
	
	

 
Raport privind activitatea desfășurată în anul 2016 de către 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș 
 
 
În anul 2016, APDT Timiș a continuat seria manifestărilor cu tradiție, a demarat 
acțiuni noi și a îndeplinit obiective de promovare a turismului propuse. 
Au fost organizate manifestări culturale, artistice și sportive în vederea punerii 
în valoare a potențialului turistic al județului Timiș. APDT Timiș a întocmit 
patru proiecte pentru accesarea fondurilor europene și a câștigat în 2016 
un prim proiect, cu parteneri sârbi.  
Conform Statutului APDT Timiș, activitatea asociației s-a axat pe promovarea 
potențialului turistic al județului țintind creșterea numărului de turiști. De 
asemenea, APDT Timiș a elaborat propuneri de dezvoltare a turismului și a 
editat sub diferite forme materiale de promovare turistică;  a participat la 
târgurile de turism importante din România și Serbia și a organizat dezbateri și 
conferințe pe teme actuale în turism. 
Deficitar rămâne capitolul de implicare a unor membri – primării în acțiunile 
APDT Timiș, dar și în ce privește plata cotizației, Consiliul Județean Timiș 
rămânând cel mai important și consecvent membru susținător al activității 
APDT Timiș. 
 
Defalcate pe luni, activitățile APDT Timiș în anul 2016 au fost următoarele: 
 
 
 
IANUARIE– a fost creat și lansat QR Code pentru www.turismtimis.ro 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș 
are acum un QR Code pe care il promoveaza in Infocentrele Turistice din 
Timisoara. QR Code  este un cod de bare care poate fi citit de smartphone-uri si 
care oferă acces rapid la anumite site-uri pe internet. QR code-urile stochează 
adrese URL fiind astfel foarte utile pentru navigarea pe internet de pe mobil. Cu 
ajutorul unui QR code nu mai este nevoie sa tastezi o adresă url din browserul 
telefonului (in cazul nostru www.turismtimis.ro) , operațiune care poate fi 
greoaie dacă adresa este lungă. Trebuie doar ca telefonul să scaneze QR code-ul 
iar browserul telefonului îl redirecționează către URL-ul în discuție. Pentru a 
citi un QR code trebuie să ai un telefon cu cameră, să aibă sistem de operare 
Android, iOS, BlackBerry OS, Symbian sau Windows Mobile 6.5 sau 7 .  



	
	

Codul QR va permite Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului în județul Timiș să câștige noi potențiali turiști, adresându-se 
astfel unei grupe diverse de pasionați ai turismului. 
 
IANUARIE-FEBRUARIE  - au loc întâlniri cu parteneri sârbi și în parteneriat 
se scriu 4 proiecte europene. 
 
Proiecte depuse de APDT Timiș în calitate de partener alături de asociații 

și parteneri din Serbia și Banat pentru Fondurile Europene 
Transfrontaliere 

 RO-SE 2016 
 
 
1. HONEY ROUTES IN BANAT (CAMERA DE COMERT PANCEVO, 
SERBIA) : CONTRIBUTIE PROPRIE- 2785,48 EURO(2%)-DURATA 
PROIECT 18 LUNI 
 
2. ECO TAMIS- NEW TOURISM PRODUCT (CAMERA DE 
COMERT PANCEVO, SERBIA) : CONTRIBUTIE PROPRIE- 3616,33 

EURO(2%)-DURATA PROIECT 18 LUNI – Proiect câștigat 
 
3. BANAT MEDIEVAL FESTIVAL (ADETIM) - CONTRIBUTIE 
PROPRIE- 1161,64 EURO(2%)-DURATA PROIECT 18 LUNI 
 
 



	
	

4. SHARE LIFE (INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA): 
CONTRIBUTIE PROPRIE – 5.000 EURO (2%) – DURATA 18 LUNI - 
NEDEPUS 
 
 
FEBRUARIE – se semnează Parteneriatul cu Inspectoratul Școlar  
Județean Timiș pentru proiecte de promovare a turismului în rândul elevilor 
 
FEBRUARIE  –APDT Timiș are stand  la Târgul de Turism Romexpo 
București 



	
	

 
MARTIE  – este organizată la Buziaș a doua Conferință Națională de 
Turism, tema: ,,Infocentrele turistice și rolul lor în promovarea și 
dezvoltarea turismului” 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT)  în județul 
Timiș a organizat vineri, 25 martie 2016, la Hotel Silvana din localitatea Buziaș, 
Timiș, a doua Conferință Națională de Turism, un eveniment care a abordat de 
această data tema Infocentrele turistice și rolul acestora în promovarea și 
dezvoltarea turismului cât și deficiențele cu care se confruntă aceste CIT-uri 
(Centre de Informare Turistică) în Timiș și nu numai.  
Evenimentul a avut ca public țintă  reprezentanți din domeniul turismului, 
angajați ai infocentrelor turistice din județul Timiș și din județele Caraș Severin, 
Arad și Hunedoara, dar și reprezentanți ai Birourilor de informare și promovare 
turistica a României în străinătate, profesori, studenți și masteranzi ai 
facultăților de profil din vestul țării, dar și reprezentanți ai ONG-urilor din 
domeniu. De asemenea, au fost invitați și au luat parte la lucrări dl. Giurcă 
Simion, seful Biroului de promovare și dezvoltare turistică a României la Viena, 
Austria, Popescu Gabriel, reprezentantul zonei de Vest pentru Autoritatea 
Națională de Turism, Morariu Sergiu din partea Fundației EnduROmânia , 
primari și reprezentanți ai primăriilor unde sunt prezente infocentre turistice, 
prof. Cristescu Ilie, conf.univ.dr. Sava Cipriana din partea Universității Creștine 
Dimitrie Cantemir, Timișoara, reprezentanți ai entităților de turism precum 
,Agenția de turism Redona Travel, Agenția de turism Passage, Centrul 
Multifuncțional de Informare Turistică Bastion, Centrul de Informare și 
Promovare Turistică Adetim, Timișoara reprezentat de Adam Ruxandra, Șoflău 
Bogdan și Cristian Simona 



	
	

 
Infocentrele turistice sau Centrele de Informare Turistică reprezintă un element 
important în dezvoltarea unui teritoriu reprezentat de o zonă, regiune sau oraș 
cu potențial turistic, acestea dețin rolul de a promova și dezvolta potențialul 
unui teritoriu prin strategii de promovare pentru viitori turiști care doresc 
vizitarea județului Timiș. Pentru aceștia, Asociația pentru Promovarea și 
Dezvoltarea Turismului în județul Timiș - în colaborare cu infocentrele turistice 
din  județul Timiș și împrejurimi, agențiile de turism de incoming din Timișoara 
- dorește să contribuie la promovarea obiectivelor turistice din fiecare zonă.  
Totodată, în cadrul conferinței sau dezbătut problemele cu care CIT-urile se 
confruntă, au fost abordate diferite viziuni privind eficientizarea și dezvoltarea 
acestora prin diferite măsuri, planificări și strategii de promovare care să aducă 
un beneficiu economic și social județului Timiș prin nișa turistică și alte aspecte 
care trebuie avute în vedere pentru o dezvoltare turistică durabilă și coezivă. 
De asemenea, APDT Timiș a anunțat crearea primei Rețele județene a 
Infocentrelor turistice din județul Timiș și a unei adrese electronice permanente 
de comunicare disponibilă schimbului de informații, infocentre@turismtimis.ro 
și o pagină electronică de comunicare pentru toate infocentrele din Timiș pe o 
platformă de socializare cunoscută, Infocentre turistice Timiș. 
     La conferință au mai participat reprezentanți ai mass media, ai Infocentrelor 
Turistice din județul Timiș, Arad și Caraș-Severin, specialiști în turism, entități 
cu activitate în turism, profesori și studenți- care, alături de reprezentanți  ai 
Corpului consular – Consulatul Republicii Federale Germania prin prezența 
viceconsulului Siegfried Geilhausen, - au luat parte la discuții și au propus 
diferite viziuni și metode de dezvoltare și promovare turistică în contextul 
infocentrelor turistice. 
 
Evenimentul a avut loc între orele 8-20 iar programul conferinței  a presupus  
prezentarea de lucrări și dezbateri pe tema abordată, discuții și propuneri de 
proiecte, respectiv strategii de promovare turistică care să dezvolte județul, la 
deschidere fiind prezent Dobra Călin, vicepreședintele Consiliuliu Județean 
Timiș și președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
în județul Timiș, Ilaș Alger Viorel, primarul Orașului Buziaș și Barbu Delia, 
directorul executiv al Asociației pentru Promovarea  și Dezvoltarea Turismului 
în județul Timiș (APDT). 
 
Parteneri în organizarea evenimentului au fost  Hotel Silvana Buziaș, 
Podgoriile Buziaș-Silagiu, Agenții de turism, ONG-uri din turism, voluntari de 
la Facultatea de Managemenetul Turismului și Managementul Alimentației 
Publice de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului din Timișoara (USAMVBT). 
 



	
	

Impact: Proiectul și-a propus și reușit să evidențieze problemele existente în 
funcționarea actuală a infocentrelor turistice din Timiș, diferite viziuni și măsuri 
care să eficientizeze activitatea infocentrelor turistice de oriunde, respectiv șă 
informeze reprezentanții CIT-urilor în legătură cu aspectele și elementele care 
trebuie avute în vedere pentru o dezvoltare durabilă a acestora, dar și să pună la 
dispoziția acestora material și informații necesare în dezvoltarea activității lor.  
APDT Timiș a reușit să atingă scopul propus, și anume să atragă atenția 
reprezentanților infocentrelor turistice, ai oamenilor implicați în turismul 
timișan, dar și  a agențiilor de turism de incoming asupra preocupării de a 
dezvolta și promova mai activ turismul în județul Timiș, inclusiv prin aceste 
centre de informare turistică. 
La final, participanții au avut la dispoziție broșuri de promovare turistică, 
flayere de promovare turistică în Timiș pe care să le ducă și să le distribuie 
turiștilor prin intermediul infocentrelor pe care le-au reprezentat.  De asemenea, 
invitații au primit și alte materiale precum mape, diplome de participare și alte 
materiale oferite de asociație. 
 
 
 
APRILIE  – este organizată a doua ediție a proiectului Copii la drum – 
Trasee turistice în Timiș: Muzeul Traian Vuia. 
 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș  a 
organizat în data de 13 mai 2016 o excursie la Muzeul Traian Vuia din Timiș. 
La excursie au participat 27 de elevi din clasele a X-a ale Liceului de Arte 

Plastice Timișoara, profesorii lor 
coordonatori, reprezentanți ai 
Muzeului Național Timișoara, ai 
Centrului de Informare și 
Promovare Turistică Bationul 
Theresia și ai APDT Timiș. 
Excrusia a avut loc la finalul unei 
serii de evenimente organizate de 
APDT Timiș, în colaborare cu 

ADETIM, cu scopul de a promova obiectivele turistice ale județului Timiș în 
rândul elevilor și al cadrelor didactice. Astfel, în perioada 18-21 aprilie, în 
cadrul Săptămânii Școala altfel, la Bastionul Theresia Timișoara au avut loc mai 
multe acțiuni. Sub denumirea Destinații turistice în Timiș: Muzeul Traian Vuia 
și zona Făget, 30 de elevi din clasa a X-a a Liceului de Arte Plastice Timișoara, 
coordonați de prof. Dana Miclăuș Mercea au fost invitați la Centrul de 
Informare și Promovare Turistică al județului Timiș din Bastionul Theresia,unde 
au realizat schițe după aparatul de zbor realizat de Traian Vuia expus în muzeul 
care îi poartă numele, în Timiș. 



	
	

Cele mai bune lucrări au fost publicate de APDT Timiș pe un pliant de 
promovare a Muzeului Traian Vuia, pliant tipărit de APDT Timiș cu sprijinul 
CJT,  care  conține mai multe date despre obiectivul turistic și care a fost 
distribuit și se află în infocentrele turistice din județ, în infocentrele turistice de 
la Bastionul Theresia și de pe strada Alba Iulia Timișoara.  De asemenea, APDT 
Timiș a realizat și o serie de materiale de promovare (magneți) pe această temă, 
care au fost distribuiți în același fel.  Reprezentanții Adetim au realizat 
contextul de organizare, jurizare și desfășurare a concursului. Toți participanții 
la concurs au primit diplome din partea organizatorilor. 
Parteneri au fost: Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș, 
Inspectoratului Școlar Timiș , Muzeul Național Banatul Timișoara,Mass media. 
La excursie au luat parte 27 de liceeni și profesorii lor de la Liceul de Arte 
Plastice Timișoara. Dintre aceștia, 26 de tineri erau pentru prima dată la acest 
obiectiv turistic! Cu sprijinul Muzeului National BanatulTimișoara, liceenii au 
primit explicații de la dl. Iusztin Zoltan, muzeograf trimis special cu această 
ocazie la Traian Vuia.  
Acțiunea organizată de APDT Timiș a pus în lumină Muzeul Traian Vuia din 
județul Timiș și scoate în evidență importanța angajării permanente a unui ghid 
sau a unui muzeograf la obiectivul turistic Muzeul Traian Vuia Timiș, deoarece 
obiectivul este unul de importanță națională și dintre cele mai reprezentative 
pentru județul Timiș. 
APDT Timiș a reușit să atingă scopul propus, și anume să atragă atenția 
reprezentanților Inspectoratului Scolar Timiș, a elevilor și profesorilor asupra 
frumuseții și importanței Muzeului Train Vuia din Timiș, ca unul dintre cele 
mai representative obiective turistice din județ, un obiectiv de importanță 
națională. 
 
 
 
 



	
	

 
 
 

 
 
 
 

APRILIE  – este realizată grafica și se tipărește pliant de promovare a 
Muzeului Traian Vuia 

 

APRILIE  – APDT participă și are stand de prezentare la VINVEST 
 



	
	

APRILIE  – APDT realizează un film de prezentare a Iarcurilor de la 
Cornești și promovează nordul județului Timiș ca destinație turistică de 
weekend sub denumirea Vară în Nord de Timiș: Cornești – Seceani - Hodoni 
–Satchinez - Băile Calacea 
Parteneri au fost Dr. Alexandru Szentmiklosi, Șef  Secție Arheologie, Muzeul 
Banatului Timișoara, Dl. Aleodor Sobolu, primar Orțișoara, Foto Iarcuri: Dr. 
Daniel Bălțat. Imagini dronă: Mihai Ștefănescu 
După ce în primăvara anului 2015 Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului (APDT) în județul Timiș a prezentat timișorenilor  o variantă de 
petrecere a timpului liber propunând Echitație în Lunca Timișului și a fost pus 
în lumină potențialul turistic al zonei din jurul localităților Moșnița-Albina-
Pădurea  Bistra , în  primăvara acestui an APDT se îndreaptă spre nordul 
județului. Mai precis,  la doar 20-25 de kilometri de Timișoara, în zona cuprinsă 
între localitățile Cornești-Seceani- Călacea-Satchinez –Hodoni. În fiecare dintre 
aceste locații, turiștii pot găsi ceva interesant de văzut și făcut. 
Turism de weekend, turism istoric, turism de agremement, turism balneo, 
cicloturism sunt doar câteva dintre formele de turism care pot fi practicate în 
zona propusă. Pornind de la Iarcurile Cornești - cea mai mare fortificație din 
epoca bronzului din Europa – zonă care oferă iubitorilor de istorie ocazia unei 
adevărate excursii în timp și care poate fi prezenentată, la cerere, de către și cu 
sprijinul specialiștilor de la Muzeului Banatului (contact dr. Alexandru 
Szentmiklosi), trecând prin Seceani unde pot fi văzuți vulcanii noroioși, prin 
Satchinez unde, primăvara, păsările transformă mlaștinile într-un loc minunat 
(contact Infocentrul Turistic Satchinez), apoi făcând un popas la Conacul de la 
Hodoni (contact Mirela Popovici) pentru ca ziua să fie încheiată la Băile 
Calacea (contact administrator Dana Crețu), totul poate oferi încântare și 
experiențe plăcute vizitatorilor. 
La Cornești se poate pescui, se poate face cicloturism și, anual, administrația 
locală susține organizarea duatlonului Iarcuri Trophy Cornești, eveniment care 
adună sute de oameni din județ, dar și din afara țării. Tot la Cornești, Muzeul 
Banatului are un proiect – susținut de APDT -  ce ar permite deschiderea unui 
muzeu în zonă, o atracție permanentă care, în viziunea asociației, ar contribui 
foarte mult la dezvoltarea și promovarea turismului în această zonă a județului. 
Conacul de la Hodoni poate fi vizitat la cerere și vulcanii noroioși – așa cum am 
promis anul trecut – vor fi marcați în curînd, prin amplasarea unuia sau mai 
multor panouri pentru ca trecătorii să poată avea repere în ce privește acest 
obiectiv. Băile Calacea – cu ștrandul din incintă și apele excelente pentru 
tratament – poate fi o bună alternativă de petrecere a unui sfârșit de săptămână 
în zonă.   
 
Pentru o mai intensă promovare a zonei, APDT Timiș a realizat un scurt film de 
prezentare a Iarcurilor de Cornești, film disponibil și pe Internet. 



	
	

Cei care aleg să petreacă o zi în această zonă au posibilitatea să mănânce la o 
pensiune din Orțișoara, la restaurantul de la Băile Calacea sau pot alege să facă 
un picnic pe dealurile de lângă bălțile de la Cornești.  
MAI– APDT și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului organizează un Workshop de promovare a turismului cultural cu 
tema Turism cultural în Timiș. 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș în 

colaborare cu Facultatea de Management Agricol din cadrul Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB)  „Regele Mihai 
I al României” au organizat un workshop cu tema Noi posibilități de 
promovare a resurselor turistice în județul Timiș - Casele memoriale și 
turismul cultural.  
Evenimentul a fost creionat cu scopul de a pune în lumină noi posibilități de 
promovare a resurselor turistice din județul Timiș, posibilități de utilizare a unor 
resurse din zona vizând localitățile timișene Becicherec- Iecea-Șandra-
Lenauheim –Jimbolia, dar și măsuri de îmbunătățire a acestui turism. 
Workshop-ul a  avut loc la USAMVB  si a precedat Simpozionul „Management 
și Dezvoltare Rurală”, ediția a XVIII-a, derulat în perioada 26 – 27 mai 2016. 
Invitați la eveniment au fost Gabriel Popescu, reprezentant Autoritatea 
Națională de Turism, prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest 
Timișoara, reprezentanți ai Asociației Culturale Ariergarda, ai Asociației 
Timișoara Capitală Culturală Europeană, dar și reprezentanți de la obiective 
turistice precum Muzeul Presei „Sever Bocu” Jimbolia, Casa Memorială 
Lehauheim, reprezentanți ai Infocentrelor turistice din Timișoara și din zona 
amintită. 



	
	

Invitați au fost Prof.univ.dr. Marcel Tolcea, Universitatea de Vest Timișoara, 
Gabriel Popescu, Autoritatea Națională de Turism. 
IUNIE  – se organizează a doua ediție a Zilelor Lacului Surduc 
 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul 
Timiș și Primăria Comunei Fârdea, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, au 
organizat în perioada 25-26 iunie 2016 a doua ediție a Zilelor Lacului 

Surduc, manifestare care s-a desfășurat pe malul lacului Surduc și în 
împrejurimile localității Fârdea, cu scopul de a promova obiectivele turistice din 
zonă, de a dezvolta și promova cicloturismul și turismul de weekend în Timiș. 
Evenimentul s-a adresat în egală măsură tinerilor, familiilor cu copii, cât și 
seniorilor, o manifestare care a vizat atât participarea turiștilor din zonă, cât și 
din Timișoara, Lugoj, județele învecinate, dar și din țările vecine Serbia și 
Ungaria. 
Manifestarea a început sâmbătă, 25 iunie 2016, ora 14, cu o defilare a 
ambarcațiunilor de sporturi nautice, ambarcațiuni fără motor, care au 
respectat reglementările privind activitatea pe lacul Surduc. Au urmat, pe rând, 
întreceri ale echipelor de caiac, canoe și dragoane, invitate din Timiș, Arad și 
Serbia. Spectacolul nautic a fost oferit de 45 de participanți din județele din 
vestul țării. Canotaj, caiac și canoe, întrecerile de dragoane și antrenorii acestor 
sporturi au fost prezenți pentru a doaua oară la Surduc, unde se discută încă și se 
pregătește o bază națională de canotaj, una dintre cele mai importante din 
România. 
     După deschidere a urmat un moment de întrecere dragoane, echipaje din 
Timiș și Arad: 2 Dragon Boat 1 TM + 1 AR – activitate interactivă, Probă 



	
	

canotaj – 500 m și 1000 m, echipaj din Timișoara, Probă caiace  -  300 m :4 
caiac simplu + 2 caiac dublu TM+AR. 
      Tot sambata, pe mal, de la ora 15,00, Teatrul de Păpuși Merlin a oferit 
copiilor și familiilor prezente piesa de teatru Noua poveste a Scufiței Roșii, iar 
de la ora 15,30 a început show-ul aerian cu două lansări de parașutiști: 
Avionul AN2  lansează deasupra lacului 6 parașutiști ( cu fumigene, cu 
steaguri). Aterizare în lac. Sunt recuperați de bărci ale ISU Banat. 
Pilotul comandant Lascu Despot Nicolae executa un show cu avionul AN2 
Avionul Cesna 172 face un low pass, pilot Iulian Lascu.Aeroclubul Charlie 
Bravo Șiria, Arad - Decolare motodeltaplan – acrobații - aterizare . Pilot Dan 
Cojocaru. Decolare avioane în formație + motodeltaplan + girocopter. Decolare 
motoparapante.  Demonstratii aeriene – a doua lansare. 
      Show-ul aerian a fost urmat de un concert live de muzică fado susținut de 
interpretul portughez Ricardo Caria. 
      De la ora 19 până la ora 22, solista Alexandra Mitroi și Sean Norvis and 
The Band au oferit un al doilea concert live.  
      Prima zi a evenimentelor de la Lacul Surduc s-a încheiat cu un foc de 
artificii. 
 
      Duminică, 26 iunie, evenimentele au debutat la ora 8,00 cu un concurs de 
pescuit pentru copii, urmat la ora 11 de o demonstrație de înot 500 m, sportivi 
Bogdan Obreja și Drajan Raicovici și, în paralel, pe mal, de demonstrații ale 
Asociației Salvatorilor Voluntari Rescue TM reprezentată astfel: Președinte 
A.S.V. Rescue Tm Szenași Eugen , Master Dog, arbitru internațional IPO - 
Rescue,standard, Paramedic, coordonator echipă cercetare canină cu 
Ciobănescul German Bella,  salvare , dărâmături zona împădurita și câmpie; 
Dascălu Alexandru instructor național  comandant de grupă,team leader,cu 
Cane - Corso Terros, salvare zone împădurite; Olah Florin instructor canin 
național cu Ciobănescu German Karlla , salvare dărâmături  și pază – apărare; 
Gașpar Zoltan conducător canin Ciobănescul German Jack , salvare în zonă de 
câmpie; Petercz Sergiu conducător canin cu Ciobănescul German Dolly , în curs 
de formare pentru pază și apărare; Savin Claudia conducător canin cu 
Ciobănescul German Sall , în curs de formare pe cursuri de apă; Solovăstru 
Camelia - Juristă și Inspector Resurse Umane. 
       Duminică, de la ora 11,30, tot ca noutate, anul acesta, organizatorii au oferit 
o demonstrație de karting copii și drift (Asociatia sportiva Auto Club Rally 
este, conform reprezentanților săi, cel mai prolific club organizator de 
competitii sportive automobilistice si de karting din Romania,cu aprox 40 de 
competitii/an,cam cate se desfasoara in rest in toata tara pe parcursul unui an 
competitional. Monitorizeaza si gestioneaza peste 120 de sportivi auto si de 
karting anual,si un lot de 35 de arbitrii dintre care 8 de talie internationala). 
      Un moment important duminică, 26 iunie, a fost defilarea ambarcațiunilor 
ISU Banat și exercițiul de salvare victimă cu intervenția unui elicopter al 



	
	

Aviației Militare.  La exercițiul de evacuare medicală organizat în comun cu 
ISU Banat, în data de 26.06.2016, Forțele Aeriene Române au participat  cu un 
elicopter IAR 330 M ( Puma modernizat) din dotarea Escadrilei de Elicoptere 
Timișoara. Elicopterul a fost echipat în varianta MEDEVAC( ambulanță 
aeriana) și a acționat pentru transportul victimelor salvate de către personalul 
ISU. 
    Elicopterul IAR 330M face parte din categoria elicopterelor de transport 
mediu având o masa maxima la decolare de 7400kg, putând ajunge la o înălțime 
de 5000m, o viteză de maxim 310km/h și o autonomie de zbor de 3 ore și 30 
minute. Acest tip de elicopter execută o gamă variată de misiuni : căutare și 
salvare ; evacuare medicală pe calea aerului ; transport aerian ,în cazul 
producerii unor accidente, catastrofe și/sau calamități naturale ; cercetare 
aeriană vizuală a unor zone sau raioane , aliniamente sau itinerare din spațiul 
terestru , maritim sau fluvial stabilite prin ordin ; transport aerian de materiale 
,trupe și tehnică militară . 
 
      Ediția din acest an a adus o altă noutate în program, și anume o componentă 
de cicloturism. Cu sprijinul Clubului Bănățean de Turism (CBT)  și al 
Administrației Bazinale de Apă Banat, turiștii prezenți la eveniment duminică, 
26 iunie, au avut posibilitatea de a închiria biciclete și, ghidați de membrii CBT, 
au putut parcurge un traseu de 15 kilometri în jurul lacului Surduc. Ocazie de a 
descoperi zona, de a admira peisajul și de a face mișcare. 
 
      Ziua de duminică s-a încheiat cu un spectacol de muzică și dansuri 
populare care a durat 3 ore. Interpretii invitati au fost: Elena Jurjescu Todi , 
Liliana Savu Badea, Isa Ciurescu, Mircea Cârţişorean, Otilia Radu, Floare 
Hojda Tomoiogă, Luminiţa Istador, Bianca Mărăsescu, Ionică Deschiu, Bogdan 
Medelean, Ionuţ Leuca, Denisa si Gavrilut Pârvoni, Alexandra Lazăr, 
Ansamblurile folclorice: Edera din Macea Arad, Ciobanasul din Mauţar Caraş-
Severin, Bujoreana din Traian-Vuia. 
Spectacol televizat de Inedit TV 
 
De menționat că, pe parcursul celor două zile, în paralel, sâmbătă și duminică, 
pe malul lacului, timp de șase ore, micuții au avut la dispoziție, gratuit, 
tiroliană, tir cu arbaleta, plimbări cu barca pe lac,face-painting și slack-
line. 
Pe parcursul ambelor zile, pe lac s-au putut efectua plimbări cu barca, cu 
hidrobicicleta și cu caiacul.  
De asemenea, în zonă s-au putut efectua drumeții, s-a putut vizita Biserica de 
lemn de la Zolt, iar doritorii au putut face plimbări cu cu poneii, la pensiunea 
Zolt din localitate. 
Parteneri în organizarea evenimentului au fost Primăria Comunei Fârdea,  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 



	
	

pentru voluntariat, Clubul Bănățean de Turism, Teatrul de Păpuși Merlin, 
Asociația Județeană de Canotaj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Banat, Aviația Militară Timișoara, Administrația Bazinală de Ape Banat. 
 
Proiectul a reușit să evidențieze potențialul turistic al zonei, să creeze premise 
pentru creșterea numărului de turiști care vizitează împrejurimile comunei 
Fârdea și, prin organizarea unei a doua ediții, să contureze posibilitatea unei 
continuități a promovării zonei, creînd astfel premise pentru dezvoltarea 
turismului în Timiș.  
De asemenea, APDT Timiș a subliniat astfel importanța dezvoltării 
infrastructurii de turism în zonă și a organizării unor evenimente care să ducă la 
creșterea numărului de turiști în județul Timiș, iar Zilele Lacului Surduc 
contribuie la acest deziderat.   
 
Proiectul Zilele Lacului Surduc a reușit să evidențieze potențialul turistic al 
zonei, să creeze premise pentru creșterea numărului de turiști care 
vizitează împrejurimile comunei Fârdea și, prin organizarea unei a doua 
ediții, să contureze posibilitatea unei continuități a promovării zonei, 
creînd astfel premise pentru dezvoltarea turismului în zonă.  
De asemenea, APDT Timiș a subliniat astfel importanța dezvoltării 
infrastructurii de turism în zonă și a organizării unor evenimente care să 
ducă la creșterea numărului de turiști în județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
IULIE  – încep pregătirile pentru promovarea Cicloturismului în județul Timiș 

 
AUGUST  – la Nădrag  este organizată prima ediție a manifestării Cicloturism 
în Valea Padeșului, manifestare la care participă aproximativ 500 de persoane, 
cicliști, sportivi, dar și locuitori din zonă. 
 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș în 
colaborare cu Clubul Bănățean de Turism – Departamentul Timisiensis Bikers 
au organizat în perioada 27-28 august 2016 un eveniment de promovare a 
Cicloturismului în județul Timiș și au derulat o competiție de masă în Valea 
Padeșului, la Nădrag. 
Astfel, reprezentanți ai organizatorilor s-au aflat la Nădrag încă de joi, 25 
august, unde au pregătit traseul de cicloturism, au curățat vegetația de pe 
marginea traseului de competiție, au marcat și delimitat zona traseului pentru 
siguranța competitorilor. Sâmbătă, 27 august, au fost montate corturile și 
standurile de promovare și au fost amplasate elementele de identificare ale 
Startului și Sosirii pentru competitori.  
Dumnică, 28 august, a început derulareaefectivă a competiției, după ora 8,30 
fiind deschise listele de înscriere la fața locului.  
La ora 12,00 – în prezența reprezentanților Primăriei Nădrag, dl primar Liviu 
Muntean și viceprimar Vasile Minea și al președintelui Asociației pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turiismului în județul Timiș, dl. Călin Dobra – a 



	
	

fost dat Startul competiției, la care s-a înscris (on line și la stand) un număr de 
51 de cicliști. 
Cursa, în lungime de 32 de kilometri, cu “Plecare “și “Sosire”din fața Primăriei 
Nădrag s-a desfășurat sub formă de circuit, într-o mică parte prin localitate, 
după care a continuat pe traseul identificat și marcat de către Clubul Bănățean 
de Turism: de pe Valea Padeșului s-a intrat pe Valea Cârlionțului, apoi pe 
drumul forestier de legătură către Valea Gosta, de unde s-a revenit pe Valea 
Padeșului."  Traseul a avut diferențe de nivel cumulate de 800 m și străbate 
zone de un pitoresc deosebit. Pe toată această distanță au fost două puncte de 
control și rehidratare. Din punct de vedere al dificultății, reprezentanții CBT din 
departamentul de cicloturism au caracterizat-o drept mediu spre ușor. 
Track-ul traseului a fost comunicat on-line cu mai multe zile înainte , astfel ca 
participanții să-l poata parcurge, așa cum obișnuiesc și pentru antrenamente , 
înainte de competiție. 
De asemenea, toate detaliile competiției au fost promovate pe site-ul APDT 
Timis www.turismtimis.ro și pe pagina de Facebook Turism Timiș. 
Competiția s-a încheiat după aproximativ patru ore, când a sosit ultimul 
participant alături de Culegător, persoana din partea CBT, care a urmat grupul 
de participanți pe întregul parcurs al competiției. 
La final, câștigătorii competiției au primit diplome, cupe și premii din partea 
organizatorilor, și toți participanții la eveniment au primit materiale de 
promovare a turismului în Timiș și s-au bucurat de o masă, pentru ca 
organizatorii să treacă apoi la încheierea evenimentului, strângerea materialelor 
și a elementelor de concurs. 
Pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, APDT 
Timiș a solicitat prezența unui echipaj al Ambulanței Timiș, format din medic și 
asistent medical, echipaj care s-a aflat la fața locului pe întregul parcurs al 
competiției, fără să fie necesară intervenția acestora. 
De asemenea, pentru accesul pe traseul din pădure, APDT Timiș a obținut 
acceptul și sprijinul Direcției Silvice Timiș. 
Parteneri în eveniment au fost Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului în județul Timiș, Consiliul Județean Timiș,Clubul Bănățean de 
Turism – Departamentul Timisiensis Bikers, firme de profil,  Primăria Comunei 
Nădrag, Ambulanța județului Timiș, Direcția Silvică Timiș 
  
Proiectul a reușit să evidențieze potențialul turistic al zonei, să creeze premise 
pentru creșterea numărului de turiști care vizitează împrejurimile comunei 
Nădrag și, prin organizarea acestui eveniment, să contureze posibilitatea unei 
continuități a promovării zonei, creînd astfel premise pentru dezvoltarea 
turismului în Timiș, în special a cicloturismului. 
De asemenea, APDT Timiș a subliniat încă o dată importanța dezvoltării 
infrastructurii de turism în zonă, a serviciilor de cazare și a transmis Primăriei 
Comunei Nădrag importanța acordării unor facilități sau a unor forme de sprijin 



	
	

care să ducă la atragerea investitorilor din turism în zonă, indifferent că este 
vorba de creșterea numprului de lcouri de cazare și a calității acestora, sau a 
posibilităilor de servire a mesei.  
Proiectul a reușit, pe de o parte, să stârnească interesul cicloturiștilor din 
Timiș și județele învecinate asupra traseului de cicloturism din Valea 
Padeșului, iar pe de altă parte, să pună în discuție necesitatea dezvoltării 
infrastructurii de turism în zonă, în contextul promovării tTraseului de 
cicloturism de la Nădrag, dar și  al proiectului primăriei Nădrag de a 
deschide în zonă un parc de aventură.  
Reamintim că, în anii precedenți Clubul Bănățean de Turism a refăcut și 
întreținut trasee de drumeție în zona Muntilor Poiana Ruscă. În anul 2015 
CBT  a marcat un prim traseu ce se adresează bicicliștilor în lungime de 23 km 
cu pornire din Nădrag. Tot în 2015 CBT a obținut acordul de principiu din 
partea CL Nădrag pentru organizarea unei competiții de ciclism montan; în anii 
precedenți, în Nădrag au apărut primele pensiuni agroturistice. 
      Cu acest prilej, APDT Timiș a subliniat astfel importanța dezvoltării 
infrastructurii de turism în zonă și a organizării unor evenimente care să 
ducă la creșterea numărului de turiști în județul Timiș, în special în 
cicloturism.- 
 
 
 
SEPTEMBRIE  – APDT Timiș demarează o campanie mass media de 
promovare a turismului de evenimente  în județul Timiș , punând în evidență 
acțiunile care au loc, în special Concertul din Peștera Românești, dar și alte 
acțiuni. 
 



	
	

 
SEPTEMBRIE  – Pentru prima dată, în colaborare cu conducerea Aeroportului 
Internațional Traian Vuia Timișoara, APDT Timiș realizează grafica și 
materiale de promovare a turismului în județul Timiș, amplasând în 
incinta Aeroportului, în sălile de transit pentru curse naționale și 
internaționale, primele imagini cu acest scop. 
 
 
OCTOMBRIE  – APDT Timiș inițiază o serie de acțiuni menite să promoveze 
Conacele din județul Timiș. Timp de două zile au loc dezbateri, dar și un 
Infotrip pentru agențiile de turism și mass media regională. 

 
Conacele din Timiș – produs turistic 
 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT)  în județul 
Timiș și Asociația Culturală Ariergarda, în colaborare cu Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, organizează 
vineri, 14 octombrie 2016, ora 10,00, în incinta Centrului Multifuncțional 
de Promovare Turistică Bastion, o dezbatere pe tema Conacele din județul 
Timiș – produs turistic.  
Programul evenimentui a fost următorul: 
10,00 –  Deschiderea evenimentului și prezentarea temei (APDT Timiș) 
10,10 – Prof. univ. Daniel Vighi  – Situația patrimoniului bănățean – cazul 
conacelor Timiș/ Arad 
10,40 – Ing. Ioan Gropșian -  Înființarea Asociației Proprietarilor de Conace 
11,00 - Prof. univ. Ioan Petroman – Produsul turistic și transformarea unor 
obiective în produs turistic 
11,15 – Proprietarii conacelor din Timiș - prezentarea punctului de vedere 
11,30 – Primari Timiș – prezentare situație/puncte de vedere 
11,45 – Consiliul Judetean Timis- Directia Patrimoniu – puncte de vedere 
12,00 – Încheierea dezbaterii. Conferinta de presa 



	
	

 „Demersurile noastre pornesc de la dorinţa de salvare a acestui patrimoniu prin 
organizarea de excursii tematice în cadrul cărora aceste obiecte să constituie un 
nucleu deja recunoscut ca valoare patrimonială, dar necunoscut publicului şi în 
jurul cărora administraţia locală să caute, să găsească, să fie alături de noi cu 
alte valori spre a fi  prezentate publicului, astfel ca să se ajungă la un produs 
turistic fiabil”, precizează reprezentanții Ariergarda. 
Au fost  invitați să participe reprezentanți ai agențiilor de turism de incoming 
din Timiș, ai mass media, ai Consiliului Județean Timiș, ai infocentrelor 
turistice și ai actorilor implicați în promovarea și dezvoltarea turismului în 
județul Timiș.  
 
A doua zi, APDT derulează Info trip după următorul program: 
Desfăşurător ,,Istoria şi povestea conacelor  timişene” 
8:45 – întâlnire în fața Consiliului Județean Timiș 
9:00 - plecare spre Remetea Mare 
9:30 - sosire Remetea Mare, Conac Ambrozi 
9:30 -10:00 -  Remetea Mare - prezentare istoric  Conac Ambrozi, canal Bega, 
alte monumente de patrimoniu din zona Remetea Mare-Ghiroda, cazuri 
nepotrivite de schimbare a denumirilor geografice; literatură şi muzică*, dacă 
putem pătrunde în incintă 
10:00 -11:00 - deplasare Remetea Mare –Foeni  
11:00 -11:45 - prezentare la Foeni,  istoric conac, familia Mocioni, capelă, 
podul turcesc, literatură şi muzică*  
11:45 -12:05 - deplasare Foeni-Giulvăz-Rudna  
12:05-12:35 - vizitare ruine conac Nikolici de la Rudna (comuna Giulvăz); 
literatură şi muzică* 
12:35-13:35 - deplasare Rudna-Giulvăz-Foeni-Uivar-Cenei-Cărpiniş-Jimbolia 
 
13,35-14,15 – Jimbolia  - pauză de masă 
 
14,15-14,35- deplasare în Jimbolia 
14:35-15:35 - popas la conacul Cscekoncs din Jimbolia (primăria), istoric, 
Muzeul presei, literatură şi muzică* 
15:35-16:35 - depladare Jimbolia-Cărpiniş-Biled-Satchinez-Hodoni 
16:35-17:35 -  Hodoni - vizită conac, literatură muzică*, gustare. Concluzii 
finale 
17:35-18:15 - deplasare Hodoni-Satchinez-Carani-Sânandrei-Timişoara  
18,30 – sosire în Timișoara, în fața Consiliul Județean Timiș 
 
Service-ul cultural a fost oferit de Asociația Culturală Ariergarda  
* literatură și muzică – la fiecare obiectiv vizitat, timp de cinci minute, prof. 
Daniel Vighi și prof. Viorel Marineasa vor face lectură de text legat de zona 
vizitată; 



	
	

- detaliile istorice au fost oferite de ist. Ovidiu Forai, iar detalii geografice 
oferite de prof. univ. ing. Ioan Gropșian 
 
La final, APDT lansează propunerea ca în 2017 să fie  realizată o Hartă a 
conacelor din Timiș, material care să conțină detalii istorice, dar și modalități 
de vizitare a acestor obiective turistice din Timiș.  
 
 
OCTOMBRIE  – APDT susține și contribuie la organizarea în  CJT a 
evenimentului inițiat de europarlamentarul Maria Grapini -  Conferința 
Oportunități de dezvoltare regională, prin transport și turism.  
 
 



	
	

OCTOMBRIE  – APDT Timiș este invitată și ia parte la Întâlnirile franco-
române în domeniul turismului, Universitatea de Vest Timișoara unde este 
prezentat  materialul cu tema Tendințe și evoluții în turismul din județul 
Timiș : 
 
“Doresc să mulțumesc organizatorilor pentru a fi invitat Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș la acest eveniment. 
Am să încep prin a vă spune că, dacă aș fi fost invitată la o astfel de manifestare 
în urmă cu două luni, este foarte probabil că, în mare, ideile ar fi fost aceleași. 
Acum însă, desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană pentru 
anul 2021 schimbă întregul context al activității de turism în Timiș, și chiar 
Banat,  pentru următorii ani dar, mai ales, schimbă ritmul în care va trebui să 
lucrăm. Mai presus de toate,  pentru că turismul reprezintă unul dintre 
segmentele vizate direct de acest nou context, ceea ce trebuie să definească 
activitatea următorilor ani în domeniu sunt coerența și cooperarea.  Așa cum s-a 
întâmplat cu toate orașele care au dobândit statutul de capitale culturale la 
un moment dat, desemnarea va relansa industria turismului. Experiențele 
arată că un astfel de titlul poate să dubleze sau chiar să tripleze numărul 
turiștilor în aria vizată, și nu doar în anul în care orașul este capitala 
culturală europeană, ci chiar în anii care preced evenimentul.  
Cu atât mai mult, strategia turistică a județului Timiș trebuie să țină cont de 
aceste aspecte.   Și - ceea ce nu aș fi spus acum două luni și spun acum - este că 
întârzierea cu care demarăm strategia turistică a județului Timiș, propusă inițial 
într-un proiect cu fonduri europene transfrontaliere , este poate de bun augur. 
Vom lucra la ea în următoarele luni, împreună și ținând cont de noile date.  
Înainte însă de a trece mai departe, foarte pe scurt trebuie să vă spun câteva 
cuvinte despre asociația  pe care o reprezint și despre proiectele ei deoarece 
există încă multe confuzii, suntem deseori numiți departament al Consiliului 
Județean Timiș sau agenție de promovare a turismului.   Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul  Timiș este o organizație 
neguvernamentală care a luat ființă în urmă cu doi ani la inițiativa 
domnului Călin Dobra și funcționează azi ca un parteneriat public- privat, 
între membrii săi numărându-se Consiliul Județean Timiș și primării din 
județ, universități, agenții de turism, operatori din domeniu dar și  ong-uri. 
Și nu voi pierde ocazia de a-i reaminti domnului primar Nicolae Robu că e 
important să avem alături de noi ca partener de lucru și Primăria Timișoara. 
Pentru că, repet, împreună suntem coerenți și puternici. 
Dorința noastră – și, dacă vreți,o tendință de viitor în turism -  este ca într-
o perioadă cât mai scurtă de timp să avem alături de noi județele Caraș 
Severin și Hunedoara pentru a funcționa într-o asociere care să ne permită 
să trecem la un alt nivel de lucru, unul regional, și să începem să 
promovăm turismul în Banat, să creionăm brandul turistic al Banatului. O 
imagine care, până la urmă,  nu va face altceva decât să se suprapună peste 



	
	

realitatea de zi cu zi a locuitorilor acestei regiuni. Pentru că timișenii își petrec 
multe weekenduri  în zonele montane din Caraș Severin, pentru că agențiile de 
turism din Timiș propun pe multe dintre programele lor Castelul Corvinilor din 
Hunedoara sau Parcul de Aventură Arsenal și pentru că, nu în ultimul rând, 
hunedorenii, cărășenii sau arădenii trec deseori prin Timișoara creionând astfel, 
alături de țările vecine, un important segment în turismul de shoping. 
Pe scurt voi menționa câteva dintre proiectele inițiate și derulate până în prezent 
de APDT Timiș – proiecte care au vizat îndeplinirea scopului asociației, și 
anume acela de a promova și dezvolta a turismul  în județul Timiș. Este vorba 
despre  două Conferințe Naționale de Turism, organizate pe teme actuale în 
domeniu, despre încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș și derularea mai multor acțiuni de promovare a obiectivelor 
turistice în rândul copiilor și tinerilor și împreună cu ei, pentru că, în viziunea 
noastră, tinerii reprezintă un segment important,  relativ ignorat, în turism. Aș 
mai menționa, realizarea primului film de promovare turistică a județului 
Timiș și publicarea mai multor materiale de promovare a județului,  
primul Târg de turism de incoming în Timișoara,  acțiuni de promovare a 
Cicloturismului sau Zilele Lacului Surduc. 
Este în lucru grafica și vom trece la procesul de montare a mai multor 
panouri de informare turistică pentru obiective mari din județ precum  
satul rotund Charlottenburg, vulcanii noroioși de la Seceani sau Iarcurile 
de la Cornești și, la inițiativa Asociației Culturale Ariergarda, ne dorim același 
lucru pentru pista de biciclete care leaga Timișoara de țara vecină Serbia. 
Reprezintă obiective care pot fi și trebuie promovate turiștilor ce vor fi atrași de 
această zonă în următorii ani. 
Iar o condiție absolut necesară pentru ca județul să beneficieze de avantajele 
desemnării Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană este ca primarii 
localităților timișene să înțeleagă rolul lor în anii următori. Și aș propune 
reprezentanților Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană cel puțin o 
întâlnire între echipa lor,  reprezentanții unităților administrative teritoriale din 
județ și APDT pe această temă. Timișul nu are în acest moment suficientă 
capacitate de cazare. Cu atât mai puțin ar face față într-un an în care numărul 
vizitatorilor s-ar tripla. Primăriile trebuie să înțeleagă mecanismul prin care 
desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană va aduce zonelor lor 
importante avantaje economice, să înțeleagă că pentru asta este esential să 
atragă investiții în turism în zonele lor, să știe că dincolo de efervescența 
culturală a orașului, vor fi mii de turiști dornici să descopere locurile 
înconjurătoare. APDT Timiș va organiza discuții pe această temă cu membrii 
săi, dar trebuie să trecem dincolo de granițele asociației noastre, trebuie să 
lucrăm ca parteneri. 
Nu avem personal pregătit în turism. Considerăm absolut necesară 
organizarea unor cursuri de pregătire în domeniu pentru personalul care 
lucrează în turism în rural. APDT Timiș a lansat  această temă în urmă cu 



	
	

aproximativ un an și doresc să mulțumesc reprezentanților Consulatului 
Germaniei la Timișoara care și-au manifestat încă de atunci susținerea pentru o 
astfel de activitate și sperăm ca în perioada următoare să o concretizam.  
De asemenea, este nevoie de mijloace de transport către destinațiile turistice 
ale județului, iar transportatorii au un rol important de jucat în reușita 
promovării acestora, prin urmare  dialogul cu ei în perioada următoare este o 
condiție necesară. Dezvoltarea Aeroportului Internațional Timișoara, 
introducerea unor noi curse atât interne cât și externe este, de asemenea, de bun 
augur în noul context. 
Să nu uităm că, așa cum agențiile de turism de incoming ne-au subliniat-o în 
repetate rânduri,  Timișoara nu are încă reguli clare și locuri de staționare 
pentru autocarele care aduc turiștii aici. Să nu uităm că plăcuțele bilingve 
sunt o condiție necesară pentru promovarea obiectivelor turistice, toate 
acestea fiind  aspecte pentru care vom lupta să fie rezolvate. 
Cu alte cuvinte, strategia noastră, munca noastră va pune și mai mult 
accentul pe îmbunătățirea calității infrastructurii de servicii turistice, pe 
crearea de noi locuri de muncă și pregătirea forței de muncă care să ducă 
la ridicarea calității serviciilor în turism. Stimularea inițiativei private în 
turism in mediul rural și crearea unui cadru de susținere a turismului 
local, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric al 
județului, revigorarea stațiunilor balneare și sprijinirea dezvoltării 
formelor de turism alternativ sunt, pe scurt , câteva dintre prioritățile 
următorilor ani în turismul din Timiș. 
Desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană va face ca turismul 
de business, principala ramură în Timiș în acest moment, să fie – foarte 
probabil – la un moment dat, egalată de turismul cultural. Este absolut 
necesar să lucrăm la revigorarea centrelor de cultură din județ și mă refer 
aici, concret, la Vatra de olari de la Jupînești, la promovarea tradițiilor și 
obiceiurilor, la promovarea tinerilor artiști. Serbia, Ungaria și Bulgaria vor fi 
mai mult ca oricând prezente în Timiș, colaborările transfrontaliere fiind o 
constantă a activității APDT, un segment de lucru în acest sens fiind reprezentat 
de cele patru proiecte europene transfrontaliere scrise alături de partenerii din 
Serbia, alte două așteptând deschiderea programelor cu Ungaria. 
Dincolo de o muncă asiduă și, repet, coerentă, provocarea următorilor  ani o 
reprezintă angajarea actorilor politici în fața unui asemenea proces . Ceea ce nu 
este scris în multe locuri, dar este un lucru de care trebuie să ținem cont este 
legat de o caracteristică a Banatului, a bănățenilor, aceea de a crede că singur 
poți face totul. Or, nu este așa. Cred că este estețial să comunicăm și să 
colaborăm pentru a reuși să beneficiem din plin de avantajele create de noul 
context”. 



	
	

 
 
 
NOIEMBRIE  – APDT realizează grafica și reușește să realizeze fizic primele 
4 panouri de promovare a unor obiective turistice din județul Timiș, mai 
precis în zona localităților Satchinez, Bogda, Orțișoara. De asemenea este 

începută corespondența cu primarii acestor localități pentru a demara 
procedurile necesare pentru montarea acestor panouri în apropierea obiectivelor 
turistice amintite.  
Primele obiective turistice prezentate prin intermediul acestor panouri au fost 
selectate de APDT Timiș în funcție de raportul dintre gradul de notorietate și 
gradul de vizibilitate al acestora.  Este vorba despre obiective de însemnătate 
pentru turismul timișean, dar care, datorită specificului lor, sunt mai greu de 
prezentat. 
“Ca exemplu, Charlottenburg -satul rotund, este un obiectiv unic în Banat, 
după unele lucrări de specialitate, unic în țară, declarat monument istoric de mai 
mulți ani, dar turiștii - atunci când ajung în zonă - nu pot avea o imagine clară a 
locației. La fel se întâmplă și în cazul altor locații prezentate și promovate prin 
intermediul acestor panouri: Vulcanii noroioși de la Seceani, Iarcurile de la 
Cornești sau Rezervația naturală de la Satchinez. Sunt locuri a căror imagine 
– prezentată acum de APDT Timiș prin intermediul acestor panouri – poate 



	
	

oferi turiștilor detalii vizuale despre ceea ce vizitează. Demersul nostru, 
prognozăm, va duce la creșterea numărului de turiști interesați sa viziteze aceste 
obiective. 
Pentru toate panourile, APDT Timiș a folosit  imagini și informații de la 
specialiști în domeniu. 
Panourile urmează să fie amplasate în zonele amintite cu sprijinul primăriilor 
din  Bogda, Orțișoara și Satchinez, în apropierea obiectivelor,  în locuri cu cea 
mai mare vizibilitate, alese împreună cu reprezentanții localităților respective. 
Banii folosiți la realizarea acestora provin din cotizațiile membrilor APDT 
Timiș. 
Alte locații și obiective avute în vedere de APDT Timiș pentru o prezentare de 
acest gen sunt și zona Lacului Surduc, bisericile de lemn, traseul 
mănăstirilor din sudul Timișului sau pista de biciclete Timișoara-Serbia. În 
cazul pistei de biciclete, în colaborare cu Asociația Culturală Ariergarda, ne-am 
dori să prezentăm o serie de obiective turistice aflate în satele riverane Begăi, pe 
unde trece pista, astfel încât cei care se plimbă cu bicicleta să poată avea 
informații legate de obiectivele din zonă, să le viziteze, să acceseze (acolo unde 
există) produse și servicii turistice, ducând la dezvoltarea turismului aici. 



	
	

 
 
DECEMBRIE – APDT Timiș începe demersurile pentru a treia ediție a 
Conferinței Naționale de Turism, eveniment care este propus pentru primul 

trimestru al anului 2017, iar tema avută în vedere – ținînd cont de nominalizarea 
Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană în 2021 – este  Turismul în 
Banat – imagine și mesaj.  
Noul context creat de desemnarea Timișoarei drept Capitală Culturală 
Europeană a anului 2021 face ca discuțiile referitoare la turism să se intensifice, 
iar așteptările și efectele acestei numiri să se extindă peste granițele județului 
Timiș. Mai mult, opiniile reprezentanților Birourilor de Promovare Turistică din 
afara României, potrivit cărora Timișul se poate promova mai bine din punct de 
vedere turistic în contextul Regiunii Banat și nu singular, au determinat alegerea 
temei pentru conferința anului 2017, și anume Turismul în Banat – imagine și 
mesaj. 
La conferință intenționăm să prezentăm contextul general al turismului în 
Regiunea Banat, să punem în lumină obiectivele turistice de însemnătate 
europeană și mondială din această zonă și să invităm specialiști din domeniu 
atât din țară cât și din străinătate. 
 
 
DECEMBRIE  – APDT Timiș reia demersurile pentru realizarea Strategiei 
turistice a județului Timiș, un proiect important al anului 2017. 
 



	
	

 
Menționăm că, în plus, informații și imagini despre acțiunile derulate de APDT 
pot fi găsite pe www.turismtimis.ro, dar și pe pagina de Facebook – Turism 
Timiș. 
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