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1. Prezentare generală a proiectului 

Banat Model United Nations 2013 a avut loc în perioada 26-28 aprilie la Universitatea de Vest 
din Timișoara. Acest proiect este dedicat preponderent studenţilor din zona vestică a 
României care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare, argumentare, negociere și 
persuasiune, simultan cu îmbunătățirea cunoștiințelor despre instituțiile, relațiile și dreptul 
internațional.  

De la un an la altul, am crescut ca număr de participanti, calitate și vizibilitate. Ca element de 
noutate, ediția de anul acesta a adus în prim-plan ca și temă centrală dezvoltarea sustenabilă. 
Există numeroase motive pentru care am ales acestă temă: pe de o parte, ea reprezintă unul 
din Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și o prioritate ONU pe anul acesta - evidențierea 
rolului pe care îl au știința, tehnologia, inovația și cultura în promovarea dezvoltării 
sustenabile. Mai important însă, considerăm că problema moștenirii pe care o vom lăsa 
generațiilor următoare este una de majoră importanță, care din păcate nu este suficient 
conștientizată în Romania. 

1.1 Scopul proiectului 

Proiectul a urmărit familiarizarea participanţilor cu procedurile şi procesele decizionale 
specifice ONU și UE, simultan cu crearea unui mediu propice dezvoltării personale. 

1.2 Obiective 
1. Dezvoltarea cunoștiințelor despre Organizația Națiunilor Unite și Uniunea 
Europeană a 60 de participanți. 
2. Informarea participanților cu privire la posibilitățile de mobilitate, de 
participare la programe destinate dezvoltării lor profesionale și personale. 
3. Promovarea importanței protejării mediului și dezvoltării sustenabile în rândul 
tinerilor. 
4. Imbunătățirea capacității de exprimare și discurs public în limba engleză a 
participanților. 
5. Familiarizarea participanților cu un mediu multicultural și dezvoltarea empatiei. 
6. Promovarea implicării civice în rândul participanților prin familiarizarea cu 
mecanismele decizionale ale instituțiilor politice. 

7. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a competitivității participanților. 
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1.3 Comitete simulate 

 Consiliul de Securitate 
 Consiliul Economic și Social 
 Consiliul European 

 
 

2. Sponsori și parteneri 

 

2.1 Universitatea de Vest din Timișoara  
• Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, Prorector Strategie 

Academică; Conf. univ. dr. Dan Lazea, Prorector Relații Internaționale și 
Comunicare Interinstituțională 

• Website: www.uvt.ro 
2.2 Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

• Persoană de contact: Lector. univ. dr. Corina Turșie, Prodecan al facultății 
• Website: www.pfc.uvt.ro  

2.3 Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
• Persoană de contact: Conf. univ. dr.  Nicoleta Sîrghi, Prodecan al facultății 
• Website: www.feaa.uvt.ro  

2.4 Europe Direct Timișoara 
 Persoană de contact: Maria Ciorba 
 Website: www.europedirect-tm.ro  

2.5 Fundația Județeană pentru Tineret Timiș 
• Persoană de contact: Mihai Adrian Vilcea, Vicepreședinte al Consiliului de 

Conducere 
• Website: www.fitt.ro  

2.6 ARDOR Banat 
• Persoană de contact: Vlad Icleanu, Președinte Executiv 
• Website: www.ardor.ro 

2.7 Asociația „il Giocattolo 
• Persoană de contact: Gianluca Farina 
• Website: www.ilgiocattolo.org/ro 

 

http://www.uvt.ro/
http://www.pfc.uvt.ro/
http://www.feaa.uvt.ro/
http://www.europedirect-tm.ro/
http://www.fitt.ro/
http://www.ardor.ro/
http://www.ilgiocattolo.org/ro
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2.8 Editura C.H. Beck 
• Persoană de contact: Diana Ionescu 
• Website: www.beck.ro  

2.9 Atelier Print 
• Persoană de contact: - 
• Website: www.atelierprint.ro 

 
2.10 Printtech 

• Persoană de contact: Alina Ghiulai 
• Website: www.printtech.ro  

2.11 Foreign Policy Romania 
• Persoană de contact: Petre Munteanu 
• Website: adevarul.ro/international/foreign-policy  

 
2.12 Parteneri Media: 

 
 Inspire Business inspirebusiness.ro 
 Buzz Camp buzzcamp.ro  
 Think Outside the Box www.totb.ro  
 CeCOP cecopsnspa.wordpress.com 
 Institutul Intercultural Timișoara www.intercultural.ro  
 Erasmus Student Network Timișoara www.esn.org  
  Stiri ONG www.stiriong.ro  
 Digi 24 Timișoara www.digi24.ro/timisoara  
 Radio Romania Timișoara www.radiotimisoara.ro  
 Evenimente Bănățene evenimente-banatene.ro  
 Juridice www.juridice.ro  
 STAR Magazin www.starmagazin.ro  
 Actualitatea Timișoara actualitateatimisoara.ro  

 

 

 

 

 

http://www.beck.ro/
http://www.atelierprint.ro/
http://www.printtech.ro/
http://adevarul.ro/international/foreign-policy/
http://www.totb.ro/
http://www.intercultural.ro/
http://www.esn.org/
http://www.stiriong.ro/
http://www.digi24.ro/timisoara
http://www.radiotimisoara.ro/
http://evenimente-banatene.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.starmagazin.ro/
http://actualitateatimisoara.ro/
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3. Echipa de organizare 

Banat Model United Nations 2013 a fost organizat de către Asociația Tineretul ONU din 
România – Filiala Banat.  Asociația Tineretul ONU din România este o organizație 
neguvernamentală, înființată și condusă de către tineri, ale cărei scopuri sunt promovarea şi 
încurajarea valorilor și activitatilor ONU în rândul tinerilor români, al societății românești și al 
comunității internaționale. 

În vederea realizării acestui obiectiv, Asociația Tineretul ONU din România organizează 
simulări ale organizaţiilor internaţionale, conferinţe, seminare, workshop-uri, dezbateri, etc. În 
cadrul proiectelor noastre, participanții se familiarizează nu doar cu principiile ONU, dar își 
dezvoltă și numeroase aptitudini practice, precum discursul public, argumentarea și 
negocierea – atât de necesare în viața de zi cu zi. 

 

Filiala Banat există începând cu octombrie 2010 și printre proiectele principale merită 
amintite: 

• Ziua ONU, împlinirea a 65 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite - 24 
octombrie 2010; 

• prima ediție a conferinței Banat Regional Model United Nations - mai 2011; 

• organizarea unei conferințe cu ocazia Zilei ONU - 24 octombrie 2011; 

• organizarea unei conferințe cu ocazia zilei aderării României la ONU - 14 decembrie 
2011; 

• Timişoara High School Model United Nations - martie 2012; 

• Reşiţa High School Model United Nations - aprilie 2012; 

• Arad High School Model United Nations - aprilie 2012. 

• a doua ediție a Banat Regional Model United Nations – noiembrie 2012. 

• „R.UN together – Peacekeepers or peacemakers?” -  Dezbatere și eveniment caritabil, 
13-14 decembrie 2012. 

• Timișoara High School Model United Nations 2013 

•  Reșița High School Model United Nations 2013 

 

Echipa executivă de organizare a Banat Model United Nations a fost formată din: Elona 
Giubega și Toma Grozăvescu (Manageri de Proiect); Iulia Grumeza și Iuliana Ianik 
(Coordonatoare departament Administrativ și Evenimente Sociale); Daniel Croitoru și Alin  
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Neag (Coordonatori departament Resurse Umane); Doris Tabac (Coordonatoare 
departament Imagine și Relații Publice) Anda Ralețchi (Presă); Teodora Buzan 
(Coordonatoare departament Sponsorizări).  

Echipa de organizare a fost împărțită în 4 departamente: departamentul Administrativ și 
Evenimente Sociale care a fost responsabil pe de o parte de logistica evenimentului și pe de 
altă parte de evenimentele sociale, departamentul Resurse Umane responsabil de 
comunicarea cu participanții de dinaintea evenimentului și de acomodarea acestora din 
timpul desfășurării activităților, departamentul Relații Publice responsabil de promovarea 
evenimentului, departamentul Sponsorizări responsabil cu strângerea de fonduri pentru 
proiect. 

 

 

În afară de echipa executivă, alți membri ce au făcut parte din echipa de organizare au fost:  

 Administrativ și Evenimente Sociale: Loredana Anghel, Marius Mischie, Alexandra 
Pașca*, Iustina Ștefan, Cristina Struța, Constandina Șuhan, Radu Gheorghe; 
 



Banat Model United 
Nations 2013 

pg. 8 
 

 
 Resurse Umane: Alexandra Badea, Edward Cerbu, Patricia Cojocaru, Alexandru Fodor, 

Diana Ribar, Radu Rascol; 
 Relații Publice: Damian Gicoveanu, Daniela Arjoca, Lavinia Brîndușa, Mădălina Purcel, 

Silvana Sabău, Alexandru Dodin, Andreea Năstac*; 
 Sponsorizări: Călin Velcsoff; 

* au fost de asemenea activi în cadrul departamentului de sponsorizări 

 

4. Participanți 

4.1 Consiliul de Securitate 

Nume Țara reprezentată 
Teodora-Maria Daghie Chairperson 
Vlad Mihai Constantinescu Chairperson 
Bianca Chiricescu Maroc 
Diana Teodora Chiș Franța 
Cristian M. Costenar China 
Filip Colakovic Korea de Nord 
Răzvan Dobrescu Australia 
Simona Giurgiu Togo 
Vladimir Gîlcă Marea Britanie 
Adelin Miclău Statele Unite ale Americii 
Bogdan Mureșan Korea de Sud 
Nemanja Obradovic Rwanda 
Adi Weshler Rusia 
Mia Delic Pakistan 
Diana Isvoreanu Luxemburg 
 

4.2 Consiliul Economic și Social 

Nume Țara reprezentată 
Patricia Cojocaru Chairperson 
Adelina Jelescu Chairperson 
Șerban D. Blidariu Statele Unite ale Americii 
Alexandru Carasiov India 
Arif Ahmed Chaudari Pakistan 
Alexandru Ciochina China 
Alexandra Dodiță Columbia 
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Horațiu Dumitru Marea Britanie 
Radu Gheorghe Korea de Sud 
Medeea Husanu Bulgaria 
Victor Manciu Spania 
Radu Rascol Austria 
Ninoslav Stojanovic Irlanda 
Cristian Sabău Germania 
Mădălina Sabău Rusia 
 

4.3 Consiliul European 

Nume Țara reprezentată 
Iris Golopența Chairperson 
Edward Cerbu Chairperson 
Alexandra Bilteanu Marea Britanie 
Alina Borsa Bulgaria 
Alexandru Boltea Germania 
Liza Draghis Polonia 
Elenia Simona Iagăr Portugalia 
Tania Lațici Franța 
Letiția Manta Italia 
Adriana Năstase Spania 
Sorina Nica Suedia 
Andreea Paulescu Grecia 
Cristina Sandru Irlanda 
Olivian Stoica România 
Krisztina Szabo Ungaria 
Andreea L. Turcu Belgia 
Lucia Ursu Olanda 
 

5. Program 

April 26th 2013 – West University of Timisoara, Vasile Parvan Boulevard, no.4 

11:00-11:30 Registration of Participants 

11:30-13:45 Opening Ceremony 

 „Romania and the European Union” – Lecture held by His Excellency Mr. Matthijs van 
BONZEL, Ambassador of the Netherlands to Romania 
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Speakers list: 

• Ms. Elona GIUBEGA – Project Coordinator, Banat Model United Nations 2013 
• Mr. Siegfried GEILHAUSEN – Vice-Consul of Germany to Timisoara 
• Mr. Dan D. LAZEA – Pro-Rector for International Relations and Institutional 

Communication, West University of Timisoara 
• Ms. Maria CIORBA – Europe Direct Timisoara 
• Ms. Raluca Andreea POP – Erasmus Student Network Timisoara 
• Mr. Toma GROZĂVESCU – Secretary General of Banat Model United Nations 2013 

13:45-14:15 Coffee Break 

14:15-15:45 Rules of Procedure & Mock Session  

15:45-16:00 Coffee Break 

16:00-18:00 Committee Session 

21:00-00:00 Diplomatic Reception (Rustic Restaurant) 

00:00 Vintage Night (Vintage Bar) 

 

April 27th 2013 – Faculty of Economics and Business Administration, J.H.Pestalozzi 
Street, No. 16 

 9:30-10:00 Mini Breakfast 

10:00-12:00 Committee Session 

12:00-12:15 Coffee Break 

12:15-13:45 Committee Session 

13:45-15:15 Lunch Break 

15:15-16:00 Side Event 

16:00-16:15 Coffee Break 

16:15-18:00 Committee Session 

22:00 Army Theme Party (Irish Pub) 
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April 28th 2013 - Faculty of Economics and Business Administration, J.H.Pestalozzi 
Street, No. 16 

9:30-10:00 Mini Breakfast 

10:00-12:00 Committee Session 

12:00-12:15 Coffee Break 

12:15-14:45 Committee Session 

14:45-15:00 Coffee Break 

15:00-16:00 Closing Ceremony 

 

 

6. Ceremonia de deschidere 

Ceremonia de deschidere s-a bucurat de prezența unor personalități importante ale mediului 
academic și diplomatic, speakerii invitați oferind un cuvânt de încurajare participanților, 
sfaturi despre cum se poartă o negociere sau, foarte important, ce înseamnă o carieră în 
diplomație, cu avantajele și dezavantajele care vin la pachet. 

Primul în rândul speakerilor a fost E.S. Ambasadorul Olandei în România, domnul Matthijs 
van BONZEL. Acesta a susținut o prelegere foarte interactivă despre România și Uniunea 
Europeană, despre rolul pe care îl joacă și pe care îl poate juca România în cadrul acestei 
organizații, care sunt punctele de pe agenda UE care ar trebui să ne intereseze în mod special. 
În a doua parte a prelegerii lucrurile au devenit și mai interactive, E.S. încântând auditoriul 
deoarece a trecut la a răspunde întrebărilor participanților referitoare la cum se poartă o 
negociere, despre cum ar trebui să apere pozițiile statelor pe care el reprezintă, toate 
exemplificate din experiența personală.  
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În continuare, Elona GIUBEGA, unul din managerii proiectului a preluat rolul de moderator, a 
prezentat pe scurt proiectul și Asociația Tineretul ONU din România – Filiala Banat. Siegfried 
GEILHAUSEN, Vice-consul al Germaniei la Timișoara a continuat împărtășirea experienței 
despre ce înseamnă o carieră în diplomație și a impresionat auditoriul cu o prezentare 
exhaustivă despre avantajele și dezavantajele cu care vine o astfel de carieră. A ajutat 
participanții să înțeleagă necesitatea moderației și importanța cu care trebuie alocat timp atât 
familiei, cât și carierei, participanții mulțumindu-i pentru onestitate. 

Dan LAZEA, Prorector Relații Internaționale și Comunicare Instituțională a vorbit din partea 
Universității de Vest din Timișoara, unul din cei mai importanți parteneri ai proiectului, și a 
făcut o ușoară trecere înspre partea academică, el însuși fiind implicat într-un număr mare de 
proiecte de politică externă. El a încurajat participanții oferind câteva exemple de tineri 
absolvenți ai Universității de Vest din Timișoara care acum sunt la începutul unei cariere 
strălucite în Diplomație și Relații Externe. 

În continuare, Maria CIORBA, reprezentant al Europe Direct, partener instituțional al 
proiectului, a prezentat auditoriului acest serviciu de informare al Comisiei Europene, care 
destul de recent a fost lansat și la Timișoara, și a arătat cât de importantă este informarea 
pentru a putea fi cetățeni activi și implicați și pentru a ne putea apăra drepturile. Această 
prezentare a fost cu atât mai relevantă cu cât această ediție a fost prima care a simulat și un 
organism al Uniunii Europene. Andrea Raluca Pop, a vorbit din partea ESN Timișoara și a 
prezentat participanților oportunitățile de mobilitate pe care le au. Ea însăși trecând prin 
această experiență, a oferit o prezentare foarte apropiată de modul de gândire al tinerilor 
participanți și i-a entuziasmat cu experiența unei alte culturi și a unui alt mod de viață. În 
cadrul conferinței de deschidere a fost de asemenea citit și un mesaj de încurajare din partea 
domnului Alexandru JĂDĂNEANȚ, director al Departamentului de Științe Politice al 
Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Dumnealui nu a putut fi 
prezent la ceremonie, fiind plecat în străinătate, dar reprezintă unul din cei mai mari 
susținători ai proiectului, încă de la prima ediție. 

Ultimul pe lista vorbitorilor a fost Toma GROZĂVESCU, Secretar General al Banat Model 
United Nations 2013. Acesta a vorbit din partea Secretariatului: a încurajat particianții, le-a 
împărtășit din experiența personală privind participarea la acest fel de simulări, le-a oferit 
sfaturi valoroase în ceea ce privește negocierea precum și apărarea poziției țărilor 
reprezentate și a arătat importanța implicării în astfel de proiecte pentru dezvoltarea 
personală și nu numai. De asemenea a susținut importanța implicării tinerilor și avantajele pe 
care aceștia le au față de persoanele mai în vârstă în rezolvarea problemelor cu care  
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generațiile noastre se confruntă. În fine, a atras atenția asupra importanței dezvoltării 
sustenabile pentru viitorul nostru și a generațiilor viitoare. 

 

 

7. Evenimente sociale și extra 

 

7.1 Recepție diplomatică 

Deoarece acest tip de proiecte este foarte fidel realității, nu a putut lipsi și o recepție 
diplomatică, unul din cele mai emblematice tip de activități din viața unui diplomat. Aceasta a 
avut loc la Restaurantul Rustic, gazdele creând o ambianță selectă ce a făcut participanții și 
invitații să se simtă ca și la o recepție organizată în marile capitale ale lumii. Nu a lipsit muzica 
live, studente ale Facultății de Arte din cadrul Universității de Vest au încântat pe toată lumea 
interpretând piese foarte cunoscute, la orgă și vioară. Pe lângă vorbitorii de la ceremonia de 
deschidere, pe lista invitaților s-au regăsit și cadre didactice din Universitatea de Vest precum 
și lideri ai organizațiilor non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. 
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Aproximativ la mijlocul acestui eveniment, organizatorii au dezvăluit încă una din surprizele 
pregătite, un tort cu sigla UN Youth fiind adus de către gazde, cu ocazia împlinirii a 3 ani de 
când acest proiect se desfășoară. Acesta a reprezentat de asemenea și un simbol pentru 
progresul și evoluția pe care le-a cunoscut proiectul din 2011 încoace. 

 

7.2 Army party  

În cea de-a doua zi a proiectului, după terminarea dezbaterilor, a fost organizată o petrecere 
tematică. Pentru ediția aceasta a fost aleasă „armata” ca și tematică a petrecerii, toți cei 
prezenți fiind îmbrăcați specific. Participanții au arătat creativitate și seriozitate, unii dintre ei 
putând fi cu greu deosebiți de cadre militare adevărate, deoarece nu le-a lipsit nimic, de la 
bocanci și până la specificele „dog tags”. Cei mai bine îmbrăcați participanți (un băiat și o fată) 
au fost premiați simbolic de către organizatori. 
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7.3 Despre dezvoltare sustenabilă 

Deoarece tema proiectului reprezintă un aspect foarte important al unui astfel de eveniment, 
în a doua zi a fost organizată o prezentare pe această temă. Două reprezentante ale 
companiei Sustainalytics: Andrada Nițoiu și Maria Luiza Mihu au susținut o scurtă 
prezentare despre ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă, cum văd și folosesc companiile acest 
concept. Ele au prezentat pe scurt compania lor, care se ocupă cu analizarea poziției și 
strategiilor companiilor private în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă, și apoi au 
prezentat participanților o ofertă de internship plătit la compania lor. Prin acest program 
tinerii vor învăța cum să facă research și să sintetizeze informații legate de dezvoltarea 
sustenabilă și își vor îmbunătăți cunoștiințele legate de atitudinea companiilor față de acest 
concept. 

 

8. Rezoluțiile adoptate 

Rezoluțiile adoptate sunt disponibile ca și Anexa 3 – Rezoluții adoptate la acest raport. 

 

 

9. Ceremonia de închidere 

Aceasta a avut loc la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Aceasta a 
reprezentat un moment mai intim, la care au fost prezenți doar organizatorii și participanții. În 
cadrul acesteia s-au acordat diplomele de participare precum și premii pentru cei mai buni 
delegați din fiecare comitet. 

Premiile au constat într-o carte din domeniu, oferită de unul din sponsorii proiectului, Editura 
C.H. Beck și de un abonament pe 6 luni la Foreign Policy, oferit de sponsorul cu același 
nume. Cei mai buni delegați au fost după cum urmează: 

Consiliul de Securitate: 

Best Delegate:  Bogdan Mureșan 

Honorary Mention: Simona Giurgiu, Vladimir Gîlcă 
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Consiliul Economic și Social: 

Best Delegate:  Cristian Sabău 

Honorary Mention: Radu Gheorghe, Horațiu Dumitru 

 

Consiliul European: 

Best Delegate:  Alexandra Bilteanu 

Honorary Mention: Simona Iagăr, Adriana Năstase 

 

10. Promovare și apariții media 

Banat Model United Nations a fost promovat prin mai multe mijloace media. 

10.1 Website-ul evenimentului - www.banat.unyouth.ro/banatmun2013  

 

http://www.banat.unyouth.ro/banatmun2013
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Website-ul evenimentului a reprezentat principala sursă de informare cu privire la proiect. 
Saitul a conținut mai multe secțiuni ce conțineau prezentări ale partenerilor, informații despre 
proiect, resurse de informare pentru participanți precum și formularul de aplicație etc. 

 

10.2 Social Media 

Un alt instrument foarte important de promovare online l-a reprezentat pagina de Facebook a 
Filialei - www.facebook.com/UNYAR.Banat. Prin intermediul acesteia au fost promovate 
publicările comunicatelor de presă, ultimele noutăți legate de eveniment precum și meme-
uri. De asemenea proiectul a fost promovat pe paginile de Facebook ale partenerilor și pe 
grupuri de Faebook pe teme legate de Relații Internaționale, Drept Internațional, Diplomație, 
Economie Mondială. 

Evenimentul a fost promovat de asemenea prin email pe grupuri de tineret ale Universității 
de Vest din Timișoara, Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Eurodesk precum și alte 
grupuri locale și naționale. 

 

http://www.facebook.com/UNYAR.Banat
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10.3 Comunicate de presă 

Comunicatele de presă au fost promovate o dată cu începutul perioadei de aplicații dar și în 
urma evenimentului, ca un mijloc de diseminare a proiectului. Comunicatele au reprezentat 

unul din cele mai importante puncte ale strategiei de promovare și au apărut pe diverse site-
uri. În perioada de promovare a evenimentului comunicatul de presã a fost distribuit în total 

de: 

 

- 12 site-uri de știri 

- 1 site cu evidența 
evenimentelor din Timișoara 

- 4 pagini de facebook oficiale 

- 3 conturi oficiale de twitter ale 
diferitelor organizații 

- 2 grupuri de yahoo foarte 
populate 

- 2 bloguri foarte vizitate (pe 
care fie s-a discutat despre 
eveniment, fie s-a lãsat link 
cãtre o paginã cu știrea) 

- 2 site-uri oficiale ale 
partenerilor 

 

Toate link-urile unde a apărut 
evenimentul precum și 
imortalizarea lor sunt 
disponibile ca și Anexa 2 – 
Revista presei. 
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10.4 Apariții media 

Atât în perioada de promovare cât și în urma desfășurării evenimentului acesta a fost 
prezentat atât pe micile ecrane prin intermediul posturilor regionale și naționale de 
televiziune precum și la radio. În perioada de promovare membri ai echipei de organizare au 
fost prezenți în cadrul unei emisiune la Digi 24 Timișoara și un spot radio de promovare a 
apărut la Radio Timișoara. La conferința de deschidere au fost de asemenea prezenți jurnaliști 
și televiziuni, evenimentul apărând, printre altele și la TVR Timișoara. De asemenea după ce 
proiectul a fost finalizat membri ai Asociației au fost invitați să discute despre acesta într-o 
emisiune la TVR Timișoara. 

10.5 Rollup și banner 

Cu ocazia evenimentului au fost create un roll-up de 200/85 și un banner de 4m2 care 
conțineau numele și perioada de desfășurare a evenimentului, partenerii. Bannerul a fost 
expus pentru 2 săptămâni la intrarea în Universitatea de Vest iar rollup-ul a fost folosit pe 
întreaga durată a evenimentului. 

 

 



Banat Model United 
Nations 2013 

pg. 20 
 

 

11. Edițiile anterioare 

Prima ediție a acestui proiect a avut loc în perioada 6-8 mai 2011 la Universitatea de Vest din 
Timișoara și Universitatea Politehnica din Timișoara când au fost simulate 3 comitete ale ONU 
și anume: Consiliul de Securitate, Comitetul pentru Politici Speciale și Decolonizare, Comitetul 
pentru Dezarmare și Securitate Internațională.  

A doua ediție a avut loc în perioada 23-25 noiembrie 2012 în Timișoara, în parteneriat cu 
Universitate de Vest. De această dată au fost simulate 2 comitete și anume Consiliul de 
Securitate și Consiliul Drepturilor Omului.  

De fiecare dată au participat câte aproximativ 50 de persoane, studenți și nu numai, din 
Timișoara, dar și din alte părți ale țării și străinătate. Ambele s-au bucurat de susținerea unor 
membri importanți ai mediului academic și diplomatic din Timișoara. 

 

 


