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Raport de activitate 

al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș 

pentru anul 2021 

 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș este o 

organizație neguvernamentală de utilitate publică, ca urmare a Hotărârii Guvernului 

nr.963/2018.12.13 privind Recunoașterea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea 

turismului în județul Timiș ca fiind de utilitate publică. 

Conform Statutului APDT Timiș, scopul și obiectivele asociației sunt  promovarea 

potențialului turistic, cultural, a punctelor de atracție turistică existente în județul Timiș și 

zona Banatului, atât în țară cât și în străinatate, prin creșterea fluxului turistic și asigurarea 

unei iteracțiuni armonioase între sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu.  

În anul 2021, aflat în continuare sub influența efectelor pandemiei de COVID, APDT Timiș a 

reconfigurat cea mai mare parte a proiectelor astfel încât ele să corespundă cerințelor de 

siguranță publică și, în același timp, să răspundă așteptărilor industriei ospitalității și trendului 

de evoluție a turismului la nivel internațional, național și local, cât și nevoii de dezvoltare la 

nivel local. 

Ca repere ale celor mai importante activități ale anului 2021, APDT Timiș menționează:      

      -    obținerea premiului european la Conferința Europeană a Destinațiilor de  

Turism, Grecia pentru proiectul „Mic dejun la Margina” 

- organizarea Conferinței Repatriot „Hai în Banat” și promovarea destinației 

Timiș și Banat la nivel mondial 

- colaborarea cu industria ospitalității locale și implementarea proiectului „Gustă 

diversitatea în grai bănățean” prin introducerea rețetelor tradiționale din Banat 

în meniul restaurantelor timișene 

- conceperea și tipărirea primei Hărți de cicloturism a județului Timiș 

- semnarea Declarației comune privind crearea unui cadru de acțiune pentru 

realizarea activităților de promovare și dezvoltare a turismului în județul Timiș 

cu instituțiile de învățământ și industria ospitalității din județul Timiș 
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Proiectele APDT Timiș: 

Finalizate: Realizarea Strategiei de brand turistic a județului Timiș, Realizare prima Hartă de 

cicloturism a județului Timiș, Realizare clip de promovare turistică „Discover Timiș”, 

Realizare proiect de Street art pe Transluncani 

În derulare: Introducere școală de turism OHMA în Timiș, Organizare întâlniri și discuții 

împreună cu reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și DSVSA privind 

înființarea de Puncte Gastronomice Locale în județul Timiș, Banat Brunch, Mic dejun la 

Margina, Gustă diversitatea în grai bănățean, Eco Timiș - promovare ecoturism în Valea 

Timișului. La nivel național – implicare prin intermediul Alianței pentru Turism România în 

activitățile de pregătire a Legii turismului și Înființarea OMD 

Viitoare: Promovarea județului Timiș prin Filmul documentar Charles Ottley, Marcarea și 

omologarea Trasee de drumeție în Țara Făgetului, Dezvoltarea infrastructurii de turism prin 

montarea de panouri informative în comunele din Timiș, Conferința touroperatorilor din 

România și Europe - Destination Timișoara,  Teatru la Cula din Ciacova, Promovare 

națională și internațională a județului Timiș în cadrul târgurilor, expozițiilor și invitațiilor 

 

Detaliat, activitățile anului 2021 ale APDT Timiș au fost: 

Ianuarie 2021 

Turism Timiș pregătește documentația și introduce Muzeul Satului Bănățean Timișoara pe 

Ruta Națională a Muzeelor Naționale în Aer Liber din România. 

În cadrul procesului de realizare a Strategiei de brand turistic a județului Timiș este 

organizată o nouă dezbatere publică pentru alegerea elementelor de logo. 

În colaborare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Turism Timiș inițiază și organizează 

primele întâlniri cu producătorii locali, proprietarii de pensiuni, investitorii și 

meșteșugarii din comuna Fărdea, Lacul Surduc pe tema deschiderii Punctelor 

Gastronomice Locale și al Clasificării structurilor de cazare din mediul rural. 

Au loc întâlniri cu primarii din județ implicați în proiectul european Eco Timiș pe tema 

organizării unor evenimente de promovare a cicloturismului și a întreținerii obiectelor de 

mobilier.  

APDT Timiș demarează primele activități pentru proiectul Drumul mierii în Banat, au loc 

deplasări în Timiș/Șuștra pentru documentare. 

În pregătirea actiunilor de promovare turistică de la Târgul de Turism București, APDT 

Timiș realizează două clipuri de promovare turistică a județului Timiș, Discover Timiș. 

APDT Timiș organizează Ședința AGA a APDT Timiș. Este ales un nou președinte și 

Consiliul Director al asociației. 
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Februarie 2021 

În colaborare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Turism Timiș inițiază și organizează 

primele întâlniri cu producătorii locali, proprietarii de pensiuni, investitorii și 

meșteșugarii din comunele Tomești, Pietroasa pe tema deschiderii Punctelor 

Gastronomice Locale și al Clasificării structurilor de cazare din mediul rural. 

APDT Timiș participă la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României 

București, organizată online. 

Au loc întâlniri și discuții cu reprezentanții STPT pentru introducerea unor curse regulate de 

transport către destinația Buziaș, în scopul promovării cramelor și stațiunii balneoclimaterice.  

În calitate de membru al Alianței pentru Turism România, APDT Timiș participă la 

întâlnirile pe tema Organizațiilor de Management al Destinației. 

 

Martie 2021 

APDT Timiș începe pregătirile pentru realizarea primei Hărți de cicloturism a județului Timiș 

și organizează primele întâlniri cu reprezentanții cluburilor de profil. 

Are loc prima ședință a Consiliului Director din an. 

Turism Timiș participă la Seminarul organizat de Universitatea de Vest Timișoara și are 

prezentări pe tema Turismului rural în Timiș. 

APDT Timiș participă online la conferința EU Industry – Green Europe. 

APDT Timiș trimite Consiliului Județean Timiș solicitarea oficială de a iniția și realiza 

Biletul Unic pentru muzeele și institutțiile de cultură locale. 

APDT Timiș semnează Contractul de mentenanță a mobilierului Eco Timiș amplasat în 

Valea Timișului și realizat în cadrul proiectului european RORS-39. 

 

Aprilie 2021 

APDT Timiș este invitată de Universitatea de Vest Timișoara într-o prezentare a instituției. 

Turism Timiș contactează Primăria Comunei Giarmata și realizează o prezentare și un 

material de promovare turistică a comunei, cu elemente de cicloturism, turism activ și 

gastronomie locală. 

APDT Timiș organizează, alături de Universitatea de Vest Timișoara, vizita 

cosmonautului Dumitru Prunariu în Timiș și include o expoziție de fotografie și o vizită 

în satul Groși, locul de unde provine acesta, parte a produsului turistic Mic dejun la 

Margina. 
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Mai 2021 

APDT Timiș este selectată să participe la schimbul de experiență Peer learning Cultural 

Heritage in Action organizat de Comisia Europeană, online, în Val Grande.  

Au loc întâlnirile cu producătorii locali din Timiș pentru pregătirea Calendarului de 

evenimente de cultură gastronomică Banat Brunch. 

APDT Timiș începe sezonul estival pe lacul Surduc și angajează căpitani pentru 

Catamaranul cu motor electric pentru organizarea plimbărilor gratuite pe lac. 

Turism Timiș este invitat și participă online la prezentarea și discuțiile cu reprezentanții 

provinciei chineze Yunnan pe tema colaborării în domeniul turismului și servicii conexe. 

APDT Timiș, în calitate de stakeholder, participă la conferința de închiere a proiectului 

european Rediscover organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Comunitatea Evreilor. 

APDT Timiș participă la Simpozionul online Laleaua pestriță organizat în județul 

Caraș Severin, în contextul demersurilor făcute pentru protejarea Lalelei în arealul 

localităților timișene Sacoșu Turcesc-Tormac –Berini. 

 

Iunie 2021 

APDT Timiș lansează programul de evenimente de cultură gastronomică Banat Brunch 

2021  și are loc prima ediție în comuna Curtea. Respectând normele de distanțare socială 

prevăzute de legislația anti-COVID, 40 de persoane din întreaga țară participă la eveniment. 

Sunt puse în valoare tradițiile locului, cultura gastronomică și mai multe obiective turistice 

locale ajung pentru prima dată în atenția turiștilor. 

Turism Timiș participă online la lucrările proiectului european EcoCSME derulat de Primăria 

Municipiului Timișoara. 

Are loc semnarea Declarației comune privind crearea unui cadru de acțiune pentru 

realizarea activităților de promovare și dezvoltare a turismului în județul Timiș cu 

instituțiile de învățământ și industria ospitalității din județul Timiș. 

Are loc al doilea eveniment de cultură gastronomică Banat Brunch, la Dumbrava. 

Au loc întâlniri și discuții cu reprezentanți ai artiștilor plastici implicați în realizarea lucrărilor 

de Street Art din Timișoara și se abordează conceptul turismului de street art și locația 

Transluncani pentru realizarea unei astfel de lucrări. 

Are loc ediția evenimentului de cultură gastronomică Banat Brunch la Coșteiu de Sus și, în 

premieră, în comuna Pietroasa. 
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Iulie 2021 

Este organizată prima ediție a evenimentului de cultură gastronomică Banat Brunch la 

Margina. 

APDT Timiș depune candidatura pentru concursul european Destinații de Turism 

Cultural Sustenabil 2021. 

Au loc întâlniri și discuții cu conducerea ABA Banat pentru preluarea pistei de biciclete Ro-

Serbia. 

Este pregătită și începe prima Campanie națională de promovare turistică a județului 

Timiș prin intermediul radiourilor. Sunt create primele spoturi audio pentru 

promovarea celor mai importante evenimente culturale ale verii (Flight Festival și 

Timeless Festival). 

Se semnează contractele pentru proiectul de promovare Gustă diversitatea în grai bănățean 

împreună cu industria ospitalității din Timiș. 

Are loc prima ediție Banat Brunch în satul Groși. 

APDT Timiș organizează o serie de evenimente de promovare a județului Timiș în 

cadrul Zilei Județului Timiș. Sunt invitați meșteșugari și producători locali și se 

organizează un atelier de copt pâine tradițională la Muzeul satului Bănățean, iar în 

Piața Unirii sunt organizate prezentări ale tururilor virtuale în județul Timiș. 

La invitația Universității de Vest Timișoara, APDT Timiș participă la un eveniment online de 

promovare a studiilor de specialitate.  

Au loc întâlniri cu mici producători din Cenei și vizite de documentare pentru deschiderea 

unor Puncte Gastronomice Locale. 

APDT Timiș are o primă întâlnire cu investitorii din zona comunei Bogda privind 

posibilitățile de promovare a acestora. 

 

August 2021 

Are loc prima ediția a evenimentului Banat brunch la Castelul Nicolici din Rudna. 

APDT Timiș începe discuțiile pentru promovarea județului Timiș în cadrul Diasporei prin 

intermediul RePatriot. 

APDT Timiș prezintă județul și promovează destinația Timiș la întâlnirea cu delegația 

oficială a Republicii Moldova la Timișoara.  
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Au loc noi discuții pentru finalizarea elementelor de imagine ale brandului județului Timiș. 

Împreună cu specialiști ai Romsilva și Primăria comunei Tomești, APDT Timiș 

demarează proiectul de marcare a 5 trasee de drumeție în Țara Făgetului. 

Are loc a doua ediție a Banat Brunch la Deta. 

În premieră, APDT Timiș se deplasează la Lugoj pentru pregătirea unui produs turistic 

pornind de la călătoriile pe calea ferată.  

APDT Timiș participă timp de patru zile cu un stand de promovare a Tururilor virtuale 

în județul Timiș în cadrul Festivalului Flight. 

 

Septembrie 2021 

APDT Timiș participă la întâlnirile online ale Alianței pentru Turism România pe tema 

înființării Organizațiilor de Management a Destinației și Legea turismului. 

Au loc întâlniri și discuții cu reprezentanții ABA BANAT pe tema preluării Pistei de biciclete 

România-Serbia. 

APDT Timiș participă la inaugurarea Traseului Morilor de Apă de la Rudăria, Caraș Severin. 

Au loc vizite de documentare în orașul Lugoj și întâlniri cu primarul localității în 

vederea desfășurării unui proiect de promovare turistică a destinației prin intermediul 

căilor ferate. 

Are loc Consilul Director al APDT Timiș 

În premieră, APDT Timiș organizează la invitația Asociației Junior Sport un eveniment 

amplu de promovare a obiectivelor turistice din Timiș prin prisma sporturilor de 

performanță și a cluburilor timișene. Evenimentul are loc în cadrul acțiunilor europene 

WOW Europe și pune în lumină potențialul turistic al județului. 

APDT Timiș realizează un material de documentare și promovare a Castelului de la Murani. 

APDT Timiș organizează vizita în județul Timiș a jurnalistei Antonia Loffler de la 

postul național de Radio O1, Austria pentru un material de promovare a Banatului. 

Sunt vizitate Timișoara, Lenauheim, Nițchidorf și Margina. 

Turism Timiș este invitată să participe la o emisiune de promovare a tradițiilor și culturii din 

Banat în cadrul emisiunilor Orizont TV. 

Este organizată ultima ediție a evenimentelor Banat Brunch 2021, la Coșteiu de Sus. 
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Alături de o delegație a CJT, APDT Timiș participă la Ciacova la o întâlnire de 

relansare a promovării turistice a orașului.  

APDT Timiș participă la grupul de lucru și programează mai multe activități de promovare în 

cadrul proiectului Parcul Crăciunului. 

 

Octombrie 2021 

Reprezentanții APDT Timiș participă la o întâlnire și discuții cu primarul orașului 

Timișoara, Dominic Fritz, pe tema colaborării în vederea promovării destinației 

Timișoara.  

Are loc ședința AGA a APDT Timiș. 

APDT Timiș realizează un film de prezentare turistică a județului Timiș pentru ediția 

Repatriot Hai în Banat ! 

APDT Timiș participă la Conferința Europeană a Destinațiilor de Turism Sustenabil la 

Atena, Grecia,unde obține locul 3 în Europa cu proiectul Mic dejun la Margina. 

APDT Timiș alături de județul Caraș Severin organizează, în premieră, evenimentul de 

promovare turistică online Hai în Banat! în cadrul Repatriot. Peste 25.000 de persoane 

din întreaga lume vizualizează prezentările în prima zi a evenimentului și peste 100.000, 

după 4 zile, conform datelor oferite de reprezentanții Repatriot. 

În urma alegerilor elementelor de imagine pentru Brandul de turism al județului Timiș, 

APDT Timiș organizează conferința de presă de încheiere a proiectului Strategiei de 

brand turistic a județului Timiș.  

 

 

Noiembrie 2021 

La solicitarea Ambasadei României la Viena, Austria APDT Timiș trimite materiale de 

promovare turistică a județului Timiș și Banatului pentru evenimentele de 1 Decembrie 

și organizarea Zilei Naționale a Românei. 

APDT participă la discuțiile online privind elaborarea Strategiei dedezvoltare economico-

socială a județului Timiș. 

La solicitarea reprezentanților companiei Turkish Airline, APDT Timiș organizează o 

serie de întâlniri și discuții între delegația companiei turcești și reprezentanții CJT , ai 

Aeroportului Internațional Timișoara și ai industriei ospitalității din Timișoara pe tema 

introducerii unei curse Timișoara-Istanbul. 
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APDT Timiș se implică în demersurile de revitalizare a traseului EuroVelo 13 în Timiș 

și trimite propunerile de relansare a unor activități de promovare și dezvoltare turistică 

a arealului vizat. De asemenea, reprezentanții APDT participă la o serie de întâlniri și 

discuții pe această temă. 

APDT Timiș participă la prezentările online organizate de Universitatea de Vest Timișoara 

pentru studenții la Facultatea de Geografie și Turism.  

În premieră, APDT Timiș în colaborare cu Primăria Comunei Tomești realizează prima 

lucrare de street art din județ pe Transluncani.  

APDT Timiș este invitată și participă cu detalii și informații într-un Focus Grup la 

Raportul pe tema Turismului identitar emis de  Academia Română. 

Are loc sedința AGA a APDT Timiș. 

 

Decembrie  2021 

APDT Timiș, în colaborare cu Asociația Acasă în Banat, lansează Traseul Morilor de 

Cereale din județul Timiș și anunță introducerea în circuit turistic a Morii de apă de la 

Balinț. 

Timp de 3 săptămâni, APDT Timiș participă la evenimentele de promovare a tradițiilor 

și obiceiurilor de Crăciun din Timiș în cadrul evenimentului CJT – Parcul Crăciunului. 

Sunt prezenți copii Călușari din Sintești, meșteșugari și producători locali din Margina și 

zonele înconjurătoare. 

Are loc lansarea volumului de gastronomie locală Gustă diversitatea în grai bănățean 

semnat de prof. Mărioara Pisat, în cadrul proiectului omonim inițiat și derulat de 

APDT Timiș în colaborare cu industria ospitalității și Asociația patronală HORETIM. 

Are loc livrarea celor două filme de promovare turistică a județului Timiș. 

APDT Timiș participă la Conferința EuroVelo în România. 

Au loc întâlniri și discuții ale Grupului de lucru OMD-Promovare al Alianței pentru Turism 

România. 

Are loc ședința AGA a APDT Timiș. 

În colaborare cu reprezentanții industriei ospitalității timișorene, APDT Timiș 

creionează primele detalii ale conferinței de prezentare a județului Timiș pentru 

touroperatori din întrega Europă, Israel și România sub titlul Destination Timișoara. 

 

 

Resursele financiare privind realizarea scopului asociației au provenit din cotizațiile 

membrilor.  
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Informații despre litigii: APDT Timiș nu se află în nici un litigiu. 

Organigrama APDT Timiș are următoarea structură :  

Adunarea Generală 

Consiliu Director 

Director executiv 

Contabilitate  

Secretariat/Resurse Umane  

Promovare/Informare/Relatii mass media 

Juridic 

Relația cu comunitatea: APDT Timiș construiește permanent relații cu industria ospitalității 

regionale, cu operatorii din turism și desfășoară activități cu membrii comunității acolo unde 

se derulează proiectele de dezvoltare și promovare a turismului. Prin prisma dezvoltării 

turismului rural, al celui eco și loisir, APDT Timiș stimulează implicarea comunităților 

locale, a producătorilor locali, atât în dezvoltarea de noi produse turistice locale, cât și în ce 

privește structurile de cazare și luat masa din județ.  

Atragerea unui număr cât mai mare de membri din domeniul privat și dezvoltarea de activități 

de specialitate în domeniul turismului timișean – ca domeniu cheie de dezvoltare economică 

a oricărei regiuni – rămâne prioritară pentru APDT Timiș. 

În egală măsură, APDT Timiș dezvoltă și realizează proiecte la inițiativa, în colaborare și în 

beneficiul actorilor privați implicați în activități ce ating scopul asociației, acela de 

promovare a destinației Timiș/Banat, întârind astfel eforturile factorilor din domeniu și 

contribuind la o colaborare activă și în permanentă dezvoltare cu mediul privat și/sau 

neguvernamental. 

* 

 

Membri noi APDT 2021: Otelec, Foeni, Variaș, Nițchidorf și Bucovăț.  

 

Publicații/Tipărituri 

De-a lungul anului 2021, APDT Timiș a realizat grafica și a tipărit/retipărit mai multe 

materiale de promovare turistică astfel:  

Harta de cicloturism a județului Timiș 

Volumul Gustă diversitatea în grai bănățean 
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Flyere și Harta locațiilor cu restaurantele incluse pe traseul Gustă diversitatea în grai 

bănățean 

Autocolante Gustă diversitatea 

Roll up cu elementele de brand turistic a județului Timiș 

 

Promovarea turismului în mass media 2021 

Emisiuni la TVR,  Antena 1,  PRO TV, Prima Tv 

Emisiuni în direct la televiziunea TVR Regional, Orizont TV 

Interviuri pentru Radio Romania International, Radio Timișoara, Radio West. 

Interviuri în mass media locală și regională 

Articole scrise în mediul online din Timiș și Banat 

 

Informații și imagini despre acțiunile APDT pot fi găsite pe www.turismtimis.ro și pe 

aplicația digitală Discover Timis, www.discovertimir.com  

Premiu european pentru Mic dejun la Margina (mass media națională și locală) 

https://www.antenasatelor.ro/vrem-sa-stii/gastronomie/44184-proiectul-%E2%80%9Emic-

dejun-la-margina%E2%80%9D,-premiat-de-reteaua-europeana-de-turism-cultural.html 

https://adevarul.ro/locale/timisoara/vesti-bune-atena-mic-dejun-margina-podiumul-

destinatiilor-europene-turism-cultural-sustenabil-1_617264005163ec4271a88dd5/index.html 

Promovare Tomești și  Transluncani ( Antena 1) : 

https://observatornews.ro/eveniment/un-primar-sar-fi-strecurat-intro-pictura-murala-de-pe-

transluncani-un-drum-spectaculos-din-timis-probabil-ii-bunicul-446996.html 

Promovare evenimente Banat Brunch (Pro TV) 

https://stirileprotv.ro/stiri/travel/mese-cu-bunatati-din-banat-turistii-sunt-incantati-nu-avem-

asa-ceva-in-germania.html 

Materiale promo cicloturism și turism post-pandemie în Timiș 

https://www.opiniatimisoarei.ro/prima-harta-de-cicloturism-a-judetului-timis-totul-despre-15-

trasee-care-te-plimba-prin-locuri-pitoresti-nu-departe-de-timisoara/09/11/2021 

https://www.tion.ro/turism/foto-evadare-din-timisoara-pedaland-spre-giarmata-loc-cu-

povesti-nedescoperite-1424279/ 

 

http://www.turismtimis.ro/
http://www.discovertimir.com/
https://www.antenasatelor.ro/vrem-sa-stii/gastronomie/44184-proiectul-%E2%80%9Emic-dejun-la-margina%E2%80%9D,-premiat-de-reteaua-europeana-de-turism-cultural.html
https://www.antenasatelor.ro/vrem-sa-stii/gastronomie/44184-proiectul-%E2%80%9Emic-dejun-la-margina%E2%80%9D,-premiat-de-reteaua-europeana-de-turism-cultural.html
https://adevarul.ro/locale/timisoara/vesti-bune-atena-mic-dejun-margina-podiumul-destinatiilor-europene-turism-cultural-sustenabil-1_617264005163ec4271a88dd5/index.html
https://adevarul.ro/locale/timisoara/vesti-bune-atena-mic-dejun-margina-podiumul-destinatiilor-europene-turism-cultural-sustenabil-1_617264005163ec4271a88dd5/index.html
https://www.opiniatimisoarei.ro/prima-harta-de-cicloturism-a-judetului-timis-totul-despre-15-trasee-care-te-plimba-prin-locuri-pitoresti-nu-departe-de-timisoara/09/11/2021
https://www.opiniatimisoarei.ro/prima-harta-de-cicloturism-a-judetului-timis-totul-despre-15-trasee-care-te-plimba-prin-locuri-pitoresti-nu-departe-de-timisoara/09/11/2021
https://www.tion.ro/turism/foto-evadare-din-timisoara-pedaland-spre-giarmata-loc-cu-povesti-nedescoperite-1424279/
https://www.tion.ro/turism/foto-evadare-din-timisoara-pedaland-spre-giarmata-loc-cu-povesti-nedescoperite-1424279/
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Concluzii: 

Activitatea APDT Timiș pentru anul 2021 – influențată în continuare de regulile de 

siguranță anti-covid – a pus accentul în mare măsură pe dezvoltarea turismului local în 

contextul creșterii numărului de turiști din România, interesați în mod special de 

călătoriile de proximitate în defavoarea plecărilor în străinătate, ceea ce a influențat 

pozitiv turismul rural în Timiș.  

Astfel, a crescut numărul participanților la evenimentele de cultură gastronomică Banat 

Brunch, care au avut un efect pozitiv asupra trendului de promovare și păstrare a 

elementelor de patrimoniul cultural local. 

În colaborare cu autorități locale și stakeholderi au fost scrise și realizate proiecte de 

dezvoltare a cicloturismului (Harta de cicloturism a județului Timiș), au fost dezvoltate 

produse turistice noi (Street art pe Transluncani), au fost create materiale video și 

tipărite de promovare a turismului în județ (Discover Timiș) și a fost realizat primul 

proiect în colaborare cu industria ospitalității timișene (Gustă diversitatea în grai 

bănățean). 

Între cele mai importante demersuri ale APDT Timiș pentru anul 2021 se numără 

implicarea în elaborarea legislației privind Organizațiile de Management al Destinației 

prin intermediul Grupului de lucru – OMD și Promovare al Alianței pentru Turism 

România.  

Activitățile anului 2021 au subliniat în continuare importanța atragerii Primăriei 

Municipiului Timișoara ca membru în APDT Timiș, implicarea în demersurile de 

promovare turistică la nivel național și  integrarea eforturilor de dezvoltare turistică a 

destinației noastre. 

Ca posibil efect al acțiunilor întreprinse de Consiliul Județean Timiș privind 

dezvoltarea colaborării cu județele învecinate, inclusiv în domeniul turismului, APDT 

Timiș a primit mai multe solicitări de sprijin pentru promovare din partea investitorilor 

și comunităților din județele Caraș Severin și Arad, ceea ce va crește numărul 

activităților APDT Timiș în ceea ce privește promovarea regională și a destinației 

Banat, în conformitate cu Statutul APDT Timiș. 

 

 

Atașat acestui Raport de activitate se află Bilanțul și documentele justificative care au stat la 

baza lui, astfel: Anexa 1 – Bilanț și documente, Anexa 2 – Organigrama APDT Timiș 

 

Director executiv APDT, 

Delioara BARBU                                                                                


