Anul 2017,

în fapte,

cifre

și imagini...

prin prisma Axelor strategice aprobate pentru perioada 2014 - 2021:
A 1˂Servicii˃ CCIAT – Facilitator de creștere economică, competitivitate, inovare;
A 2. ˂Reprezentarea˃ CCIAT-Contributor major la îmbunătățirea infrastructurii
de afaceri, dezvoltarea de politici economice regionale de coeziune;
A 3 .˂Organizaţia˃ CCIAT–Organizaţie stabilă și durabilă a mediului de afaceri
din Regiunea Vest.
***

Pentru cele 600 firme membre și pentru comunitatea de afaceri,
CCIAT .....

a organizat cel mai important eveniment de business al anului:
Gala Excelenţei în Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș 2016

27 octombrie 2017 – Cea de-a 24 ediție a Topului Firmelor din Județul Timiș a stat sub
semnul premierelor, căci realizările Timișoarei și-au pus amprenta și asupra CCIA Timiș,
marcându-i destinul și viitorul.
Din 28.764 firme care au depus bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar trecut, 8.520 au
îndeplinit criteriile de eligibilitate. Dintre acestea, au fost evidențiate 1.767 firme care au
reușit să se claseze pe locurile I, II și III, pe 7 domenii, grupe de activitate şi 5 clase de
mărime. 110 firme care s-au clasat pe primele trei locuri în ultimii șapte ani, au fost distinse
cu Trofeul de Excelenţă. Topul Instituţiilor de Învăţământ Superior a consfinţit locul pe care
cele 4 universităţi de stat timișene le deţin în elita învăţământului academic românesc.
Sub același semn al premierelor, CCIA Timiș a acordat premii speciale, pentru realizări de
excepție. Au fost acordate Trofeul de Excelență în Afaceri (Zoppas Industries Romania,
Profi Rom Food); Trofeul de Excelență pentru Competitivitate Investițională (COCACOLA HBC Romania, VOX Technology Park); Trofeul de Excelență “Climate Kic schimbă
destine” (Asociați a GREEN EDU CARE); Trofeul de Excelență pentru Cultură (Teatrul
Național Timișoara); Trofeul de Excelență pentru Sport (Clubul de Rugby TIMIȘOARA
SARACENS); Trofeul de Excelență INVEST IN TIMIȘ (STADA HEMOFARM, AUTO
SCHUNN; International Health I.H., HELLA Romania); Trofeul de Excelență pentru
recunoaştere internaţională (Apa AUR’A); „Ștafeta generațiilor – Cheia succesului”
(PROSPERO SRL).
Evenimentul a reunit peste 800 de participanţi – reprezentanţi ai mediului de afaceri,
administrația publică, instituții și servicii deconcentrate din teritoriu, magistrați, oficiali ai
misiunilor diplomatice în România, universități, instituţii de cultură, asociaţii de afaceri,
camere de comerț din țară și străinătate, colaboratori şi parteneri ai CCIA Timiş.
Un număr de 547 de companii din Județul Timiș s-au clasat pe locurile 1-10 în
Topul Național, din care 108 sunt firme membre ale CCIAT.
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CCIAT .....
a organizat 3 evenimente, premieră în sistemul cameral românesc:
29 martie 2017 - Firmele italiene față în față cu instituțiile publice

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Camera de Comerț Italiană pentru
România, sub egida Ambasadei Italiei la București, au organizat un eveniment în cadrul
căreia peste 100 de firme italiene din județul Timiș au stat față în față cu reprezentanți ai
administrației publice locale și au primit informații referitoare la legislația națională în
vigoare, pentru a preveni încălcarea legii și sancțiunile ce decurg din aceasta.
11 iulie 2017 - Conferire titlu de Membru de Onoare oficialilor administrației
publice locale și mediului academic din județul Timiș
În cadrul conferinței de presă de bilanț al activității pe Semestrul I, CCIA Timiș a conferit
titlul de Membru de Onoare unor personalități ale administrației publice locale și ale mediului
academic din județul Timiș, în semn de apreciere a spiritului de conlucrare în relația cu
organizația camerală și implicarea în realizarea proiectelor destinate mediului de afaceri.
Au primit diplome și insigne de aur Prefectul Județului Timiș, Președintele Consiliului
Județean Timis, Primarul Municipiului Timișoara și rectorii a trei universități de stat din
Timșoara: Universitatea Politehnica, Universitatea de Vest și Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară a Banatului. Aceștia se alătură astfel celor 127 membri de onoare ai
CCIAT – personalități marcante ale vieții economice, politice, academice și diploma tice din
țară și străinătate.

23 noiembrie 2017 - Gala Antreprenorilor Italieni din Timiș
Camera de Comerț Italiană pentru România în colaborare cu CCIAT, sub înaltul patronaj al
Ambasadei Italiei în România, au organizat Gala Antreprenorilor Italieni din Timiș , în
contextul în care Italia îşi menține de peste zece ani poziția de principal investitor în
România și este unul din principalii investitori străini din Județul Timiș.
Au fost premiate 30 de companii italiene din 6 domenii de activitate, firma cu Cea mai
mare cifră de afaceri; Cel mai mare exportator; Cel mai mare angajator; Cel mai
promițător brand; Cea mai importantă evoluție investițională; Resurse Umane.
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Evenimentul s-a bucurat de prezența noului Ambasador al Italiei în România, E.S. Domnul
Marco GIUNGI, aflat la prima sa deplasare în teritoriu, la Timișoara.
„Este un fel de celebrare a celor mai buni dintre cei buni, dacă pot să spun așa. Avem o
importantă prezență a firmelor italiene în județul Timiș, sunt peste 3.400 de companii din
Italia în regiune și în jur de 25.000 de companii în întreaga țară. Este premiată performanța
celor mai importante companii”, a declarat înaltul diplomat.
CCIAT .....
s-a preocupat de găsirea de soluții viabile la criza forței de muncă:
4 mai 2017 – Soluții concrete pentru criza forței de muncă din județul Timiș
Masa rotundă a fost organizată în contextul disponibilizării de către Complexul Energetic
Oltenia și Complexul Energetic Hunedoara a peste 2.400 de angajați cu experiență în meserii
deficitare pe piața muncii timișene. Cei peste 90 de participanți - firme românești și străine,
agenții de recrutare a forței de
muncă, asociații de specialiști
RU, și-au arătat interesul de a
de
muncă
absorbi
forța
disponibilizată.
În
urma
respective
deplasării în județele
pentru întâlniri cu oamenii, una
din problemele ridicate de
aceștia a fost dificultatea de a
găsi locuințe și modalități de
integrare în comunitate a
familiile lor, locuri de muncă
pentru soții, grădiniță/școală
pentru copii.
10 octombrie 2017 - Soluții
pentru rezolvarea crizei forței de muncă prin facilități și servicii de cazare
Întâlnirea de lucru între angajatorii locali care se confruntă cu lipsa forței de muncă și
administrația publică locală a avut ca obiectiv găsirea de soluții viabile privind lipsa sau
insuficiența spațiilor de cazare, prin schimbarea destinației unor clădiri dezafectate sau prin
construirea de locuințe sociale pe terenuri luate în concesiune sau prin parteneriate de tip
public-privat. În urma discuțiilor, au rezultat și câteva propuneri concrete de modificare a
legislației în vigoare, care urmau a fi prezentate reprezentanților mediului politic timișean în
Parlamentul României, în data de 23 noiembrie a.c., în cadrul unui eveniment cu tema:
“Fluidizarea investițiilor locale prin modificări legislative, în atenția Parlamentarilor de Timiș”.
Evenimentul a fost amânat pentru luna ianuarie 2018.
Nr. total de participanți la cele 5 evenimente: 1.230
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CCIAT .....
a derulat un amplu program de informare şi instruire a firmelor cu privire la
reglementări europene și naţionale (în colaborare cu serviciile publice deconcentrate din
teritoriu): 8 seminarii, 750 de participanți.


21 februarie 2017: Schimbări legislative în fiscalitate și contabilitate - Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.



28 februarie 2017: Noutăți legislative din domeniul agriculturii; Campania de
primire cerere unică. Plăţi
directe 2017. Oportunităţi de
finanţare în cadrul PNDR 2014–
2020
-Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara,
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură Timiș. Partener:
UniCredit Bank.



2 martie 2017: Ultimele noutăți legislative din domeniul construcțiilor și
urbanismului - Inspectoratul
Regional în Construcţii Vest
Timișoara, Consiliul Judeţean
Timiş,
Primăria
Municipiului
Timişoara, Direcția Judeţeană
pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional, Ordinul Arhitecţilor din
România – Filiala Teritorială
Timiş.



15 martie 2017: Legislaţia muncii şi
sănătăţii şi siguranţei în muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş.



28 martie 2017: Noutăţi legislative în domeniul securităţii la incendii şi
protecţiei civile - Inspectoratul
pentru Situații de Urgență “Banat” al
Județului Timiș, Consiliul Județean
Timiș,
Primăria
Municipiului
/
Timișoara
Biroul
Autorizare
Activități Comerciale și Gestiune
Spații Publicitare.
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10 aprilie 2017: Prevenirea și combaterea încălcării normelor pr ivind
siguranța alimentelor și protecția consumatorului. Asigurarea unui climat
corespunzător de ordine și siguranță publică. P revederile Ordinului 119/2014
și
Ordinului
Ministerului
Sănătății 1030/2009. Comerțul
ocazional - Inspectoratul de Poliție
al Județului Timiș / Serviciul
Investigarea
Criminalității
Economice,
Direcția
Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor
Timiș,
Comisariatul
Regional
pentru
Protecția
Consumatorului
Regiunea
Vest,
Direcția de Sănătate Publică Timiș.



20
aprilie
2017:
Aplicarea
vămuirii centralizate la nivel
naţional; Operatorul economic
autorizat
(AEO).
Aplicarea
simplificărilor
în
declararea
mărfurilor.
Beneficiile
aduse
companiilor de AEO FORUM Direcţia Regională Vamală Timişoara,
AEO FORUM – partener eveniment.



21 septembrie 2017 – Plata defalcată a Taxei pe Valoare Adăugată / split TVA
- Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Timişoara.

CCIAT .....
a organizat evenimente de informare pe tematici de interes (în colaborare cu
terți): 9 acțiuni, peste 900 participanți
 30 martie 2017: Dosarul prețurilor de transfer, aspecte teoretice și practice.
Oportunități de finanțare nerambursabilă
- Rödl & Partner România.
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11 mai 2017: Sesiune de marketing digital
- Agenția de marketing Online Hub.



18 mai 2017: Masă rotundă pe tema turismului transfrontalier România-Serbia
Turistică
a
Organizația
Vojvodinei, Camera de Comerț și
Industrie Vojvodina.



28 iunie 2017: Noile reglementări
referitoare
la
protectia
datelor
personale.
Regulamentul
privind
Protecția Generală a Datelor
- Biroul de avocați Galu&Partners.



27 septembrie 2017: Sesiune de informare în domeniul e-commerce
- DHL Express România, Camera de Comerţ Britanico-Română, Asociaţia Naţională a
Antreprenorilor din România.



26 octombrie 2017: Abordări recente ale Agenţiei Europene pentru Securitate
şi Sănătate în Muncă în domeniul SSM & politicile companiilor din România
privind managementul vârstei” - Punct Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate
şi Sănătate în Muncă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, Societatea de consultanță în domeniul
securităţii și sănătăţii în muncă S.C. Sirdan S.R.L.
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16 noiembrie 2017 - Workshop „ACTIV în lupta împotriva contrabandei și
contrafacerii” - Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul”, cu sprijinul
Instituției Prefectului Județul Timiș, Consiliului Județean Timiș și C CIAT (Locație: Palatul
Administrativ).



23 noiembrie 2017 – Seminar-dezbatere „Elaborarea documentului de politică
industrială a României” - Ministerul Economiei, Inno Consult, CCIAT.

8 decembrie 2017 – Seminar “Regulamentul de Protecție a Datelor cu
Caracter Personal” - Camera de Comerț Britanico -Română (BRCC), Moore Stephens
KSC.
***
CCIAT...
a promovat internaţionalizarea firmelor și afacerilor, prin:
 Misiuni economice și parteneriate de afaceri: 14 evenimente, 178 firme
participante
 2 - 5 februarie 2017 – Misiune economică de vizitare a Târgului Internațional
de Mobilă FURNEX Cairo.
Cele 3 firme timișene au beneficiat de o serie de facilități și
gratuități oferite de Consiliul Egiptean pentru Exportul de
Mobilă, prin Ambasada Republicii Arabe Egipt în România.
Misiunea economică s-a născut urmarea vizitei la
CCIAT, în data de 23 noiembrie 2016, a E.S. Abd El
Rahman A. Raouf, Ministru pentru Afaceri Economice și Comerciale al Ambasadei
Republicii Egipt la București, când diplomatul egiptean a lansat firmelor timișene
invitația de a vizita FURNEX Egypt 2017 în condiții preferențiale.


Misiuni economice în Grecia organizate prin Programul «Hosted Buyers»
Cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, CCIAT a organizat participarea firmelor timișene,
în calitate de vizitator, la următoarele expoziții:
 2 – 5 februarie 2017: Târgul Internaţional de păsări şi animale ZOOTECHNIA,
Salonic - 1 firmă;
 10 – 13 februarie 2017: Târgul Internaţional „HORECA, Atena – 4 firme;
 2 – 5 martie 2017: Târgul Internațional de Materiale pentru Construcții
INFACOMA, Salonic – 6 firme.


9 – 12 martie 2017: Schimb de experiență și bune practici la Budapesta
3 firme timișene din domeniul brutărie-patiserie, membre ale Secțiunii Agralim, au vizitat
o fabrică de pâine, cofetării, restaurante, firme de catering și organizatori de evenimente.
Delegația de afaceri a fost condusă de dna Florica CHIRIȚĂ, Director General CCIAT.



4 – 7 aprilie 2017: Misiune economică de vizitare a Salone Internazionale del
Mobile Milano. Delegația de afaceri timișeană a fost formată din reprezentanți a 11
firme de profil și a fost condusă de Directorul General al CCIAT, dna Florica CHIRIȚĂ.



15 mai 2017: Misiune economică de
vizitare a Târgului Internațional de
Agricultură Novi Sad, ediția a 84-a.
Delegația timișeană a fost formată din 12 firme
și 10 reprezentanți ai mass media.
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31 mai – 2 iunie 2017: Misiune economică de vizitare a CHINA SMART EXPO
Budapesta.
Au participat 20 de firme
din judțele Timiș, Arad,
Giurgiu și Olt.
Conform graficului propus
de organizatori (Central
European
Trade
&
Logistics
Cooperation
Zone), fiecare firmă a
avut minim două întâlniri
„B2B”.



28 august – 4 septembrie 2017: Misiune economică multisectorială în Grecia
O delegație de afaceri formată din 20 de firme membre ale CCIAT au participat la o
misiune economică multisectorială la Salonic. Programul a cuprins o întâlnire cu
conducerea Camerei de Comerț și Industrie Salonic și a Centrului Expozițional Hellexpo.
Discuțiile au vizat consolidarea colaborării interinstituționale, organizarea la Timișoara a
unui parteneriat de afaceri greco-român și o prezentare a serviciilor Hellexpo, în vederea
atragerii unui număr cât mai mare de expozanți și vizitatori români la manifestări
expoziționale găzduite de Hellexpo. Delegația a fost condusă de Directorul General al
CCIAT, Florica CHIRIȚĂ.



19 – 25 septembrie 2017: Schimb de
experiență și bune practici în Portugalia
Programul a cuprins întâlniri de afaceri la Camera de
Comerț și Industrie Lisabona și o întâlnire cu E.S.
Ioana BIVOLARU, Ambasorul României în Republica
Portugheză. Membrii delegației au apreciat

informațiile primite care să conducă la parteneriate de afaceri viabile și promovarea
ofertei de produse timișene pe piața portugheză. Delegatia a fost formată din membrii
Colegiului de Conducere a CCIAT și firme membre.
S-a convenit asupra organizării în 2018, cu sprijinul Ambasadei României în
Portugalia, a unui eveniment B2B la Porto.
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29 octombrie – 5 decembrie 2017: Misiune economică la Tel Aviv
Delegația de afaceri formată din reprezentanți ai 17 firme timișene, condusă de
Directorul General al CCIAT a avut o întâlnire cu conducerea Federației Camerelor de
Comerț din Israel, unde au fost prezentate oportunități de colaborare inter-instituțională,
în beneficiul comunitații de afaceri din cele două țări. Programul a cuprins și întâlniri și
vizite la firme din zona Tel-Aviv interesate de a face afaceri cu România.



20 noiembrie – 1 decembrie 2017: Misiune economică în SUA
CCIAT a organizat participarea a 13 firme timișene la o misiune economică multisectorială
în Statele Unite ale Americii, la New York, Las Vegas și Los Angeles.
În Las Vegas, a fost vizitată expoziția International Auto Show, unul din cele mai
importante evenimente expoziționale de profil din lume. Cu sprijinul Consulatelor
Generale ale României de la New York și Los Angeles au avut loc întâlniri pe domenii de
interes, la care au participat firme americane interesate în a face afaceri cu omologii
timișeni și reprezentanți ai Camerei de Comerț Româno-Americane din New York.



29 noiembrie – 3 decembrie 2017: Misiune economică in Ungaria și Austria
Cele 26 de firme timișene au avut întâlniri de afaceri prestabilite, pe domenii de
activitate. Au fost vizitate și Târgurile de Crăciun de la Budapesta și Viena.

 Parteneriate de afaceri la CCIAT
3 octombrie 2017: Parteneriat de afaceri româno-sârb
CCIAT în colaborare cu CCI a Provinciei Voivodina
au
organizat
un
parteneriat
de
afaceri
multisectorial. Delegația sârbă a fost formată din
reprezentanți a 15 firme din domeniile industrie și
comerț, al căror interes comun a fost de a stabili
colaborări de lungă durată cu parteneri din județul
Timiș, în vederea distribuirii și comercializării
produselor sârbești pe piața din România. La
discuțiile bilaterale au fost prezente 10 firme
timișene din domeniile de interes.
Evenimentul face parte din agenda de activități pentru Semestrul II 2017,
stabilită prin Acordul de Colaborare încheiat la Timișoara, în data de 20 aprilie
2017.
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 Târguri, expoziții: 15 manifestări, 700 expozanți, peste 66.000 vizitatori
22 - 26 februarie 2017: SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE, ediția de primăvară
Cea de-a 31-a ediție a reunit 67 de firme din 29 de localități din România.
Nr. vizitatori: 8000.
24- 26 martie 2017: SALONUL MIRILOR
CCIA Timiș și RAYNA DECOR au organizat cea
de-a 5-a ediție a Salonului Mirilor ce a reunit 80
de expozanți de talie internațională . Standul cu
200 de rochii de mireasă la prețul unic de 1.000
de lei și programul ”Mărită -ți Rochia” au fost
apreciate de cei peste 2500 vizitatori.

31 martie – 2 aprilie 2017: Salonul Internaţional de Vinuri VINVEST
S.C. VINVEST în colaborare cu CCIA
Timiș și Asociația Degustărilor din
România au organizat cea de-a 14-a
ediție a Salonului Internaţional de
Vinuri „VINVEST”.
Au fost prezenţi 26 producători de vin şi
10 furnizori de servicii conexe. VINVEST
2017 a avut un amplu program conex
constând în degustări de vin și
preparate
gastronomice,
tombole,
lansări de carte, conferințe tematice.

4 – 6 mai 2017: STOMATIM EXPO
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat în premieră STOMATIM EXPO–
ediția 1, dedicată produselor și echipamentelor de tehnică medicală stomatologică.
Au participat 10 firme din țară și din străinătate.
18 – 21 mai 2017: UNIVERSUL CASEI TALE & EXPO MOBILA
Cea de-a 6-a ediţie a expoziţiei specializată
în
construcţii,
mobilier,
decorațiuni,
și
exterioare
a reunit 35
amenajări interioare
expozanți,
producători,
distribuitori,
reprezentanţe
ale
unor
companii
internaţionale din România care au prezentat
o gamă largă de produse, sisteme şi
tehnologii de avangardă în ceea ce priveşte
construcţia, mobilarea și amenajarea spaţiilor
interioare şi exterioare.
Nr. vizitatori: peste 2500.
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24 - 28 mai 2017: SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE, ediția de vară
Timp de cinci zile, 64 de firme
din întreaga țară - producători și
comercianți, au expus spre
vânzare o gamă largă de
produse de sezon.
Nr. vizitatori: peste 6000.

26 – 28 mai 2017: BANAT AGRALIM, expoziția
cu număr record de vizitatori
Peste 14.000 de persoane au vizitat cea de-a 15-a
ediție a expoziției cu participare internațională BANAT
AGRALIM.
Nr. expozanți: 150

13 – 17 septembrie 2017: SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE, ediția de toamnă

Calendarul expozițional al CCIA Timiș pe Semestrul II s-a deschis cu ediția de toamnă a
Salonului Industriei Ușoare . Timp de cinci zile, 67 de expozanți - producători și comercianți
din întreaga țară au oferit publicului larg, la prețuri accesibile de producător, o gamă variată
de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru copii, marochinărie, piele-blănuri,
articole de lenjerie, bijuterii și accesorii, cosmetice, produse naturiste.
Nr. vizitatori: peste 8000.
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2 – 5 noiembrie 2017: EXPO MOBILA TIMIȘOARA
Cea de-a 3-a ediție a expoziţiei naţionale de mobilă a reunit 30 de producători din întreaga
țară cu mobilier de bucătării, livinguri, dormitoare, sufragerii, holuri, mobilier de grădină.
Expozanții au oferit celor peste 5000 de vizitatori prețuri uni ce de producător.
Nr. vizitatori: peste 5000.

22 – 26 noiembrie 2017: SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE, ediția de iarnă
Cea de-a 34–a ediție a SIU a adus în standuri peste 70 de expozanți din întreaga țară care
au expus spre vânzare o gamă largă de produse de sezon.
Nr. vizitatori: peste 10.000.
13 – 17 decembrie 2017: SERBAREA CRĂCIUNULUI
Ultimul eveniment expozițional al anului, SERBAREA CRĂCIUNULUI - expoziție cu vânzare în
cadrul căruia fiecare vizitator a putut găsit cadoul perfect de Moș Nicolae sau Moș Crăciun.
Timp de cinci zile, peste 60 de firme, comercianți și mici producători, au expus produse de
sezon: confecţii pentru femei, bărbaţi și copii, jucării, confecţii din piele, blănuri,
încălţăminte, articole de marochinărie, bijuterii, cosmetice, produse alimentare, dulciuri de
casă, textile, decoraţiuni și aranjamente pentru masa de sărbători.
Nr. vizitatori: peste 5000.
***
CCIAT ......
a promovat interesele economice ale comunităţii de afaceri locale în cadrul
întâlnirilor cu reprezentanţi ai corpului diplomatic, camere de comerț și
asociații de afaceri străine, camere de comerț bilaterale: 13 vizite, 4
convenții de colaborare.
CCIAT dorește să întârească relațiile economice cu Belgia
22 februarie 2017 - Aflată în prima sa vizită la
Timișoara, Atașatul economic și comercial al
Ambasadei Belgiei în România, Anne DEFOURNY,
a avut o întâlnire cu Directorul General al CCIAT și
cu președinții Secțiunilor de Industrii, Electro și IT,
Construcții, Comerț -Turism-Transport.

Ambasadorul Rusiei, în prima vizită oficială la CCIA Timiș
29 martie 2017 - Ambasadorul Federaţiei
Ruse în România, E.S. Valery KUZMIN, s-a
aflat la Timişoara, unde s-a întâlnit cu
conducerea CCIAT și cu oameni de afaceri
timișeni.
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Întâlnirea s-a născut urmarea vizitei la CCIAT, în 06.12.2016, a Dl. Lukin
Alexander, consilier al Ambasadei Federației Ruse la București , ce a avut ca scop
revitalizarea colaborării între CCIAT și Federația Rusă. „Întâlnirea cu mediul de
afaceri a fost una pozitivă (...). Ne bucurăm că domnul ambasador a înţeles că la Camera de
Comerţ din Timiș nu se fac doar vizite protocolare, cu o strângere de mână sau o poză, ci
înseamnă o agendă de lucru. În urma discuţiilor, s-a născut ideea unei misiuni economice la
Moscova şi Sankt Peterburg, unde vor participa şi reprezentanţii ambasadei. Sperăm ca în
acest fel numărul investitorilor cu capital rusesc să crească, în condițiile în care oameni de
afaceri din Timiș, împreună cu reprezentanții CCIAT vor participa la această misiune
economică. Excelența Sa a promis că va face tot ce îi stă în putință ca acolo să găsim firme
interesate să vină și în România să investească”, a declarat Florica CHIRIȚĂ, Director General
Misiunea economică de documentare la Moscova și Sankt Petersburg (programată
în octombrie a.c.) a fost amânată pentru 2018.
Protocol de colaborare între CCIAT și Camera de Comerț și Industrie Vojvodina
20 aprilie 2017 – CCIA Timiș a primit
vizita unei delegații din Provincia
Vojvodina cu care a semnat un Acord de
Colaborare. Delegația sârbă a fost
condusă
de
Boško
Vučurević,
Președintele
Camerei
de
Comerț
Vojvodina. Prin acest Acord, cele două
organizații camerale își propun o
colaborare îndelungată, cu beneficii
pentru comunitășile de afaceri din cele două regiuni.
Conform agendei de lucru convenite, în luna septembrie 2017, la CCIAT a avut loc
un parteneriat de afaceri multisectorial.
CCIAT și Camera de Comerț Britanico -Româna au semnat un Acord de Colaborare
20 aprilie 2017 – Camera de Comerț Britanico-Română și Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Timiș au semnat un Acord de Colaborare care oferă cadrul instituțional de
cooperare destinat promovării comerțului și investițiilor între Marea Britanie și România –
județul Timiș. Acțiunea a fost prilejuită de deschiderea oficială a Biroului Regional Timișoara
al Camerei de Comerț Britanico-Română, cel de-al doilea din țara noastră după Cluj-Napoca,
în prezența HMA Paul Brummell, Ambasadorul Mar ii Britanii în România.

Acord de Colaborare între CCIAT şi Camera de Comerţ Bulgaro-Română
20 aprilie 2017 - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a semnat un acord de
colaborare cu Camera de Comerţ Bulgaro-Română, menit să amplifice relațiile economice
dintre cele două țări.
Urmarea semnării acestui document, în data de 7 iulie a.c., CCIAT a primit vizita
dnei Eleonora Ivanova - Președintele CCI Bulgaro-Română, care a avut ca scop
pregătirea participării firmelor bulgare la BANAT AGRALIM 2018 și a unui
eveniment B2B în domeniul agriculturii.
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Vizita la CCIAT a Ambasadorului Republicii Slovenia în România
25 aprilie 2017 - Ambasadorul
Republicii Slovenia în România, E.S.
Michael
Zupančič,
a
fost
oaspetele CCIAT, unde s-a întâlnit cu
Directorul General al CCIAT, doamna
Florica Chiriţă. Discuțiile au vizat
îmbunătăţirea climatului economic și
a schimburilor comerciale dintre cele
două ţări, cât și a relațiilor de afaceri
între Slovenia și județul Timiș.
“Judeţul Timiş este un judeţ de
succes. Cifrele vorbesc de la sine. Pe
partea economică sunt cifre chiar semnificative, iar rata şomajului este una foarte modestă.
Aceste statistici sunt dovada muncii oamenilor de aici, atât a administraţiei publice cât şi a
oamenilor de afaceri. Doresc să mulţumesc doamnei director general şi întregii echipe de la
Camera de Comerţ pentru că mi-au făcut o prezentare foarte detaliată a economiei judeţului
Timiş şi a felului în care se pot face afaceri. Am schimbat informaţii utile în obiectivul nostru
comun de a creşte numărul de firme cu capital sloven din judeţul Timiş”, a declarat
jurnaliștilor E.S. Ambasadorul Republicii Slovenia în România.
Cele două părți au stabilit o agendă de lucru pentru perioada următoare, sens în
care CCIAT a propus organizarea unui eveniment economic și cultural complex,
sub genericul Zilele Slovene la Timișoara.
CCIAT a primit vizita Ambasadorului Republicii Belarus
24 mai 2017 - Ambasadorul
Republicii Belarus în România,
E.S. Andrei GRINKEVICH, aflat
într-o vizită oficială în Județul
Timiș, a avut o întâlnire cu
și
cu
conducerea
CCIAT
reprezentanți ai mediului de
afaceri.
„Sunt încântat că sunt aici pentru
a mă întâlni cu oficiali ai județului
Timiș și cu reprezentanți ai
mediului de afaceri. Am avut o
discuție interesantă și în același timp provocatoare cu directorul general al CCIAT. Am fost de
acord amândoi că există un mare potențial de colaborare între țările noastre, în foarte multe
domenii de activitare, chiar am și convenit câțiva pași pentru ca această colaborare să
funcționeze, pași care ne vor duce spre rezultate concrete. Eu asigur CCIAT de întregul
suport al Ambasadei și al țării pe care o reprezint”, a declarat presei ambasadorul Republicii
Belarus.
Cele două părți au stabilit o agendă de lucru care cuprinde: Organizarea unei
misiuni economice în Belarus; Organizarea unui parteneriat de afaceri la Timișoara;
Participarea firmelor din Belarus la expozițiile CCIAT; Organizarea zilelor Belarusului
în Timișoara; Testarea interesului real al companiilor timișene pentru piața din
Belarus, pentru identificarea unor nișe reale de colaborare.
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Noi perspective de colaborare ale Județului Timiș cu Israel
25 mai 2017 - Președintele Consiliului
Județean Timiș, Călin DOBRA și Directorul
General al CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, au
avut, la Palatul Administrativ, o întrevedere
cu atașatul economic și comercial al
Ambasadei Israelului la București, Matan
SAFRAN și cu Președintele Camerei de
Comerț și Industrie România-Israel, Călin
COȘAR.
“Dorim să organizăm împreună misiuni
economice, să atragem firme să participe la
târguri și expoziții atât la Timișoara cât și în
Israel. Totodată, vă lansez invitația de a
organiza la Centrul Regional de Afaceri un
Forum Economic româno-israelian, în care să
abordăm domenii de interes: agricultură,
comerț, turism balnear”, a spus Florica
CHIRIȚĂ.
În parteneriat cu Camera de Comerț și
Industrie România-Israel, CCIAT a organizat în cursul lunii noiembrie 2017 o
misiune economică în Tel Aviv.
La Timișoara s-a deschis Consulatul
Onorific al Mexicului
29 mai 2017 - Directorul General al CCIA
Timiș a participat la deschiderea oficială a
Consulatului Onorific al Mexicului la
Timișoara , în prezența E.S. Arturo TREJO,
Ambasador al Statelor Unite Mexicane în
România.
“Ne bucură foarte mult că Guvernul Statelor
Mexicane împreună cu Excelența Sa
Ambasadorul Mexicului au dorit să deschidă
un Consulat Onorific la Timișoara. Acest
lucru se face prin domnul dr. Adrian Bădescu. Este membru al Camerei de Comerț, de foarte
mulți ani, are o firmă care șase ani de zile a primit Trofeul de Excelență ”, a declarat
Directorul General CCIAT.
În perioada noiembrie-decembrie a.c., Consulatul Onorific al Mexicului în
Timișoara, cu sprijinul CCIAT, a organizat o m isiune economică în Mexic.
Vizita la CCIAT a reprezentanților Ambasadei Macedoniei în România
16 iunie 2017 - Directorul General al CCIA Timiș, doamna Florica CHIRIȚĂ, s-a întîlnit la
sediul CCIAT cu doamna Natasha NIKOLOVA, Însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Republicii
Macedonia în România. Discuțiile au vizat organizarea unei misiuni economice timișene la
Skopje dublată de vizitarea unui târg cât și vizitarea de către delegații de afaceri din
Macedonia a expozițiilor organizate de CCIAT, in condiții prefențiale.
Directorul General al CCIAT a propus stabilirea unei legături solide cu Ambasada Macedoniei
și cu camere de comerț din Macedonia, în vederea atragerii reciproce de investitori.
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CCIAT a fost invitată să participe la deschiderea Cobsulatului Oniorific al Republicii la
Timișoara din 8 septembrie a.c, de Ziua Națională a Macedoniei.
Vizita la CCIAT a Ambasadorul Irlandei în România
26 iunie 2017 – Directorul
General al CCIA Timiș s-a întîlnit cu
E.S. Ambasadorul Irlandei în
România, Domnul Derek FEELY,
însoțit de noul Atașa t Comercial al
Ambasadei, Liviu Buzilă și de
Tiarnán Ó hAimhirgín, Președinte al
Asociației de Afaceri RomâniaIrlanda.
Vizita se înscrie într-o acțiune mai
amplă de cunoaștere a zonelor
economice ale României, de
încurajare și susținere a investițiilor
irlandeze în România și de
identificare a unor oportunități concrete de cooperare economică .
”Este prima vizită în județul Timiș, scopul principal este identificare oportunităților de
parteneriat comercial între companii din județ și companii irlandeze. În contextul Brexit-ului
este de subliniat importanța României și a celorlalte țări din UE pentru Irlanda, pentru că
Irlanda este mai puternic afectată de rezultatul Brexit-ului decât alte țări, având în vedere
conexiunile puternice, dar orice dificultate presupune și oportunități, iar faptul că a fost
numit un atașat comercial în cadrul Ambasadei indică clar intenția Irlandei de a stimula și
dezvolta relațiile comerciale și de investiții cu România, având în vedere potențialul de
creștere enorm dintre cele două țări”, a declarat E.S. Domnul Derek FEELY.
Agenda de lucru pentru 2018 cuprinde organizarea la Timișoara a unui eveniment
economic și cultural cu ocazia Zilei Naționale a Irlandei (în 17 martie).
Vizita la CCIA Timiș a delegației ministeriale din Macedonia
8 septembrie 2017 – Cu prilejul inaugurării la Timișoara a Consulatului Onorific al
Republicii Macedonia, o delegație condusă de Arta TOCI, Ministru Adjunct al Afacerilor
Externe din Republica Macedonia s-a întâlnit cu conducerea CCIA Timiș. Din delegație au
făcut parte oficiali ai Ministerului și ai Ambasadei Republicii Macedonia la București, dl.
Aurelian Gogulescu, Consul Onorific al Republicii Macedonia la Ploiești și Președinte al CCI
Prahova și Pavel Dupța, noul Consul Onorific investit al Macedoniei la Timișoara.
Întâlnirea a avut ca scop realizarea unei mai bune cunoașteri și identificarea de noi
oportunităț i de cooperare și de extindere a celor existente. Au fost discutate aspecte privind
stimularea schimburilor comerciale bilaterale, a exporturilor și investițiilor reciproce, cu
prioritate în domeniul turismului. De asemenea, discuțiile au vizat colaborările viitoare,
organizarea de misiuni economice, parteneriate de afaceri, participarea la târguri și expoziții
în Republica Macedonia și respectiv în România.
Cu sprijinul Ambasadei Republicii Macedonia la București și al Consulatului
Onorific al Macedoniei la Timișoara, CCIAT va organiza în 2018 o misiune
economică la Skopje.
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Ambasadorul Argentinei în vizită la CCIAT
5 decembrie 2017 - E.S. Dl. Felipe Guillermo Alvarez de Toledo, Ambasadorul Argentinei
în România, aflat în vizită oficială în Județul Timiș, s-a întâlnit cu reprezentanți ai conducerii
CCIAT și membri ai Colegiului de
Conducere, Președinții Secțiunilor
de Industrii și respectiv Comerț Turism-Transport.
În debutul întrevederii, diplomatul
argentinian a făcut o prezentare
succintă a economiei Republicii
Argentina, cât și a relației bilaterală
cu România, descrisă ca fiind foarte
bună. Legăturile tradiționale de
prietenie și cooperare constituie o
premisă
pentru
exploatarea
potențialului de cooperare în toate
domeniile, la care se adaugă un
cadru juridic solid care favorizează
promovarea comerțului, economiei,
investițiilor, științei și tehnologiei, culturii și educației. În plus, acordurile în vigoare între cele
două țări, inclusiv cel ce urmează a fi semnat la Bruxelles privind comerțul Argentinei cu
țările UE, contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale. A fost subliniat interesul pentru
cooperare în următoarele sectoare: agricultură, tehnologie agricolă, energie regenerabilă,
industria auto, tehnologia informației.
„Trebuie să spun că sunt foarte încrezător că relațiile bilaterale dintre Argentina și România
vor continua să crească și să se consolideze în viitorul apropiat”, a declarat înaltul diplomat.
Având în vedere cele discutate, CCIAT a propus participarea cu stand colectiv a
firmelor argentiniene la BANAT AGRALIM (8-10 iunie 2018) și organizarea unui
parteneriat de afaceri în domeniul agriculturii și indust riei alimentare.
Convenții de colaborare interinstituționale încheiate : 4
1. CCIAT – Camera de Comerț și Industrie Italiană pentru România
29 martie 2017, Timișoara / CRAFT – în cadrul evenimentului „Firmele italiene
întâlnesc instituțiile statului”
2. CCIAT – Camera de Comerț și Industrie Vojvodina
20 aprilie 2017, Timișoara / sediul CCIAT
3. CCIAT – Camera de Comerț Britanico-Română (BRCC)
20 aprilie 2017, Timișoara / sediul BRCC – cu prilejul deschiderii oficiale a Biroului
Regional Timișoara al BRCC
4. CCIAT – Camera de Comerț și Industrie Bulgaria -România
20 aprilie 2017.
***
CCIAT ......
a promovat dezvoltarea economică durabilă și inteligentă în cadrul
entităţilor în care este membru fondator şi / sau membru:
 Colegiul de Conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie a României;
 Consiliul Consultativ Economic al Primăriei Municipiului Timișoara;
- Participare Octavian Culda, Director Dept. Programe la întâlnire din 22 februarie
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Grupul Consultativ ONG al Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
Grupul de lucru pentru modernizarea administrației publice la nivelul județul ui Timiș
(Ordin nr. 656 / 06.09.2017 al Prefectului de Timiș);
Comisia mixtă pentru rechiziţii de bunuri şi prestări servicii de interes public a
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională
Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Timiș;
Asociaţia “Timişoara, capitală culturală europeană”;
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş (AMET);
Asociația Camerelor de Comerț Dunărene (plan european);
Consiliul Consultativ Regional pentru Antreprenoriat (Ordinul Ministrului
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1535/07.11.2017 privind
înființarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional și aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței acestuia.)

CCIAT ......
a participat în calitate de invitat la:
o Întâlniri de lucru ale entităților în care este membru
o Acțiuni organizate de terți :
3 martie – Conferința “Timișoara destinație turistică în 2021” . Organizator: Asociația
Clusterul de Turism BANAT; Participare: Octavian Culda; Locație: CRAFT
14 martie - Conferința: „România, al 2-lea deceniu în UE - Provocări – Oportunități –
Priorități”. Organizator: Universitatea de Vest Timișoara; Participare: Octavian Culda, Director
Dept. Programe. Locație: sediul UVT.
8 iunie - Prezentare “Oportunități de turism în Serbia”. Organizator: Organizația de Turism a
Serbiei. Participare: Stana Stoianov - referent specialitate DRE, Rodica Olinic – consilier
Relații Publice. Locație: Timișoara, Restaurant Lloyd.
9 iunie - Dezbatere „Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2012: Oportunitate de
dezvoltare locală și regională” . Organizator: Asociația Timișoara, Capitală Culturală
Europeană. Participare: Mădălin Vasiu, consilier juridic. Locație: Teatrul Național Timișoara;
12-13 septembrie, Bruxelles – Licitați e europeană pentru organizarea la Timișoara, în
2019, a conferinței ITS EUROPE. Participare: Erwin Chavilli, consilier afaceri europene;
7-8 noiembrie – Întâlnire Grupul Ecumenic, “Integritatea în sfera politică”, București,
Palatul Parlamentului. Participare: Florica Chiriță, Director General, Erwin Chavilli, consilier
afaceri europene;
22 noiembrie – Seminar regional „Împreună pentru dezvoltarea durabilă”. Organizator:
Secretariatul General al Guvernului României / Dept. pentru Dezvoltare Durabilă. Loca ție:
Timișoara, Palatul Administrativ. Participare: Erwin Chavilli, consilier afaceri europene.
-Participare la 2 acțiuni organizate de Academia de Advocacy pe tema crizei forței de muncă.
o Aniversări firme/instituții, inaugurări obiective, altele
25 aprilie - Aniversare 25 ani de activitate Stada Hemofarm SRL;
30 iunie - Inaugurare linie de producție Coca Cola HBC / Fabrica din Timișoara;
5 octombrie - Aniversare 5 ani de la înființare a Comitetului Director al Universității
Politehnica Timișoara;
13 noiembrie - Aniversare 20 ani de activitate a autorității de concurență. Consiliul
Concurenței a acordat CCIAT Diploma de Excelență;
21 noiembrie - Aniversare 20 ani de Cooperare Regională DKMT, Novi Sad. CCIAT a primit
Plachetă Aniversară.
***
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CCIAT, prin Dept. Programe de Dezvoltare, Finanțare și Consultanță,....
a furnizat servicii pentru dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile și fonduri naționale alocate de la bugetul de stat:
o Consultanță: studii de fezabilitate, planuri de afaceri, asistență în elaborarea de
raportări tehnice și financiare, asistență și consultanță în scop ul derulării achizițiilor.
o Proiecte pentru terți: 7 (scrise, depuse și/sau aflate în evaluare)
o Proiecte aflate în etapa de precontractare (implementare începând cu 2018):
 SIA VEST - Suport pentru Inițiative Antreprenoriale
Program finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneri: CCIAT – leader de proiect; GAPA - partener
 Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea
Vest - Start Smart
Program finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneri: Universitatea de Vest – leader de proiect; CCIAT – partener.
o Proiecte aflate în etapa de evaluare:
 STAS - STrategii Antreprenoriale adaptate la Schimbare
Program finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneriat: CCIAT – leader de proiect
 Fii un student pregătit pentru jobul dorit - Start Job!
Program finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneriat: Universitatea de Vest – leader de proiect; CCIAT – partener.
 Traditions2citizens - Improving cooperation between citizens in the
counties of Timiș and Csongrad
Program finanțare: Interreg România – Ungaria
Parteneriat: CCIAT – leader de proiect; Primăria Buziaș, Primaria Kistelek parteneri
 Increasing institutional capacity for the cross-border area public
institutions through cultural promoters - Support 2 Communities
Program finanțare: Interreg România – Ungaria
Parteneriat: CCIAT – leader de proiect; Primăria Buziaș, Primaria Kistelek –
parteneri.
o Proiecte în derulare:

 CLIMATE KIC - cel mai mare
parteneriat public-privat de inovare din
Europa concentrat asupra schimbărilor
climatice.
În calitate de unic partener oficial în
România al Programului CLIMATE KIC,
în cadrul a 4 sub-programe, CCIAT a
derulat următoarele activități:
 Climate-KIC Journey - cea mai
mare școală de vară din Europa de
inovație și antreprenoriat
care
tineri,
studenți
și
reunește
profesioniști din întreaga lume și
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pune la dispoziție instrumentele necesare pentru ca tinerii să se ralieze efortului
global de a găsi soluții la schimbările climatice și pentru a deveni antreprenori .
Pioneers into Practice - program educațional cu o componentă de mobilitate care
oferă experților din domenii legate de schimbările climatice o experiență în tranziț ia
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printr-o combinație de
învățare bazată pe practică și ateliere de lucru. „Pionierii” au luat parte la:
o 2 workshop-uri organizate la CCIAT: 16 - 18 mai; 6 - 7 noiembrie 2017;
o 1 worshop internaționa l la Utrecht, 23 -24 noiembrie 2017.
ClimateLaunchPad - cea mai mare competiție de idei în domeniul “clean
technology” organizată în România de CCIAT, cu scopul de a atrage potențialul de
tehnologii inovative din Europa și de a crea oportunități pentru inovatori, în vederea
atenuării efectelor schimbărilor climatice. Acțiuni organizate:
o 19 - 20 iunie 2017 - Bootcamp intensiv susținut de lectori internaționali
avizați ClimateLaunchpad la care au participat 8 echipe din România;
o 22 august 2017 - Finala naţională ClimateLaunchPad. Din cele 6 echipe
care și-au prezentat ideile inovatoare, juriul format din specialişti în economie
şi afaceri a desemnat cele trei echipe câştigătoare ale României: Locul I –
Teodor Vintilă cu SWEET CIRCULAR REFINERY, Locul II – Voicu Stănese cu
PLANTONICA şi Locul III – Răzvan Andrei Vasiu cu BIOSHADE, care au
reprezentat România la finala europeană de la Limassol (Cipru).

o 17-18 octombrie 2017 – Cele trei echipe câștigătoare ale competiției
naționale au participat la Limassol la finala competiţiei internaționale de idei
ClimateLaunchPad.
Climate-Kic Accelerator - cel mai mare accelerator „cleantech” din Europa pentru stagiile
inițiale ale startup-urilor, axat pe pregătirea tinerilor pentru primii investitori și clienți și
pentru dimensionarea corectă a afacerii. Sprijinul financiar este în valoare de 15.000 euro.
Cele 7 echipe selectate au participat la sesiuni de coaching și formare profesională,
mentorat,networking și 2 bootcamp-uri intensive la Frankfurt (4 – 6 octombrie 2017) și
Lisabona (9 – 12 noiembrie 2017).
CLIMATHON 2017
27 octombrie 2017 – CCIAT în colaborare cu Asociația Banat IT au organizat pentru a
doua oară în România un maraton de 24 ore desfășurat concomitent în 120 de orașe ale
lumii, cu tema: „Assessing and dealing with climate footprint: from individual to
city scale”.
30 octombrie 2017 – CCIAT a participat la Climate Innovation Summit Milano.
Informații suplimentare la tel. 0372-185286, e-mail: cbadulescu@cciat.ro, Cristina Bădulescu – coordonator
CLIMATE KIC / CCIAT.
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 Rețea pentru mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră
Finanțare: Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia
Parteneri: Camera de Comerț și Industrie a Serbiei prin Camera Regională Kikinda partener coordonator, CCIA Timiș, Primăria Orașului Kikinda.
Durata de implementare: 15 luni
Grup țintă: Personal neocupat din zona transfrontalieră, cu precădere persoane din
grupurile defavorizate (persoane cu vârsta peste 50 de ani, tineri, femei); Companii care au
dificultăți în găsirea forței de muncă necesare; Instituții din domeniul economiei și educației.
Acțiuni derulate:
25 iulie 2017, Kikinda - Conferința oficială de lansare a Proiectului
27 iulie 2017, Timișoara – Conferința de lansare a Proiectului
Au participat partenerii de
proiect, reprezentanți ai
conducerii
instituțiilor
publice și organizațiilor din
domeniul forței de muncă
din județul Timiș (ITM,
AJOFM, Serviciul pentru
de
Imigrări),
agenții
recrutare, firme, persoane
din grupul țintă.
24 octombrie 2017 Târg de job-uri la Kikinda

Au participat 17 companii timișene care se
confruntă cu lipsa forței de muncă și sunt
interesate să angajeze personal din Republica
Serbia cât și reprezentanți ai ITM și AJOFM.
Târgul de joburi a fost vizitat de peste 300 de
persoane neocupate și șomeri din zona
Kikinda. În ziua anterioară târgului, a fost
creată Rețeau Labor-Net.
Informați suplimentare tel. 0372 185 285, e-mail:
cmirea@cciat.ro, Cosmina Mirea – coordonator proiect
CCIAT.

o Proiecte finalizate în 2017:
 IEE - Intelligence Energy EuropeSupport and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance – STEEEP (martie 2017).
Partener Coordonator: EUROCHAMBRES
Obiectiv: Furnizarea de servicii de training pentru măsurarea, gestionarea, analiza
comparativă și monitorizarea consumului de energie totală în 600 de IMM-uri din 9 țări
diferite ale UE.
***
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CCIAT ......
a sprijinit iniţiativele antreprenoriale pentru crearea şi dezvoltarea de noi
firme, prin servicii oferite de:
o Biroul Asistență Societăți Comerciale
- 3000 certificate de origine pentru export (creștere peste 120% vs 2016))
- 145 firme au beneficiat de consultanță și intermedieri înfiinţări societăţi
comerciale.
o Centrul Zonal de Standardizare
- peste 200 standarde vândute, 60 clienți.
o Centrul Regional pentru Promovarea Protecției Proprietății Industriale
- 27 firme au primit consultanţă şi asistenţă pentru completarea cererilor de
protecţie a mărcii
- Participare la conferința europeană PATLIB, Munchen, 2-5 mai 2017
- Participare la Salonul de Inventică „Traian Vuia”, Timișoara, 7-10 iunie 2017.
CCIAT ......
a organizat o gamă largă de cursuri de formare profesională:
- 63 cursuri, din care 50 cursuri acreditate ANC și 13 cursuri neacreditate;
- 682 cursanți, din care 142 persoane provenite de la firme membre CCIAT care au
beneficiat de 10% reducere.
Cursuri acreditate ANC: Auditor în domeniul Calităț ii (3 serii), Responsabil de Mediu (6 serii),
Arhivar (3 serii), Manager Proiect (5 serii), Expert Accesare Fonduri Structurale (4 serii),
Inspector/Referent ResurseUmane (5 serii), Manager Resurse Umane (2 serii), Formator (4
serii), Expert Achiziții Publice (5 serii), Contabil (3 serie), Agent Imobiliar (2 serii),
Competențe Ant reprenoriale (1 serie), Specialist în Managementul Deșeurilor (4 serii),
Inspector în domeniul Sănătății și Securității în Muncă (1 serie), Consilier de orientare privind
cariera (2 serii), Competențe informatice (1 serie), Gestionar depozit (2 serii).
Cursuri neacreditate: Prim Ajutor (2 serii), INTRASTAT (1 serie), Instruire Lege 98/2016 (2
serii), Utilizare S.E.A.P. (4 serii), Control Intern Managerial SCIM (2 serii).
Cursuri de succes (acreditate ANC): Expert achiziții publice, Manager de proiect, Arhivar,
Inspector RU, Specialist în Managementul Deșeurilor, Responsabil Mediu.
Cursul GESTIONAR DEPOZIT, acreditat în 2017, este un curs nou în zona de vest.

***
CCIAT ......
a valorificat în mod eficient și profesionist Centrul Regional de Afaceri:
50 evenimente, 45.250 persoane
Evenimente organizate cu CCIAT co-organizator
 Expoziții: Salonul Mirilor, VINVEST, Salonul de Carte BOOKFEST.

22



Alte evenimente: Congres de implantologie Bredent Medical România “4th Forum:
SKY fast & fixed meets SKYonic”.

Evenimente organizate de terți
 Târguri și expoziții : Târg pentru Mirese, Târgul de Turism, Târgul Angajatorilor de
Top, Târg de imobiliare, Târgul universităților,,RIUF’’; Brands 4 Friends.
 Conferințe, congrese, prezentări de firmă, întâlniri, evenimente corporate:
Conferința Color Advertising; Intâlnire Dali Group; Conferința Health Media; Eveniment
CONTINENTAL; Conferința Versa PulsMedia (2 ediții); Congres de Stomatologie;
Eveniment Kaufland; Conferința Medicală de Laborator; Congres de Ginecologie;
Conferința BANAT IT; Petrecere de Crăciun pentru copii MAHLE; Congres de Ortopedie;
Conferinta ATELIERE FĂRĂ BARIERE; Conferința Societatea Româno -Germană de
Obstetrică și Ginecologie, ed. a XIII-a Timișoara; Prezentare firmă LR Beauty & Health;
Prezentare firmă Heart&Soul; conferințe religioase.
CCIAT ......
a dezvoltat activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prin
atragerea de noi clienţi şi menţinerea portofoliului de clienţi existenţi: 50.800 înscrieri
(creștere de 8,25% față de 2016).
CCIAT ......
a dezvoltat 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 contractele comerciale.
În 2017, activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT a crescut cu 20% față de anul
precedent.
CCIAT ......
a diversificat activitatea TIP–COMPETECH, departament CCIAT înființat î n cadrul
Proiectului CASE – Competențe Antreprenoriale SocialE, care a vizat integrarea persoanelor
din grupurile defavorizate pe piața muncii.
TIP-COMPETECT este specializat în producția de materiale publicitare, promoționale, printing,
design digital:
 Grafică publicitară și design digital (cataloage de prezentare, mape, pliante, broşuri,
afişe, postere, autocolante de interior și exterior, agende, calendare etc.);
 Printuri de mari dimensiuni (panouri publicitare, bannere, mesh-uri, roll-upuri, afișe
mari/litere volumetrice, casete luminoase, totem-uri, înscripționări auto, decorări
magazine/vitrine, sablare geamuri, tapet personalizat, tablouri canvas personalizate);
 Diverse materiale promoționale personalizate (tricouri, șepci, umbrele, genți, c ăni și
farfurii, mousepad-uri etc.).
CCIAT....
a continuat preocuparea pentru pregătirea tinerilor pentru piaţa muncii,
prin:
 Organizarea de stagii de practică și voluntariat pentru studenți;
 Stimularea și promovarea inovării și cercetării, pregătire antreprenorială (Programul
CLIMATE KIC).
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CCIAT ......
a realizat informarea sistematică a membrilor CCIAT și a mediului de
afaceri prin:
 Mass-media
 145 comunicate de presă
 16 conferinţe de presă (din care 2 de bilanț)
 7 declarații de presă
 2 vizite de presă (Târgul de Agricultură Novi Sad, China Smart Expo Budapesta)
 1430 articole în presa contractată + 7 suplimente CCIAT
- scrisă (on-line / tipărită): Banatul Azi, Banatul Meu, deBanat, Gazeta din Vest,
Nyugati Jelen, Observator de Timiș, Ofensiva Economico-Financiară, Opinia
Timișoarei, PressAlert, tion.ro, Ziua de Vest.
- 120 știri TELE EUROPA NOVA
 70 articole în alte publicații locale/naționale: Adevărul, Agerpres, Media Fax, Oficial
Media, Renașterea Bănățeană, Timpolis, Redeșteptarea Lugoj, Provincialul,
Transilvania Business, publicații din jud. Gorj și Hunedoara, publicații de specialitate
(Revista Ferma, AgroInfo);
 Prezență regulată în e-infoBusiness al CCIR (lunar), Buletin Oficial al CCIR
(trimestrial);
 85 știri în presa video și audio: PRO TV Timișoara (spot -uri), Antena 1 (spot), TVR
Timișoara (contract Topul Firmelor), DIGI 24 Timișoara; Radio România Timișoara,
Radio România Actualități, Radio România Reșița; Antena Satelor ; PRO FM, Europa
FM (contacte /expoziție).
 15 participări la emisiuni TV: Ora Regiunii + Știri + Regional Cafe / TVR Timișoara,
Radiografii sociale / Tele Europa Nova; Opinia Timișoarei; PressAlert; Sud Vest TV /
Emisiunea A.I (re)sursa.
 Business Media – newsletter săptămânal transmis firmelor-membre cu titlu gratuit.
 Facebook CCIAT.
 Site CCIAT: 1.253.294 accesări.
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Material elaborat de Rodica Olinic, Consilier Relații Publice
15 decembrie 2017
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