CCIA Timiș - Semestrul I 2022,

în fapte, cifre și imagini

28
februarie:
Adunarea
Generală a Membrilor CCIA
Timiș, statutar convocată şi
constituită,
a
ales
cu
unanimitate de voturi în funcția
de Președinte pentru mandatul
2022-2026 pe dna Florica
CHIRIȚĂ. În cadrul sedinței, a
fost aprobat Raportul Colegiului
de
Conducere
privind
activitatea
organizației
în
mandatul 2018-2022, a fost
validat
noul
Colegiu
de
Conducere al CCIAT și au fost
aleși cei trei vicepreședinți Milița Pleascar, Darius Georgiu
și Lucian Galoși.
În intervenția de susținere a
candidaturii,
dna
Florica
CHIRIȚĂ a prezentat motivarea deciziei și principalele obiective strategice pentru noul
mandat: Implicarea membrilor în deciziile ce privesc organizația; Creșterea atractivității și
vizibilității organizației; Creșterea performanței echipei manageriale şi construirea unei culturi
organizaționale care să devină suport pentru performanță. „Viziunea mea este de a promova

și proteja conceptul de cameră de comerț ca entitate intermediară esențială între guvern și
mediul de afaceri. Să nu uităm că organizațiile camerale sunt singurele entități care pot face
lobby și reprezenta interesele comunității de afaceri în relația cu administrația publică
centrală și locală. Îmi doresc ca a fi membru al Camerei de Comerţ Timiș să însemne
garanţia pentru succesul afacerilor. Încredere, respect, responsabilitate, colaborare - sunt
valorile care ne fac mai puternici împreună, ne ajută să creăm viitorul pe care ni-l dorim.
Este angajamentul meu activ și onest!”, a încheiat mesajul Florica CHIRIȚĂ, Președintele
nou ales al CCIAT.

Întâlniri și vizite oficiale în țară și străinătate: 11
Vizita la CCIAT a firmei ALIPLAST din Polonia
19 ianuarie: O delegație a firmei ALIPLAST condusă de Jan Kidaj, Director General, a avut
o întâlnire cu conducerea CCIA Timiș pentru a obține informații privind potențialul
investițional al județului Timiș. Producătorul polonez de sisteme de aluminiu are în plan
deschiderea unei fabrici de profil în Timișoara sau în vecinătatea orașului. ALIPLAST este
unul din liderii de piață din Europa în dezvoltarea, comercializarea și distribuția de sisteme de
aluminiu de înaltă calitate pentru ferestre, uși, elemente glisante, pereți cortină, sisteme de
acoperișuri.
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Vizita de lucru la Belgrad a Președintelui CCIAT, finalizată cu rezultate
remarcabile

19 - 20 aprilie: Președintele CCIA Timiș, dna Florica CHIRIȚĂ, a efectuat o vizită de lucru la
Belgrad ce a avut ca scop revigorarea relațiilor economice și de afaceri bilaterale. Prima
întâlnire a fost cu conducerea CCI Belgrad, unde în prezența Ambasadorului României în
Republica Serbia, E.S. Silvia Davidoiu, și a reprezentaților Camerei naționale a Serbiei, a fost
reactualizată Convenția de Colaborare între cele două organizații camerale."Avem o lungă

colaborare cu România, încă din 1990. Mă bucur să fiu astăzi gazda evenimentului de
semnare a acestui document care stabilește cadrul instituțional al unei colaborări cu mari
perspective de viitor", a spus Vidosava Dzagic, Directorul CCI Belgrad.
Vizita a continuat la Centrul Expozițional Belgrad, unde conducerea Centrului a făcut o
prezentare a acestuia și a manifestărilor găzduite.

„Sunt convinsă că vizita la Belgrad va aduce o contribuție importantă la creșterea volumului
schimburilor comerciale, la consolidarea în continuare a cooperării economice bilaterale și la
încurajarea celor două comunități de afaceri să intensifice contactele directe, prin
participarea la misiuni economice, forumuri de afaceri sau târguri organizate în cele două
țări”, a spus Președintele CCIAT Florica CHIRiȚĂ.
Ministrul Consilier al Ambasadei României la Belgrad, dna Tullia Balla, a însoțit delegația
camerală pe întreaga durată a vizitei.
Rezultate concrete: CCI Belgrad va pune la dispoziția firmelor timișene un stand gratuit la
Ethnic Food Drink Fair care va avea loc la Belgrad în perioada 24-27 noiembrie 2022 și va
sprijini organizarea unui forum de afaceri româno-sârb în perioada expoziției.
Președinții CCIA Timiș și Camerei de Comerț Istanbul au semnat un Memorandum
de Înțelegere privind colaborarea economică bilaterală
16 mai: Președintele CCIA Timiș, Florica Chiriță, și
omologul său Şekib Avdagiç, Președintele Camerei de
Comerț Istanbul (ICOC), au semnat la Istanbul un
Memorandum de Înțelegere care stabilește cadrul
instituțional de cooperare, în condiții de egalitate și de
beneficii reciproc avantajoase, destinat consolidării și
promovării
comerțului
și
investițiilor,
stimulării
parteneriatelor de afaceri între companiile din cele două
țări și regiuni. Totodată, documentul prevede organizarea
atât la Timișoara cât și la Istanbul de evenimente
destinate dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării
economice bilaterale, dar și schimburi de experiență și bune practici în domeniul
învățământului profesional, participarea reciprocă la târguri și expoziții, schimb de informații
oportunități de afaceri, colaborare în proiecte finanțate.
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„Am convenit cu dl. președinte Avdagiç organizarea
a trei evenimente economice, la Istanbul și la
Timișoara. Astfel, vom organiza un Forum de Afaceri
româno-turc, un eveniment de anvergură sub
genericul „Turcia se prezintă” ce va cuprinde întâlniri
de afaceri, o expoziție de produse turcești și o seara
culturală, cât și participarea firmelor din Turcia la
expozițiile organizate de noi ”, a declarat

Președintele CCIAT.
Un alt subiect de discuției a vizat activitatea celor
două organizații camerale în calitate de membri ai
Federației Camerelor de Comerț Dunărene.
Semnarea acordului de colaborare a fost urmarea a două vizite de lucru efectuate de
președintele CCIA Timiș la Camera de Comerț Istanbul, în septembrie 2019 și februarie 2020
– vizite ce au avut ca obiectiv identificarea de oportunități și proiecte concrete de cooperare,
în beneficiul celor două comunități de afaceri. În finalul întrevederii, Președintele Şekib
Avdagiç a înmânat dnei Chiriță un tablou reprezentând imaginea în relief a clădirii Camerei.
Rezultate concrete: Camera de Comerț Istanbul și firme turcești vor participa la Forumul
de Afaceri Dunărean, care va avea loc la Timișoara, în 27 septembrie 2022, cu ocazia
Adunării Generale anuale a Federației Camerelor de Comerț Dunărene, găzduită de CCIAT în
data de 26 septembrie a.c.
Vizita de lucru la CCIAT a Consulului Germaniei la Timisoara
19 mai: E.S. Regina LOCHNER, Consul al Republicii Federale
Germania la Timișoara, a avut o întâlnire de lucru cu Președintele
CCIAT Florica CHIRIȚĂ, cu scopul de a consolida relațiile de
colaborare între cele două organizații. În debutul întrevederii,
Președintele CCIAT a făcut o scurtă prezentare a economiei județului
Timiș și a locului pe care aceasta îl ocupă în economia națională, a
activității Camerei de Comerț Timiș cât și un scurt istoric al cooperarii
CCIAT în relația cu Germania.

„Vă mulțumesc pentru o prezentare atât de detaliată a economiei
locale dar și a rolului Camerei de Comerț în afacerile timișene. Viața
economică și poziția geografică privilegiată a județului sunt favorabile
investițiilor germane. Vestul României este pentru relaţia germano-română de o importanţă
deosebită. Trebuie doar ca împreună să găsim argumente puternice pentru fiecare domeniu
de activitate în parte. (....) Sunt deschisă oricărei colaborări și inițiative venită din partea
CCIAT, destinate promovării și dezvoltării afacerilor dintre tările noastre„, a spus Consulul
Germaniei. Propunerile de colaborare lansate de CCIAT pentru 2022 vizează sprijinul
oficialului german în intermedierea unei relații de colaborare cu Camera de Comerț din
Düsseldorf, în vederea organizării unui parteneriat de afaceri în cadrul misiunii economice
timișene de vizitare a MEDICA 2022, cel mai mare târg medical din lume, care va avea loc în
perioada 14-17 noiembrie a.c.; Organizarea în colaborare cu Clubul Economic German Banat,
sub egida Consulatului R.F. Germania la Timișoara, a unui eveniment economic în care
firmele germane care operează în vestul țării să stea fața în față cu autoritățile publice locale
și regionale. La rândul său, dna Consul a informat despre vizita la Timișoara, în perioada 2425 mai, a prim-ministrului landului Turingia și a unei delagații de afaceri.
Rezultate concrete: Consulul R.F. Germania la Timișoara va sprijini organizarea forumului
de afaceri sectorial în cadrul misiunii economice timișene de vizitare a expo MEDICA, 14-17
noiembrie 2022.
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Vizită istorică la Timișoara
19 mai: Președintele CCIA Timiș, Florica
CHIRIȚĂ, a participat la evenimentele
organizate cu ocazia vizitei la Timișoara
a Majestății Sale Margareta, Custodele
Coroanei și a Alteței Sale Regale
Principele Radu al României. După vizita
la Catedrala Mitropolitană, Majestatea Sa
a facut un scurt popas în dreptul sediului
CCIAT din P-ța Victoriei nr.3.“Camera de

Comerț Timișoara, este prima cameră de
comerț românească înființată în 1850 prin Patenta Împăratului Franz Josef I al Austriei.
Construcția Palatului cameral a început în 1925, pe un teren viran oferit de Primărie pe acest
loc, atunci Bd. Ferdinand, iar lucrările s-au finalizat în 1926” , a explicat Președintele CCIAT.

Vizita de lucru a Președintelui CCIA Timiș la Budapesta
20 mai: Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, s-a aflat la
Budapesta unde a avut două întâlniri de lucru destinate
identificării de oportunități de cooperare cu comunitatea de
afaceri din Ungaria dar și cu cea a țărilor dunărene.
Prima întâlnire a fost cu Președintele Camerei de Comerț și
Industrie Budapesta, dl. Elek NAGY. Propunerile de cooperare
formulate de Președintele CCIAT au fost transpuse într-o
agendă de lucru comună pentru anul acesta care vizează
organizarea câte unui forum de afaceri la Timișoara și
respectiv Budapesta, participarea firmelor la târguri și expoziții
din cele două orașe cât și organizarea la Centrul Regional de
Afaceri al CCIAT a unui eveniment destinat Ungariei ce va
cuprinde întâlniri B2B, vizite la firme, o expoziție de produse
maghiare și o seară culturală.
Cea de-a doua întâlnire a fost cu dl. Áron LITTVAY-KOVÁCS,
Șef de Departament în cadrul Federației Camerelor de Comerț Dunărene (FDCC). În calitatea
CCIAT de membru al Federației, a fost lansată propunerea de realizare la Timișoara, în
septembrie a.c., a unui Forum de Afaceri Dunărean, cu participarea companiilor din Austria,
Serbia, Ungaria și România, beneficiind de sprijinul camerelor de comerț din Viena,
Budapesta și Belgrad cât și al Ambasadei României în Serbia. Totodată, Președintele CCIAT
a înaintat propunerea ca Adunarea Generală a FDCC, preconizată a avea loc la Ruse
(Bulgaria), în septembrie 2022, să se desfășoare la Timișoara. Propunerea a fost preluată
spre a fi supusă aprobării Consiliului Director al FCDD.
Rezultate concrete: Consiliului Director al FCDD a aprobat solicitarea CCIAT de a organiza
la Timișoara, în data de 26 septembrie a.c. Adunarea Generală anuală a Federației Camerelor
de Comerț Dunărene. De asemenea, CCI Budapesta și firme maghiare vor participa la
Forumul de Afaceri Dunărean, ce va avea loc la CRAFT, în 27 septembrie 2022, alături de
companii din cele 14 țări membre ale Federației.
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Vizita de lucru itinerantă a Președintelui CCIA Timiș a continuat la Viena
23 mai: Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a
avut o întrevedere cu doamna dr. Kasia GRECO,
Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a
Vienei. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării între
Austria și România, în beneficiul comunității de afaceri
din ambele părți. “Austria și România, ţări cu relaţii

economice tradiţionale, oferă oportunităţi numeroase,
în multe domenii de activitate, dar este nevoie de o mai
bună conectare a celor două comunităţi de afaceri,
astfel încât potenţialul pieţelor menţionate să fie
valorificat într-o mai mare măsură”, a declarat

Președintele CCIAT.
Urmarea propunerilor de cooperare formulate de CCIA
Timiș, a fost convenită o agendă de lucru comună care
cuprinde: Organizarea, atât la Timișoara cât și la Viena,
de conferințe și forumuri de afaceri pe domenii de activitate, precum: medical, energie
verde, protecția mediului, managementul deșeurilor - în calitatea CCIAT de partener oficial
în România al Programului EIT Climate Kic, s-a convenit ca una din conferințele tematice să
fie dedicată programului Virtual Power Plant, cel mai mare program de recunoaștere a
eficienței energetice din Europa Centrala și de Est, testat printr-un proiect pilot în Județul
Timiș; Colaborare în cadrul Federației Camerelor de Comerț Dunărene; Realizarea
conceptului Shop-in-Region, implementat cu succes la Viena și Budapesta, prin replicarea
acestuia în Timișoara.
Rezultate concrete: Camera de Comerț și Industrie a Vienei și firme austriece vor participa
la Forumul de Afaceri Dunărean, care va avea loc la Timișoara, în 27 septembrie 2022, cu
ocazia Adunării Generale anuale a Federației Camerelor de Comerț Dunărene, găzduită de
CCIAT în data de 26 septembrie a.c.
Ambasadorul Irlandei în România, în vizită la CCIA Timiș
25 mai: Cu prilejul vizitei oficiale în Timișoara, E.S.
Domnul Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în
România, s-a întâlnit cu Președintele CCIA Timiș,
doamna Florica CHIRIȚĂ. Scopul vizitei a fost acela
de intensificare a relațiilor de afaceri între cele două
țări. ”Dorim să creștem valoarea schimburilor

comerciale între țările noastre. În 2021, acestea au
atins valoarea de 1,5 mld. Euro, ceea ce ne
îndreptățește să considerăm piața românească una
în plină expansiune. Județul Timiș beneficiază de o
poziție geografică privilegiată, de forță de muncă
educată și calificată, de aceea ne bucurăm că
suntem astăzi la Camera de Comerț. Dorim și să
deschidem în curând un consulat onorificla
Timișoara , a menționat Ambasadorul Irlandei în

România.
În intervenția sa, Președintele CCIAT a făcut o scurtă prezentare a economiei Județului
Timiș și o prezentare a activităților Camerei și a serviciilor destinate comunității de afaceri. La
propunerile lansate de Președintele CCIAT, s-a convenit asupra unei agende de lucru,
respectiv: Pregătirea unei delegații de afaceri timișene care să participe la Forumul Global de
Sănătate Dublin în condiții de gratuitate la transport și cazare.; Organizarea unui Forum de
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Afaceri la Dublin și/sau la Timișoara; Organizarea la Timișoara a unui eveniment complex cu
ocazia Zilei Naționale a Irlandei - Saint Patrick’s Day, în 17 martie 2023 – acțiuni ce vor fi
realizate sub egida Ambasadei Irlandei la București. Totodată, împreună cu viitorul Consulat
Onorific al Irlandei și al AVALON Comp., se va organiza o întâlnire a CCIA Timiș cu
reprezentanții celor 29 de firme cu asociați irlandezi care activează în județul Timiș, cu
participarea autorităților publice locale și a principalelor servicii deconcentrate din teritoriu.
Înaltul oficial a fost însoțit de o delegație de afaceri formată din Gemma Webb - Președintele
Asociației de Afaceri Romania-Irlanda (R.I.B.A.), Alexandru Aionițoaei - Market Adviser al
Enterprise Ireland, Biroul Praga, Andreea Ciocoiu – membru al consiliului de conducere
R.I.B.A. și Director General al Avalon Comp., Alina Ciocoiu - membru în consiliul de
conducere R.I.B.A. și Managing Partner al Avalon Comp. și Eoghain O Byrne - membru în
consiliul de conducere R.I.B.A. Dna Gemma Webb, Președintele R.I.B.A., a prezentat
misiunea și scopul asociației de consolidare a legăturilor de afaceri, sociale şi culturale între
comunităţile irlandeze şi româneşti.
Reprezentantul Enterprise Ireland, Alexandru Aionițoaei, a menționat rolul acesteia ca
organizație guvernamentală responsabilă de dezvoltarea și creșterea întreprinderilor
irlandeze pe piețele mondiale. Agenția are birouri în 34 de țări ale lumii iar membrii sunt
companii care activează cu preponderență în domeniile IT&C (tehnologii de digitalizare,
smart cities), agricultură (utilaje agricole, procesare carne și lapte), construcții și
infrastructură, medical (soluții de digitalizare). Întâlnirea cu Președintele CCIA Timiș a fost

una extrem de productivă și nu am nici o îndoială că va conduce la relații de colaborare
fructuoase în viitor”, a scris în cartea de onoare a CCIAT E.S. Paul McGarry, Ambasadorul

Irlandei în România.
Rezultate concrete: În perioada 14 - 16 iunie, o delegație de afaceri timișeană, alcătuită
din 8 directori reprezentanți de spitale și clinici medicale private și de stat din Timișoara, a
participat în condiții de gratuitate oferite de Enterprise Ireland, la Forumul Global de
Sănătate de la Dublin; Companii timișene din sectorul agribusiness vor participa, în aceleași
condiții de gratuitate oferite de Enterprise Iraland, la Târgul de Agricultură care va avea loc
în Irlanda, în toamna acestui an.
Întâlnirea Președinților camerelor de comerț
semnatare ale Acordului de Colaborare intercameral
15 iunie, Debrecen: Președintele CCIA Timiș, Florica
CHIRIȚĂ, a participat la cea de-a doua întâlnire a
Președinților CCI semnatare ale Acordului de Colaborare
inter-cameral semnat la Debrecen în 26 iunie 2019.
La eveniment a participat ca invitat special E.S. Gabriel
Cătălin ȘOPANDĂ, Ambasadorul României în Ungaria.
În intervența sa, Președintele CCIAT a lansat câteva
propuneri de colaborare concrete,respectiv: Organizarea
la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT a unui Târg
Euroregional dublat de întâlniri B2B; Participarea
companiilor românești și maghiare la evenimente
expoziționale din județele camerelor de comerț
semnatare, în condiții de reciprocitate (gratuitate
standuri etc.); Organizarea de vizite de studiu /
schimburi de bune practici la companii maghiare pe
sectoare de activitate - turism ecvestru, energie
verde/valorificare deșeuri, industrie alimentară, bio agricultură, altele în funcție de interesul
companiilor; Derularea de proiecte cu finanțare europeană prin programul transfrontalier
România-Ungaria (Virtual Power Plant Program (VPPP), Green Jobs, Scheme de învățare
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bazată pe muncă). De asemenea, a fost adusă la cunoștința participanților o realizare de
excepție a CCIAT, respectiv găduirea la Centrul Regional de Afaceri, în perioada 26-27
septembrie 2022, a Adunării Generale a Federației Camerelor de Comerț Dunărene și a unui
Forum Internațional de Afaceri, cu participarea companiilor din cele 14 țări membre FDCC.

„Am constatat din ceea ce au prezentat colegii mei de la camerele de comerț românești că
relațiile acestora cu Ungaria sunt mult mai strânse în comparație cu județul Timiș. Cu toate
acestea, având în vedere interesul exprimat de multe firme timișene de a cunoaște mai bine
piața maghiară și de a face afaceri cu firme maghiare, consider că putem face cu mult mai
mult în relația cu țara Dvs., și sper ca agenda de lucru comună care va rezulta din întâlnirea
de azi să demonstreze acest lucru”, a concluzionat Președintele CCIAT.

Vizita la CCIAT a Ambasadorului Sloveniei în România
16 iunie: Președintele CCIA Timiș,
Florica CHIRIȚĂ, a avut o întrevedere
cu E.S. Lea STANCIC, Ambasadorul
Republicii Slovenia în România, aflată
într-o vizită oficială în județul Timiș.
Întâlnirea a avut ca scop intensificarea
schimburilor comerciale bilaterale și
identificarea de oportunități de afaceri
și investiții pe cele două piețe. După o
prezentare succintă a principalilor
indicatori economici al Județului Timiș
în context național și a activităților camerale, Președintele CCIAT a lansat câteva propuneri
de colaborare concrete, respectiv: Organizarea la Timișoara și/sau în Slovenia a unui forum
de afaceri multisectorial; Organizarea la Timișoara, în 26 iunie 2023 a Zilei naționale a
Sloveniei; Participarea firmelor timișene la expoziții din Slovenia și a firmelor slovene la
expozițiile organizate de CCIAT.

„Am dori ca la finalul forumului de afaceri să organizăm o seară culturală. Pentru că
Timișoara devine în 2023 Capitală Culturală Europeana-, ne dorim la fiecare țară cu care
avem colaborări să avem și o parte culturală (...). Sunt foarte mulțumită de această întâlnire
cu doamna ambasador și îi mulțumesc că este deschisă la propunerile pe care le-am
discutat„, a spus Președintele CCIAT la Declarația de presă care a urmat întâlnirii.

La rândul său, Ambasadorul Sloveniei și-a arătat interesul în a sprijini demersurile pentru
întărirea relațiilor economice dintre Slovenia și județul Timiș.„Mă simt foarte onorată că am

fost primită astăzi de doamna președintă a Camerei de Comerț. Am avut discuții fructuoase
despre posibilitatea de a dezvolta cooperarea economică dintre Slovenia și județul Timiș.
Doamna presedinte a venit cu o listă concretă de idei despre ce putem face. Am stabilit cu
România o cooperare politică excelentă, suntem parteneri în UE și NATO, avem multe idei în
comun, dar cooperarea economică și de bussiness nu se ridică la nivelul celei politice.
Așadar, mai avem multe de făcut și, cum am mai spus, pentru companiile slovene județul
Timiș este poarta de intrare în România. (...) Voi face tot ce pot pentru a dezvolta
cooperarea economică între cele două țări și regiuni„, a declarat Ambasadorul Republicii
Slovenia în România.
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Președintele CCIAT prezentă la ceremonia de semnare a Acordului
Interguvernamental România-Serbia
23 iunie: La
invitația
dluiSorin
GRINDEANU,
Viceprim-Ministru
și
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii,
Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ,
a participat la ceremonia de semnare a
acordului interguvernamental bilateral
privind autostrada Timișoara -Belgrad,
proiect de importanță regională pentru
Județul Timiș. Construcția autostrăzii
vizează creșterea incluziunii sociale și
calitatea vieții în regiunea transfrontalieră
cât și dezvoltarea unitară a infrastructurii
de transport persoane și marfă în
punctele de trecere a frontierei, prin realizarea de noi conexiuni de transport.
Acordul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și
omologul său din Serbia, Tomislav Momirović, Ministrul Construcțiilor, Transporturilor și
Infrastructurii. „Termenul pentru studiul de fezabilitate este luna octombrie, să spunem

finalul acestui an. În primăvara anului viitor se lansează proiectarea pentru execuție. Sper că
ofertele se vor evalua în vara anului viitor și vor începe să lucreze, avem finanțare
europeană, banii există, lipsea acest memorandum dintre România și Serbia astfel încât să
avem autostradă și nu drum expres. Lungimea tronsonului de la Timișoara la Moravița este
de 73 de kilometri, sper ca după desemnarea câștigătorilor de anul viitor această autostradă
să meargă în linie dreaptă”, a afirmat Sorin Grindeanu la Timișoara. Oficialul sârb a transmis
că deschiderea acestui drum este esențială pentru cele două țări vecine. „Semnăm acest
acord în acest oraș minunat. Mă simt privilegiat și onorat că sunt azi aici, îi mulțumesc
prietenului meu, vicepremierul Sorin Grindeanu. Încă din 2016 există marea noastră dorință
ca acest acord să fie semnat, dorim să facem legătura între Belgrad, Pancevo, Vârșeț și
Timișoara. Pentru cele două țări vecine este importantă deschiderea cât mai repede a acestui
drum”, a declarat Tomislav Momirović, ministrul Construcțiilor, Transporturilor și
Infrastructurii din Serbia.

Forumuri de afaceri: 5 acțiuni, 65 participanți

Firme timișene participante la Forumul de Afaceri și Investiții România-Turcia
30 martie - 3 aprilie: O delegație de
10 firme timișene a participat la o
misiune
economică
în
Turcia,
ocazionată de Forumul de Afaceri și
Investiții România-Turcia care a avut
loc la Istanbul, în organizarea
Ministerului
Antreprenoriatului
și
Turismului din România și al CCI a
României. Din partea Guvernului
României a participat domnul Sorin Grindeanu, viceprim-ministrul României, ministrul
transporturilor și infrastructurii.
Forumul de Afaceri a fost dedicat dezvoltării relațiilor bilaterale româno-turce, consolidării
prezenței firmelor românești pe piața turcă și atragerii de noi investiții în România.
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Amploarea evenimentului cât și gradul înalt de reprezentativitate au constituit cadrul optim
pentru firmele timișene care au stabilit contacte de afaceri directe cu parteneri din Turcia, în
următoarele domenii de activitate: imobiliare, textile, sănătate, comerț, servicii.
Soluții AgTech israeliene pentru Timișoara
6 aprilie: CCIA Timiș în colaborare cu Misiunea
Comercială din cadrul Ambasadei Statului Israel în
România au organizat cel ce-al doilea eveniment
economic sectorial din agenda comună stabilită în
decembrie 2021, sub genericul „Flourishing Timisoara.
Israeli AgTech Solutions for Timisoara”.
Evenimentul a fost dedicat sectorului agro-tehnic, cele 7
companii din Israel prezentând programele de inovare tehnologică de ultimă oră și
oportunitățile de afaceri cu firme de profil din Timiș. Mesajele de deschidere au fost susținute
de dna Bareket KNAFO, Șefa Misiunii Comerciale și moderator al evenimentului, Darius
Georgiu, Vicepreședinte al CCIAT, Roy Peleg, Director Growing Smart Technologies și
Federico Atlasovich, Director Sector agricol din cadrul Institutului de Export Israelian.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de networking.
Oportunități pentru companiile timișene de a investi pe piața americană
8 aprilie: CCIA Timiș, în parteneriat cu Serviciul
Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
București și Camera de Comerț și Industrie a
României, a organizat un eveniment de prezentare a
Programului SelectUSA 2022, gestionat de către
Guvernul Federal al SUA, precum și de prezentare a
Summitului de investiții SelectUSA 2022, care va avea
loc la Washigton, în perioada 26-29 iunie a.c..
Programul
SelectUSA
(www.selectusa.gov)
promovează și facilitează investițiile în afaceri în
Statele
Unite
prin
coordonarea
agențiilor
guvernamentale federale conexe, pentru a servi drept punct unic de contact pentru
investitori. SelectUSA ajută investitorii să găsească informațiile de care au nevoie pentru a
lua decizii, să se conecteze cu oamenii potriviți la nivel local, să navigheze în sistemul de
reglementare federal și să găsească soluții la problemele legate de guvernul federal. În
deschiderea evenimentului, Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a spus:„Doresc să

mulțumesc Ambasadei Statelor Unite în România și Serviciului Comercial pentru colaborare și
sprijinul acordat an de an în organizarea misiunilor economice timișene în SUA. (....)
Evenimentul de astăzi reprezintă o mare oportunitate de a primi informații despre acest
Program guvernamental care are misiunea de a prezenta avantajele pieței S.U.A., pentru o
gamă diversificată de investitori, pe diferite profile de business, în scopul facilitării investițiilor
directe pe piața americană. SUA este partenerul strategic al României, iar acest lucru se vede
în rezultatele economice de anul trecut, când schimburile comerciale dintre cele două state
au înregistrat o valoare istorică. La 1 noiembrie 2021, se înregistra un total de 2,271 de
miliarde de euro. Totodată, la 1 ianuarie 2022, în România activau 8.191 de companii
americane, cu o valoare a capitalului social de peste un miliard de euro. La nivelul județului
Timiș, conform statisticilor ORC, la 31 decembrie 2021 erau înmatriculate 149 de firme cu
asociați din SUA, cu un capital social total subscris de 18,4 mil. USD. În topul țărilor cu
investiţii străine în jud. Timiș, SUA ocupă locul 9 atât ca număr de firme cât și ca valoare a
capitalului străin subscris. Am convingerea că informațiile pe care le veți primi astăzi vă vor
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trezi interesul de a construi împreună o delegație de afaceri timișeană puternică, care să
participe la Summitul pentru Investiții SelectUSA din iunie anul acesta”.

Thomas HANSON, Atașat Comercial al Ambasadei SUA la București, a încurajat companiile
prezente în sală cât și cele on-line interesate să-și extindă operațiunile pe piața americană să
apeleze la acest program, inclusiv la SelectUSA TECH, să participe la Summit cât și la
celelalte evenimente expoziționale sectoriale din acest an:“Din discuțiile cu dna Președinte a

CCIA Timiș am aflat cu mare plăcere că delegații de afaceri ale companiilor timișene participă
an de an la misiuni economice în Statele Unite. (....) Aș dori să vă întreb câți dintre Dvs. ați
fost în SUA pentru afaceri, dacă ați participat la evenimente expoziționale sau dacă aveți un
istoric de business cu SUA. (....) Îmi doresc ca un număr cât mai mare de firme din județul
Dvs. să apeleze la aceste programe, mă refer și la SelectUSA Tech care sprijină start-up-urile
și companiile tech, pentru a găsi cele mai bune soluții. Consider că merită un efort financiar
pentru a putea să participați și la evenimentele premergătoare Summitului – evenimente de
tip spinioff, vizite la companii, întâlniri cu responsabili de parcuri tehnologice și logistice etc.
Noi vă stăm la dispoziție cu orice informații aveți nevoie“.
Interes chinez pentru afaceri cu firme din România
19 mai: La invitația adresată de către de Casa Româno-Chineză din Harghita, 2 firme
membre ale CCIAT au participat la o întâlnire de afaceri on-line cu firme chineze din
Provincia Shandong, în organizarea Central European Cooperation Zone din Budapesta.
Eveniment economic on-line România-Franța
21 iunie: Ambasada României în
Republica Franceză, Biroul de Promovare
Comercial-Economică Paris (BPCE) și CCIA
Timiș au organizat un eveniment economic
virtual, sub genericul: România - Franța:
Provocări de investiții și oportunități de
afaceri, destinat prezentării relațiilor
economice bilaterale și climatului de
business favorabil oferit de Franța, o
destinație atractivă pentru investiții.
Reprezentanții BCPE și ai Business France au oferit informatii economice despre Franța, polii
de competitivitate, domeniile cheie pentru investiții, despre cum se pot face afaceri în Franța,
aspecte inter-culturale, calendarul de târguri și expoziții. A fost prezentată și povestea de
succes a unui antreprenor român care a înființat în Franța compania DocProcess România,
specializată în dezvoltarea de soluţii digitale pentru automatizarea proceselor de business.
Evenimentul a fost deschis de E.S. Dl. Luca NICULESCU, Ambasadorul României în Republica
Franceză, care a spus: „In urma cu cateva zile a fost aprobata foaia de parcusc pentru

aderarea Romaniei la OCDE. Dupa cum stiti, dupa NATO si UE, intrarea in OCDE va
reprezenta inca o ancora de stabilitate si prosperitate pentru ca este asocierea unor tari care
impartasesc aceleasi valori, principii, au o economie de piata deschisa. Apartenenta la OCDE
va duce la cresterea ratingului de tara. Invitatia noastra de aderare la OCDE a fost facuta pe
25 ianuarie. Revenind la subiectul evenimentului de astazi, dupa cum stiti, relatiile RomaniaFranta sunt solide, fundamentale, exista un parteneriat strategic intre cele doua tari, o foaie
de parcurs ce deschide multe oportunitati de colaborare, in special in domeniul economic.
Dintre cele mai importante companii franceze, 38 sunt reprezentate in tara noastra. Avem
schimburi economice numeroase. Franta a fost denumita cea mai atractiva piata din Europa
pentru a treia oara in ultimii ani„. Prezent la eveniment, Subprefectul Județului Timiș, Sorin
Gabriel IONESCU, a făcut referire la relațiile tradiționale dintre România și Franța: „Legaturile
dintre Romania si Republica Franceza sunt vechi, traditionale, Franta e unul din prietenii

10

nostri traditionali in sfeara de dezvoltare. Pe langa aspectele economice, as vrea sa va
prezint si cateva aspecte educationale ale Timisului cu Franta. 217 studenti din Franta au
invatat la Timisoara. Iata ca pe langa oportunitatile economice exista si acestea educationale
si aceasta deschidere a mediului academic din Timisoara pentru colaborare. Eu vreau sa va
doresc succes in promovarea si multiplicarea acestui eveniment astfel incat companiile
timisene care au stabilit legaturi cu Franta, si reversul, ca cele din Franat sa vina aici, sa
profite de oportunitati„.
Au fost prezenți dl. Cosmin BRÂNZAN, Consul Onorific al Franței la Timișoara, și Dl. Dorin
MIRON, Președintele Centrului de Afaceri Franco-Român din Timișoara, membrii ai Colegiului
de Conducere al CCIAT, 25 firme timișene și reprezentanți ai mass media.

“Unul din obiectivele prioritare al CCIAT este acela de a sprijini demersurile de
internaționalizare a companiilor timișene, prin promovarea ofertei de produse autohtone pe
terțe piețe și prin prezentarea unor piețe ca destinații atractive pentru companiile românești.
Dacă anul trecut s-au prezentat Spania, Turcia, Israel sau Macedonia, iată că astăzi ni se vor
oferi informații utile despre domeniile cheie pentru investiții, polii de competitivitate, despre
cum se pot afaceri pe piața uneia din cele mai puternice economii ale Uniunii Europene:
FRANȚA. Și în acest sens, vom afla și poveștile unor antreprenori care au construit afaceri
de succes în Franța. Dar un parteneriat bilateral benefic înseamnă mult mai mult, înseamnă
să identificăm acele sectoare de interes care să corespundă nevoilor de internaționalizare a
companiei Dvs. Ne-am propus și dorim să îmbunătățim comunicarea cu Franța, la nivel local.
Din cele 10.170 companii cu capital francez active în România, 251 funcționează în Județul
Timiș, cu o valoare a capitalului social subscris de 149 mil. Euro. În topul investitorilor străini
din Județul Timiș, Franța ocupă locul 5 ca număr de firme, și locul 6 ca valoare a capitalului
social subscris. Putem face mai mult și mai bine! Am convingerea ca relatiile de colaborare
se vor revigora in beneficiul celor doua tari. Eu sunt mai pargmnatica si cred ca dupa acest
eveniment veti primi adrese de la noi, provocari de a organiza forumuri, parteneriate,
expozitii si echipa cu care lucrati o sa fie tot timpul, la cald, pana cand vor reusi sa reluam
acele relatii pe care le-am avut cu Franta in anii in care a mers foarte bine” , a spus
Președintele CCIAT.

Misiuni economice: 3 acțiuni, 35 participanți
Delegația de afaceri a CCIA Timiș, la Expo Dubai 2020
28 februarie - 7 martie: CCIA Timiș a
organizat o misiune economică în Emiratele
Arabe Unite de vizitare a Expoziției Mondiale
Dubai, una dintre cele mai mari din lume.
În cadrul evenimentului, delegația timișeană a
participat în data de 1 martie la Forumul de
Afaceri România - Emiratele Arabe Unite,
organizat de Camera de Comerț și Industrie a
României, în cadrul manifestărilor prilejuite de
celebrarea Zilei României în pavilionul dedicat
țării noastre. Delegația de afaceri a CCIA
Timiș, condusă de Directorul Departamentului
de Relații Economice cu Mediul de Afaceri,
Stana Stoianov, a reunit reprezentanți a 10
companii timișene, primarul orașului Buziaș, Sorin Munteanu, și primarul comunei Șandra,
Luchian Savu - interesați să identifice noi oportunități de afaceri și investiții pe piețe non-UE.
În cadrul întâlnirilor B2B, antreprenorii timișeni au discutat cu companii emirateze care
activează în diferite domenii economice: energie neconvențională, energie verde, construcții
energetice, IT&C, agricultură și procesare alimentară, servicii medicale, turism.
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"Suntem foarte interesați să investim în România, evenimentul de azi creând toate premisele

ca acest lucru să se întâmple prin intermediul companiilor prezente la întâlnirile B2B.
România este foarte atractivă din punct de vedere economic, mai ales pentru investițiile pe
care le putem face în agricultură, în energie și nu în ultimul rând în sport (...). Sunt convins
că forumul de afaceri va fi unul de succes pentru toate părțile implicate și mulțumesc CCIR
pentru implicarea în organizare, precum și pentru faptul că a reușit să aducă o delegație de
oameni de afaceri atât de numeroasă”, a declarat Secretarul General al Federației Camerelor
de Comerț din Emiratele Arabe Unite, Humaid Ben Salem.
De asemenea, în perioada 3 - 5 martie, delegația CCIAT a participat la acțiunile organizate
de Consiliul Județean Timiș în cadrul Săptămânii Județului Timiș, un demers care și-a propus
promovarea destinației investiționale, turistice și culturale a județului.
Rezultate: CCIAT a lansat o invitație Secretarului General al Federației Camerelor de
Comerț din Emiratele Arabe Unite, Humaid Ben Salem, de a veni la Timișoara pentru o
întâlnire cu conducerea CCIAT și firme timișene interesate de a face afaceri cu parteneri din
EAU.
Interes american pentru afaceri cu firmele timișene participante la misiunea
economică de la New York și Miami
13 iunie: Cele 12 firme din
delegația de afaceri timișeană aflată
în misiunea economică organizată de
CCIAT în Statele Unite ale Americii
(9-19 iunie a.c.), au partipat la un
eveniment de netwoking desfășurat
la Camera de Comerț RomânoAmericană din New York. În prezența
Directorului General al organizației
camerale, Elias Wexler, au avut loc
discuții cu oameni de afaceri
americani din domeniile reprezentate de companiile românești: instalații industriale și de
automatizare, instalații electrice, energie, formare profesională, învățământ academic,
imobiliare, sisteme de încălzire și aer condiționat, servicii tipografice,
legislație și
contabilitate, comerț cu articole sportive, servicii de deratizare și tratamente fito-sanitare,
servicii pirotehnice.
De asemenea, Stana Stoianov, Director al Dept. Relații cu Mediul de Afaceri al CCIA T și
conducătorul delegației, a participat la o întâlnire cu conducerea Biroului Camerei de Comerț
Româno-Americane din Miami.
România reprezentată de firmele timișene la GLOBAL HEATH FORUM Dublin 2022
14 - 16 iunie, Dublin: O delegație de
afaceri timișeană alcătuită din 8
reprezentanți ai unor cunoscute spitale
și clinici medicale private și de stat din
Timișoara a participat la Forumul Global
de Sănătate de la Dublin, Irlanda. Este
singura delegație din România prezentă
la eveniment, în condiții de gratuitate la
transport și cazare oferite de Enterprise
Ireland. Acțiunea s-a născut urmarea
întâlnirii E.S. Ambasadorul Irlandei în
România cu Președintele CCIA Timiș, la Timișoara, în 25 mai a.c.
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Cea de-a 2-a ediție a Global Healthcare Forum a reunit 124 de specialiști din întreaga lume:
Europa (Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, România), SUA, Noua Zeelandă, India,
Singapore, Africa de Sud). Tematicile abordate au vizat sistemele de sănătate publice și
private, telemedicina, informatizarea sistemelor medicale, inteligența artificială, alte aspecte
legate de inovare în medicină. În continuarea simpozionului, medicii timișoreni au participat
la întâlniri B2B cu companii inovative irlandeze, la vizite la hub-uri și campus-uri de inovare
medicală, furnizori de soluții de digitalizare pentru spitale, producători de echipamente
medicale, companii membre ale Enterprise Ireland, din Galway și Dublin.

„Am întâlnit lideri ai serviciilor de asistență medicală la nivel mondial, am discutat despre
problemele presante cu care se confruntă sistemele de sănătate și am stabilit deja contacte
de afaceri de calitate. Participarea noastră la acest eveniment este un succes, o reușită a
afacerilor timișene” , au declarat membrii delegației CCIA Timiș.

Convenții de colaborare semnate: 2



Camera de Comerţ și Industrie Belgrad, Belgrad, 19 aprilie 2022
Camera de Comerţ și Industrie Istanbul, Istanbul, 16 mai 2022

Seminarii de informare și instruire a agenților economici cu privire la
reglementări legislative în diferite sectoare de activitate, organizate în
parteneriat cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida
Instituției Prefectului Județul Timiș: 4 seminarii, 210 participanți
Sesiune de informare a agenților economici timișeni privind legislația muncii
16 februarie: Seminarul dedicat noutăților și
modificărilor legislative din Codul Muncii a deschis
calendarul 2022 al programului de informare și
instruire a agenților economici cu privire la noutăți
legislative în diferite domenii de activitate.
Evenimentul a fost organizat de CCIAT în colaborare
cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş. Au fost
abordate teme care au vizat: Modificări ale Codului
Muncii; Reglementări privind securitatea şi sănătatea
în muncă, în mod deosebit accidentele de muncă; Versiunea 6.0.8. a aplicației REVISAL și
înregistrarea corectă a contractelor individuale de muncă conform O.U.G. nr.132/2020.
Seminarul a fost susținut de specialiștii ITM Timiș: Pavel KAŞAI - Inspector Șef, Ileana
MOGOȘANU - Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă, Anton Francisc SZASZ - Inspector Şef
Adjunct Securitate şi Sănătate în Muncă și Natalia ENII, Expert IT. În deschiderea
evenimentului, Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a spus: „Acest eveniment se înscrie în

programul nostru anual de informare și instruire a agenților economici pe care îl organizăm
cu succes de peste două decenii. În cursul anului trecut, în condițiile dificile create de
pandemie, am reușit să organizăm 6 astfel de seminarii on-line, la care au participat peste
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500 de agenți economici. Doresc să adresez mulțumiri speciale partenerului nostru tradițional
și colaborator de excepție - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, prin persoana dlui
inspector șef, cât și echipei sale de profesioniști. (...). Este important să vă informez că de
anul acesta ne-am schimbat conceptul de colaborare cu agenții economici. Dacă până acum
am venit spre dumneavoastra să vă întrebăm de ce aveți nevoie, acum vă îndemnăm să
veniți spre noi cu problemele cu care vă confuntați, pentru că noi, camerele de comerț,
suntem singurele entități abilitate să facă lobby pe lângă autoritățile publice locale și
centrale. Vă rog să țineți cont de acest lucru și să ne socilitați”.
Prezent la primul eveniment organizat de CCIAT după investire, Prefectul Județului Timiș,
Mihai RITIVOIU, a transmis celor prezenți un mesaj încurajator. „Județul Timiș e principalul

pol economic al țării și comunitatea de afaceri, cu toate companiile, de la cele mari până la
micile IMM-uri, reprezintă unul din principalele piloane pe care se bazează successul.
Dumneavoastră sunteți coloana vertebrală pe care acest nivel superior de trai se bazează.
Am avut nenumărate discuții cu domnul Kasai asupra acțiunii de a controla, nu de a da
amenzi. Statul trebuie să fie un partener. Pentru orice potențial abuz sau orice situație în
care ați putea fi nedreptățiți, vă stau la dispoziție. Întreaga administrație a județului va fi un
partener. Am încredere în ITM și vă stăm la dispoziție„, a spus Prefectul Județului Timiș.
După o prezentare succintă a activității instituției în 2021, au fost discutate reglementările
privind securitatea și sănătatea în muncă și cele legate de înregistrarea corectă în aplicația
REVISAL a contractelor individuale de muncă.
Evenimentul a avut un caracter dinamic și interactiv, cei 65 de participanți primind răspunsuri
la întrebările și spețe concrete ce au devenit studii de caz.

Sesiune de informare privind legislația
în domeniul securității la incendiu
7 aprilie: CCIA Timiș și Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş
au organizat un seminar de informare a
operatorilor economici privind importanţa
solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate
la incendiu și noile reglementări în vigoare.
Temele abordate au vizat: Categoriile de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu;
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu;
Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor; Dificultăți în solicitarea și obținerea avizului /
autorizației de securitate la incendiu; Drepturi. Obligații. Sancțiuni. Seminarul a fost susținut
de lt.col.ing. Cătălin COSACU, Șef Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Banat” al Judeţului Timiş.
În deschiderea seminarului, Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a spus: „Seminarul de

astăzi este dedicat importanței solicitării şi obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu,
temă care în fiecare an s-a bucurat de audiență în rândul companiilor. Doresc să adresez
mulțumiri speciale partenerului nostru tradițional și colaborator de excepție - Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, dlui col. ing. Lucian MIHOC, Inspector
Șef, și echipei sale de profesioniști. Cred că sunt în asentimentul Dvs. să mulțumim
pompierilor din Timiș pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pentru efortul depus în
contextul măsurilor de combatere a pandemiei, pentru devotamentul confirmat și calitatea
umană a celor care au acţionat şi acţionează încă în această perioadă dificilă pentru noi toți.
Aveți toată aprecierea și recunoștința noastră!”.
Inspectorul Șef al ISU Banat, col.ing. Lucian MIHOC, a transmis un scurt mesaj video și a
făcut un bilanț al activității pe care o desfășoară instituția.
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Lt.col.ing. Cătălin COSACU, Șef Inspecția de Prevenire, a spus: “Pentru a respecta legea în

privința securității la incendiu, trebuie să îndeplinim mai multe cerințe elementare. (...) Din
evidențele noastre, avem 462 de obiective care funcționează fără autorizație la incendiu.
Odată ce este obținută autorizația, trebuie să existe atenție la valabilitatea acesteia. Aveți tot
sprijinul nostru pentru a obține autorizația de securitate la incendiu. Noi vrem să venim în
sprijinul dumneavoastră, vă rog să ne solicitați și să ne transmiteți dacă întâmpinați
probleme în procesul de avizare-autorizare„.La eveniment a fost prezent și Subprefectul

Județului Timiș, Sorin Gabriel IONESCU.
Seminarul s-a desfășurat într-o manieră interactivă, astfel încât cei peste 50 de agenți
economici au primit răspunsuri la întrebările și spețele ridicate.
Sesiune de informare privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor
4 mai: CCIAT Timiș, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu Comisariatul
Județean
Timiș
au
organizat un seminar de informare a
agenților economici având ca temă
aspecte
privind
responsabilitățile
agenților
economici
în
domeniul
protecției mediului și a gestionării
deşeurilor.Au fost dezbătute O.U.G.
92/2021,
O.U.G.
195/2005
cu
modificările ulterioare și Ordinul nr.
1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a
autorizației integrate de mediu. Seminarul a fost sustinut de dna Carmen PĂCURAR –
comisar superior din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și de dna Alina
CĂLUȘERU - Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare din cadrul Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Timiș care au răspuns întrebărilor adresate de cei peste 60 de agenți
economici participanti. La eveniment a fost prezent si dl. Sorin IONESCU, SubPrefect al
Județului Timiș.
Sesiune de informare privind protecția consumatorilor și siguranța alimentelor
5 mai: CCIA Timiș, Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor și Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor au organizat un seminar de
informare
cu
privire
la
procedurile,
contravențiile și sancțiunile care se aplică și
despre regulamentele în vigoare.
Tematicile au fost susținute de Mihai-Alin
GUBANDRU, Comisar Șef Adjunct și Niculina MIRCEA, Comisar Superior din cadrul CJPC Timiș
și de Dr.Flavius NICOARĂ, Director Executiv și Dr.Corina PĂDURARIU, Consilier SCAIEI din
cadrul DSVSA Timiș. „Abordăm cel mai important regulament european, Regulamentul 625,

care este unul complet din punctul de vedere al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, în
care sunt precizate absolut toate atribuțiile pe care le are autoritatea de control prin direcțiile
sanitar-veterinare, începând de la autorizări, înregistrări, modul în care se preconizează a se
face controalele. (...) Din controalele pe care le efectuăm în mod regulat reiese că
majoritatea agenților economici respectă legislația. Problemele care apar, apar ca urmare a
nerespectării unor reguli minime de igienă, de depozitare și manipulare, de probleme legate
de personal. Sunt astea chestiuni minore, dar care sunt sancționate de fiecare dată„, a spus
Directorul DSVSA Timiș.
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În ceea ce privește protecția consumatorului, au fost abordate procedurile în domeniu,
drepturile consumatorilor și obligațiile agenților economici, dar și liniile pe care le urmăresc
inspectorii OPC atunci când merg în controale. „Dacă discutăm despre domeniul HoReCa,

foarte mulți agenți economici nu cunosc regulile nu stiu despre de depozitare și de
etichetare. Dacă vorbim de supermarketuri, cele mai mari probleme sunt pe partea de
curățenie și diferența de preț de la raft la casa de marcat. (...) Dacă vorbim de locurile de
joacă din parcuri, am găsit probleme cam peste tot. Am observat că după controale, agenții
economici încep să repare problemele„, a spus Alin Gubandru, comisar șef al CJPC Timis.
Seminarul s-a desfășurat într-o manieră interactivă, astfel că cei peste 30 de agenți
economici au putut pune întrebări și au putut lămuri situațiile punctuale cu care se confruntă
în activitate.

Conferințe, seminarii, work-shop-uri
 Organizate de CCIAT: 2 acțiuni, 65 participanți

Întâlnire privind modificarea legii camerelor de comerț din România
9 mai: CCIA Timiș a organizat o
întâlnire
pentru
a
susține
Propunerea Legislativă B254/2022
privind modificarea Legii 335/2007
a camerelor de comerț din
România, beneficiile și importanța
acesteia
pentru
dezvoltarea
mediului de afaceri românesc, la
care au participat membri ai
Colegiului de Conducere, companii
membre ale CCIAT și reprezentanți
ai mass media. Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a prezentat modificările cuprinse în
proiectul de lege, respectiv:
Includerea tuturor antreprenorilor din România în Catalogul firmelor, fapt ce va genera
vizibilitate și oportunități reale de promovare și internaționalizare, atât în mediul fizic,
cât și în cel virtual.„Catalogul firmelor realizează o serie de măsuri de promovare a

capitalului autohton, facilitează accesul către noi piețe, sprijină antreprenorii pentru
identificarea de noi oportunități și parteneriate de afaceri, resurse de finanțare. Toate
acestea pot fi accesate la o bază de date europeană și mondială. Aceste modificări
duc inclusiv la facilitarea participării companiilor românești la misiuni economice și
târguri, organizate cu sprijinul Guvernului. Modelul acesta este copiat după modelul
Ungariei, unde funcționează de 3 ani foarte bine. Toată lumea are o problemă cu
taxa care trebuie plătită pentru catalog. E de precizat că nu este o taxă, ci este o
contribuție care începe de la 10 euro și ajunge la 100 de euro pe an și care aduce
extrem de multe beneficii„, a spus președintele CCIA Timiș.

Introducerea unui Certificat de competență, ca act obligatoriu necesar pentru
desfășurarea activității urmarea înființării unui nou profesionist, cu scopul de a crește
calitatea actului comercial, de a responsabiliza agenții economici și de a contribui la
îmbunătățirea și dinamizarea activității economice. Emiterea unui certificat de
competență va echivala cu deținerea unui pașaport de încredere, cu valabilitate pe
plan global, în mediul fizic și în cel online. „Certificatul de competență se referă la

administratorii sau persoanele fizice care vor să devină administratori. Modificarea a
fost gândită ca o creștere a calității actului comercial, responsabilizarea agenților
economici și contribuția la îmbunătățirea și dinamizarea activităților economice.
Practic, înainte ca o persoană să își înființeze o firmă, va trebui să parcurgă un curs în
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care va fi informat de tot ce se poate întâmpla în managementul firmei. Aceste
cursuri vor fi stabilite de caăre Guvern, nu știm încă durata și costurile„, a adăugat

președintele CCIA Timiș.
Necesitatea relansării învățământului profesional dual prin realizarea unui proiect specific
comun, în măsură să reflecte conjugarea tuturor acțiunilor factorilor și actorilor
implicați, și care să fie orientat, cu prioritate, către pregătirea și gestionarea forței de
muncă și adaptarea corespunzătoare a calificărilor la nevoile economiei reale.
 Relansarea diplomației economice și modalitățile de gestionare a situației camerelor
bilaterale, având ca rezultat dezvoltarea și eficientizarea relațiilor economice
interstatale din perspectiva dezvoltării internaționalizării mediului de afaceri,
atragerea şi valorificarea investițiilor străine directe în România și, implicit, reducerea
deficitului comercial. „Dacă ne gândim la învățământul dual, noi am susținut și

susținem în continuare acest tip de învățământ, dar prin această lege vom fi sprijiniți
mai mult de către statul român. Un alt punct se referă la camerele bilaterale. Acestea
funcționează în aproape toate județele după o altă lege. În efortul de relansare a
diplomației economice și a modalităților de gestionare a situației camerelor bilaterale,
scopul este de a dezvolta și eficientiza relațiile economice interstatale„, a adăugat

Florica Chiriță.
CCIA Timiș se raliază punctului de vedere privind rolul important al camerelor de comerț de
interfață a mediului de afaceri în raport cu autoritățile și necesității alinierii sistemului
cameral românesc la cel european, plecând de la modelele consacrate din state precum
Austria, Germania, Franța, Italia, Turcia – unde relația dintre camera de comerț și
antreprenor este legiferată sub forma afilierii obligatorii.
Seminar despre șansa producătorilor autohtoni de a cuceri marile lanțuri de
magazine din România
11 mai: CCIA Timiș a organizat o întâlnire a
producătorilor timișeni cu reprezentanții
AUCHAN, unul din marile lanțuri de
supermarketuri
și
hypermarketuri
din
Timisoara, sub genericul „Cum să îți vinzi

produsele
Updatarea

în hypermarket/supermarket.
comerțului”. Evenimentul a

abordat o temă de mare actualitate care
vizează vânzarea produselor în marile lanțuri de magazine de către producătorii autohtoni.
În deschiderea seminarului, Directorul General al CCIAT, Mihaela TOMESCU, a spus: „Acest

seminar este de mare actualitate pentru dumneavoastră, ca și producători locali, având în
vedere că știm foarte bine că sunt tot felul probleme pe care le aveți în relația producator
local – hypermarket/supermarket. Ne bucurăm că Auchan Retail România a avut această
inițiativă de a vă prezenta avantajele și dezavantajele dar și beneficiile pe care le aveti în
această relație. Sperăm să găsiți astăzi răspunsuri la toate întrebările„.

Cei peste 30 de producători din diverse sectoare au aflat care sunt avantajele colaborării cu
Auchan Retail România, cu accent pe pașii ce trebuie urmați de producători pentru a ajunge
în marile magazine Auchan. Organizatorii au difuzat și un clip video cu un producător de
cartofi, care a povestit propria experiență în relația cu marile magazine și a detaliat modul în
care a reușit să își vândă marfa cu ajutorul acestora. Reprezentantul Auchan a răspuns la
toate întrebările puse de participanți, oferind soluții pentru fiecare dintre ele. Au fost
organizate apoi întâlniri individuale cu producătorii pentru a discuta termenii viitoarelor
cooperări.
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 Acțiuni la care CCIAT a participat ca invitat / speaker: 4

Dezvoltarea sectorului privat în Serbia și Reforma Finanțelor Publice - Agenda
2030
19 ianuarie: Reprezentanți ai CCIA Timiș au participat la un atelier online interactiv în
cadrul căruia a fost prezentat mediul stimulativ pentru cercetare și dezvoltare a produselor
și serviciilor în Serbia, în special pachetul de stimulente fiscale care va intra în vigoare
începând cu 1 martie 2022. Seminarul a fost susținut de prof.dr. Svetislav Kostić, expert
fiscal și profesor la Universitatea din Belgrad, Facultatea de Drept. Evenimentul a fost
organizat în cooperare cu Cabinetul Primului Ministru al Republicii Serbia și Organizația
Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ), în cadrul cooperării pentru dezvoltare
germano-sârbe implementate de GIZ prin proiectele: Dezvoltarea sectorului privat în Serbia
și Reforma Finanțelor Publice - Agenda 2030.
Președintele CCIAT, invitată la Conferința Națională CAFA 2022
3 iunie: Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ,
a participat în calitate de speaker la conferința
”Antreprenoriatul
feminin
susține
cultura”,
organizată în preambulul anului 2023 când
Timișoara va deține titlul de Capitală Culturală
Europeană, de către Coaliția Asociațiilor Femeilor
Antreprenor
și
de
Maria
GRAPINI,
Europarlamentar. La conferință au participat peste
100 de femei de afaceri din asociațiile din țară și o
delegație de femei de afaceri din Azerbaidjan.
Președintele CCIAT a vorbit despre rolul Camerelor
de Comerț în dezvoltarea antreprenoriatului.

“Camerele de comerț din România susțin
antreprenoriatul și au un rol cheie în promovarea oportunităților antreprenoriale. Misiunea
CCIA Timiș este aceea de a reprezenta interesele membrilor şi a comunității de afaceri în
raport cu autorităţile publice locale și centrale, fiind prin lege entități care au dreptul de a
face activități de lobby, fără a fi considerat conflict de interese. Serviciile pe care le furnizăm
companiilor contribuie la dezvoltarea sustenabilă a Județului Timiș și la creșterea
competitivității economice. (...) Pentru că vorbim de antreprenoriat și cultură, există, deși nu
evidentă, o relatie de cauzalitate directă între cultură, creativitate, antreprenoriat și industrie.
(...) Ne vom ralia demersurilor Dvs. și vom susține prin mijloace specifice proiectele culturale
pe care le veți iniția, în perspectiva Timișoara, capitală culturală europeană”, a spus
Președintele CCIAT.

Președintele CCIAT a participat la
Conferința ANTREPRENOR EU
9 iunie: Președintele CCIA Timiș, Florica
CHIRIȚĂ, însoțită de Octavian CULDA,
Director Dept. Programe de Dezvoltare,
Finanțare și Consultanță, au participat în
calitate de speakeri la Conferința Antreprenor
EU - Oportunități de finanțare pentru
dezvoltare
durabilă,
organizată
de
Confederația Națională pentru Antreprenoriat
(CONAF) și Universitatea de Vest Timișoara.
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În intervenția sa, dna Florica CHIRIȚĂ a vorbit despre rolul camerelor de comerț din România
în susținerea antreprenoriatului, ca entități care au dreptul legiferat de a face activități de
lobby, fără ca acest lucru să fie considerat conflict de interese. A prezentat apoi activitatea
CCIAT, în contextul temei conferinței.„Întreaga gamă de servicii pe care o furnizăm

companiilor contribuie la dezvoltarea sustenabilă a Județului Timiș, la creșterea
competitivității economice și la accelerarea trecerii spre o economie sustenabilă. Impulsul,
poate cel mai eficient, este dat de programele de finanţare cu fonduri europene. Derulăm de
peste 20 ani proiecte relevante pentru mediul de afaceri. CCIAT este partener oficial în
România al Programului EIT CLIMATE KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de inovare
din Europa ce vizează schimbările climatice și dezvoltarea economică durabilă. Sunt proiecte
cu rezultate concrete, transpuse în servicii gratuite în beneficiul comunității de afaceri (…) În
calitate de membru al Consiliului de Strategie și Consiliere Economică a Județului Timiș, am
lansat propuneri care vizează mai multe domenii: Forță de muncă adecvată nevoilor și
învătământul profesional dual; Trecerea progresivă la economia circulară;
Internaționalizarea afacerilor; Tranzitia verde; Consolidarea fiscală; Digitalizarea, CCIA Timiș
putând oferi consultanță și asistență în transpunerea în realitate a acestor propuneri, pentru
a deveni proiecte viabile (...) În concepția CCIAT, a fi antreprenor european înseamnă a
munci și a risca inteligent, a fi educat financiar, a fi informat. Un antreprenor european este
un om creativ, original, inovator, un bun comunicator. Stimulând aceste calități în rândul
tinerilor antreprenori timișeni, dorim ca aceștia să devină vizionari pe termen lung, căci doar
astfel vor putea dezvolta sustenabil orașul, județul, regiunea„, a spus Președintele CCIAT.
Dialog între instituțiile cu atribuții de
control și reprezentanții corpurilor
profesionale din Județul Timiș
20 iunie: Centrul Regional de Afaceri al CCIA
Timiș a găzduit un eveniment de anvergură
organizat de către Prefectura Județului Timiș
și Uniunea Națională a Patronatului Român
(UNPR), în parteneriat cu Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură Timiș.
Parte a campaniei naționale inițiate de UNPR,
întâlnirea a vizat realizarea unui dialog constructiv între reprezentanții mediului de afaceri, ai
corpurilor profesionale și reprezentanții instituțiilor de control din județul Timiș, pentru a
identifica posibilitățile de colaborare, în demersul comun de a reduce cât mai mult numărul
firmelor cu abateri privind legalitatea în activitățile lor economice, precum și numărul
reprezentanților instituțiilor de control care comit abuzuri în procesul de control pe care îl
efectuează. Discuțiile au fost conduse de Subprefectul Județului Timiș, dl. Sorin Gabriel
IONESCU. În intervenția sa, Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a făcut referire la
misiunea organizației camerale de a reprezenta interesele membrilor şi ale comunității de
afaceri în raport cu autorităţile publice locale și centrale, ca entitate având dreptul legiferat
de a face activități de lobby, fără ca acest lucru să fie considerat conflict de interese. În acest
sens, au fost prezentate acțiunile CCIAT derulate în relația cu instituțiile publice locale și
centrale, în favoarea comunității de afaceri timișene, respectiv programul anual de informare
a firmelor cu privire la reglementări legislative din diferite domenii de activitate, organizat în
parteneriat cu serviciile deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituţiei Prefectului Judeţul
Timiş. “Consider că PREVENȚIA este cel mai important lucru și că oferind companiilor șansa

de a sta față în față cu organul de control conduce la respectarea legii și la diminuarea sau
dispariția oricăror nereguli sau abuzuri. Rolul CCIAT de vector de business cu potențial de a
genera coeziune între mediul de afaceri și autoritățile statului conduce la conturarea unei
elite de afaceri mai puternice, fundamentată pe principii și valori etice. Realizarea unui astfel
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de dialog este absolut necesar pentru realizarea unui climat sănătos și doar prin eforturi
concertate și o mobilizare exemplară a principalilor actori politici și economici din județ se pot
contura direcții strategice convergente, favorabile unei dezvoltări social-economice
sustenabile”, a spus Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ.
Rezultat: Instituția Prefectului Județul Timiș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș vor organiza o întâlnire între Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de
Sănătate, asociațiile patronale și companiile din sectorul medical.

Târguri, expoziții, saloane: 11
Organizate de CCIAT: 7 evenimente, 260 expozanți, 900 vizitatori

Salonul Industriei Ușoare, ediția de iarnă 2022
26 - 29 ianuarie: Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș a găzduit prima ediție de iarnă
a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expozițională tradițională organizată de CCIA Timiș
de peste 25 de ani. Au participat peste 50 de companii din întreaga țară, în special
producători, care au expus spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte,
lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și
accesorii, produse cosmetice și naturiste,
parfumuri, bijuterii din aur şi argint,
gablonţuri etc. - la preţuri acceptabile pentru
toate categoriile de cumpărători. Spațiul din
exterior a întâmpinat vizitatorii cu dulciuri de
casă, produse apicole, articole de artizanat,
produse de carmangerie, sucuri naturale, alte
produse de sezon.
Salonul Industriei Ușoare, ediție de primăvară
16 - 20 martie: CCIA Timiș a organizat la Centrul Regional de Afaceri prima ediție de
primăvară a Salonului Industriei Ușoare. Au participat peste 50 de companii din țară, atât
producători cât și comercianți, care au oferit spre vânzare o gamă largă de articole de sezon:
îmbrăcăminte și lenjerie intimă, încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice,
bijuterii și gablonţuri, cadouri. Târgul de produse tradiționale din exterior și-a întâmpinat
vizitatorii cu dulciuri de casă, produse naturiste, produse apicole, produse de carmangerie,
unități de alimentație publică.
EXPO MOBILA TIMIȘOARA & GARDEN EXPO, la prima ediție 2022
24-27
martie:
Centrul
Regional de Afaceri al CCIA
Timiş a găzduit prima ediție
din acest an a EXPO MOBILA
TIMIȘOARA
expoziţie
dedicată industriei mobilei și
GARDEN EXPO - expozitie cu
vânzare de material dentrofloricol.
EXPO
MOBILA
TIMIȘOARA
a
reunit
producători și comercianți din
țară - parteneri tradiționali ai
evenimentului,
dar
și
expozanți noi din Republica
Moldova interesaţi să se promoveze pe piața timișeană, alături de dezvoltatori imobiliari,
constructori de case și studiouri de design interior. Publicul vizitator a putut admira piese de
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mobilier din lemn masiv, mobilier de clasă premium, mobilă tapițată, accesorii pentru
bucătării, dormitoare, sufragerii, livinguri - canapele și fotolii, biblioteci, saltele, mobilier și uși
de interior și exterior, decoraţiuni – ce au putut fi achiziționate pe loc sau comandate la
prețuri speciale. O noutate absolută prezentă pe piața din Timișoara este realizarea virtuală
3D și vizionarea pe loc a comenzii făcute de client, pentru ca acesta să vadă rezultatul
înainte de montare.
Desfășurată pe perimetrul exterior al Centrului Regional de Afaceri, GARDEN EXPO a reunit o
parte dintre cei mai cunoscuți specialiști în domeniul floricol și peisagistic care au oferit spre
vânzare o mare varietate de flori de sezon, pomi fructiferi, arbori și arbuști ornamentali,
conifere cât și materiale pentru amenajarea curților, grădinilor și teraselor.
Salonul Industriei Ușoare, ediție dedicată sărbătorilor pascale
13 - 17 aprilie: La solicitarea expozanților tradiționali,
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a
organizat o ediție specială dedicată Sărbătorilor Pascale.
Peste 50 de firme din întreaga țară, atât producători cât
și comercianți, au expus spre vânzare, la prețuri
promoționale, o gamă diversificată de articole de
îmbrăcăminte, tricotaje, lenjerie intimă, încălțăminte,
marochinărie, pielărie, blănărie, accesorii. Nu vor lipsi nici
produsele cosmetice şi naturiste, parfumuri, bijuterii din
aur şi argint, gablonţuri, articole de artizanat, decorațiuni
hand made, dulciuri etc. Târgul de produse tradiţionale
din exteriorul CRAFT a întâmpinat publicul vizitator cu produse specifice de Paște.
SportVest Timișoara, pledoarie pentru sport și sănătate!
3 - 5 iunie: Timișoara a fost
pentru
trei
zile
capitala
internațională a sportului, în
cadrul primei ediții din vestul țării
a SportVest, o manifestare
pentru
toate
vârstele
și
categoriile de public – copiii,
părinți sau bunici, iubitori ai
sportului
și
sportivi
de
performanță, specialiști dar și
persoane care au dorit să afle
regulile unui stil de viață sănătos.
Organizat în premieră de CCIA Timiș, SportVest a reunit producători și comercianți de
articole sportive din toate domeniile, companii care oferă servicii sau produse conexe
domeniului sportiv, săli de fitness, centre și cluburi sportive, suplimente alimentare, health
and care, articole tehnico-medicale etc., din țară și din străinătate: Ungaria, Italia. Vizitatorii
au putut asista la demonstrații de baschet, handbal, rugby, fitness, judo, karate, kick-boxing,
scrimă, box, frisbee, dar și la sesiuni de autografe ale unor reputați sportivi români. Au fost
organizate concursuri de aruncat la coș, s-au făcut clase de zumba și kangoo jumps,
antrenamente în grup de fitness și body weight.
Expoziția a fost deschisă de Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, de Vicepreședintele CCIAT,
dr. Lucian GALOȘI și de Simona AMÂNAR, stea a gimnasticii românești.

”Avem un respect deosebit fata de expozantii care au avut curajul sa vina astazi aici la prima
editie a unei manifestari inedite. Este o dubla premiera: prima ediție dedicată sportului
organizata de CCIAT, initiata si sprijinita de un membru al Colegiului de Conducere a CCIAT.
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Niciodata in 31 de ani de activitate a Camerei, nici un membru al colegiului de conducere nu
a organizat si nu a fost initiatorul unei astfel de manifestari. Imi doresc ca in anii viitori sa
continuam sa organizam SportVest, la o anvergura mult mai mare”, a spus Presedintele
CCIAT. La rândul său, Vicepreședintele CCIAT Lucian GALOȘI a declarat: ”Ideea a pornit de
la o nevoie. Aveam nevoie de pantofi sport si nu am gasit in Timisoara si atunci mi-am dat
seama că avem o gaura in zona de articole sportive palpabile in Timișoara. De aici lucrurile
au inceput sa se rostogoleasca, asa ca mie mi-a venit ideea, dar peste 90% din munca se
datoreaza colegelor mele care s-au implicat 100%. Totodata, sa nu uitam ca astazi este ziua
mondiala a ciclismului, deci este inca un motiv pentru a ne vedea aici. Si la anul vom fi din
nou aici la editia a doua”.
”Va felicit pentru aceasta initiativa, ma bucur sa fiu alaturi de colegii mei de la UVT, pentru
ca suntem o echipa si speram sa facem lucruri frumoase, colegii mei de la Liceul Sportiv
unde astazi am avut crosul olimpic, o zi frumoasa plina cu copii. Trebuie sa aducem
Timisoara acolo unde ii este locul, pe cea mai inalta treapta a podiumului pentru ca vorbim
de sport si imi doresc ca Timisoara sa fie numarul 1 din nou. Sper ca la anul sa avem si
echipament de gimnastica pentru ca imi doresc sa echipam sala de gimnastica din Timisoara,
incepul e bun si sper sa fie si mai bine la anul, si peste cativa ani sa fim si mai multi de cat
suntem acum”, a declarat Simona Amanar.

Utimele două zile au fost dedicate celor mai importanți spotivi din oraș, care s-au întrecut în
demonstrații, au dat autografe și și-au prezentat trofeele: echipa de rugby SCM Timisoara,
echipa de handbal Juniori 4 și handbaliștii de la SCM Politehnica Timisoara, foști deținători ai
Cupei României.
EXPO MOBILA TIMIȘOARA, cea de-a doua ediție 2022
9-12 iunie: Centrul Regional de Afsacreti al CCIAT a găzduit cea de-a doua ediție din acest
an a expoziţiei naţionale dedicată industriei mobilei. Expoziția a reunit producători români și
importatori recunoscuți din domeniu, interesaţi să se promoveze pe piața timișeană și să
identifice noi parteneri de afaceri. Noutatea ediției a fost Breasla Artizanilor, o comunitate de
mesteșugari care transformă cu măiestrie materialele brute în artă, prezentă cu obiecte
unicat, realizate de noua generație de meșteri artizani, pasionați de tot ceea ce înseamnă
meșteșug în cel mai nobil sens al cuvântului. Au putut fi admirate și achiziționate piese de
mobilier din lemn masiv, mobilier de clasă premium, mobilă tapițată, accesorii: bucătării,
dormitoare, sufragerii, livinguri, canapele și fotolii, biblioteci, saltele, decoraţiuni pentru
amenajările interioare şi exterioare, produse de curățenie, altele.
Salonul Industriei Ușoare, ediție de vară 2022
22 - 26 iunie: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat o la Centrul
Regional de Afaceri prima ediție de vară a Salonului Industriei Ușoare.
Au fost prezente peste 50 de companii din țară, atât producători cât și comercianți, care
oferă spre vânzare o gamă largă de articole de sezon: îmbrăcăminte și lenjerie intimă,
încălțăminte, marochinărie și accesorii, produse cosmetice, bijuterii și gablonţuri, cadouri.
Târgul de produse tradiționale din exterior a întâmpinat vizitatorii cu dulciuri de casă,
produse naturiste, produse apicole, produse de carmangerie, unități de alimentație publică.
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 Organizate în parteneriat / cu sprijinul CCIAT: 4

Târgul pentru Mirese a deschis calendarul expozițional al CCIAT pe 2022
7 - 9 ianuarie: Sala Polivalentă a
Centrului Regional de Afaceri a găzduit cel
mai mare târg de nuntă din vestul țării
care a oferit cea mai bună informare
pentru cei ce doresc să își organizeze
nunta. Târgul a reunit cei mai buni
furnizori
de
servicii
din
domeniul
evenimentelor private, pregătiți să ofere
toate serviciile pentru organizarea unei
nunți de vis: rochii de mireasă și costume de mire, decorațiuni și aranjamente florale, săli de
nunți, foto-video, altele. Cătălin Botezatu a fost prezent cu brandul de costume bărbătești
Viggo iar designer-ul spaniol Felix Ramiro a prezentat colecția noului an. Designerii de la
Valerie Mariage au făcut o surpriză mireselor dându-le șansa de a proba rochia Prințesei
Diana sau rochiile lui Kate Middleton sau Megan Markle, reproduse de designerii firmei. „Sunt

mândră că dam startul programului expozițional al Camerei de Comerț cu un eveniment
deosebit și special: Târgul pentru Mirese. Sunt prezente nume cu rezonanță în moda
națională și internațională. În calitate de gazdă, am făcut tot posibilul ca Sala Polivalentă să
fie pe măsura expozanților și a vizitatorilor. Sala care are acum un alt look a fost complet
renovată. În standul Camerei de Comerț am amenajat o masă pentru nuntă, pentru ca
vizitatorii să aleagă Centrul Regional de Afaceri, și serviciile noastre, ca loc pentru nuntă. Am
modernizat sala la standarde înalte de calitate, pentru ca astfel de evenimente să se
desfășoare într-un cadru deosebit„, a spus Președintele CCIA Timiș.
Bookfest Timișoara 2022

31 martie: Prezentă la ceremonia
de inaugurare a celei de-a 9-a ediții
a BOOKFEST Timișoara, alături de
Primarul Municipiului Timișoara,
Dominic Fritz, Președintele CCIA
Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a spus: „Este

o onoare să scrii cărţi, dar este o
onoare să fii cititor. De aceea, sunt
mândră că istoria cărții se rescrie an
de an la Timişoara, care devine
astfel pentru 4 zile capitala cărții, iar
Centrul Regional de Afaceri al CCIA
Timiș locul unde se reunește „lumea
bună a cărții”, locul de întâlnire a
iubitorilor de carte cu autorii, dar și cu personalități marcante ale literaturii și culturii
românești. Aș dori să felicit și totodată să mulțumesc pentru strădanie organizatorului
evenimentului: Asociaţia Editorilor din România, prin persoana dlui Director Executiv Mihai
MITRICĂ. Aceleași sincere mulțumiri și felicitări Primăriei Municipiului Timișoara – finanțator
al proiectulului Bookfest Timișoara prin Centrul de Proiecte, partenerilor tradiționali:
Biblioteca Județeană Timiș și Universitatea de Vest și partenerilor media. Și nu în ultimul
rând, celor peste 40 dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți autori ai momentului, editori și
distribuitori de carte din Timișoara și din România. (...) Astăzi, lectura nu mai înseamnă doar
plăcere și timp liber. E o formă de supraviețuire. E un zid de apărare, este un mod în care
poți alege să-ți construiești lumea”.
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Târgul Imobiliar Timișoara 2022
1 aprilie: Prezentă la conferința de
deschidere a celei de-a 4-a ediții a
Târgului Imobiliar Timișoara, alături de
Primarul Municipiului Timișoara, Dominic
Fritz, Vicepreședintele Consiliului Județean
Timiș, Alexandru Proteasa, Subprefectul
Județului Timiș, Sorin Ionescu, și a
expozanților, Președintele CCIAT, Florica
CHIRIȚĂ, a spus:„Suntem mândri să

găzduim, în casă nouă, cea de-a 4-a ediție
a unui eveniment de referință pentru
sectorul imobiliar din vestul țării și nu numai. Târgul Imobiliar Timișoara a devenit deja un
brand de renume național, bucurându-se de admirația și încrederea publicului, este locul
ideal în care companii de top din domeniul imobiliar se pot prezenta într-un cadru dedicat, iar
cei aflați în căutarea unei noi locuințe își pot găsi casa visurilor. Doresc să felicit și să
mulțumesc organizatorului evenimentului: redacțiile tion, Agenda și PubliTim, cât si dnei
Director Anca Pavel Bucșa, pentru alegerea Centrului Regional de Afaceri ca și gazdă a
evenimentului cât și pentru încrederea acordată CCIA Timiș în calitate de colaborator.
Adresez aceleași sincere felicitări expozanților, colaboratorilor și partenerilor media. (....).
Profit de această ocazie pentru vă informa că în ceea ce privește domeniul construcțiilor, în
cursul anului trecut au fost emise 3822 de autorizații de construcție pentru clădiri
rezidențiale, cu 540 mai multe decât în 2020 – cifre care plasează Județul Timiș pe locul doi
la nivel național”.
EZOTERIC FEST
20-22 mai: Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș
a găzduit, în premieră, cea de-a XXIV-a ediție a
EZOTERIC Fest, organizată de Expo Timișoara
Internațional în parteneriat cu CCIAT. Au fost prezenți
peste 60 de expozanți și conferențiari din întreaga
țară, iar în standuri s-au regăsit produse naturiste,
servicii
specifice
terapiilor
alternative
și
complementare, literatură de specialitate. Totodată,
au avut loc consultații gratuite, demonstrații, masaje,
conferințe tematice. ,Invitatul special al ediției a fost
gen.dr.Emil Străinu, care a avut lansare de carte, sesiuni de autografe și a participat la
deschiderea oficială a expoziției, alături de Darius Georgiu, Vicepreședinte CCIA Timiș și
Vladimir Culea, Director Expo Timișoara Internațional.

Cursuri de formare profesională: 24 cursuri, 170 participanți
Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIA Timiș a organizat 24 de cursuri, din
care 15 autorizate de către Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș.
La aceste cursuri au participat 170 persoane din care 17 provenite din firme membre ale
CCIAT care au beneficiat de 10% reducere.
Cursuri organizate: Responsabil de Mediu, Arhivar, Manager de Proiect, Inspector/Referent
Resurse Umane, Expert Achiziții Publice, Contabil, Specialist în Managementul Deșeurilor,
Inspector în Domeniul Sănătății și Securității în Muncă (SSM), Responsabil cu Protecția
Datelor cu Caracter Personal .
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Proiecte cu finanțare națională și europeană
A. Proiecte finalizate: 1
Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest (încheiat
în 17 februarie 2022, printr-o conferință de presă)
Parteneri: CCIA Timiș, partener coordonator; Universitatea Politehnica Timișoara și S.C.
Expert Consulting SRL - parteneri.
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Durata: 19 decembrie 2019 - 20 februarie 2022
Obiectiv: Facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională care să
conducă la îmbunătățirea statutului profesional și a condițiilor de muncă și, în consecință, la
creșterea competitivității firmelor.
Grup țintă: Angajați din IMM-uri din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea în unul din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia
Naţională pentru Competitivitate) și SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și
Inovare 2021-2027).
Rezultate:
 404 angajați din IMM-uri au urmat programele de formare profesională, din care 154
de absolvenți ai cursurilor furnizate de CCIAT;
 40 de firme (din care 36 IMM-uri) au beneficiat de asistență în elaborarea planurilor
de instruire a angajaților;
 1 studiu de piață regional privitor la nevoia de instruire a personalului din IMM-uri.

B. Proiecte în derulare: 6

FPC VEST- Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe
piața muncii în Regiunea Vest
Parteneri:Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - lider de parteneriat; Art Forest
Company SRL - partener
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Obiectiv: Dezvoltarea carierei angajaților și îmbunătățirea competențelor profesionale prin
participarea la cursuri de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.
Grup țintă: Angajați, inclusiv persoane fizice autorizate/PFA și întreprinderi individuale/i.i, cu
domiciliul într-unul din cele 4 județe ale Regiuni Vest, cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani.
Furnizare de calificare pentru plus valoare
Parteneri: Eurojobs – lider de proiect; CCIAT - partener
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Grup țintă: Persoane din Regiunea Vest, cu un nivel scazut de calificare, adulti din zone
rurale defavorizate, persoanele cu varsta de peste 40 ani.
Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin imbunatatirea competentelor profesionale prin
participarea la programele de formare profesionala continua a 651 persoane din Regiunea
Vest.
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EIT CLIMATE KIC
CCIA Timiș este partener oficial în România al Programului
EIT Climate KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de
inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice.
Acțiuni derulate:
Înscrieri la sesiunea 2022 a sub-programelor:
 EIT Climate-KIC Journey - cea mai mare școală de
vară de inovație și antreprenoriat din Europa care
reunește tineri și profesioniști din întreaga lume;
 EIT Climate-KIC Pioneers into Practice - program
educațional cu componentă de mobilitate care oferă
experiență în tranziția către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon, printr-o combinație de învățare bazată pe practică și
ateliere de lucru;
 EIT Climate-KIC Accelerator - program al UE concentrat pe impactul schimbărilor
climatice și promovarea de soluții și tehnologii inovatoare în domeniul energiei curate;
 EIT Climate Launchpad - cea mai mare competiție de idei inovatoare în domeniul
“clean technology”.
Conferința Smart City
27 ianuarie: La invitația Primăriei Municipului Timișoara, Cristina Bădulescu - coordonator
Hub EIT Climate-KIC a participat la Conferința on-line SMART CITY de prezentare și
dezbatere a conținutului viitoarei Strategii de Smart City și Transformare Digitală pentru
Timișoara 2022-2022. Cei peste 100 de stakeholderi din cadrul administrației locale și
naționale, din sectoarele academic și de cercetare- dezvoltare, reprezentanți ai societății
civile, mediului de afaceri și diplomatic, experți internaționali de profil din Singapore, Irlanda,
Ungaria și Olanda vor putea contribui la următoarea consultare referitoare la conținutul
propus al strategiei. În acest sens, CCIAT și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la
implementarea strategiei, bazată pe colaborare și parteneriat cu profesioniști, organizații și
cetățeni.
REBOOST - A Boost for Rural Lignite Regions
Finanțare: Program EIT Climate KIC INNOVATION ECOSYSTEMS
Parteneriat: Consorțiu format dintr-o echipă transdisciplinară
Obiectiv general: Sprijinirea entităților interesate din trei regiuni carbonifere europene de
lignit (Lusatia în Germania, Konin în Polonia și Gorj în România) în tranziția de la actuala
dependență economică ridicată de cărbune la un viitor cu emisii reduse de carbon.
WESTERN BALKAN CIRCULAR AND INNOVATION - BEACONS
Finanțare: EIT Climate-KIC prin Programul Cross European Ecosystems
Parteneri: Institutul pentru Climă, Mediu și Energie Wuppertal (Germania), Cleantech
Bulgaria, CCIA Timiș, Camera de Comert și Industrie a Serbiei, Centrul de Cercetare și
Inovare în Informatică, Comunicare și Tehnologii Atena (Grecia), Cirekon Belgrad.
Obiectiv general: Construirea unui ecosistem transnațional în regiunea balcanică destinat
punerii în aplicare a inovării circulare în afaceri și creării de piețe circulare.
INIȚIATIVĂ COMUNĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Finanţare: Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020
Parteneriat:
- Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Szeged - leader de proiect
- Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa,
- Episcopia Romano-Catolică Szeged-Cenad,
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- Agenția de Dezvoltare Regională și Eurointegrare Homokhát,
- Consiliul Județean Timiș
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.
Obiectiv general: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în regiunea
transfrontalieră România-Ungaria, prin crearea condițiilor favorabile pentru o piață a muncii
echilibrată pe termen lung.
Acțiuni derulate:
Prima ediție a Târgului de Carieră JEDI
12 aprilie, Szeged: CCIA Timiş a organizat prima ediție
a Târgului transfrontalier de locuri de muncă JEDI, la
care au participat cu stand angajatori din județul Timiș.
Aceștia au avut oportunitatea de a-și prezenta oferta de
locuri de muncă și de a discuta cu potențiali angajați.
Totodată, au vizitat Târgul persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă din zona transfrontalieră, atât din
Ungaria cât și din România, din județele Timiș și Arad.
Seminar interactiv dedicat mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră
28 aprilie: CCIA Timiș a organizat seminarul interactiv cu titlul: Mobilitatea forței de muncă

în regiunea transfrontalieră România-Ungaria. Noutăți. Tendințe. Provocări. Aspecte practice.

Seminarul a vizat informarea cu privire la cadrul legal, noutăți și trenduri pe piața forței de
muncă de ambele părți ale frontierei, respectiv: evoluția regimului de lucru spre telemuncă
sau sistem hibrid, lupta pentru talente și creșterea numărului de oportunități de muncă,
oportunitățile viitorului, inflație și salarii etc. A fost prezentată și Rețeaua EURES și
oportunitățile pentru muncitorii români. Seminarul a fost susținut de Cristina Bădulescu –
manager de proiect CCIAT, Dragoș Ghelban - Managing Partner Catalyst Solutions, av.
Claudiu Feraru, Ildiko Járai – consilier EURES, Dept. pentru Ocuparea Forței de Muncă
Csongrad-Csanád. Au participat reprezentanți de instituții și organizații din domeniul forței de
muncă, fiscal, asistență socială din România - județele Timiș și Arad și din Ungaria - județul
Csongrad-Csanád.
A doua ediție a Târgului de Carieră JEDI
19 mai, Timișoara: CCIA Timiș a organizat la Centrul
Regional de Afaceri cel de-al 2-lea Târg de carieră JEDI.
Evenimentul s-a adresat firmelor ce se confruntă cu lipsa
forței de muncă și a personalului calificat și sunt interesate
de a angaja personal, entități/instituții care activează în
domeniul ocupării și încadrării persoanelor pe piața muncii.
Companii din județele Timiș, Arad și Csongrád-Csanád au
beneficiat de standuri gratuite unde au purtat discuții cu
potențiali angajați care s-au putut orienta pe piața forței
de muncă actuale, au completat CV-uri și au pus întrebări.

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme / Servicii oferite de
Biroul Asistență Societăți Comerciale și Biroul Consilierului Juridic
- Eliberare certificate de origine pentru export: 909
- Consultanță în relația cu ONRC: înfiinţări societăţi comerciale/ mențiuni etc.
- Emitere avize de forță majoră: 1 (în procesare)
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Activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT

CCIAT a continuat să promoveze importanța soluționării rapide a litigiilor prin instituția
arbitrajului, susținând importanța includerii clauzei compromisorii în toate contractele
comerciale.

Participare CCIAT ca invitat la acțiuni organizate de terți: 3
18 mai, NH Hotel – Eveniment de promovare a potențialului
turistic din Serbia, urmat de întâlniri bilaterale între agențiile
de turism din Serbia și cele din Județul Timiș. Evenimentul a
fost organizat de Consulatul General al Serbiei la Timișoara și
de Organizația Națională de Turism din Serbia.
Participare: Laura Barbu, consultant cameral.

24 mai, Colegiul de Artă Ion Vidu – Prezentare de
proiect acompaniată muzical și recepție, cu ocazia vizitei
de afaceri la Timișoara a Prim-ministrului Landului
Turingia, dl. Bodo RAMELOW, în calitate de Președinte
al Bundesratului.
Participare: Stana Stoianov – Director DREMA, Cristina
Coroian – Director cabinet .
2 iunie – Președintele CCIAT, Florica CHIRIȚĂ, a
participat la festivitatea de premiere a primei etape a
campionatului național Women Rally 2022, desfășurată în
cadrul dineului organizat la Casa Auto Timisoara. Alături
de Președintele CCIAT, au luat cuvântul Cosmin Tabără,
viceprimar al municipiului Timișoara, Liviu Anton, director
general Casa Auto Timișoara și Laura Savu, organizator
Women Rally. Evenimentul a fost susținut de Trofeul Casa
Auto Timişoara.

Evenimente de anvergură găzduite de Centrul Regional de Afaceri






Conferința imobiliare REMAX - martie 2022
Campionatul Național de Dans Sportiv – aprilie 2022
Congres medical de Gastroenterologie Dr. Sporea – iunie 2022
Ședința Colegiului Consilierilor Juridici Timiș
Eveniment Centrul de Radioterapie AMETHYST Timișoara – iunie 2022

Material elaborat de Rodica OLINIC, Consilier Relații Publice
30 iunie 2022
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