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 Consiliul Europei prin Divizia „Cercetarea şi Dezvoltarea Coeziunii Sociale” a 
solicitat cooperarea municipiului Timişoara în acest proiect în data de 30 noiembrie 2010. 
Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu a răspuns pozitiv aceste solicitări. 
 Proiectul se desfăşoară simultan în 5 ţări: Mulhouse (Franţa), Charleroi (Belgia), 
Salaspils (Letonia), Timişoara (România) şi Covilha (Portugalia). Durata implementării 
proiectului : ianuarie 2011-mai 2012. 
 La implementarea proiectului participă experţi ai Consiliului Europei şi ai Comisiei 
Europene. 
 Începând cu ianuarie 2011 s-au desfăşurat mai multe acţiuni legate de acest proeict, în 
special întâlniri cu cetăţenii municipiului Timişoara pe următoarele domenii: Locuinţe, 
Sănătate, Alimentaţie, Locuri de muncă, Educaţie, Raportul între Instituţii, Relaţii în 
Societate, etc. La aceste întâlniri au participat reprezentanţi ai organizaţiei neguvernamentale 
Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) Timişoara şi ai Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 
 În urma întâlnirilor s-a creionat o Cartă (provizorie) de Responsabilităţi Sociale 
Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi.  
 În 11.10.2011 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, în prezenţa 
domnului Primar Gheorghe Ciuhandu, reprezentanţilor Consiliului Europei, ai Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, ai CRIES şi ai altor ONG-uri din domeniul social,  
s-au discutat propunerile pentru această Cartă, făcându-se câteva sugestii de modificare. 
 În luna noiembrie 2011 se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
Carta de Responsabilităţi Sociale Partajate. 
 Ulterior se va semna Carta de către Domnul Primar, reprezentanţi ai ONG-urilor 
implicate în proiect şi cetăţeni. 
 Pe baza principiilor aprobate prin Cartă, se va elabora Planul de acţiuni pe domenii, 
până în luna martie 2012. 
 Din iunie 2012 până în iunie 2013 se pot elabora şi implementa proiecte concrete, cu 
finanţare europeană sau locală, izvorâte din Planul de acţiuni. 
 Pe toată durata de implementare a Proiectului, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara au lucrat şi vor lucra în continuare doamna Angela Ciupa Rad şi 
doamna Maria Stoianov. 
 Doamna Maria Stoianov este coordonator local pentru domeniul social, iar doamna 
Angela Ciupa Rad este asistent al coordonatorului local. 
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