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ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII
TIMIŞOARA

    

   

   

AAACCCOOORRRDDD   DDDEEE   PPPAAARRRTTTEEENNNEEERRRIIIAAATTT      

 

 Acord de parteneriat încheiat azi, 27 Aprilie 2017, între următorii reprezentanți ai 

mediului de afaceri și ai asociațiilor profesionale din județul Timiș: 

1. Uniunea Națională a Patronatului Român cu sediul în București, Str. Splaiul 

Independenței nr. 2k, sector 3, nr. de tel.: 0359 416 757, e-mail: unpr@unpr.ro, reprezentată 

prin Ioan LUCIAN în calitate de președinte, 

 

2. Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș cu sediul în Timișoara, Str. Piața 

Victoriei 3, nr. de tel.: 0372 185 285, e-mail: office@cciat.ro, reprezentată prin Florica 

CHIRIȚĂ în calitate de director general,   

 

3. Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) Timiș cu sediul în Timișoara, 

Str. Moșnița Nouă, nr. 931, județul Timiș, nr. de tel.: 0722 346 949, e-mail: 

sorinkaragena@gmail.com, reprezentată prin Sorin KARAGENA în calitate de președinte,   

 

4. Confederația Patronală din Industria României (CONPIROM) Timiș cu sediul în 

Timișoara, nr. de tel.: 0356 443 902, e-mail: gcocian@elba.ro, reprezentată prin Gheorghe 

COCIAN în calitate de președinte,   

 

5. The Romanian Sustainable Energy Cluster (ROSENC) cu sediul în Timișoara, Bd. 

Republicii nr. 9, județul Timiș, nr. de tel.: 0724 544 570, e-mail: vlad.stanciu@rosenc.ro, 

reprezentată prin Radu DIMECA în calitate de președinte,   

 

mailto:unpr@unpr.ro
mailto:office@cciat.ro
mailto:sorinkaragena@gmail.com
mailto:gcocian@elba.ro
mailto:vlad.stanciu@rosenc.ro


  

 

2 

 

6. APP Cluster cu sediul în Timișoara, nr. de tel.: 0724 544 570, e-mail: 

radu.dimeca@grafoprint.ro, reprezentată prin Radu DIMECA în calitate de președinte. 

 

7. Asociația Profesională pentru Securitatea și Sănătatea Muncii Timișoara cu sediul în 

Timișoara, Cal. Torontalului, nr. 32, județul Timiș, nr. de tel.: 0722 453 035/ 0742 076 300, 

e-mail: apssmt07@gmail.com, reprezentată prin Vasilică GRIGORE în calitate de președinte,   

 

8. Uniunea Județeană a Societăților Cooperative Meșteșugărești Timiș (UJ-SCOM) cu 

sediul în Timișoara, Str. Eugeniu de Savoya, nr.4, et.2, județul Timiș, nr. de tel.: 0256 430 

846, e-mail: contact@uscomtm.ro, reprezentată prin  Gheorghe SIMULESCU în calitate de 

președinte. 

  

 

În urma discuțiilor purtate între reprezentanții mediului de afaceri și ai asociațiilor 

profesionale din județul Timiș cu privire la situația mediului de afaceri Timișorean și a 

analizelor făcute, părțile semnatare ale acestui acord au convenit următoarele: 

 Stabilirea de comun acord a unor direcții comune pe care să le urmeze pentru a 

eficientiza sprijinul acordat firmelor private din județul Timiș 

 Informarea reciprocă cu privire la acțiunile de interes județean, pe care urmează să le 

organizeze fiecare dintre semnatarii acestui acord 

 Desemnarea unor persoane din partea reprezentanților mediului de afaceri, semnatare 

ale acestui acord, să participe la dezbaterile din comisiile de specialitate asupra 

hotărârilor Consiliului Local și Județean ce privesc mediul de afaceri 

 Realizarea unor acțiuni comune, de interes județean care să ducă la informarea, 

eficientizarea și dezvoltarea mișcării patronale din județul Timiș 

 Realizarea unor întâlniri trimestriale între reprezentanții mediului de afaceri și ai 

asociațiilor profesionale pentru a analiza modul în care se pune în practică prezentul 

acord și alte probleme ce privesc mediul de afaceri Timișorean 

 Oricare dintre semnatarii acestui acord de parteneriat poate renunța unilateral la acest 

acord. 

Părțile semnatare ale acestui acord se angajează să fie de bună credință în punerea lui în 

practică. 
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SSSEEEMMMNNNĂĂĂTTTUUURRRAAA   

 

 

Uniunea Națională a Patronatului Român  

Președinte Ioan LUCIAN  

 

 

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș 

Director General Florica CHIRIȚĂ 

 

 

Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) Timiș 

Președinte Sorin KARAGENA 

 

 

Confederația Patronală din Industria României (CONPIROM) Timiș 

Președinte Gheorghe COCIAN 

 

 

The Romanian Sustainable Energy Cluster (ROSENC) 

Președinte Radu DIMECA 

 

 

APP Cluster 

Președinte Radu DIMECA 

 

 

Asociația Profesională pentru Securitatea și Sănătatea Muncii Timișoara 

Președinte Vasilică GRIGORE 

 

 

Uniunea Județeană a Societăților Cooperative Meșteșugărești Timiș (UJ-SCOM) 

Președinte Gheorghe SIMULESCU 


