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                                         Anul 2015, semestrul I în fapte şi cifre....                  
prin prisma Axelor strategice aprobate pentru perioada 2014 – 2021  
 
A1. Servicii CCIAT – Facilitator de creştere economică, competitivitate, inovare 
 
CCIAT ...... 
  A derulat un amplu şi complex program de informare şi instruire a firmelor cu 
privire la reglementări europene şi naţionale în diferite sectoare de activitate, în colaborare 
cu Instituţia Prefectului Judeţul Timiş şi serviciile deconcentrate din teritoriu (Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Timiş, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia Regională de Statistică, altele); 
Primăria Municipiului Timişoara (Direcţia de Urbanism, Direcţia de Mediu), Consiliul 
Judeţean Timiş (Direcţia de Urbanism, altele); AJOFM, Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 
organisme regionale intermediare (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul 
Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, ADETIM, OTIMMC), ministere de resort 
(Ministerul Finanţelor Publice), organizaţii de creditare şi bănci, firme de consultanţă, 
organizaţii economice locale şi naţionale (Colegiul Naţional pentru Protecţia 
Consumatorilor Europeni, Institutul Naţional de Statistică, Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizati din România, Asociaţia Internaţională de Fiscalitate, Ordinul 
Arhitecţilor din România); universităţi (Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, 
USAMVB), în domenii de interes pentru firme: siguranţa produselor (26 – 27.02 – 
Confernţă de informare în scopul asigurării disponibilităţii informaţiilor referitoare la 
siguranţa produselor), modificări legislative în domeniul fiscal (27 – 28.02 – Contabilitatea 
şi fiscalitatea la început de an 2015; 06.03 – Noul Cod Fiscal – Măsuri de relaxare fiscală; 

18.03 – Închiderea anului fiscal 2014 – Ultimele noutăți privind impozitele, taxele şi 
contribuţiile sociale reglementate de Codul Fiscal; 14.05 – Inspecţii fiscale efectuate de 
funcţionarii fondului pentru mediu. Măsuri de conformare a agenţilor economici. Aspecte 
teoretice şi practice. Sancţiuni aplicabile, comerţ exterior (14.05 – Curs INTRASTAT), 
agricultură ecologică (21 – 24.03 – Curs acreditat de agricultură ecologică pentru operator 
în ferme ecologice mixte), eficienţa energetică, planul urbanistic general (08.05 – 
simpozion Planul Urbanistic General. Eficienţă şi Reabilitare. ORIZONT 2020), securitate 
fizică (17.05 – Analiza de risc la securitatea fizică), finanţări naţionale şi europene 
(Oportuniţăţi de finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020) 
– 11 evenimente, peste 600 de participanţi. 
 
  A promovat internaţionalizarea firmelor şi afacerilor, prin:  
a) dinamizarea relaţiilor de colaborare cu camerele de comerţ din Serbia şi Ungaria: 
participarea firmelor maghiare şi sârbeşti la expoziţiile organizate de CCIAT (Salonul 
Industriei Uşoare, Universul Casei Tale); parteneriat de afaceri româno-maghiar / Universul 
Casei Tale); activităţi în cadrul proiectelor transfrontaliere România-Serbia (10 workshop-
uri în cadrul proiectului MADE IN BANAT);   
b) organizarea a 4 misiuni economice cu participare la manifestări expoziţionale sectoriale, 
parteneriate de afaceri şi întâlniri B2B:  
- 29-30 ianuarie 2015 – misiune economică la Budapesta de vizitare a 4 expoziţii din 
domeniile agricol, viniviticol şi peisagistică, cu participarea a 8 firme timişene,  
- 26 februarie – 01 martie / 23 – 25 aprilie 2015: Vizita a 5 firme membre ale CCIAT la 
Târgul Internaţional de Industrie Alimentară DETROP 2015 şi Târgul Internaţional de Vinuri 
OENOS 2015 / Târgul Internaţional de Fructe şi Legume FRESKON 2015 – Salonic 
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(Grecia) (în  cadrul programului «Hosted Buyer Program» susţinut şi finanţat de Guvernul 
Elen)  
- 2 – 7 iunie 2015: Misiune economică în Regiunea Toscana, Italia. Cele 15 firme timişene 
au participat la un program profesional care a cuprins întâlniri bilaterale cu firme din 
Florenţa şi Sienna. 
c) organizarea a 2 manifestări expoziţionale: SALONUL INDUSTRIEI UŞOARE ed. de 
primăvară, 26 februarie – 1 martie 2015 (40 expozanţi), UNIVERSUL CASEI TALE, 7 – 10 
mai 2015 (50 expozanţi). 
 
  A sprijinit iniţiativele antreprenoriale pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme, 
prin servicii oferite de:  
- Biroul asistenţă societăţi comerciale – servicii de intermediere înfiinţări societăţi 
comerciale / întreprinderi individuale/ persoane fizice autorizate (120); eliberare certificate 
de origine pentru export (432); avizare documente comerciale pentru export (95), 
intermedieri acte ORC Timiş (80). Rezultat notabil: firma Johnson Control Fabrics situată în 
topul exportatorilor din judeţul Timiş a solicitat cel mai mare număr de certificate de origine 
la export;      
-  Centrul Zonal de Standardizare: 49 standarde vândute 
- Centrul Regional pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale: consultanţă 
primară şi asistenţă pentru completarea cererilor de protecţie a mărcii pentru un număr de 
18 firme.  
 
  A susţinut şi promovat activitatea de cercetare şi inovare a firmelor prin Centrul 
de Informare Tehnologică CIT–COMPETECH (reacreditat pentru o perioadă de 5 ani) ca 
entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, prin servicii de consultanţă, studii 
de fezabilitate, planuri de afaceri, memorii tehnice, planuri de investiţii, studii de piaţă, 
cereri de finanţare.   
CIT–COMPETECH:  

- Gestionare proiecte de investiţii pentru companii în valoare de 6 milioane euro; 

- Elaborare 4 proiecte de finanţare nerambursabilă pentru start-up-uri;  

- Implicare în realizarea a 2 proiecte finanţate prin programele Intereg Europe, respectiv 

Intereg IV C în domeniul agro food (LIGHTE, SELFSTARTER) 

  A organizat 17 cursuri de formare şi perfecţionare profesională, din care 15 
cursuri acreditate de ANC, la care au participat  204 cursanţi, din care 49 membri CCIAT. 
Cursuri de succes / reluate la solicitare: Curs de arhivar, Curs agent imobiliar, Declaraţia 
statistică INTRASTAT.  
 
  A realizat informarea sistematică a membrilor CCIAT şi a mediului de afaceri 
prin: Buletinul informativ Business Media şi prin mass-media:  

 50 comunicate de presă,  10 conferinţe de presă / declaratii de presă / briefinguri de 

presă, 2 vizite de presă (proiect RuralNet), 1 vizită de documentare în zona Kikinda, 

Serbia (Proiect Patrimoniu Viu), 400 articole despre activitatea CCIAT în presa 

locală/regională/naţională/camerală: deBanat, Gazeta din Vest, Nyugati Jelen, 

Ofensiva Economico-Financiară, Opinia Timişoarei, OradeStiri, Pressalert, Sursa de 

Vest, Ziua de Vest (convenţii de colaborare); AGERPRES, Banater Zeitung, Buletin 

Oficial  al CCIR, Fabrica de Bani, e-infoBusiness (CCIR), lugoj on-line, Redeşteptarea 
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Lugoj, Timişoara Express, TimNews, Transilvania Business, tion.ro, Televiziunea 

Cetăţeanului, publicaţii de specialitate); 200 interviuri în presa audio şi video (Radio 

România Reşiţa, TELE EUROPA NOVA (convenţii colaborare), Radio România 

Actualităţi, Radio Timișoara, West City Radio, TVR Timişoara, DIGI 24 Timișoara, PRO 

TV Timişoara); 50 participări la emisiuni radio şi TV (Economia pe înţelesul tuturor / 

Radio România Reşiţa; Bursa Afacerilor, Radiografii sociale / Tele Europa Nova, Ora 

regiunii, Omul Zilei, / TVR Timişoara. 

  A valorificat în mod eficient şi profesionist Centrul Regional de Afaceri prin 
organizarea şi găzduirea a peste 20 evenimente, cu participarea a aprox. 40.000 de 
persoane.  
Evenimente organizate în colaborare cu CCIAT şi/sau găzduite de CRAFT:  

a) Manifestări expoziționale: 

- TÂRGUL PENTRU MIRESE (peste 6000 de vizitatori) 

- Salonul Internaţional de Vinuri VINVEST (2000 de vizitatori) 

- TÂRGUL DE TURISM VACANŢĂ – ANAT (5000 de vizitatori)  

- Salonul de Carte BOOKFEST (3000 de vizitatori, cca. 20.000 de volume, invitaţi de 

marcă – Gabriel Liiceanu, Dan C. Mihăilescu) 

- Târgul Angajatorilor de Top (60 de companii, 3000 vizitatori) 

b) Conferinţe, congrese:  

- Conferinţa Incluziune Socială în contextul Dezvoltării Rurale” (100 participanţi)  

- Conferinţa PHARMA BUSINESS (500 participanţi);  

- TIMISOARA BUSINESS DAYS (cel mai mare eveniment de business din România 

care a adus 150 de speakeri şi peste 2500 de participanţi);  

- Conferinţa şi expoziţie de autovehicule a Revistei TRANZIT (peste 450 de 

reprezentanţi firme, furnizori, finanţatori, asiguratori, burse de transport, peste 3500 de 

vizitatori 

- Conferinţa ENEL (800 de persoane)  
c) Alte tipuri: evenimente religioase (peste 1500 de participanţi), întruniri politice (1500 
participanţi), evenimente artistice (concursul de dans MIRTYS DANCE, 1000 de 
participanţi).  
  A dezvoltat activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prin   
atragerea de noi clienţi şi menţinerea portofoliului de clienţi existenţi: 9.351 înscrieri 
 
  A dezvoltat şi promovat activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT  
- 35 dosare soluţionate, nici o şentinţă anulată.  
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A2. Reprezentarea CCIAT – Contributor major la îmbunătăţirea infrastructurii de 
afaceri, dezvoltarea de politici economice regionale de coeziune 
 
CCIAT ...... 
  A promovat dezvoltarea economică durabilă şi inteligentă în cadrul entităţilor în 
care este membru fondator şi / sau membru: 
o Colegiul de Conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie a României  
CCIAT a participat la sesiunea ordinară a Colegiului de Conducere din 21 aprilie 2015 şi la 
Adunarea Generală a Membrilor CCIR din 22 aprilie 2015. Cu această ocazie, au fost 
dezbătute aspecte privid situaţia financiară şi implicarea sistemului cameral în dezvoltarea 
economică a României.  

CCIAT a fost nominalizată ca membru al Consiliului Experților din sistemul cameral alături 
de alte 6 camere de comerţ judeţene. 
o Consiliul Consultativ Economic al Primăriei Municipiului Timişoara – are ca scop 
definirea şi susţinerea unei viziuni complementare în raport cu cea a administraţiei publice 
locale, pentru dezvoltarea economică a Municipiului Timişoara (propuneri de proiecte, 
souţii).  
  CCIAT a participat activ la următoarele acţiuni: 
- Adunarea Generală / 8 aprilie 2015:  CCIAT a fost propusă să coordoneze Grupul de 
lucru nr.4 COMERŢ ŞI SERVICII, iar Directorul General CCIAT a fost ales Vicepreşedinte 
şi membru al Biroului Permanent; 
- Workshop / 29 mai 2015 / CRAFT: au fost prezentate 25 de proiecte identificate ca fiind 
prioritare pentru Timişoara; 
- Adunarea Generală / 16 iunie 2015 / CRAFT: CCIAT a prezentat 2 proiecte cu prioritate 
zero pentru Timişoara, preluate de Grupul de lucru 4: Centru de Excelenţă pentru 
susţinerea afacerilor, inovare şi schimbări climatice; Brand de dezvoltare economică a 
Timişoarei. 

 

Alte entităţi în care CCIAT este membru: Grupul Consultativ ONG al Instituţiei 
Prefectului Judeţul Timiş; Comisia mixtă pentru rechiziţii de bunuri şi prestări servicii de 
interes public – Instituţia Prefectului Judeţul Timiş; Asociaţia Camerelor de Comerţ şi 
Industrie din Regiunea Vest; Protocolul camerelor de comerţ şi industrie din Banatul istoric;  
Asociaţia Camerelor de Comerţ din Euroregiunea DKMT; Asociaţia Camerelor de Comerţ 
Dunărene; Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare 
Profesională Timiş; Consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar Timiş; Asociaţia 
“Timişoara, capitală culturală europeană”; Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş 
(AMET). 
 

  A promovat interesele economice ale comunităţii de afaceri locale în cadrul 
întâlnirilor conducerii şi ale firmelor membre cu reprezentanţi ai corpului diplomatic 
acreditat în România şi în Timişoara, reprezentanţi ai Guvernului României, înalţi oficiali 
români şi străini, în scopul dezvoltării şi consolidării relaţiilor de colaborare 
interinstituţionale, în beneficiul comunităţii de afaceri:  
• 6 martie 2015: Dezbatere interactivă pe tema Noului Cod Fiscal, prezidată de ex-Ministrul 
Finanţelor Publice  
• 5 mai 2015: Întâlnire cu Ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România 
• 26 martie 2015: Vizita de curtoazie a Ambasadorului Republicii Tunisiene în România 
• 19 mai 2015: Vizita Grupului Şefilor de Misiuni Diplomatice Africane în România / Ziua 
Africii la Timişoara. 
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  S-a preocupat de integrarea şomerilor, persoanelor din grupuri defavorizate, 
persoanelor inactive pe piaţa muncii, inclusiv din mediul rural, în vederea diminuării muncii 
nefiscalizate şi a decalajelor de dezvoltare interregională, prin acţiuni (cursuri de calificare / 
formare profesională, seminarii, sesiuni de informare, consiliere şi orientare în carieră, 
consultanţă, crearea de SES-uri) derulate în cadrul proiectelor finanţate dedicate acestora: 
TrainingLab, RuralNet, CASE.  
 
  S-a preocupat de pregătirea tinerilor pentru integrare pe piaţa muncii, prin: 
activităţi specifice în cadrul convenţiilor de colaborare încheiate cu instituţiile de învăţământ 
universitar şi pre-universitar şi asociaţii studenţeşti; organizarea de stagii de practică şi 
voluntariat pentru studenţi şi masteranzi în cadrul departamentelor CCIAT, prin proiecte 
destinate stimulării şi promovării rezultatelor cercetării tinerilor inovatori (Program 
CLIMATE KIC). 
 
A3. Organizaţia CCIAT – organizaţie stabilă şi durabilă a mediului de afaceri din 
Regiunea Vest 
CCIAT .... 
  Continuă derularea în calitate de partener coordonator (solicitant) şi / sau partener a 
unui număr de  5 proiecte europene, în valoare de 3.097.224 lei, din care 1 proiect a fost 
lansat în mai a.c.. De asemenea, în perioada raportată, CCIAT a finalizat cu succes 3 
proiecte în valoare de 2.328.588 lei. 

 
  A oferit în cadrul proiectelor servicii gratuite – cursuri de formare şi perfecţionare 
profesională, cursuri de calificare, instruiri, consultanţă, orientare în carieră, workshop-uri, 
vizite de studiu şi documentare etc.) pentru un număr de peste 1500 persoane (şomeri, 
persoane inactive, angajați firme, persoane fizice, tineri inovatori, studenţi, persoane din 
categorii defavorizate, alte categorii).   
 
  A finalizat implementarea cu succes a 3 proiecte de anvergură:  
• Proiect “Training pentru piaţa muncii din România şi Serbia – TRAININGLAB” (conferinţă 
final proiect, 19 ianuarie 2015)  
Finanţare: Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 
Parteneri: Centrul de Informare şi Dezvoltare din Regiunea Tisa – partener coordonator 
              Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş – partener  

Obiectiv general: Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin programe de formare 
inovatoare pentru IMM-uri, angajaţii acestora, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă din zona transfrontalieră România- Serbia. 
Activităţi / rezultate:  
o 2 acţiuni de conştientizare şi informare a publicului sub genericul InfoDays;  
o 2 workshop-uri cu tema „Vreau să am un loc de muncă” cu caracter de târg de 
joburi la care au participat cu stand 50 de firme şi organizaţii timişene; 
o 90 persoane – angajaţi şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au 
beneficiat de formare profesională în domeniile: antreprenoriat, limba engleză, specializare 
în domeniul calitaţii / manager în domeniul siguranţei alimentare HACCP.  
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• Proiect “Patrimoniu viu – o resursă nelimitată pentru dezvoltarea turismului” (conferinţă 
final proiect, 8 aprilie 2015)  
Finanţare: Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia 
Parteneri: Universitatea de Vest Timişoara – partener coordonator Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timiş, Institutul Intercultural Timişoara, Primăria Oraşului Kikinda - 
parteneri  
Obiectiv general: Valorizarea patrimoniului cultural şi natural ca resursă pentru turism în 
zona transfrontalieră şi transformarea acestuia în produse turistice care să contribuie la 
dezvoltarea socio-economică a comunităţilor transfrontaliere din România şi Serbia şi la 
creşterea atractivităţii zonelor turistice din ariile studiate. 
Obiective specifice: Dezvoltarea calităţii abordării academice (activitatea de cercetare) 
privind identificarea patrimoniului cultural şi natural din 20 de comunităţi din România şi 
Serbia, din 7 areale de dezvoltare locală (Recaş, Făget, Caransebeş, Herculane, Dubova, 
Kikinda, Uzdin); Conştientizarea oamenilor din comunităţile investigate privind importanţa 
conservării şi valorizării patrimoniului cultural şi natural prin turism; Dezvoltarea 
comunităţilor din zonele turistice vizate de proiect. 
Activităţi realizate:  
o Cercetare de teren pentru identificarea potențialului social, economic și cultural al 
comunităţilor din cele 7 areale studiate;  
o Campanii de prezentare şi promovare a rezultatelor cercetărilor de teren prin: 
conferinţe de presă,  expoziţii de fotografie itinerante, conferinţe ştiinţifice, diseminare pe 
site-ul proiectului, altele;  
o Organizarea între 2-4 decembrie 2015, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, a 
Târgului de meşteşuguri, gastronomie şi fotografie din Banat cu participarea a peste 70 de 
meşteşugari din România şi Serbia, târg dublat de un program de demonstraţii de 
gastronomie, demonstraţii de artă tradiţională şi meşteşuguri, ateliere de pictură / muzică / 
cusături / bucătărie tradiţională, vernisaje de fotografie şi pictură, paneluri profesionale 
privind proiecte de investiţii în comunităţile locale, surse de finanţare pentru turism şi 
investiţii în obiective locale; 
o Organizarea a două focus grup-uri cu agenţii de turism în vederea evaluării 
potenţialului turistic al regiunii; 
o Activităţi de instruire: 3 cursuri de formare profesională în domeniul turismului (Curs 
de ghizi în comunitate; Curs de ghizi în oraşe; Curs de valorificare a patrimoniului cultural 
pentru dezvoltare comunitară): Şcoala de iarnă; Modul de mentorat (identificare surse de 
finanţare, elaborare planuri de afaceri / proiecte culturale; 
o 75 persoane formate (funcţionari publici, directori cămine culturale, bibliotecari, 

profesori, învăţători, preoţi, reprezentanţi GAL-uri, proprietari de pensiuni, reprezentanți 
agenţii de turism, angajaţi camere de comerţ, studenţi) 
o Organizarea unei vizite de documentare în România şi Serbia; 
o Conferinţe de presă, vizite de presă în România şi Serbia; 
o Crearea unui brand care să vizeze dialogul intercultural, tradiţia, autenticitatea şi 
valoarea. 
Produse realizate prin proiect:  

 Calendar intercultural al tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi religioase;  
 3 volume de carte: Pe sub drumul mare (carte despre locuri şi legende din Banat), 

Pocărai şi meşpaisuri (carte de bucate cu reţete de dulciuri tradiţionale), Luai Uzdinu de-
amănuntul (carte despre Mărioara Sârbu, povestitoare din Banat);  
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 3 DVD-uri (cântece de muzică populară, colecţie picturi şi desene de artă naivă şi 
dansuri din Uzdin, arhivă pentru volumul Luai Uzdinu de-amănuntul);  

 2 hărţi cu obiective turistice din Banat, cu marcarea a 4 itinerarii turistice / ”drumuri”: 
drumul vinului şi al răchiei, drumul ecumenic (mănăstiri, biserici, lăcaşuri de cult), drumul 
patrimoniului etnografic (muzee, case memoriale etc.), drumul patrimoniului natural 
(peşteri, cascade, mori etc.); 

 Postarea pe GPS a 20 de obiective patrimoniale şi turistice din Banat,  
 Montarea a 7 panouri de semnalizare a obiectivelor patrimoniale şi turistice.  

Beneficii pentru firme/ alte entităţi / persoane fizice:  
 Participare gratuită la focus grup-uri, la târgul de meşteşuguri, la cursurile de ghid 

turistic şi sesiunile de instruire în aspecte de valorizare a patrinomiului cultural şi natural, 
vizita de documentare în România şi Serbia;  

 Îmbunătăţirea / adaptarea ofertei turistice în zonele vizate de proiect prin realizarea 
unor pachete turistice;  

 Oportunitatea identificării de proiecte de dezvoltare a comunităţilor pentru investiţii 
în infrastructura de turism.  
 
• Proiect MADE IN BANAT (conferinţă final proiect, 23 aprilie 2015)  
Finanţare: Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 
Parteneri: CCIA Timiş – partener coordonator, Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiş (ADETIM), Camera Economică Regională Pancevo, Camera Economică Regională 
Zrenjanin,  Camera Economică Regională Kikinda. 
Context: Proiectul “Made in Banat” a apărut din nevoia de a sprijini dezvoltarea unei 
economii competitive în regiunea transfrontalieră România-Serbia. De aceea, acesta a 
reunit reprezentanţi ai grupurilor ţintă care să colaboreze, să facă schimb de experienţă şi 
bune practici, să creeze instrumente comune pentru a diminua efectele crizei economice, 
astfel încât avantajele comparative să conducă la impactul pe termen lung al proiectului.  
Obiectiv general: Creşterea competitivităţii IMM-urilor care realizează produse şi servicii 
specifice regiunii Banatului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din regiunea 
transfrontalieră. 
Activităţi / rezultate:  
o Crearea unei reţele de cooperare economică transfrontalieră, formată din  partenerii 
de proiect şi diverse entităţi (servicii deconcentrate, universităţi) care să promoveze 
produsele şi serviciile sub marca „Made in Banat”, în scopul stimulării producţiei autohtone 
şi creşterii gradului de conştientizare a consumatorilor de a cumpăra produse şi servicii 
asociate cu marca regiunii; 
o  Organizarea expoziţiei MADE IN BANAT, la Timişoara (BanatAgralim, 30 mai – 2 
iunie 2014), Zrenjanin (INOCOOP, 27 – 30 august 2014) şi Pancevo (Expoziţia economică, 
22 – 24 octombrie 2014), cu participarea a 30 firme timişene; 
o  Organizarea a 10 workshop-uri pe teme de interes pentru potenţialii candidaţi la 
marca „Made in Banat” (tehnologii şi produse ecologice; accesarea fondurilor europene; 
management organizaţional; managementul resurselor umane; surse de finanţare; 
competitivitate; sistemul european de calitate, sisteme de producţie; managementul 
deşeurilor), la care au participat peste 200 de firme din România şi Serbia; 
o Dezvoltarea platformei electronice www.banatmall.ro, care permite firmelor să se 
promoveze, să-şi sporească volumul vânzărilor şi să găsească noi pieţe de desfacere 
(cuprinde în prezent 40 de magazine funcţionale); 
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o Elaborarea Ghidului MADE IN BANAT care conţine procedura, criteriile şi 
documentaţia de acordare a mărcii “Made in Banat”;  
o Acordarea mărcii “Made in Banat” unui număr de 13 firme – 5 din România şi 8 din 
Serbia din regiunile vizate de proiect (marcă înregistrată la OSIM România şi entitatea 
omologă din Serbia), pentru următoarele produse: 

 Agregat natural de balastieră / COMPACT PRODUCT Lugoj 
 Biscuiţi (crackers) / PROSPERO Timişoara 
 Geam termoizolant / termopan / LIPOPLAST SRL Timişoara 
 Suport reglabil pentru cilindrii hidraulici cu dublă acţiune / SILCOM SA Lugoj 
 Halat de baie / UTT SA Timişoara 
 Pastă pentru curăţat de uz casnic / PANONIJA  Pancevo   
 Tencuială decorativă / SILEX  Pancevo   
 Alcool etilic  / SWAN LAKE - OGRANAK ALPIS Kovin 
 Margarină „Dobro jutro” / DIJAMANT Zrenjanin  
 Ulei de floarea soarelui / Fabrica BANAT Nova Crnja   
 Crap de Ečka / Crescătoria de crapi Ečka  
 Boia de ardei / ALEVA Novi Knezevaci  
 Brânză de Mokrin  / MOKRIN-mlek Mokrin     

Beneficii pentru firme:    
o Creşterea competitivităţii producătorilor şi furnizorilor de servicii din regiunea 
Banatului istoric 
o Sporirea volumului vânzărilor  

o Găsirea de noi piețe de desfacere  
o Creşterea încrederii consumatorilor în produsele specifice comercializate sub marca 
„Made in Banat”, garanţie a autenticităţii, originii bănăţene şi calităţii la standarde europene 
o Îmbunătăţirea calităţii vieţii.    
 
A lansat 1 proiect nou: 

• Proiect CASE – Competenţe Antreprenoriale Sociale” (conferinţă lansare proiect în 29 

mai 2015)  
Finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” 
Parteneri: CCIA Timiş – partener coordonator, SC GAPA SRL, Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Vrancea – parteneri naţionali, Associazione Gruppo Euroconsult 
Italia – partener transnaţional. 
Perioada de implementare: 12 luni începând cu 5 ianuarie 2015. 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piaţa 
muncii din Regiunile Vest şi Sud-Est, atât în economia socială cât şi în economia formală.  
Grup ţintă: Persoane din familii cu mai mult de doi copii sau familii monoparentale, 
persoane din sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, care au părăsit timpuriu 
şcoala, care locuiesc în comunităţi izolate, care trăiesc din venitul minim garantat, femei în 
situaţii de risc, persoane cu dizabilităţi, romi. 

Activități / rezultate:  
- Dezvoltarea şi promovarea a 7 Structuri de Economie Socială (5 în mediul rural), 
din care 3 gestionate de CCIAT: Centru de producţie materiale publicitare – TIP 
COMPETECH, SC Centrul de kinetoterapie şi masaj Banat SRL şi  SC Pro Banatica 
Events SRL;   
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- Servicii de informare, consiliere şi orientare profesională (peste 20 persoane);  
- Cursuri de formare profesională: Curs de întreprindere socială (în derulare), Curs de 
competenţe antreprenoriale; Curs manager de inovare; Curs de competenţe IT. 
Noi servicii oferite de CCIAT prin TIP COMPETECH: 

 Concepţie, creaţie identitate vizuală (sau "corporate ID"); 
 Realizare grafică publicitară şi design digital (cataloage de prezentare, mape, 

pliante, broşuri, bannere, afişe, postere, autocolante de interior şi exterior etc.) atât pentru 
printing cât şi pentru mediul online (prelucrare imagini); 

 Realizare diverse obiecte promoţionale personalizate (pixuri, insigne, ştampile, căni, 
obiecte, brelocuri, textile imprimate etc.); 

 Printare / scanare / finisare documente. 
Beneficiari: 
o Societăţi comerciale din regiune, ONG-uri, instituţii de învăţământ; 
o Manageri ai structurilor economiei sociale;  
o Persoane din grupurile vulnerabile;  
o Alte structuri economice sociale existente; 
o Primării şi autorităti publice locale, în cazul în care nu au funcţionale astfel de 
structuri; 
o Agenţii de publicitate, lanţuri de retail, companii din sistemul bancar, companii de 
dezvoltare imobiliară, comercianţi auto, industria serviciilor de turism, hoteluri şi 
restaurante; 
o Partide politice – pentru campanii electorale. 
 

A continuat derularea proiectelor existente: 
Proiect ”RuralNet – Centru de orientare în carieră şi consultanţă non-agricolă” 
Finanţare: Fondul Social European, Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 
Parteneri: CCIA Timiş – partener coordonator, SC GAPA SRL, L&C Consulting, SVASTA 
Integrated Consulting Group,  Comuna Moşniţa Nouă, H3000 Development Consult GmbH 
Austria – partener transnaţional 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în contextul 
asigurării unui suport eficient şi de calitate pentru facilitarea accesului la ocupare în 
activităţi non-agricole în Regiunile de dezvoltare Vest, Nord Est, Nord Vest, Sud Est şi 
Centru.  
Obiective specifice: Dezvoltarea de programe integrate (informare şi consiliere, promovare 
şi formare profesională) pentru persoanele din mediul rural; Îmbunătăţirea accesului la 
informaţie privind oportunităţile de ocupare în domenii non-agricole a persoanelor din 
grupul ţintă; Creşterea numărului de programe de formare profesională autorizate, în 
vederea asigurării accesului la programe de formare profesională; Creşterea numărului 
persoanelor din mediul rural ocupate în sectoarele de activitate non-agricole în regiunile 
vizate de proiect.  
Grup ţintă: persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri, 
manageri şi angajaţi de firme din mediul rural, tineri – viitori întreprinzători, femei care pot 
activa în alte sectoare decât agricultura de subzistenţă. 
Activităţi derulate în perioada de raportare / rezultate:  
o Organizarea unei acţiuni de informare – prezentare concepte open sources şi e-

commerce – cu participarea mass media (23 ianuarie 2015, Moșnița Nouă); 
o Organizarea de cursuri de formare şi calificare: Competenţe antreprenoriale (2 
grupe x 15); Competenţe IT (1 grupă x 16); Operator introducere, validare şi prelucrare 
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date (1 grupă x 24); Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport (1 grupă x 24); 
Lucrător în comerţ (în stadiu de obţinere a autorizării); 
o Activităţi de consiliere privind orientarea în carieră (peste 100 persoane); 
o Organizarea unui eveniment de presă / finalizare curs de agent de curăţenie clădiri 
şi mijloace de transport (Moşniţa Nouă, 13 mai 2015) 
o 94 persoane formate / calificate.  
Absolvenţii cursurilor de calificare primesc subvenţii cât şi sprijin pentru angajare din 
partea CCIAT care a iniţiat discuţii cu firme care au nevoie de aceste meserii şi cu agenţii 
de recrutare.  

 Program CLIMATE KIC – CCIAT este singurul partener oficial din România al 
Programului Climate-KIC – principala iniţiativă de inovare climatică a Uniunii Europene, cel 
mai mare parteneriat public-privat pentru inovare din Europa axat pe atenuarea şi 
adaptarea la schimbările climatice. 
a) Programul de acccelerare pentru start up-uri inovative – facilitează transpunerea unei 

idei în viața reală prin acces la rețeaua internațională Climate KIC (masterclass-uri 
europene, oportunităţi de expunere la nivel global), precum şi posibilitatea obţinerii unui 
sprijin financiar direct (grant) de până la 20.000 EUR. Programul se desfăşoară simultan în 
12 ţări europene (Germania – Finlanda, Italia – Slovenia, Ungaria – România, Polonia – 
Cipru, Maria Britanie – Irlanda, Spania – Portugalia). În perioada 22-25 iunie 2015, a avut 
loc la Budapesta un stagiu intensiv de pregatire în cadrul Programului de Incubare în 
cadrul căruia 4 echipe din România au fost instruite în antreprenoriat, întocmirea unui plan 
de afaceri, business canvas, pitching etc. 
b) Programul Pioneers into Practice - îşi propune să ofere experţilor din domenii legate de 
schimbările climatice o experienţă în tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon printr-o combinaţie de învăţare bazată pe practică şi ateliere de lucru intensiv. În 
2015, CCIAT a selectat 15 ”pionieri” care vor lucra în cadrul a două stagii de 4 săptămâni 
în cadrul unor proiecte din regiunile partenere Climate KIC (Ungaria, Italia, Spania, Marea 
Britanie, Germania, Polonia). „Pionierii” sunt încurajaţi să iasă din zona de confort, să 
efectueze stagii în sectoare de activitate diferite de cele în care activează în mod curent şi 
să dezvolte o abordare interdisciplinară. Până în prezent, cei 15 pionieri au participat la 2 
workshop-uri la Budapesta şi au efectuat primul stagiu din cadrul schimbului de experienţă. 
c) ClimateLaunchPad – cea mai mare competiţie de idei în domeniul clean technology 
finanţată de Climate KIC. Misiunea acestei competiţii este deblocarea, descătuşarea 
potenţialului de tehnologii inovative din Europa şi crearea de oportunităţi pentru inovatori în 

vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice. Scopul este accelerarea inovațiilor care 
conduc la un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru aceasta trebuie 
descoperite cele mai bune idei sustenabile. Anula cesta intră în competiție 28 de țări. 
CCIAT este organizatorul competiţiei în România. În luna mai 2015, a fost deschisă 
aplicaţia, iar un număr de 52 de idei inovatoare de pe tot teritoriul României s-au înscris în 
concurs. În urma procesului de selecţie au fost alese 7 idei care au participat în perioada 
26-27 mai 2015 la un bootcamp intensiv la Timişoara. În cadrul celor 2 zile, echipele au 
beneficiat de intruire, coaching şi sprijin din partea trainerilor din cadrul CCIAT precum şi a 
lectorilor internaţionali avizaţi ClimateLaunchpad. 
d) Participare reprezentant CCIAT la Festivalul Inovării, organizat de EIT (Institutul 
European de Inovare şi Tehnologie), INNOVEIT Budapesta, în perioada 5-7 mai 2015, 

unde s-au prezentat oportunitățile Climate KIC și beneficiile aduse de program 
participanților din România. 
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• Proiect Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance (STEEEP) 

Finanțare: Program  IEE – Intelligence Energy Europe 
Activităţi specifice: 

 - furnizarea de servicii de training pentru măsurarea, gestionarea, analiza comparativă și 
monitorizarea consumului de energie totală în cel puțin 500 de IMM-uri din 12 ţări diferite 
ale UE; 
 - definirea unui indicator european al performanţei energetice a IMM-urilor participante, în 
scopul de a identifica măsurile de optimizare şi mecanismele de sprijin cele mai eficiente 
pentru IMM-uri; 
 - realizarea unuiproiect pilot pentru fiecare ţară parteneră. 
Rezultate: S-au identificat 20 IMM-uri din sectoarele industrie, retail, servicii – care vor 
participa la proiect, vor fi monitorizate din punct de vedere al consumului de energie, li se 
va întocmi un plan de management al energiei şi vor beneficia de instruiri legate de 
consumul eficient. 
S-au creat şi consolidat reţele transfrontaliere de consilieri privind energia în CCI-uri, care 
se vor sprijini reciproc; s-a definitivat metodologia comună, astfel încât punerea în aplicare 
a sistemelor de măsurare a energiei sunt armonizate la nivelul tuturor tărilor europene 
participante. Consultantul pe teme de energie din cadrul CCIAT a participat in luna mai 

2015 la 2 sesiuni de instruire, una în Croația, la Zadar, şi una în Franţa, la Nisa. 
S-au efectuat vizite individuale la IMM-uri de către consilierii CCI pentru colectarea de date 
despre consumul de energie. 
 

• Proiect TREO (bazat pe Cursul de ECO-EFICIENTA elaborat în cadrul unui proiect 
anterior)  
Parteneri (16): Universitatea din Aalborg / Danemarca – partener coordonator 
CCIAT, firma ENVIROS Cehia, Universitatea Maribor/Slovenia, firma STENUM Austria, 
Institutul Pentru Ecologie Austria, Centrul pentru Responsabilitate Socială şi de Mediu 
Bulgaria, Autoritatea Locala Nigrad /Slovenia, firma ATMOTERM  Polonia, Laboratorul 
Naţional pentru Ecologie şi Geologie Portugalia, firma PROSPEKTIKER Spania, Centrul 

Național pentru Producţie şi Consum Durabil din Romania – parteneri.  
Obiectiv general: Aplicarea practică a cursului de eco-eficienţă, facilitarea adaptării, 
implementarii practice şi diseminarea acestuia. 
Obiective specifice: 
• Utilizarea şi transferul Cursului European de formare pentru Eco-eficienţă (inclusiv 
cursuri pe domenii specifice de activitate) către şcoli de formare profesională, firme;  
• Implementarea cursului în firme, şcoli şi formatori prin procese interactive şi 
inovative. 
Activităţi / rezultate: 
- Instruire experţi în ECO-EFICIENŢĂ prin 5 work-shop-uri specifice pe sectoare de 
activitate cu privire la eficienţa resurselor, pentru sectorul construcţii, industrie alimentară, 
mobilită şi, turism, energie regenerabilă şi eficienţă energetică a produselor;  
- Crearea unei legături între furnizorii de formare şi piaţa muncii (firme)  
- Creare de reţele în domeniul eficientizării resurselor. 
Beneficii: Crearea şi implementarea unui nou serviciu, furnizat de experţii instruiţi prin 
proiect, privind eficientizarea utilizării resurselor firmelor din sectorul construcţii, industrie 
alimentară, mobilită şi, turism, energie regenerabilă. 
 

 


