
Republica Cehă



Istoricul relaţiei de cooperare
La nivel european, țara noastră are o cooperare strânsă cu Republica Cehă, ce datează încă din
1920 și se concentrează pe domenii de interes comun precum extinderea UE sau Strategia
Dunării. După intrarea în vigoare a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre
România şi Republica Cehă, accentul s-a pus pe colaborarea în domenii precum cel energetic,
al infrastructurii, al agriculturii sau al parcurilor industriale, precum și în planul promovării de
proiecte economice bilaterale pe pieţe terţe.

Singurul Consulatul Onorific al Republicii Cehe își are sediul la Timișoara și este reprezentat
prin Excelența Sa, domnul Ștefan Moțec.
Proximitatea dată de poziționarea județului nostru la granița de vest a țării ne-a oferit ocazia
de a dezvolta proiecte comune în colaborare cu regiuni din Republica Cehă.

Evenimente importante
În anul 2019 a avut loc o vizită de studiu în Cehia, alături de Asociaţia Timişoara 2021
şi de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Timiş.
Scopul vizitei a fost de a participa la acţiuni organizate în vederea promovării
judeţului în ceea ce priveşte oportunităţile economice, culturale şi artistice, dar şi de
a promova proiectul de pregătire a Timişoarei pentru titlul de Capitală Culturală
Europeană pe care îl va deţine în anul 2021.

Această vizită a fost o oportunitate de a întări și relațiile cu reprezentanții
Corpului Diplomatic, având în vedere că, la sediul Ambasadei Române din
Praga, a fost organizat un seminar economic de prezentare a oportunităţilor
economice, investiţionale, turistice, culturale şi de cooperare interregională
ale judeţului Timiş, cu participarea Excelenței Sale Carmen Burlacu,
Ambasador al României în Republica Cehă.



A avut loc o întâlnire cu autoritățile locale și regionale din Plzeň, unde s-a discutat despre
avantajele economice din județ și despre principalele proiecte de dezvoltare în perspectiva
Timișoarei 2021, cum ar fi navigabilitatea pe Bega sau extinderea aeroportului. Discuțiile s-
au axat pe ceea ce înseamnă un asemenea proiect pentru comunitate și ce învăţăminte pot
fi asimilate din experiența cehilor acumulată în 2015, când orașul a deținut titlul de Capitală
Culturală Europeană.
Județul Timiş a fost invitat, de către Viceguvernatorul Regiunii Plzeň, să îşi expună, în mod
gratuit, un stand de prezentare în cadrul Târgului Internaţional de Turism al regiunii,
desfăşurat în toamna anului cu scopul de a facilita o mai bună vizibilitate a judeţului, mai
ales în perspectiva anului 2021. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din
Timiș a dat curs acestei invitații, participând la Expoziția Internațională de Turism din Plzeň.
Astfel, în premieră, un stand al județului Timiș reprezentativ pentru activitățile de promovare
turistică a meșteșugurilor din Banat, a gastronomiei și drumețiilor a fost expus timp de trei
zile la Plzeň, trezind interesul și admirația celor peste 9.000 de vizitatori ai târgului ceh.

Ulterior, delegația a continuat cu vizita la Karlovy Vary, unde s-au purtat
discuții cu reprezentanții autorităților publice locale privind resursele
comune ale respectivei staţiuni balneo-climaterice şi zone aferente din
judeţul Timiş, în special potenţialul oraşului Buziaş, în ceea ce priveşte o
mai bună exploatare a resurselor reprezentate de apele termale.
Discuțiile s-au materializat prin oportunitatea organizării unei întâlniri între
autorităţile locale din Buziaş şi reprezentanţii autorităţilor din staţiunea
cehă, care să faciliteze schimburi de experienţă valorificarea pe deplin a
potențialului apelor termale din zonă.



Din punct de vedere al relațiilor bilaterale dintre regiunile noastre, vizitele din Republica Cehă
au avut rolul de a promova judeţul Timiş în rândul comunităţii cehe, de a schimba opinii şi idei
de proiecte, dar, mai ales, de a deschide posibilitatea unor colaborări de lungă durată între
regiunile şi oraşele celor două state, cu beneficii care să se răsfrângă în comunitatea timişeană
mult după anul 2021, fiind vizibile încă din decursul anului în curs.

În acest sens, caracterul de reciprocitate al contactelor inițiate a fost dovedit deja din toamna
anului 2019, având în vedere participarea reprezentanților Camerei de Comerț și a mai multor
firme cehe la Forumul Internațional de Afaceri Republica Cehă – Federația Rusă – Grecia –
România, organizat în premieră de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură în județul
nostru.

În urma acestui eveniment, s-au pus bazele unor noi schimburi comerciale
bilaterale, s-a constatat creșterea numărului investițiilor străine în Timiș și s-a
îmbunătățit promovarea produselor autohtone pe piețele străine. Prin urmare,
vizita din luna martie a creat contextul necesar pentru a pune în legătură firme
interesate din Cehia, care vor continua să colaboreze în următorii ani, aducând
beneficii pentru județul nostru pe domeniile comune de interes.


