
Republica Populară Chineză



Vizitele bilaterale, prin participarea delegațiilor din județului
Timiș la evenimentele organizate de către Republica Populară
Chineză în anul 2019 au reprezentat un pas înainte în
intensificarea schimburilor bilaterale și derularea unor proiecte
de interes comun, încadrându-se și în prioritățile stabilite la nivel
național cu privire la relațiile interstatale.

Pe tot parcursul anului au existat comunicări constante cu
Ambasada Republicii Populare Chineze în România, pe teme
precum investiții și sprijinirea inițierii de noi parteneriate.



Înţelegerea de Cooperare cu Provincia Yunnan

La data de 13 noiembrie 2015 a fost semnată Înţelegerea de Cooperare între judeţul
Timiş şi Provincia Yunnan, Republica Populară Chineză. Domeniile de cooperare vizate de
această Înţelegere de Cooperare sunt: dezvoltarea cooperării dintre organizaţiile si cu
instituţiile de ştiinţă, de cultură, sănătate, educaţie, asistenţă şi protecţie socială, sport,
turism, mediu, gospodărire comunală a unităţilor administrativ-teritoriale.

În baza acestui acord, în anul 2019 o delegaţie a CJ Timiş a participat la 2 evenimente
importante desfăşurate în Provincia Yunnan, şi anume Second China-South Asia
Cooperation Forum și 2019 South & Southeast Asia Commodity Expo and Investment
Fair.

Tema principală a discuțiilor abordate în cadrul acestei vizite a fost
cooperarea. Pornind de la Înţelegerea de cooperare semnată între
județul Timiș și Provincia Yunnan, cele două părți au convenit asupra
intensificării cooperării în beneficiul regiunilor, indiferent de
poziționarea geografică a acestora. S-a evidențiat interesul față de
domeniul agricol din România și s-a observat o dezvoltare intensă și
rapidă a infrastructurii zonei Provinciei Yunnan. La finalul întâlnirii s-a
reiterat interesul ambelor părți spre o dezvoltare armonioasă, prin
înfrățire și cooperare.



Delegația a avut ocazia de participa, în cadrul evenimentelor din Provincia Yunnan, la 5
forumuri, în paralel, în funcție de interes: Forumul guvernatorilor și primarilor China -Asia
de Sud, Întâlnirea cooperării în afaceri China - Asia de Sud, Forumul de cooperare sub-
națională pentru reducerea sărăciei în China și Asia de Sud, Forumul de Media din China
și Asia de Sud, a 13-a Întâlnire a Forumului de Cooperare Regională Bangladesh-China-
India-Myanar. O temă de interes abordată de participanții la forum, în cadrul discuțiilor, a
fost strategia Belt and Road Initiative.

Delegația reprezentând județul Timiș a participat la deschiderea forumului “The 2nd China-
South Asia Cooperation Forum”. Domeniile de interes ale acestui forum s-au conturat pornind
de la tema ,,parteneriate subnaționale puternice pentru oportunități de tipul câștig-câștig”.
Scopul forumului a fost cel de a promova dialogul politic, investițiile în schimburile
economice, schimburile de experiență și comunicarea de la om la om, respectiv consolidarea
cooperării și atragerea beneficiilor mutuale.

Tot în anul 2019, Consiliul Judeţean Timiş a fost invitat să participe la o serie
de seminarii, pe tema construcțiilor din domeniul infrastructurii, în Provincia
Jianxi. Seria de seminarii organizate de Universitatea din Nanchang a avut loc
în Provincia Jianxi, orașul Nanchang. În cadrul seminariilor au mai participat
alți 15 directori și funcționari din alte consilii județene din România. Nivelul
academic al lectorilor a fost unul ridicat, aceștia având calitatea de profesori
universitari la Universitatea Internațională din Nanchang. Tematica abordată a
fost din domeniul investițiilor și a strategiilor sectoriale de dezvoltare.
Pe lângă seminarii, au fost, de asemenea, organizate întâlniri cu reprezentanți
ai unor companii din domeniul construcțiilor, cât și din domeniul tehnologiei.



O delegație din Provincia Yunnan a vizitat județul Timiș. Tematica întâlnirii ce a avut loc la
Consiliul Judeţean Timiş, la care au participat şi reprezentanţi ai Asociației pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului în Timiș, a fost explorarea de noi domenii de colaborare și investiții între
cele două regiuni. Fiecare regiune a prezentat principalele obiective turistice, dorind ca pe viitor
să promoveze pachete turistice între cele două regiuni.

De asemenea, delegația s-a întâlnit cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș. Concluzia discuției a fost necesitatea completării unei agende comune de activități care
să cuprindă organizarea de misiuni economice, forumuri de afaceri, participări la târguri
sectoriale, atât în Timișoara, cât și în Kunming, care să aducă împreună companii românești și
companii chineze, în vederea echilibrării balanței comerciale.

În cadrul acestei vizite, delegația s-a deplasat la Centrul de Terapii Genice și
Celulare în Tratamentul Cancerului din Timişoara (Oncogen). În cadrul
întâlnirii, s-a prezentat obiectivul centrului, de a deveni lider în cele patru
domenii de cercetare din sfera de interes (Imunoterapii, Terapii avansate în
cancer – Biologia celulelor tumorale, Medicina regenerativă – Studiul
celulelor stem adulte, Sănătate și factori de mediu). Reprezentanții
Provinciei Yunnan au concluzionat că este oportună o colaborare între
Centrul de Terapii Genetice și Celulare în Tratamentul Cancerului din
Timişoara și un institut similar de cercetare din Republica Populară Chineză,
în vederea dezvoltării de noi terapii.



Delegația a efectuat şi o vizită la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara. Cele două părți au convenit asupra
semnării unui acord de colaborare, prin prisma căruia să se inițieze schimburi de
experiență, atât pe partea de cercetare și inovare, cât și pe partea educațională, prin
promovarea schimburilor de studenți.

După încheierea întâlnirii, delegației i s-a prezentat județul Timiș printr-o vizită la Centrul de
Promovare și Informare Turistică Margina, evidențiind obiectivele turistice, istorice și
culturale din împrejurimi, precum și importanta zonă viticolă Recaș, care a stârnit un interes
deosebit în rândul chinezilor, dornici să sprijine exportul vinurilor timișene în Republica
Populară Chineză.

Vizita delegației din Provincia Yunnan s-a încheiat cu certitudinea inițierii de noi
demersuri care să contribuie la sedimentarea relațiilor bilaterale, precum:
organizarea de misiuni de cercetare, economice și forumuri de afaceri, schimburi
de experiență, participarea la târguri sectoriale (atât în județul Timiș, cât și în
Provincia Yunnan), dezvoltarea relațiilor comerciale, în scopul echilibrării balanței
dintre cele două state, respectiv dintre cele două regiuni.


