere, 

magneți, pixuri, tricouri ș.a. 

 

Membri noi înscriși în anul 2018 

 

Universitatea de Vest Timișoara 

Primăria Comunei Lovrin 

Pensiunea Popasul Căprioarei 

 

Promovarea turismului în mass media 2018 

 

Emisiuni la TVR,  TVR Internațional 

Material de promovare în Catalogul Wizzair: Romanias hidden gem! 

Emisiuni în direct la televiziunea Europa Nova 

Interviuri în mass media locală și regională 

Articole scrise în mediul online din Banat 

 

Informații și imagini despre acțiunile APDT pot fi găsite pe 

www.turismtimis.ro 

 

Director executiv APDT, 

Delioara BARBU 

 

Timișoara, 25 ianuarie 2019 
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