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MANUAL DE UTILIZARE AL PAGINILOR WEB 

“ECO TIMIŞ”

S-a dovedit că promovarea şi marketingul reprezintă cheia succesului în lansarea unui nou 

produs turistic, scopul acestei promovări fiind efectuarea unei campanii continue de 

informare a turismului prin prisma noului produs turistic Eco Timiş.

Una dintre principalele metode de promovare adoptate în acest proiect o reprezintă 

crearea paginilor web cu diferite destinaţii, cum ar fi un web portal, o platformă turistică şi un 

ghid turistic online precum şi îmbunătăţirea paginilor web ale partenerilor acestui proiect.

Pentru a asigura prezentarea regiunii ca destinaţie bogată şi prezentarea noului produs 

turistic Eco Timiş, este elaborată o campanie specializată de marketing. În această campanie 

de promovare şi marketing, mesajul care urmează să fie transmis turiştilor va viza o imagine 

complet nouă a zonei şi în special şansa de a se menţine timp îndelungat datorită ofertei 

vaste, atractivităţii regiunii şi promovării noii imagini a zonei vizate de proiect, prin materiale 

de marketing unificate, complementare, de înaltă calitate.

Astfel, echipa de proiect va îmbunătăţi calitatea serviciilor din sectorul turismului din aria 

Banatului românesc şi sârbesc, în acelaşi timp crescând şi stimulând participarea locuitorilor 

din Valea Timişului în turism.

În următoarele pagini, stimate cititor,  vei găsi:

• detalii succinte şi importante care vizează istoricul şi activităţile partenerilor 

prezentului proiect, cine sunt / ce fac / cu ce îţi pot fi de folos / cum şi unde ii poţi găsi,

• precum şi informaţii esenţiale despre paginile web nou create prin intermediul 

proiectului Eco Timiş, pagini care îţi vor aduce la cunoştinţă decursul proiectului / îţi vor servi 

drept ghid turistic, îndrumându-te la fiecare pas parcurs în Banat / te vor ţine la curent cu 

evenimentele din întregul Banat şi de vei fi interesat te vei putea alătura comunităţii Eco Timiş.

Fără prea multe cuvinte în plus, să vedem concret despre ce tot povestim :)
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Mişcarea de conservare şi Centrul de voluntari Pančevo 

”Pokret gorana i Centar Volontera Pančevo”

www.pgcvp.rs 

Organizaţia ecologică Mişcarea de conservare Pančevo, ca parte a Mişcării de conservare 

Voivodina şi Mişcărilor de conservare din Serbia, a fost înfiinţată în 1960.

A fost stabilită în scopul adunării tinerilor şi participanţilor la acţiunile de împădurire. 

Acţiunile de împădurire în masă de-a lungul timpului au fost înlocuite de amenajarea zonelor 

verzi în zonele urbane şi de creşterea copacilor de-a lungul drumurilor, râurilor şi câmpurilor, 

precum protecţia împotriva vântului şi amenajarea zonelor verzi şi şantierelor urbane.

Timp de 50 de ani de funcţionare a PGCVP, au fost produse peste 12 milioane de răsaduri - 

atât de mult încât întreaga noastră planetă putea fi împânzită de două ori, iar mai mult de 2,5 

milioane de persoane au participat la campaniile de plantare.

PGCVP a plantat, ameliorat şi înverzit peste 410.000 de hectare de suprafaţă, care este 

considerată una dintre cele mai de succes investiţii în acea perioadă. În 1989, PGCVP a primit 

Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (Global 500 Honor Roll) pentru contribuţia sa la protecţia 

mediului.

Obiectivele organizaţiei:

· Dezvoltarea durabilă a indivizilor şi a societăţii

· Protecţia şi îmbunătăţirea mediului

· Dezvoltarea socio-culturală şi economică

· Promovarea şi organizarea diferitelor tipuri de activităţi de voluntariat

· Îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor

· Educaţia şi dezvoltarea conştientizării sociale prin participarea incluzivă şi cooperarea 

cetăţenilor de toate vârstele şi credinţele 

· Sprijinirea şi crearea de reţele ale organizaţiilor municipale Gorana din Voivodina

Activităţile organizaţiei:

· Realizarea de proiecte şi activităţi în domeniul dezvoltării durabile - protecţia 

mediului, dezvoltarea socio-culturală şi economică

· Protecţia şi îmbunătăţirea pădurilor, ridicarea curelelor de protecţie şi a suprafeţelor 

verzi

· Îmbunătăţirea protecţiei cursurilor de apă şi a zonelor de coastă

· Dezvoltarea şi promovarea voluntariatului şi organizarea activităţilor de voluntariat, a 

taberelor şi a schimburilor de voluntari

· Promovarea valorilor sociale pozitive, PGCP în sine şi obiectivele sale prin acţiuni, 

campanii, performanţe media, evenimente publice şi activităţi la nivel local şi internaţional

· Realizarea întâlnirilor educaţionale, excursiilor, taberelor, precum şi promovarea şi 

dezvoltarea educaţiei
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· Împuternicirea, sprijinirea şi organizarea tinerilor pentru activism, participare 

şi luarea deciziilor cu privire la viitorul lor

· Crearea de reţele, sprijinirea şi consolidarea organizaţiilor municipale Gorana

· Cooperarea cu universităţi, şcoli, asociaţii profesionale, întreprinderi 

responsabile social şi alte organizaţii din ţară şi străinătate, care se ocupă de dezvoltarea 

durabilă

· Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, în special a grupurilor vulnerabile

· Revitalizarea şi diversificarea ofertei turistice, păstrând în acelaşi timp 

identitatea comunităţii locale

· Reducerea prejudecăţilor şi dezvoltarea conştientizării toleranţei, solidarităţii, 

păcii, comuniunii, progresului personal şi social
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PARTENER 2 – CCIS-RCCI PANČEVO

Camera de Comerţ şi Industrie Regională Pančevo 

”Regionalna privredna komora i industrija Pančevo”

www.rpkpancevo.com 

Puţină istorie... 

În 1857, prinţul de atunci al Serbiei, Aleksandar Karađorđević, a adoptat în Belgrad actul-

regulament intitulat "Mai mult decât un comitet pentru comerţ". Acest act a fost stabilit în 

Serbia ca prima asociaţie de afaceri, intitulată "Comitetul pentru comerţ", cu sediul la Belgrad. 

În activitatea sa, comitetul pentru comerţ se bazează pe bresle, meşteşugari şi asociaţii de 

comercianţi.

În 1910, Adunarea Naţională a Regatului Serbiei a adoptat Legea privind acţiunile, care 

pentru prima dată în Serbia a înfiinţat asociaţii economice, numite "camere", ca instituţii de 

drept public cu statut şi sarcini ale camerelor din alte ţări.

Înfiinţarea primului Comitet comercial din Belgrad a pus bazele unei asociaţii de camere 

(afaceri) în Serbia, care arată o tradiţie a camerelor de comerţ din Serbia de peste 140 de ani.

În 1975 a fost înfiinţată Camera de Comerţ Regională Pančevo şi sub această denumire 

operează şi astăzi.

Camera de Comerţ Regională Pančevo este o asociaţie profesională independentă de 

afaceri a companiilor, băncilor şi altor persoane juridice şi antreprenorilor care desfăşoară 

activităţi economice în zonele comune: Pančevo, Vršac, Plandište, Kovin, Kovačica, Bela Crkva, 

Alibunar şi Opovo, Adunarea şi Consiliul de administraţie, care reprezintă interesele 

membrilor săi.

Este o asociaţie interesantă de entităţi economice, un loc de strângere şi armonizare a 

intereselor acestora, stabilirea unor atitudini comune, schimbul de experienţe şi stabilirea de 

legături de afaceri atât în ţară cât şi în străinătate.

Camera monitorizează şi analizează fluxurile de afaceri, evaluează condiţiile de afaceri, 

influenţează adoptarea măsurilor de politică economică, monitorizează efectele lor, propune 

posibile corecţii. Camera oferă asistenţă specială membrilor săi în rezolvarea problemelor 

specifice, afirmarea şi promovarea programelor lor de producţie prin târguri şi expoziţii, atât 

în ţară cât şi în străinătate, prin conectarea oamenilor de afaceri cu partenerii străini prin 

contacte cu camere străine, reprezentanţe şi ambasade.

În activitatea sa, Camera realizează o strânsă colaborare cu Camera de Comerţ a Serbiei, 

Camera de Comerţ Voivodina şi alte camere regionale, republică şi instituţii provinciale, 

reprezentanţi ai camerelor străine din ţară, instituţii de cercetare ştiinţifică şi facultăţi, 

autoguvernări regionale şi locale.
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PARTENER 3 – MA

Asociaţia Miltonia

www.miltonia.ro 

Asociaţia Miltonia a luat fiinţa in luna octombrie a anului 2011 la iniţiativa a trei membri 

fondatori cu o îndelungata experienţa in implementarea de fonduri europene, ca o 

materializare a unei dorinţe naturale de pune la dispoziţia oamenilor întreaga lor experienţa si 

expertiza. Înfiinţarea asociaţiei a rezultat din dorinţa membrilor fondatori de a-si pune la 

dispoziţie experienţa acumulata in vederea implementării unor proiecte ce au ca scop 

sprijinirea populaţiei prin masuri active si oferirea unor alternative reale de ocupare si vine in 

continuarea dorinţei acestora de a se implica in proiecte de suflet prin propunerea de 

alternative viabile si inovative.

Asociaţia Miltonia este un furnizor specializat de activităţi de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor de educaţie si formare, promovare si susţinere a iniţiativelor economice si a 

parteneriatelor de tip public – privat in domeniul dezvoltării resurselor umane. 

Membrii fondatori ai Asociaţiei Miltonia au oferit si continua sa ofere consultanta pe 

diverse teme : management de proiect si implementare proiecte cofinanţate prin fonduri 

naţionale si europene, consultanta pentru identificarea nevoilor de dezvoltare a afacerii, 

studii de piaţa si cercetare economica, consultanta fiscala, consultanta juridica, contabilitate si 

expertiza contabila, audit, evaluare imobile, resurse umane.

Începând cu anul 2012 Asociaţia Miltonia este operator de date cu caracter personal si 

este acreditata ca si furnizor de formare profesionala.

Misiunea asociaţiei...

...este de a iniţia, promova, implementa şi populariza măsuri cu caracter educativ-

informativ, de asistenţă socială, promovare şi apărare a drepturilor omului şi de asigurare a 

dezvoltării resurselor umane în România , în scopul creării unor comunităţi responsabile şi 

active sub toate aspectele respectiv economic, social, cultural, educaţional, turistic şi ecologic.

Printre principalele obiective ale asociaţiei, enumerăm:

· Promovarea importanţei implementării unui sistem de educaţie de calitate, 

competitiv;

· Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii 

performanţei şi formării profesionale actuale a persoanelor, pentru a dezvolta spiritul 

antreprenorial;

· Facilitarea inserţiei tinerilor, şomerilor şi persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul 

asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor.
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· Promovarea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale, 

a respectului fată de sine şi respectul fată de alţii; dezvoltarea unor atitudini şi 

comportamente care să conducă la respectarea drepturilor celorlalţi, promovarea egalităţii 

de gen, respectarea, înţelegerea şi valorizarea diversităţii culturale, în special în ceea ce 

priveşte diferenţele naţionale, etnice, religioase, lingvistice şi alte minorităţi sau comunităţi; 

promovarea cetăţeniei active şi a democraţiei

· Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, prin acordarea de servicii de consiliere, 

asistenţă socială şi juridică
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PARTENER 4 – APDT

Asociaţia pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş

www.turismtimis.ro    

 

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Timiş (APDT)… 

…a luat fiinţă în luna iunie a anului 2014, la iniţiativa vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Timiş, Călin Dobra, beneficiind de sprijinul conducerii CJT şi al primarilor din 35 de localităţi din 

judeţ.

Scopul asociaţiei…

…îl reprezintă promovarea potenţialului turistic, cultural, a punctelor de atracţie turistică 

existente, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin creşterea fluxului turistic şi asigurarea unei 

interacţiuni armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi de mediu.

Obiectivele şi activităţile asociaţiei…

…sunt diverse şi vizează judeţul Timiş, dar şi parteneriate în judeţele din vestul ţării şi nu 

numai. Crearea şi impunerea unei mărci a turismului bănăţean, organizarea şi desfăşurarea 

de activităţi de promovare a turismului judeţean, iniţierea şi desfăşurarea unor programe 

atractive şi utile în domeniul turismului, inventarierea principalelor obiective turistice, 

administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic, elaborarea unei baze de date cu 

obiectivele turistice din judeţul Timiş şi zona Banatului sunt doar câteva dintre punctele de 

bază ale activităţii asociaţiei.

Elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, atragerea de programe şi finanţări în 

vederea creşterii calităţii turismului, creşterea calităţii produselor turistice, dar şi urmărirea 

activităţii turistice se înscriu pe lista obiectivelor APDT.

Conform statutului, asociaţia îşi mai propune organizarea de centre de informare 

turistică, iniţierea şi desfăşurarea de proiecte în domeniul turismului, elaborarea de studii şi 

analize pe domeniile de interes turistic, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, 

naţional şi internaţional, dar şi crearea unor parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate 

care promovează acelaşi scop. Colaborarea cu agenţii de turism naţionale, regionale şi afiliate 

pentru promovarea judeţului Timiş şi a zonei Banatului ca obiective turistice reprezintă un alt 

obiectiv important al APDT.

Alături de acestea se mai numără şi organizarea unor cursuri de instruire, calificare şi 

perfecţionare a personalului din turism, organizarea de seminare, colocvii şi forumuri pe 

tema dezvoltării durabile a turismului, participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi 

internaţionale pentru promovarea şi valorificarea ofertei turistice, a meşteşugurilor şi 

obiceiurilor populare tradiţionale sau organizarea de şantiere, universităţi de vară şi 

semănării pentru protejarea siturilor naturale şi istorice şi organizarea de manifestări 

culturale, artistice şi sportive în vederea punerii în valoare a potenţialului turistic al judeţului 

Timiş şi a zonei Banatului.
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PORTALUL WEB ”ECO TIMIŞ – Un nou produs turistic”

www.eco-tamis.com   

 

Portalul web este proiectat să cuprindă toate paginile web care sunt în prezent întreţinute 

de partenerii proiectului, iar prin intermediul acestuia va fi comunicată, pentru fiecare 

partener în parte, evoluţia proiectului din prisma îndeplinirii activităţilor.

În bara de sus a paginii figurează numele celor 4 parteneri şi varianta de traducere, 

respectiv:

1. Mişcarea de conservare şi Centrul de voluntari Pančevo ”Pokret gorana i Centar 

Volontera Pančevo” (PGCVP) – varianta traducere în limba sârbă şi în limba engleză

2. Camera de Comerţ şi Industrie Regională Pančevo ”Regionalna privredna komora i 

industrija Pančevo” (RCCI Pančevo) – varianta traducere în limba sârbă şi în limba engleză

3. Asociaţia Miltonia (MA) – varianta traducere in limba română şi în limba engleză

4. Asociaţia pentru promovarea şi dezvoltarea turismului în judeţul Timiş (APDT) – 

varianta traducere în limba română  şi în limba engleză

La un click distanţă, în funcţie de partenerul selectat, aflaţi informaţii generale despre 

proiect, informaţii specifice despre activităţile desfăşurate la momentul prezent cu imagini 

reale şi reprezentative însoţite de descrierea aferentă.

”Portalul web te ţine la curent cu tot ce se petrece în proiect”
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GHIDUL TURISTIC ”ECO TIMIŞ”

www.ecotamis.rs

www.ecotamis.rs/ro/eco-timis/    

 

Ghidul turistic, a fost creat pentru a te direcţiona, pe tine drag utilizator, pe traseul care 

marchează Valea râului Timiş de-o parte şi de alta a graniţei româno-sârbe, totodată oferindu-

ţi în prim plan un intro în povestea noului produs turistic prin prezentarea succintă a 

proiectului, pe ambele domenii, românesc şi sârbesc. 

Astfel ca, acest ghid turistic este o punte de legătură intre două domenii:

 Ghidul turistic Eco Timiş, Serbia www.ecotamis.rs 

 www.ecotamis.rs/ro/eco-timis/Ghidul turistic Eco Timiş, România 

Pe ambele domenii, tradus în limba oficială (limba engleză) şi în limba naţională (sârbă sau 

română), vei găsi informaţii preluate de pe ambele teritorii şi structurate astfel:

· Hărţi Eco Timiş – pentru început vă detaliem cele 4 hărţi elaborate în proiect ca 

urmare a realizării studiului şi  cartografierii Văii râului Timiş: harta de drumeţie şi 

cicloturism, harta de navigaţie, harta locurilor de pescuit sportiv şi harta observatoarelor 

de păsări. De asemenea, fiecare hartă vă oferă posibilitatea de a vă direcţiona din punctul 

A în punctul B, astfel fiind mereu pe drumul cel bun :)

· Ce vedeţi pe Timiş – în continuare, vă facem o mică incursiune în istoria 

localităţilor principale care se regăsesc de-a lungul Văii râului Timiş, fiindu-vă prezentate 

astfel şi atracţiile turistice care le păstrează frumuseţea în ciuda trecerii anilor.

· Ce faceţi pe Timiş - pentru a nu va plictisii în timp ce vizitaţi frumoasa zonă a 

Banatului, vă prezentăm câteva dintre activităţile care vă vor distra, anima, relaxa sau 

revitaliza, cum ar fi: drumeţia şi ciclismul, canotajul şi navigaţia, pescuitul sportiv şi 

observarea păsărilor.

· Informaţii - ...iar după atâta activitate vă oferim câteva variante pentru a încheia 

ziua cu o masă delicioasă şi cu un somn odihnitor :)

PLATFORMA TURISTICĂ ”ECO TIMIŞ”
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www.eco-timis-network.eu

Platforma turistică este ”magazinul de prezentare” şi locul de întâlnire al tuturor părţilor 

interesate în domeniul turismului, cum ar fi autorităţile locale, Info-centrele şi agenţiile 

turistice, ONG-urile din diverse domenii, cluburile (sportive, de pescuit, de vânătoare) 

hotelurile, pensiunile, restaurantele etc., din ambele părţi ale Timişului (România şi Serbia).

Astfel ca prin secţiunea ”Parteneri” persoanele interesate care se regăsesc in categoriile 

mai sus menţionate, prin completarea întocmai a formularului din secţiune, vor fi adăugaţi pe 

platforma turistică şi din momentul acela vor fi parte din reţeaua Eco Timiş, fiind promovaţi 

prin prisma proiectului şi putând ajuta la dezvoltarea turistică din zona Banatului, astfel 

creându-se o comunitate care va aduce cu siguranţă schimbare.

În calitate de turist....

• În primă fază în secţiunea ”Home” îţi aducem la cunoştinţă evenimentele zilei sau cele 

mai apropiate ca dată, urmând apoi ca în secţiunea ”Proiect” să găseşti prezentat pe 

scurt şi cuprinzător ce înseamnă Eco Timiş (generalităţi, obiective şi rezultate şi date 

despre cele 4 organizaţii responsabile de implementarea acestui proiect).

• În secţiunea ”Ştiri” te ţinem la curent cu schimbările survenite de-a lungul Văii râului 

Timiş, urmând ca din secţiunea ”Evenimente”, actualizata la zi, să afli ce competiţii, 

spectacole, târguri şi etc îţi rezervă Banatul.

• În secţiunea ”Locaţii turistice” îţi sunt puse la dispoziţie hărţile rezultate din proiectul 

Eco Timiş şi locurile care aşteaptă să fie vizitate pentru a te încânta cu frumuseţea lor.

• ...iar de îţi e foame, somn sau mai vrei puţină activitate, în secţiunea ”Parteneri” ai la 

dispoziţie prestatori de servicii / ONG-uri / cluburi / etc, în funcţie de nevoia ta şi de 

zona în care eşti :)

PLATFORMA TURISTICĂ ”ECO TIMIŞ”
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www.eco-timis-network.eu

The tourism platform is the "showroom" and the meeting place of all stakeholders in the 

tourism field, such as local authorities, Info-Centers and tourist agencies, NGOs in various 

fields, clubs (sports, fishing, hunting) hotels, hostels, restaurants, etc. on both sides of Timis 

(Romania and Serbia).

Thus, through the "Partners" section, the interested persons in the above mentioned 

categories, by completing the form in the section, will be added to the tourist platform and 

from that moment will be part of the Eco Timiş network, being promoted through the 

project and helping to develop tourism in the Banat area, thus creating a community that 

will surely bring about change.

As a tourist ....

• In the first phase, in the "Home" section, we bring you the events of the day or the 

closest ones, and then in the "Project" section you can find briefly and 

comprehensively what Eco Timiş (general, objectives and results and data about 4 

organizations responsible for implementing this project).

• In the "News" section, we keep you informed about the changes that took place 

along the Timis River Valley, as well as from the "Events" section, updated to date, 

to find out what competitions, shows, fairs and etc. reserve Banat....

• In the "Tourist Locations" section you will find the maps of the Eco Timis project 

and the places waiting to be visited to delight in their beauty.

• ... and if you are hungry, sleeping or wanting little activity, in the "Partners" section 

you have service providers / NGOs / clubs / etc, depending on your need and the 

area you are in 12

TOURISM PLATFORM "ECO TIMIS"

New tourism product
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THE TOURISTIC GUIDE ”ECO TIMIS”

www.ecotamis.rs

www.ecotamis.rs/ro/eco-timis/    

 

The touristic guide was created to direct you, a dear user, to the route that marks the Timis 

River Valley on both sides of the Romanian-Serbian border, also giving you an introduction to 

the story of the new tourist product through brief presentation of the project, on both 

Romanian and Serbian domains. 

Thus, this travel guide is a bridge between two areas:

 The touristic guide Eco Timis, Serbia www.ecotamis.rs 

  www.ecotamis.rs/ro/eco-timis/ The touristic guide Eco Timis, Romania

In both areas, translated into the official language (English) and in the national language 

(Serbian or Romanian), you will find information taken from both territories and structured 

as follows:

· Eco Timis Maps - for the beginning, we will detail the 4 maps developed in the 

project as a result of the study and mapping of the Timis River Valley: hiking and cycling 

map, navigation map, map of sport fishing places and map of bird observation. Also, every 

map gives you the opportunity to direct you from point A to point B, so always on the right 

track :)

· What you see on Timis - further, we are making a small trip into the history of the 

main localities that can be found along the Timis River Valley, being presented with the 

tourist attractions that preserve their beauty in spite of the passing of the years.

· What you do on Timis - in order not to get bored while visiting the beautiful area 

of Banat, we present some of the activities that will entertain, animate, relax or revitalize, 

such as hiking and cycling, canoeing and sailing, observing birds.

· Information - ... and after so much activity we offer you some options to end the 

day with a delicious meal and a restful sleep :)

New tourism product
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WEB PORTAL "ECO TIMIŞ - New tourism product"

www.eco-tamis.com   

 

The web portal is designed to include all the web pages currently being maintained by the 

project partners, and through it will be communicated, for each partner, the evolution of the 

project from the point of view of performing the activities.

The top bar of the page lists the names of the four partners and the translation variant, 

namely:

1. Centre of volunteers' and nature conservation movement of Pančevo ”Pokret gorana i 

Centar Volontera Pančevo” (PGCVP) – translation variant in Serbian and English

2. Regional chamber of commerce and industry Pančevo ”Regionalna privredna komora 

i industrija Pančevo” (RCCI Pančevo) – translation variant in Serbian and English

3. Miltonia Association (MA) – translation variant in Romanian and English

4. Association for Tourism Promotion and Development in Timis (APDT) – translation 

variant in Romanian and English

At one click away, depending on the selected partner, learn general information about the 

project, specific information about current activities with actual and representative images, 

along with the related description.

” The web portal keeps you up to date with what's going on in the project”

New tourism product
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PARTNER 4 – APDT

Association for Tourism Promotion and Development in Timis

www.turismtimis.ro    

 Association for Tourism Promotion and Development in Timis (APDT)… 

... was founded in June of 2014 at the initiative of Vice President of Timis County Council 

Calin Dobra, backed by TCC management and mayors in 35 municipalities in the county.

The purpose of the association ...

... is to promote tourism potential, cultural, tourist attraction points existing in the country 

and abroad by increasing tourist flows and ensuring harmonious interaction between tourism 

and social factors and the environment.

The objectives and activities of the association ...

…are diverse and concern the Timis County, but also partnerships in the counties of the 

West and beyond. Creating and enforcing a brand of tourism in Banat, organizing and carrying 

out activities to promote the county tourism, initiating and developing attractive and useful 

programs in the field of tourism, inventory of the main tourist objectives, administration of the 

local heritage registers, elaboration of a database of the tourist attractions in Timis county and 

the Banat area are just some of the core points of the association's activity.

Developing tourism development proposals, attracting programs and financing to 

increase the quality of tourism, increasing the quality of tourism products, as well as tracking 

tourist activity are on the list of APDT objectives.

According to the statute, the association also proposes the organization of tourist 

information centers, initiation and development of tourism projects, elaboration of studies 

and analyzes on the fields of tourism, development of cultural exchanges at county, national 

and international level, with associations from the country and abroad that promote the same 

goal. Collaboration with national, regional and affiliated tourism agencies to promote Timis 

County and the Banat as tourist attractions is another important objective of the APDT.

Besides these, there are also organizing training courses, qualification and improvement 

of the tourism staff, organization of seminars, colloquia and forums on the sustainable 

development of tourism, participation in fairs, salons and national and international 

exhibitions for promoting and capitalizing on the offer tourism, traditional crafts and customs, 

or the organization of construction sites, summer universities and sowing for the protection 

of natural and historical sites and the organization of cultural, artistic and sporting events in 

order to capitalize on the tourism potential of Timis county and the Banat area.
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PARTNER 3 – MA

Miltonia Association

www.miltonia.ro 

Miltonia Association was founded in October of 2011 at the initiative of the three founders 

with extensive experience in implementing European funds as a manifestation of a natural 

desire to make available to people throughout their experience and expertise. The founding 

of the association resulted from the wish of the founding members to make available the 

experience gained in implementing projects aiming at supporting the population through 

active measures and offering real alternatives to employment and continues their desire to 

get involved in projects by proposing viable and innovative alternatives.

Miltonia Association is a specialized provider of activities to improve the quality of 

education and training services, to promote and support economic initiatives and public-

private partnerships in the field of human resource development. 

Founding members of the Miltonia Association have offered and continue to offer 

consultancy on various topics: project management and implementation projects co-

financed by national and European funds, consultancy for identifying business development 

needs, market research and economic research, tax consultancy, legal advice , accounting and 

accounting expertise, audit, real estate valuation, human resources.

Since 2012 Miltonia Association is a personal data operator and is accredited as a provider 

of training.

Mission of the Association ...

... is to initiate, promote, implement and popularize educational and informative 

measures, social assistance, promotion and defense of human rights and human resources 

development in Romania in order to create responsible and active communities under all 

economic, social, cultural, educational, tourism and environmental aspects.

Among the main objectives of the association, we mention:

· Promoting the importance of implementing a quality, competitive education system;

· Developing entrepreneurial and managerial skills to improve the current 

performance and training of people to develop entrepreneurship;

· Facilitating the insertion of young people, the unemployed and people belonging to 

vulnerable groups into the labor market and promoting an inclusive and cohesive society to 

ensure the well-being of all citizens;

· Promoting respect for human rights and fundamental freedoms, respect for oneself 

and respect for others; developing attitudes and behaviors that lead to respect for the rights 

of others, promoting gender equality, respecting, understanding and valorizing cultural 

diversity, especially with regard to national, ethnic, religious, linguistic and other minority or 

community differences; promoting active citizenship and democracy;

· Supporting people in need by providing counseling, social and legal assistance 

services.
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PARTNER 2 – CCIS-RCCI PANČEVO

Regional chamber of commerce and industry Pančevo 

”Regionalna privredna komora i industrija Pančevo”

www.rpkpancevo.com 

A little history ...

In 1857, Aleksandar Karađorđević, Serbia's Prince of Serbia, adopted in Belgrade the act of 

regulation entitled "More than a Trade Committee". This act was established in Serbia as the 

first business association, headquartered in Belgrade, the "Trade Committee". In its work, the 

Trade Committee is based on guilds, craftsmen and traders' associations.

In 1910, the National Assembly of the Kingdom of Serbia adopted the Law on Actions, 

which for the first time set up in Serbia economic associations, called "chambers", as public 

law institutions with the status and duties of chambers in other countries.

The establishment of the first Belgrade Trade Committee has set up a chamber (business) 

association in Serbia, which shows a tradition of Serbian chambers of commerce for more 

than 140 years.

In 1975 the Pančevo Regional Chamber of Commerce was established and today operates 

under this name.

Pančevo Regional Chamber of Commerce is an independent business association of 

companies, banks and other legal entities and entrepreneurs carrying out economic activities 

in the joint areas: Pančevo, Vršac, Plandište, Kovin, Kovačica, Bela Crkva, Alibunar and Opovo, 

the Assembly and the Council management, representing the interests of its members.

It is an interesting association of economic entities, a place for gathering and harmonizing 

their interests, establishing common attitudes, exchanging experiences and establishing 

business connections both in the country and abroad.

The camera monitors and analyzes business flows, assesses business conditions, 

influences economic policy measures, monitors their effects, proposes possible corrections. 

The Chamber offers special assistance to its members in solving specific problems, asserting 

and promoting their production programs through fairs and exhibitions, both in the country 

and abroad, by connecting business people with foreign partners through contacts with 

foreign cameras, representations and embassies.

In its work, the Chamber collaborates closely with the Serbian Chamber of Commerce, the 

Vojvodina Chamber of Commerce and other regional chambers, republic and provincial 

institutions, representatives of the foreign chambers in the country, scientific institutions and 

faculties, regional and local self-governments.
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· Empowerment, support and organization of youth for activism, participation 

and decision-making on their future

· Networking, support and consolidation of Gorana municipal organizations

· Cooperation with universities, schools, professional associations, socially 

responsible enterprises and other organizations in the country and abroad, dealing with 

sustainable development

· Improving the quality of life of the population, especially of vulnerable groups

· Revitalizing and diversifying tourist offer while preserving the identity of the 

local community

· Reducing prejudices and developing awareness of tolerance, solidarity, 

peace, communion, personal and social progress

New tourism product
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Centre of volunteers' and nature conservation movement of Pančevo 

”Pokret gorana i Centar Volontera Pančevo”

www.pgcvp.rs 

PGCVP environmental organization, as part of the conservation movement and motion 

preservation Vojvodina in Serbia, was established in 1960.

It was established for the purpose of gathering young people and participants in 

afforestation actions. The mass afforestation activities over time have been replaced by green 

areas in urban areas and the growth of trees along roads, rivers and fields, such as wind 

protection and green areas and urban sites.

For over 50 years of operation of the PGCVP, over 12 million seedlings have been produced 

- so much so that our entire planet could be doubled, and more than 2.5 million people 

participated in the planting campaigns.

PGCVP has planted, improved and greened over 410,000 hectares of land, which is 

considered one of the most successful investments in that period. In 1989, the PGCVP 

received the United Nations Charter (Global 500 Honor Roll) for its contribution to 

environmental protection.

Objectives of the organization:

· Sustainable development of individuals and society

· Protect and improve the environment

· Socio-cultural and economic development

· Promoting and organizing different types of volunteer activities

· Improving the quality of young people's lives

· Education and development of social awareness through inclusive participation and 

cooperation of citizens of all ages and beliefs

· Support and networking of municipal Gorana organizations in Vojvodina

Activities of the organization:

· Developing projects and activities in the field of sustainable development - 

environmental protection, socio-cultural and economic development

· Protection and improvement of forests, lifting of protective belts and green areas

· Improve the protection of watercourses and coastal areas

· Developing and promoting volunteering and organizing volunteer activities, camps 

and volunteer exchanges

· Promoting positive social values, PGCP itself and its objectives through actions, 

campaigns, media performances, public events and activities at local and international level

· Making educational meetings, excursions, camps, and promoting and developing 

education
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WEB PAGES "ECO TIMIŞ" USER'S GUIDE

It has been shown that promotion and marketing is the key to success in launching a new 

tourism product, the purpose of this promotion being to carry out a continuous tourism 

information campaign through the new Eco Timis tourism product.

One of the main promotion methods adopted in this project is the creation of web pages 

with different destinations, such as a web portal, a tourist platform and an online travel guide 

as well as the improvement of the webpages of the partners of this project.

To ensure the presentation of the region as a rich destination and the presentation of the 

new Eco Timis tourism product, a specialized marketing campaign is being developed. In this 

promotion and marketing campaign, the message to be sent to the tourists will focus on a 

completely new image of the area and especially the chance to maintain for a long time 

thanks to the wide offer, the attractiveness of the region and the promotion of the new image 

of the project area, unified, complementary, high-quality marketing materials.

Thus, the project team will improve the quality of tourism services in the Romanian and 

Serbian Banat areas, while at the same time increasing and stimulating the participation of 

the inhabitants of the Timis Valley in tourism.

In the following pages, dear reader, you will find:

• brief and important details that relate to the history and activities of the project's 

partners, who they are / what they do / what they can do to you / how and where they can be 

found,

• as well as essential information about the new web pages created through the Eco 

Timis project, pages that will inform you about the project / will serve as a tourist guide, 

guiding you every step of the way in Banat / will keep you informed about the events in the 

entire Banat and you will be interested, you will be able to join the Eco Timis community.

Without too many words, let's see what we're talking about :)
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