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I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 

Context 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie 
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică înfiinţată în anul 1999. Ea reprezintă 
una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea mai vestică dintre ele şi 
acţionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii în ansamblu, la nivel naţional şi 
internaţional. Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi 
prosperitatea Regiunii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în 
procesul de restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă. 
 
Implicată permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea 
Vest, ADR Vest acţionează în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se 
angajează în procesul de restructurare industrială. Succesul activităţilor sale a transformat 
Regiunea Vest în regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, în contextul 
localizării sale în vestul ţării. 
 
Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare 
Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost  
considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi 
a fost utilizată în tranziţia către implementarea Programului Operaţional Regional 2007-
2013. Astfel, o dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând 
cu anul 2007, ADR Vest deţine un rol extrem de important în managementul Fondurilor 
Structurale,  prin calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 în Regiunea Vest.  
 
Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de 28 
octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.  
 
Principalele obiective ale ADR Vest sunt următoarele: 

• gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană 
Regiunii Vest; 

• programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a regiunii în 
parteneriat cu actorii locali; 

• promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre 
mediul de afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii; 

• coordonarea realizării parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a 
relaţiilor internaţionale ale agenţiei;  

• promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional; 
• realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii. 
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Obiectivele specifice ale ADR Vest sunt următoarele: 

• promovarea, evaluarea, realizarea managementului financiar şi acordarea de 
consultanţă în implementarea proiectelor;  

• monitorizarea activităţii în zonele defavorizate;  
• promovarea şi coordonarea investiţiilor directe în regiune; 
• coordonarea elaborării şi implementarea proiectelor şi planurilor de 

dezvoltare regională;  

realizarea activităţii în direcţia dezvoltării şi gestionării resurselor umane şi coordonarea 
activităţii de comunicare la nivelul extern şi cel intern al agenţiei.  

 

Viziunea şi misiunea ADR Vest 

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va 
mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în 
vederea susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a regiunii noastre. 

Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării 
economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent 
programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea 
regiunii, de a iniţia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage 
noi resurse cu impact pentru bunăstarea comunităţii. 

 

Rolul şi atribuţiile ADR Vest în calitate de Organsim Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest 

 
După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în 
valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În acest context, ADR Vest 
deţine un rol deosebit de important în procesul de gestionare a acestor fonduri, având 
calitatea de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 în 
Regiunea Vest. 
 
Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la 
Autoritatea de Management, implementează axele prioritare din Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare 
alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.  
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Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest, 
calitatea de Organism Intermediar o deţine ADR Vest, iar cea de Autoritate de 
Management, Ministerul Integrării Europene. 
 
 
Atribuţiile ADR Vest în calitate de Organsim Intermediar: 
 
În contextul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul 
Integrării Europene a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional, cu un impact 
major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România.  
 
Astfel, conform Acordului Cadru privind implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 în România, intrat în vigoare în data de 19 decembrie 2006, 
responsabilităţile ADR Vest, în calitate de Organsim Intermediar (OI), sunt 
următoarele: 

1) OI este responsabil pentru implementarea la nivel regional a POR, conform 
prevederilor prezentului acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare; 

2) Asigură şi răspunde pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor delegate de Autoritatea 
de Management în scopul implementării POR, conform Anexei 2 a acordului; 

3) Are obligaţia de a informa beneficiarii asupra tuturor obligaţiilor ce le revin în urma 
semnării contractelor de finanţare, la solicitarea în scris a acestora; 

4) Are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/ sau  document 
solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POR, în termenul solicitat şi va lua 
toate măsurile necesare pentru a asigura  buna desfăşurare a activităţilor de control 
ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI; 

 
Aranjamente organizatorice: 
5) În termen de 60 de zile calendaristice de la data semnării prezentului acord, ADR îşi 

va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru a include atribuţiile 
delegate OI, prin prezentul acord. Fişele de post ale funcţiilor prevăzute  în cadrul 
OI vor fi întocmite pentru a răspunde noilor atribuţii delegate de AM, cu 
respectarea principiului segregării funcţiilor. Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi fişele de post vor fi transmise AM spre verificare; 

6) Transmite AM propunerea de nominalizare a şefului OI, în termen de 60 de zile 
calendaristice de la data semnării prezentului acord; 

7) Asigură respectarea principiului separării funcţiilor în cadrul OI, asigură alocarea 
unui număr de personal suficient şi calificat, implicat în mod exclusiv în 
următoarele activităţi referitoare la implementarea POR: evaluare, monitorizare, 
contractare, verificarea realizării operaţiunilor şi control; 

8) Elaborează şi trimite AM, spre avizare, manualele de proceduri interne pentru 
îndeplinirea atribuţiilor care îi sunt delegate, precum şi orice modificări sau 
completări aduse acestora, după avizarea acestora de către şeful OI si aprobarea de 
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către reprezentantul legal al ADR, urmând a îndeplini aceste atribuţii în 
conformitate cu manualele de proceduri elaborate şi avizate. Prima versiune a 
acestor manuale va fi transmisă AM nu mai târziu de 30 martie 2007; 

9) Asigură că personalul OI cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile 
manualelor de proceduri interne, în vederea implementării corespunzătoare a POR; 

10) OI are dreptul de a propune AM modificări ale procedurilor prin care îndeplineşte 
atribuţiile delegate, în vederea eficientizării acestora. Decizia de modificare va fi 
luata prin consens, de către cele două părţi; 

11) Duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementarea POR, 
în termenul prevăzut, care devin obligatorii din momentul comunicării în scris a 
acestora; 

12) Primeşte asistenţă de specialitate din partea AM, la nevoie, în orice probleme 
privind implementarea POR şi primeşte de la AM orice materiale şi informaţii 
suplimentare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform prevederilor 
prezentului acord, inclusiv dar fără a se limita la manuale de proceduri ale AM, 
relevante pentru elaborarea de către OI a manualelor de proceduri interne; 

 
Activitatea în cadrul comitetelor: 
13) Desemnează membrii în cadrul Comitetului de Monitorizare al POR; 
14) Asigură secretariatul CRES, participă la elaborarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a codului de conduită a membrilor CRES şi îndeplineşte atribuţiile ce 
îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestui comitet; 

15) Asigură secretariatul oricărui alt comitet regional privind implementarea POR, la 
solicitarea AM; 

 
Activitatea de pregătire/ lansare licitaţii şi evaluare proiecte: 
16) Participă, prin consultarea cu AM la elaborarea procedurilor şi criteriilor de 

eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidului solicitantului precum şi 
la stabilirea de către AM a calendarului de activităţi privind lansarea licitaţiilor 
pentru depunerea cererilor de finanţare şi a documentelor suport, în vederea 
obţinerii finanţării prin POR; 

17) Lansează la nivel regional licitaţiile pentru depunerea cererilor de finanţare şi a 
documentelor suport, în vederea finanţării prin POR, conform calendarului de 
activităţi stabilit de către AM prin consultarea cu OI, iar în acest sens asigură 
publicitatea adecvată lansării acestor licitaţii; 

18) Acordă asistenţă potenţialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni de 
informare în cadrul help desk-urilor organizate de OI la nivel regional, campanii de 
informare la nivel regional, precum şi prin furnizarea altor informaţii solicitate de 
către aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile prin POR;  

19) Primeşte  şi înregistrează cererile de finanţare şi documentele suport depuse de 
către solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării prin POR; 



 
 

 
 

10 

20) Verifică conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare depuse 
de către solicitanţi, în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite de către AM 
şi aprobate de către Comitetul de Monitorizare; 

21) Transmite periodic către AM raportări privind cererile de finanţare depuse şi 
acceptarea/ returnarea acestora, atât după verificarea conformităţii administrative 
cât şi după verificarea eligibilităţii acestora; 

22) Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi 
financiară  cu sprijinul experţilor evaluatori independenţi; 

23) Transmite către AM rapoartele de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor 
eligibile care au primit aviz favorabil din partea CRES, inclusiv lista proiectelor 
propuse spre finanţare si a celor respinse de la finanţare, împreună cu motivele de 
respingere, în termenul şi condiţiile prevăzute de procedura relevantă; 

24) Notifică solicitanţii cu privire la rezultatele procesului de evaluare a cererilor de 
finanţare depuse şi informează CRES cu privire la proiectele care au fost propuse 
spre finanţare, cât şi cu privire la cele respinse de la finanţare; 

 
Activitatea de contractare:             
25) Ca urmare a deciziei AM de finanţare a proiectelor propuse, încheie contracte de 

finanţare cu beneficiarii prin verificarea informaţiilor din  cererea de finanţare, 
inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren. Întocmeşte şi transmite AM în original 
contractele de finanţare, în vederea avizării acestora, însoţite de raportul vizitei pe 
teren si orice alte documente relevante; 

26) Transmite AM spre avizare actele adiţionale care implică modificări ale bugetului 
sau perioadei de implementare a proiectului; 

 
     Management financiar şi audit: 

27) Primeşte cererile de plată de la beneficiari, însoţite de rapoartele tehnice de progres 
şi de rapoartele financiare, le analizează, verifică din punct de vedere tehnic şi 
financiar, şi certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea tuturor cheltuielilor 
efectuate de beneficiar, aprobă cheltuielile şi transmite AM aceste rapoarte însoţite 
de avizul de plată; 

28) Verifică toate documentele justificative ce însoţesc cererea de plată, introduce  
menţiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor justificative, aplică pe 
facturile originale ştampila conţinând codul proiectului şi avizează cheltuielile 
eligibile; 

29) Efectuează verificarea administrativă a fiecărei cereri de plată emise de beneficiar, 
precum şi verificarea pe teren, în conformitate cu procedura de control relevantă şi 
asigură cel puţin o vizită pe durata de viaţă a fiecărui proiect; 

30) Verifică dacă beneficiarii deţin  o evidenţă contabilă  folosind conturi analitice 
distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia naţională financiar-
contabilă, pe baza procedurilor relevante; 
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31) Are obligaţia notificării în termen de maxim 5 zile a AM în caz de nereguli 
identificate în decursul implementării proiectelor finanţate prin POR şi întreprinde 
măsurile corective necesare; 

32) Întreprinde măsuri de prevenire, detectare şi urmărire a neregulilor. Transmite 
către AM, rapoarte privind neregulile identificate, precum şi măsurile întreprinse 
pentru remedierea acestora; 

33) În calitate de autoritate contractantă, întreprinde măsurile de recuperare a debitelor 
conform procedurilor de recuperare şi transmite către AM situaţia debitelor de 
recuperat; 

34) Transmite către AM o listă a documentelor suport ce au stat la baza stabilirii 
eligibilităţii cheltuielilor, ataşată cererilor de plată ale beneficiarilor, precum şi 
informaţia privind locul unde sunt arhivate documentele originale. În acest sens, 
asigură disponibilitatea documentelor suport în cazul controlului din partea AM, a 
Comisiei Europene sau a altor organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale 
şi comunitare relevante; 

35) Unitatea de Audit Intern (UAI) de la nivelul ADR va elabora propriul manual de 
audit intern privind fondurile structurale, conform metodologiei de exercitare a 
activităţii de audit intern în vigoare (Legea 672/2002 privind auditul public intern), 
pe care îl va transmite spre avizare la Direcţia Audit Intern (MIE), în conformitate 
cu procedurile proprii MIE; 

36) Unitatea de Audit Intern de la nivelul ADR va realiza misiuni de audit intern 
privind programele finanţate din fonduri structurale derulate de MIE până la 
nivelul beneficiarului final inclusiv,  cu respectarea  prevederilor legislaţiei 
naţionale care reglementează activitatea de audit intern precum şi cu metodologia 
şi procedurile prevăzute în Manualul de audit intern pentru fondurile structurale; 

37) OI va permite accesul neîngrădit al auditorilor interni din cadrul Direcţiei Audit 
Intern (MIE), la toate dosarele datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele în 
format electronic), bunuri şi personal pe care le consideră relevante pentru scopul şi 
obiectivele misiunii lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
auditul public intern (art. 16 pct. 5 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern). Auditorii interni din cadrul ADR vor respecta secretul profesional în ceea ce 
priveşte informaţiile colectate cu ocazia misiunilor de audit, verificărilor şi 
inspecţiilor efectuate; 

 
Activităţi privind monitorizarea Programului Operaţional Regional: 
38) Monitorizează, din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor la 

nivel regional şi transmite către AM, în scris şi în format electronic rapoarte tehnice 
de progres, pentru fiecare domeniu de intervenţie din cadrul axelor prioritare ale 
POR; 

39) Introduce date tehnice, financiare si statistice la nivelul proiectelor, in Sistemul Unic 
de Management al Informaţiilor (SMIS) şi asigură actualizarea acestora, în 
conformitate cu procedurile relevante privind SUIM/ SMIS; 
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40) Contribuie prin furnizarea de informaţii, documente, rapoarte, la elaborarea de 
către AM a rapoartelor de evaluare, a Raportului Anual de Implementare şi a 
Raportului Final al POR, precum şi orice alte informaţii necesare în vederea 
analizării stadiului implementării POR, a raportării către forurile în drept, şi în 
legătură cu probleme care pot apărea în derularea POR; 

41) Participă, la invitaţia AM, la reuniuni inter-instituţionale în legătură cu derularea 
POR; 

42) Acordă asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării 
proiectelor finanţate prin POR; 

 
Informare şi publicitate: 
43) Implementează la nivel regional şi local Planul de Comunicare al POR şi raportează 

periodic AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare. 
 
De asemenea, în cadrul aceluiaşi Acord Cadru, Anexa 2 prevede următoarele atribuţii 
delegate de către Autoritatea de Management către Ministerul Integrării Europene: 
 

A) Informare şi publicitate: 
a. pregătirea planului de comunicare la nivel regional; 
b. asigurarea conformităţii cu regulile de informare şi publicitate; 
c. implementarea planului de comunicare la nivel regional; 
d. monitorizarea planului de comunicare la nivel regional; 
e. măsuri de informare pentru solicitanţi; 
f. măsuri de informare pentru beneficiari; 
g. actualizarea permanentă a paginii de web cu informaţii în legătură cu 

implementarea POR; 
 

B) Portofoliul de proiecte: 
a. dezvoltarea proiectelor: identificarea promotorilor de proiecte, dezvoltarea 

unor proiecte eligibile, dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, lansarea 
formală a cererilor de proiecte, publicarea formularului privind cererea de 
finanţare pe web site, asigurarea funcţiei de help-desk pentru aplicant/ 
beneficiar, organizarea de seminarii şi ateliere de lucru, diseminarea 
ghidului solicitantului; 

 
C) Evaluarea proiectelor: 

a. înregistrarea cererii de finanţare; 
b. crearea şi păstrarea/ arhivarea dosarului proiectului; 
c. verificarea eligibilităţii; 
d. organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a sesiunilor de evaluare tehnică 

şi financiară a proiectelor, cu sprijinul experţilor evaluatori independenţi; 
e. înregistrarea şi transmiterea contestaţiilor la AM; 
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f. asigurarea secretariatului CRES: organizare întâlniri, asigurarea respectării 
regulamentului de organizare si funcţionare, transmitere minute/rapoarte 
întâlniri etc.; 

g. asigură transmiterea propunerilor de finanţare la AM; 
 

D) Contractarea: 
a. efectuarea de vizite la fata locului în vederea contractării; 
b. întocmirea si semnarea contractelor; 
c. transmiterea contractelor la AM spre avizare; 
d. întocmirea şi semnarea actelor adiţionale (dacă este cazul), cu excepţia acelor 

acte adiţionale care implică modificări ale bugetului sau perioadei de 
implementare, care vor fi transmise AM spre avizare; 

 
E) Monitorizarea: 

a. rapoartele anuale de implementare: culegerea de informaţii, redactare; 
b. raportul final de implementare: culegerea de informaţii, redactare; 
c. monitorizarea proiectelor: monitorizarea rezultatelor şi a obiectivelor, 

colectarea informaţiilor, întocmirea rapoartelor de monitorizare; 
 

F) Verificarea realizării operaţiunilor: 
a. verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor, a rapoartelor financiare şi 

tehnice de progres şi a documentelor justificative prezentate de aceştia, 
pentru a verifica din punct de vedere tehnic şi financiar realitatea, 
regularitatea şi legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de către beneficiari; 
aprobarea cheltuielilor eligibile; 

b. verificarea la faţa locului a operaţiunilor pentru a verifica dacă produsele şi 
serviciile au fost furnizate şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii 
proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele 
Comisiei Europene şi cu legislaţia naţională; 

c. recuperarea debitelor; 
d. Încarcă date tehnice, financiare şi statistice la nivelul proiectelor şi asigură 

actualizarea acestora, în conformitate cu procedurile relevante privind SMIS; 
 

G) Verificarea păstrării pistei de audit la nivel de beneficiar (lista documentelor suport 
ce au stat la baza stabilirii eligibilităţii, precum şi informaţia privind locul unde sunt 
arhivate documentele originale); 

 
H) Arhivarea documentelor pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la închiderea 

Programului Operaţional Regional; 
 

I) Verificarea menţinerii la nivelul beneficiarilor a unei evidenţe contabile  folosind 
conturi analitice distincte pentru înregistrarea operaţiunilor finanţate prin 
Programul Operaţional Regional; 
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J) Nereguli: 

a. prevenirea neregulilor; 
b. detectarea neregulilor; 
c. raportarea neregulilor; 
d. corectarea neregulilor; 
e. urmărirea neregulilor; 

 
K) Evaluarea: 

a. contribuţia la evaluarea ex-ante şi ex-post; 
b. urmărirea îndeplinirii recomandărilor din rapoartele de evaluare. 

 
 

Structură organizatorică 
 
La ora actuală,  în cadrul ADR Vest, activează un număr de 48 de persoane, cu o medie de 
vârstă de 36 ani. 
 
În cadrul ADR Vest funcţionează următoarele departamente: 
 
1. Departamentul Politici Regionale şi Internaţionalizare  
 
2. Departamentul Implementare Program Operaţional Regional 
 
3. Departamentul Implementare Proiecte Regionale 
 
4. Departamentul Economic, Administrativ şi Control Financiar 
 
5. Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare  
 
6. Unitatea de Audit Intern 
 
 
Datele de contact ale ADR Vest din Timişoara şi teritoriu sunt următoarele: 
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TIMIŞOARA 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. I 
300054, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro 

web: www.adrvest.ro  
 

 
REŞIŢA 
 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, et. 9, cam. 902 
320084, Reşiţa, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475 
e-mail: office@adrvest.ro  
web: www.adrvest.ro  
 

 
ARAD 

 
Bd. Revoluţiei nr. 81 

310025, Arad, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960 

e-mail: office@adrvest.ro  
web: www.adrvest.ro  

 
DEVA 
 
Bd. 1 Decembrie nr. 28 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376 
e-mail: office@adrvest.ro  
web: www.adrvest.ro  
 

 
* * * 

II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei 
de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16 
membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest cât şi al Consiliului. 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără 
personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la 
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi 
din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt 
îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor 
judeţene. 
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Conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în 
perioada ianuarie - iunie 2007 

 
 

Perioada Preşedinte Vicepreşedinte 
ianuarie – iunie 2007 Mircea Ioan Moloţ Constantin Ostaficiuc 

 
 
 

Componenţa CDR Vest în perioada ianuarie – iunie 2007 
 
  

Nr. 
crt. Numele Calitatea în CDR Vest Funcţia 

1. Mircea Ioan Moloţ 
 Preşedinte CDR Vest Preşedintele Consiliului 

Judeţean Hunedoara 
2. Constantin Ostaficiuc 

 Vicepreşedinte CDR Vest Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 

3. Iosif Secăşan Membru CDR Vest Preşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin 

4. Iosif Matula Membru CDR Vest Preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad 

5. Gheorghe Ciuhandu Membru CDR Vest 
 Primar Timişoara 

6. Marinel Paşca Membru CDR Vest 
 Primar Recaş 

7. Vasile Horj Membru CDR Vest 
 Primar Variaş 

8. Gheorghe Falcă Membru CDR Vest 
 Primar Arad 

9. Iustin Cionca Membru CDR Vest 
 Primar Pecica 

10. Emilia Brăneţ Membru CDR Vest 
 Primar Şagu 

11. Liviu Spătaru Membru CDR Vest 
 Primar Reşiţa 

12. Simion Iancu Membru CDR Vest 
 Primar Oţelu Roşu 

13. Ioan Borduz Membru CDR Vest 
 Primar Fârliug 

14. Mircia Muntean Membru CDR Vest Primar Deva 
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15. Gheorghe Şuiaga Membru CDR Vest 

 Primar Dobra 

16. Dănuţ Odagiu 
Buhăescu 

Membru CDR Vest 
 Primar Uricani 

 
 
 

Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest adoptate în 
perioada ianuarie – iunie 2007 

 
În perioada ianuarie - iunie 2007, a avut loc o şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest, în care s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
Deva, 14 martie 2007 Hotărârea nr. 1/2007  - Privind aprobarea raportului de activitate al 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru 
anul 2006; 
Hotărârea nr. 2/2007  - Privind aprobarea raportului de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 
2006; 
Hotărârea nr. 3/2007 - Privind aprobarea organigramei multianuale  
a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  pentru 
perioada 2007-2010; 
Hotărârea nr. 4/2007 - Privind aprobarea modificării 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  în conformitate cu Acordul 
Cadru privind impementarea Programului Operaţional Regional 
2007-2013; 
Hotărârea nr. 5/2007 - Privind aprobarea Planului de personal al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  pentru anul 
2007; 
Hotărârea nr. 6/2007 - Privind aprobarea actualizării  Contractului 
colectiv de muncă al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest;   
Hotărârea nr. 7/2007 - s-a amânat aprobarea acestei hotărâri; 
Hotărârea nr. 8/2007 - Privind avizarea retragerii certificatelor de 
investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale; 
Hotărârea nr. 9/2007 - Privind nominalizarea Şefului Organismului 
Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 pentru Regiunea Vest. 
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Centralizator hotărâri ale şedinţelor Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest în perioada ianuarie – iunie 2007 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luna martie 
Nr. hotărâri adoptate 8 
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III. Evenimente speciale 

 
 
Întâlnire informală de presă despre Programul Operaţional Regional 2007-

2013 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat, în colaborare cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în data de 15 iunie 2007, în Sala de Consiliu 
din cadrul ADR Vest, o întâlnire informală de presă despre Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, care urmează a fi lansat în perioada imediat următoare. 

 
La acest eveniment, a participat din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, domnul Gabriel Friptu, Director General – Dezvoltare Regională. ADR Vest a 
fost reprezentată de domnul director Sorin Maxim. 
 
Acest eveniment a fost promovat în întreaga mass-media din Regiunea Vest. La întâlnire, 
jurnaliştilor li s-a înmânat pe lângă mapa de presă care a conţinut un material de 
prezentare a Programului Operaţional Regional 2007-2013, şi boşura „Programul 
Operaţional Regional - Scurt Ghid Practic”.  
 

* * * 
 
 
Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de Granturi pentru Sectorul Public 
pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului” din cadrul 

Programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat la nivel regional , în data de 10 ianuarie 
2007, la Timişoara, licitaţia deschisă pentru Schema de Granturi pentru Sectorul Public 
pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului, componentă a 
Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială. Lansarea, la nivel naţional, a 
acestui program de finanţare a avut loc, la Bucureşti, în data de 22 decembrie 2006.  
 
Bugetul total disponibil pentru această licitaţie este de 3,2 milioane euro, din care Regiunii 
Vest îi este alocată suma de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din fonduri 
Phare şi 0,10 milioane euro co-finanţare de la Bugetul de Stat). Valoarea eligibilă minimă a 
unui proiect care poate fi solicitată este de 10.000 euro, iar cea maximă este de 75.000 euro. 
Beneficiarii trebuie să asigure contribuţia proprie în valoare de minim 10% din bugetul 
proiectului, în numerar. 
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Obiectivul principal al Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de 
Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului este acela de a oferi asistenţă financiară 
autorităţilor publice sau ONG-urilor (doar cele cu responsabilităţi sau specializate în 
domeniul biodiversităţii/ protecţiei naturii) cu responsabilităţi în domeniul protecţiei 
mediului, în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor, de a îmbunătăţi calitatea 
resurselor de apă şi a apei  potabile, de a reduce poluarea aerului şi de a extinde 
activităţile privind protecţia naturii şi biodiversitatea. 
În cadrul acestei scheme de finanţare sunt eligibile următoarele activităţi: pregătirea de 
studii, studii de piaţă, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de 
fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului, care vor sta la baza unor viitoare 
proiecte de investiţii ce urmează a fi implementate de către beneficiarii finanţării 
nerambursabile.  
 

* * * 
 
 

Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul 

Programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat, la nivel regional, în data de 12 iunie 
2007, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, licitaţia deschisă pentru Schema de investiţii 
pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu, 
componentă a Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială.  
 
Bugetul disponibil la nivel national pentru acesta licitatie este 26,67 milioane EURO, din 
care 20 milioane EURO din fonduri Phare si 6,67 milioane EURO co-finantare de la bugetul 
de stat. Suma disponibila pentru fiecare regiune este de 3,334 milioane EURO, din care 
2,5 milioane euro din fonduri Phare si 0,834 milioane euro de la bugetul de stat. Valoarea 
finantarii nerambursabile pentru fiecare proiect va fi cuprinsa intre 300.000 EURO si 
1.000.000 EURO. Fiecare beneficiar trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 
%, in numerar, din bugetul proiectului. 
 
Obiectivul principal este acela de a acorda asistenta financiara autoritatilor publice locale 
cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului din toate cele opt regiuni de dezvoltare 
ale Romaniei, in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor, de a stimula colectarea 
selectivă a acestora şi de a îmbunatati calitatea resurselor de apa si a apei potabile. 
 
Aceasta schema va oferi sprijin financiar nerambursabil autoritatilor publice din 
Romania din localitatile cu maxim 50.000 de locuitori, in vederea dezvoltarii activitatilor 
de investitii la nivel regional, in urmatoarele sectoare prioritare de mediu: 

• Gestionarea deşeurilor; 
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• Gospodarirea apelor si a apelor uzate. 
 

ADR Vest a lansat proiectul StrategVest şi informează despre Fondurile 
Structurale 

 
ADR Vest a organizat, în perioada 18 - 23 ianuarie 2007, în fiecare judeţ din Regiunea 
Vest, câte un eveniment de lansare a proiectului StrategVest şi prezentarea oportunităţilor 
de finanţare din Fondurile Structurale în perioada 2007-2013. De asemenea, cu aceasta 
ocazie, vor fi prezentate proiectul StrategVest şi obiectivele acestuia, precum şi programele 
operaţionale, documente care detaliază tipurile de activităţi finanţabile din fondurile 
Uniunii Europene.  
 
Evenimentele au avut loc după cum urmează:  

• 18 ianuarie – la Deva, cu participarea a 60 de persoane; 
• 19 ianuarie – la Arad, cu participarea a 65 de persoane;  
• 22 ianuarie – la Timişoara, cu participarea a 82 de persoane; 
• 23 ianuarie – la Reşiţa, cu participarea a 75 de persoane.  

 
Proiectul „Strategii locale pentru oportunităţi globale şi pentru un viitor european al 
comunităţilor locale din Vestul Romaniei: întărirea capacităţii de elaborare şi 
implementare a strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local în Regiunea 
Vest” (StrategVest) este derulat de ADR Vest, în parteneriat cu Centrul de Asistenţă 
Rurală (CAR). 

 

* * * 
 
 

Regiunea Vest, România – selectată în faza pilot a programului „Regiunile 
pentru Schimbare Economică” al Comisiei Europene 

  
Ca urmare a demersurilor iniţiate de ADR Vest, precum şi a unei solicitări punctuale din 
partea Preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională, domnul Mircea Ioan Moloţ, 
Comisia Europeană a hotărât să desemneze Regiunea Vest ca regiune participantă în 
cadrul propunerii „Regiuni pentru Schimbare Economică, prioritatea Inovare”. Această 
nouă iniţiativă a Comisiei Europene îsi propune să întărească contribuţia Politicii de 
Coeziune pentru a atinge obiectivele Agendei de la Lisabona care are în prim plan 
competitivitatea şi creşterea economică şi care intenţionează să transforme Uniunea 
Europeană bazată pe cunoaştere în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume. 
 
Iniţiativa Regiuni pentru Schimbare Economică este un instrument prin intermediul 
căruia se urmăreşte crearea unor reţele comune co-finanţate de Comisia Europeană la care 
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vor putea participa Statele Membre, regiuni şi oraşele europene şi care va beneficia de un 
buget în valoare de 375 milioane de Euro pentru perioada 2007-2013.  

  
Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană în parteneriat cu Statele Membre a hotărât 
ca cele două instrumente existente la nivelul Politicii Regionale Europene, Cooperarea 
Interregională şi Programul de dezvoltare a reţelei urbane, să aibă un rol important în 
testarea celor mai bune practici pentru modernizarea economică şi creşterea 
competitivităţii. 
 
Iniţiativa ADR Vest a fost primită cu mare interes, iar ca urmare Regiunea Vest a fost 
identificată ca regiune participantă în faza pilot a programului pentru prima prioritate 
“Facilitarea penetrării rapide a ideilor inovatoare pe piaţă” alături de alte regiuni din 
Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Franţa, Germania, Austria,Ungaria, 
Grecia, Polonia, Estonia, Suedia, Finlanda, Cehia, Slovenia, Belgia şi Luxemburg. 
 

* * * 
 

 
Aprobarea Planului de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 Regiunea Vest 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat procesul de actualizare a Planului 
de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 Regiunea Vest, în conformitate cu evoluţia datelor 
statistice şi a situaţiei economico-sociale din regiune. În acest sens, ADR Vest supune din 
nou consultării publice Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 Regiunea Vest.  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul 
procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în 
parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de 
Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Vest (PDR Vest 2007 – 2013).  
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 este documentul de planificare strategică al 
Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea 
dezvoltării economice şi sociale la nivel regional pentru perioada de programare 2007 – 
2013.  

 
În data de 2 martie 2006, Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 Regiunea Vest, a 
fost aprobat în cadrul întâlnirii Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională Vest 2007 – 2013. De asemenea, documentul a fost aprobat în cadrul 
şedinţei Consiliul pentru Dezvoltare Regională din data de 21 martie 2006, devenind astfel 
documentul oficial de planificare strategică la nivelul Regiunii Vest pentru perioada 2007 – 
2013.  

* * * 
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ADR Vest – membru asociat  BeLCAR 

 
Biroul Investiţii a realizat o aplicaţie pentru a deveni membru asociat al reţelei BeLCAR 
(Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in European Regions), 
reţea europeană de structuri de tip ”cluster” în domeniul automotive.  

 

Reţeaua BeLCAR (Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in 
European Regions), proiect coordonat de Agentia de Dezvoltare Economica a Regiunii 
Stuttgart (Wirtschaftsfoerderung Region Stuttgart GmbH - WRS), a lansat la începutul 
acestui an o licitaţie pentru aplicaţia ca membru asociat în cadrul acestei retele, destinată 
unor regiuni europene care au structuri de tip cluster existente sau în curs de formare în 
domeniul industriei auto (automotive). 

 
Reţeaua are ca scop creşterea gradului de comunicare şi cooperare între reţele de tip 
cluster dedicate industriei automotive, reţele din care fac parte în principal întreprinderi 
mici şi mijlocii. Membrii reţelei BeLCAR sunt: 

 
1.    Wirtschaftsfoerderung Region Stuttgart GmbH (WRS), Germania; 
2.    East of England Development Agency (EEDA), Marea Britanie; 
3.    Clusterland Oberösterreich GmbH, Austria; 
4.    Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Produttivo dell'Artigianato e 
delle   Piccole Imprese (CESTEC), Italia; 
5.    Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Spania; 
6.    West - Transdanubian Regional Development Agency - Pannon Automotive   
Cluster Division (PANAC), Ungaria; 
7.    Cranfield University, Marea Britanie; 
8.    Logotech SA, Grecia. 

 
Această participare deschide noi oportunităţi de cooperare cu reţele din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene, fiind un instrument de internaţionalizare care va contribui 
la dimensionarea avantajelor firmelor locale de a participa ca parteneri la reţeaua de tip 
cluster a Regiunii Vest România. ADR Vest a fost admis ca membru asociat în această 
reţea, ca instituţie care reprezintă iniţiativa de cluster în automotive din Regiunea Vest. 
 
Mai multe detalii puteţi găsi pe pagina web:   
http://www.europeinnova.org/index.jsp?type=page&lg=en&from=child&classificationI
d=5170&classificationName=BeLCAR&cid=5113&parentClassificationId=4955&parentCla
ssificationName =Sectors&parentContentId=5133  

 
* * * 
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Cea de-a cincea Conferinţă Plenară “Innovating Regions in Europe” 
 

ADR Vest a fost invitată să participe în perioada 23 - 26 mai 2007, în Shanonn, Irlanda, la 
cea de-a cincea conferinţă plenară IRE şi la cea de-a treia întalnire a subgrupului de lucru 
IRE ”Knowledge Transfer”.  

 

În acest sens, s-au pregătit o serie de prezentări legate de lansarea strategiei regionale de 
inovare a Regiunii Vest pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană şi de asemenea 
două studii de caz concrete menite să faciliteze transferul de cunostiinţe între IMM-uri şi 
instituţiile de învaţământ superior.  
 

* * * 
 
 

Evenimentul de promovare a Asociaţiei Tehimpuls – Centrul regional de 
Inovare şi Transfer Tehnologic 

 
În data de 29 iunie 2007, a avut loc, la sediul ADR Vest, evenimentul de promovare a 
Asociatiei Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare si Transfer Tehnologic la care au 
participat membrii fondatori ai acestei Asociaţii, instituţii de cercetare, precum şi companii 
interesate de serviciile pe care Tehimpuls le va furniza. La acest eveniment a participat şi 
domnul Tarmo Lemola, din partea firmei Advansis din Finlanda, firma care oferă 
consultanţă Asociaţiei Tehimpuls. Prin acest eveniment au fost promovate serviciile pe 
care Tehimpuls le poate oferi: dezvoltarea proiectelor inovatoare şi acordarea asistenţei în 
comercializarea rezultatelor acestora, acordarea asistenţei în realizarea de proiecte 
colaborative între întreprinderi şi instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare, şi creşterea 
nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest.  
 

* * * 
 
 

Constituirea „Polului de excelenţă regional în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor” 

 
Constituirea polului de excelenţă regional în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor este un proiect iniţiat de ADR Vest începând cu luna mai a anului 2007 ca 
parte a demersurilor care vizează atragerea unui volum cât mai mare de finanţări din 
Fondurilor Structurale în sprijinul dezvoltării durabile a Regiunii Vest.  
 
Datorită faptului că prin Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” 
se finanţează prin domeniul major de intervenţie „2.2 Investiţii în infrastructura de 
cercetare-dezvoltare-inovare” a axei prioritare „Cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi 
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inovarea pentru competitivitate” dezvoltarea de poli de excelenţă, ADR Vest împreună cu 
partenerii regionali grupaţi în Asociaţia „Tehimpuls” şi după consultarea unor importante 
firme din regiune a început să susţină eforturile de înfiinţare a unui pol de excelenţă 
regional în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în Regiunea Vest. Un pol de 
excelenţă este o concentrare formată din întreprinderi inovative şi instituţii de formare, 
cercetare şi transfer tehnologic care prin parteneriate active într-un anumit domeniu 
dezvoltă activităţi întreptate către aceeaşi piaţă finală pe baza unei strategii de dezvoltare 
pe termen lung comună pentru toţi partenerii. Finanţarea acordată pentru înfiinţarea 
polului de excelenţă poate avea o valoare de până la 10 milioane euro. 
 
Ca un prim pas în vederea constituirii polului de excelenţă în luna iunie Asociaţia 
Tehimpuls în parteneriat cu mai multe firme importante din domeniu Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat şi depus în luna iunie un proiect pentru 
Programul „Impact” al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, program prin 
care se finanţează obţinerea de consultanţă în vederea pregătirii proiectelor pentru 
Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice.” Ca urmare a câştigării 
finanţării acestui proiect prin Programul Impact, începând cu luna august ADR Vest va 
colabora cu o prestigioasă firmă de consultanţă internaţională, KPMG, pentru pregătirea 
proiectului de constituire a polului de excelenţă regional în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor, având ca prioritate majoră elaborarea strategiei polului de 
excelenţă. În perioadă imediat următoare sunt prevăzute mai multe acţiuni de informare şi 
consultare cu actori regionali din domeniul tehnologiei infomaţiei şi comunicaţiilor.  
 
 

* * * 
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IV. Programe de finanţare 

 
În perioada ianuarie – iunie 2007, s-au derulat prin intermediul ADR Vest 
următoarele programe de finanţare: 
 
4.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii - 

Infrastructură Mică – în curs de derulare 
4.2 Subprogramul Investiţii în turism – finalizat 
4.3 Programul Phare 2003 – TVET – finalizat 
4.4 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în curs de derulare 
4.5 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004–2006 Dezvoltarea 

Infrastructurii Regionale – în curs de derulare 
4.6 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii 

pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor – în curs de derulare 
4.7 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Granturi 

pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării 
Deşeurilor – în curs de derulare 

4.8Programul PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială - "Schema de Granturi 
pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei 
Mediului" – nou lansat 

4.9Programul PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială - "Schema de investiţii 
pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 
mediu" – nou lansat 

 
 
Scurtă sinteză  a acestor programe: 

 
Nr. 
crt. 

Titlul programului Nr. 
proiecte 
aprobate 

Nr. 
proiecte 

contractate 

Nr. 
proiecte 

finalizate 

Valoarea 
finanţării 

Nr. locuri 
de muncă 
nou create 

1 Programul Phare 2001 
Coeziune Economică şi 
Socială, Componenta 
Investiţii – Infrastructură 
Mică 

8 8 7 
(restul în 
derulare) 

3,898,577 
Euro 

nu e cazul 

2 Subprogramul Investiţii în 
turism  7 7 

 
5 
 

 
685,000 

Euro 

 
86 

3 Programul Phare 2003 - 
TVET 8 8 8 

 
507,008 

Euro 
nu e cazul 
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4 Programul Phare 2003 – 
Infrastructură locală şi 
regională 
 

1 1 
0 

(în 
derulare) 

3,661,005 
Euro nu e cazul 

5 Programul Phare 
Coeziune Economică şi 
Socială 2004 – 2006, 
Dezvoltarea Infrastructurii 
Regionale 

4 1 
 
1 
 

24,709,676 
Euro 

nu e cazul 
deocamdată 

6 Programul Phare 2004 
Coeziune Economică şi 
Socială – Schema de 
Investiţii pentru Proiecte 
Mici de Gestionare a 
Deşeurilor 

15 14 
0 

(în 
derulare) 

10,114 ,092 
Euro 

nu e cazul 
deocamdată 

7 Programul Phare 2004 
Coeziune Economică şi 
Socială – Schema de 
Granturi pentru Sectorul 
Privat pentru Pregătirea 
de Proiecte în domeniul 
Gestionării Deşeurilor 

3 3 
0 

(în 
derulare) 

34,045 
Euro nu e cazul 

8 Programul Phare 2005 
Coeziune Economică şi 
Socială – Schema de 
Granturi pentru Sectorul 
Public pentru Pregătirea 
de Proiecte în domeniul 
Protecţiei Mediului 

15 15 0 390,197 
Euro nu e cazul 

9 Programul Phare 2005 
Coeziune Economică şi 
Socială – Schema de 
Investiţii pentru Sprijinirea 
Iniţiativelor Sectorului 
Public în Sectoarele 
prioritare de mediu 

     

 TOTAL 61 57 21 43,999,592 
Euro 86 
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4.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii - 
Infrastructură Mică 
 
Componentele Programului Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială vizează:  
 asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;  
 formare profesională - învăţământ profesional şi tehnic (TVET);  
 schema de investiţii în servicii sociale; 
 infrastructură mare/ regională; 
 schema de finanţare nerambursabilă pentru proiectele de infrastructură mică. 
 
Obiectivul general al programului este sprijinirea Guvernului României în 
implementarea unei politici integrate de dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii în 
sectoare prioritare, pentru sporirea potenţialului economic şi social în cadrul zonelor ţintă 
identificate care suferă de pe urma restructurării industriale şi demonstrează un potenţial 
de creştere economică. 

 
Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică sunt: 

• Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii pentru investiţii 
în zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii  vieţii  în 
comunităţile din zonele de restructurare industrială; 

• Reabilitarea patrimoniului  istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii 
turistice şi de afaceri a zonelor urbane. 

 
Suma globală indicativă disponibilă pentru Regiunea Vest a fost de 2,591,000 euro. 
Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce 
au putut fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele: suma minimă – 100,000 
euro, suma maximă – 850,000 euro. Prin redistribuire, în urma solicitărilor ADR Vest, 
suma alocată Regiunii Vest a ajuns la 3,900,000 euro.  

 
Programul s-a adresat organizaţiilor non-profit; autorităţilor publice locale, care sunt 
responsabile pentru contractarea lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale sau primăriilor şi 
consiliilor judeţene. 

Judeţ 
Număr de 
proiecte 
aprobate 

Număr de 
proiecte 

contractate 

Buget PHARE 
Aprobat euro Rezilieri 

Suma 
plătită pana la 
30 iunie 2007 

Caraş-Severin 1 1 850,000 - 664,247 

Hunedoara 5 5 2,566,539 - 2,228,322 

Timiş 2 2 482,038 - 482,038 

Total 8 8 3,898,577 - 3,374,607 
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În urma întârzierilor în implementarea programului la nivel naţional, a fost obţinută 
prelungirea acestuia cu un an.  
 

Beneficiind de aceste noi condiţii au fost prelungite şi duratele de implementare a tuturor 
celor opt proiecte din Regiunea Vest, pentru reuşita realizării obiectivelor propuse.  
 

La această dată au fost finalizate următoarele şapte proiecte: 
 

• Consiliul Local Petroşani - „Complex Salvamont în zona turistică Parâng”; 
• Primăria Tomeşti - „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere pe DC 116 şi DC 117 în 

comuna Tomeşti”; 
• Consiliul Judeţean Hunedoara - „Consolidare-restaurare Castel Bethlen Magna 

Curia Deva”; 
• Primăria Margina - „Modernizarea infrastructurii rutiere DC 108 şi DC 262 în 

comuna Margina”; 
• Primăria Reşiţa - „Complex municipal de sport şi sănătate Reşiţa” 
• Consiliul Local Vulcan - „Complex Proeuropa” 
• Consiliul Judeţean Hunedoara - „Instalarea unui generator electric pe conducta de 

aducţiune Baraj - Staţia de tratare a apei Valea de Peşti”. 
 

Pentru patru proiecte s-au întocmit, verificat şi transmis Autorităţii Contractante - 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, rapoartele finale, efectuându-
se şi două plăţi finale. Un raport final este în verificare la ADR Vest iar două sunt în 
faza de întocmire de către beneficiari. 

 

                  
Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii – 
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Infrastructură Mică - Consiliul Local Petroşani - „Complex Salvamont în zona turistică Parâng” 

          
Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii – 

 Infrastructură Mică  - Consiliul Local Vulcan - „Complex Proeuropa” 
 

 
Cel de-al VIII-lea proiect - „Modernizare DJ 664A: Lupeni - zona de agrement Straja km 
1+000-9+300”, beneficiar Consiliul Judeţean Hunedoara este în curs de implementare, 
termenul de finalizare al lucrărilor fiind 30.09.2007. 

 
 

 
4.2 Subprogramul Investiţii în turism 
 
Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, a urmărit dezvoltarea 
infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei 4 ai strategiei de 
dezvoltare a României din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare. 
 
Obiectivele generale ale subprogramului au urmărit: 

• îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism; 
• creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în special 

a numărului turiştilor străini; 
• punerea în valoare a potenţialului turistic; 
• creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de 

muncă; 
• creşterea investiţiilor în domeniul privat; 
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• dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse cu 
valoare adăugată mare; 

• transformarea staţiunilor turistice în poluri de dezvoltare economică ale regiunilor. 
Bugetul total estimat al subprogramului a fost de 404 miliarde lei. Ajutorul financiar 
nerambursabil aferent unui proiect care putea fi finanţat, a avut valori cuprinse între: 1 
miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă. 
 

În urma evaluării, la sediul Ministerului Integrării Europene, a proiectelor depuse de către 
solicitanţi, a fost propus spre finanţare un număr de 7 proiecte repartizate pe judeţe astfel: 
 
 

Nr. 
crt. Beneficiar Nr. 

contracte 
Bugetul aprobat 

al proiectului 
RON 

Bugetul 
cheltuit al 
proiectului 

Rezilieri 

1 Caraş-
Severin 

3 1.081.160 457.367 0 

2 Hunedoara 3 992.500 802.951 0 
3 Arad 1 325.110 0 1 
 Total 7 2.398.770 1.260.318 1 

 
 
Programul a fost finalizat financiar la 31 decembrie 2006. Din cele şapte contracte 
încheiate, trei proiecte au fost finalizate pâna la aceasta data, unul a fost reziliat, iar trei 
beneficiari nu şi-au îndeplinit obiectivele proiectelor, nefiind plătiţi de către minister.  
 
 

 
4.3 Programul Phare 2003 - TVET 
 

Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01, care a urmărit 
reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul Programului Phare 
2001 TVET, a fost contractat de către Ministerul Integrării Europene cu firma de 
consultanţă SAFEGE - TRANSO CONSORTIUM. Acest program s-a derulat după 
finalizarea Programului Phare 2001 TVET. 

Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţele, este următorul: 

 

Judeţ Număr de şcoli 
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Caraş-Severin 4 

Hunedoara 4 

Total 8 
 
Beneficiarii acestui program sunt următorii: 
 

• Grup Şcolar Industrial Bocşa; 
• Grup Şcolar Administrativ Reşiţa; 
• Grup Şcolar Construcţii-Montaj Reşiţa; 
• Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu; 
• Grup Şcolar Mihai Viteazu Vulcan; 
• Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara; 
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny Simeria; 
• Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie. 
 
 

  

                
           Programul PHARE 2003 TVET  - Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie 
 

Programul a avut ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2006. Din motive obiective 
termenul de finalizare a fost prelungit, diferenţiat pe şcoli, pentru luna septembrie 2006 şi 
apoi replanificat până în cursul lunii ianuarie 2007. 
 
Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepţionate toate lucrările.  
 
ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele responsabilităţi: 

• monitorizarea şi implementarea proiectului; 
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• verificarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer); 
• constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului; 
• organizarea CLC (comitet de coordonare proiect) - responsabil cu urmărirea 

implementării proiectului; 
 

 
 

Sumele alocate în cadrul acestui program au fost după cum urmează: 
 

Phare 2003 TVET 
Lot 
nr. Denumire şcoală Suma finanţată (euro) 

5.1 Gr. Şc. Economic Administrativ REŞIŢA 26400.35 
5.1 Gr. Şc. Construcţii Montaj REŞIŢA 86085.98 
5.1 Gr. Şc. Construcţii de Maşini BOCŞA 40203.71 
5.1 Gr. Şc. Industrial OŢELUL ROŞU 132170.02 

5.2 
Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel 
Saligni SIMERIA 13700.39 

5.2 Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE 67903.08 

5.2 
Colegiul Tehnic Matei Corvin 
HUNEDOARA 52680.61 

4.4 Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN 87863.84 
  Total 507007.98 

 
 
4.4 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională (Dezvoltarea potenţialului 
turistic al staţiunii Moneasa) 
 
În cadrul acestui program, în Regiunea Vest este finanţat un singur proiect cu titlul 
„Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa”  beneficiari fiind Consiliul 
Local Moneasa şi Consiliul Judeţean Arad, însă cu o valoare semnificativă, respectiv 
4.078.660 Euro. 
 
Asistenţa financiară acordată acestui proiect este de 2.745.754 Euro din partea Comisiei 
Europene fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251 Euro cofinanţare naţională 
acordată de Fondul Naţional de la bugetul de stat, 417.654 Euro din sursele proprii ale 
beneficiarului local - Consiliul Judeţean Arad în parteneriat cu Consiliul Local Moneasa. 
 

Finanţare PHARE 2.745.754,34 Euro 
Cofinanţare naţională 915.251,42 Euro 
Total finanţare nerambursabilă (89,76%) 3.661.005,76 Euro 
Cofinanţare locală CJArad şi CL 417.654,85 Euro 
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Moneasa (10,24%) 
 

Termenul limită de plată pentru fondurile mai sus identificate este de 30 noiembrie 2007. 

S-a participat la întâlniri lunare cu factorii implicaţi în implementarea proiectului pentru 
determinarea stadiului la lucrările executate şi s-au efectuat măsurători în scopul avizării 
procentelor corespunzătoare din cererile de plată ale constructorului. 

Unele lucrări fiind întârziate a fost sesizată Autoritatea Contractantă - Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - pentru a se lua măsuri de impulsionare a 
Constructorului în realizarea acestora în termen. 

 
4.5 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004–2006, „Dezvoltarea 
infrastructurii regionale” 
 
În cursul lunii aprilie 2007, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului  
„Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa”, astfel fiind îndeplinite toate 
condiţiile în vederea demarării lucrărilor pentru relizarea obiectivului propus în cadrul 
acestui proiect.  
 
Pentru cel de-al doilea proiect finanţat prin acest program, respectiv proiectul 
„Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul”, Comitetul de evaluare a 
analizat ofertele depuse în vederea selectării constructorului, s-a întocmit raportul de 
evaluare care a fost avizat favorabil de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, urmând a fi realizate ultimele demersuri în vederea semnării contractului de 
execuţie a lucrărilor. 
 

În cadrul acestui program, în afară de cele două proiecte menţionate anterior, pentru 
bugetul aferent anului 2006 sunt selectate spre a fi pregătite şi finanţate următoarele 
proiecte: „Reabilitarea infrastructurii turistice a zonei Semenic – DJ 582, DJ 582D, DJ 
582E”, proiect al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, respectiv 
„Reabilitare drum judeţean DJ 572 km 34+940 – 128+519 între localităţile Berzovia 
(judeţul Caraş-Severin) – Buziaş (judeţul Timiş) – Lipova (judeţul Arad)” depus de 
Consiliul Judeţean Timiş în parteneriat cu Consilile Judeţene din cadrul judeţelor Arad şi 
Caraş-Severin. 
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4.6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – Schema de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor 
 
Programul se referă la Investiţii pentru Proiecte Mici de gestionare a deşeurilor, 
componenta adresată autorităţilor locale din regiunile de dezvoltare – cu excepţia Regiunii 
Centru care a beneficiat de faza pilot finanţată din Programul Phare 2003.  
 
Obiectivul principal al acestui program de finanţare este de a asigura atât asistenţa 
tehnică cât şi financiară autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea deşeurilor 
în regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii Centru), în eforturile lor de a reduce 
volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă. 
 
Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia 
mediului; 

• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării deşeurilor, 
proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea şi protejarea 
mediului înconjurător în zonele în care vor fi implementate;  

• Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;  
• Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a existat 

până acum un sistem public de salubrizare; 
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul 

asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.  
 
Suma globală indicată disponibilă pentru această schemă este de 21,87 milioane Euro, din 
care 75% - respectiv 16,40 milioane Euro din fonduri Phare şi 25% - respectiv 5,47 milioane 
Euro co-finanţare naţională de la Bugetul de Stat. Suma totală alocată Regiunii Vest este 
de 3,123 milioane Euro, din care 2,343 milioane Euro din fonduri Phare şi 0,78 milioane 
Euro co-finanţare naţională.  
 
Programul se adresează autorităţilor publice locale aferente unei localităţi cu maxim 
50.000 locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi consilii 
judeţene care să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul. 
 
La nivelul Regiunii Vest, au fost depuse 22 de proiecte pentru a obţine finanţare. Au fost 
semnate contractele de finanţare cu beneficiarii celor 5 proiecte căştigătoare în cadrul 
Regiunii Vest. 
 
În cadrul acestui program, Ministerul Integrării Europene a realizat o realocare de fonduri. 
Astfel, au ramăs fonduri disponibile din cele initial alocate regiunii Bucuresti Ilfov. De 
asemenea, au ramăs fonduri disponibile din anularea Schemei de granturi 2004 destinată 
Serviciilor de Sprijinire a Afacerilor.  
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În urma realocărilor aferente acestui program, în final au fost selectate spre finanţare un 
număr de 14 proiecte (5 proiecte in faza iniţială la care se adaugă încă 9 proiecte din cadrul 
listei de rezervă  - lista de rezervă conţinând 10 aplicaţii, dar ulterior un aplicant a 
renunţat la implementarea proiectului). 
 
Astfel, proiectele selectate a fi finanţate în cadrul acestei scheme de finanţare sunt: 
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar 
proiect Denumire proiect Localizare proiect 

Total 
Valoare 
proiect   
 - euro - 

1. Consiliul 
Local 
Satchinez 

Colectarea selectivă a deşeurilor în 
comunele Satchinez, Variaş, Şandra, 
Becicherecu Mic, Biled, Dudeştii 
Noi, Orţişoara 

Satchinez, Variaş 
Şandra, Becicherecu 
Mic, Biled, Dudeştii 
Noi, Orţişoara 

555.200,00 

2. Consiliul 
Local Lipova 

Sistem de gestionare a deşeurilor 
menajere din zona turistică Lipova : 
oraşul Lipova şi comunele Ghioroc, 
Păuliş şi Zăbrani, judeţul Arad 

Lipova, Păuliş, 
Ghioroc, Zăbrani 

938.545,00 

3. Consiliul 
Local Socodor 

Colectarea selectivă a deşeurilor în 
partea de Nord-Vest a Judeţului 
Arad 

Socodor, Pilu, 
Grăniceri 

532.693,24 

4. Primăria 
Municipiului 
Lupeni 

Ecologizarea zonelor montane din 
Valea Jiului, Straja-Lupeni şi 
Parâng-Petroşani 

Straja – Lupeni, 
Parâng - Petrosani 

911.675,63 

5. Consiliul 
Local Văliug 

Sistem de gestionare a deşeurilor în 
zona turistică Semenic 

Văliug, Brebu Nou, 
Semenic, Crivaia, 
Trei Ape, Garana 

478.248,58 

6. Consiliul 
Local Băile 
Herculane 

Sistem de gestionare a deşeurilor în 
zona Băile Herculane 

Băile Herculane, 
Topleţ, Iablaniţa, 
Mehadia, Mehadica, 
Cornea, Cornereva, 
Luncaviţa 

1.176.154,25 

7. Consiliul 
Local Oraviţa 

Sistem de gestionare a deşeurilor în 
zona Oraviţa 

Oraviţa, Berlişte, 
Vărădia, Vrani, 
Răcăşdia, Sasca 
Montană, Ciuchici, 
Ciclova Română, 
Cărbunari, Grădinari, 
Ticvaniu Mare, 
Ciudanoviţa,Naidaş 

979.628,45 

8. Consiliul 
Local Haţeg 

Sistem de colectare selectivă şi 
depozitare  deşeuri în Ţara 
Haţegului - Staţie de transfer Haţeg 

Haţeg, Sântămăria 
Orlea, Sălaşu de Sus 
Densuş, 
Sarmizegetuza, Râu 

955.008,90 
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de Mori, General 
Berthelot, Bretea 
Română, Pui, Baru, 
Răchitova, Toteşti 

9. Consiliul 
Local 
Caransebeş 

Gestionarea deşeurilor în 
Municipiul Caransebeş 

Caransebeş 795.074,00 

10. Primăria 
Oraşului Brad 

ECO BRAD - Proiect pentru 
implementarea unui sistem eficace 
de gestionare a deşeurilor în oraşul 
Brad şi localităţile partenere, 
Crişcior şi Ribiţa 

Brad 
Crişcior 
Ribiţa 

1.005.680,78 

11. Consiliul 
Local Ineu 

ECO  -  INEU Ineu, Apateu, Beliu, 
Craiva, Cernei, 
Seleus, Sicula, 
Tarnova 

876.544,00 

12. Consiliul 
Local Vulcan 

Modernizarea sistemului de 
colectare a deşeurilor pe raza 
Municipiului Vulcan 

Vulcan 870.187,06 

13. Consiliul 
Local Ciacova 

ECO – CIACOVA Ciacova, Jebel, 
Liebling, Pădureni, 
Ghilat,Giera 

693.755,00 

14. Consiliul 
Local Lugoj 

Lugojul un oraş mai curat - mai 
european "Reabilitarea sistemului 
de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Lugoj" 

Lugoj 665.301,50 

TOTAL VALOARE PROIECTE REGIUNEA VEST 
 

11,433,696.39 
 

 
 
În ultima perioadă a fost acordat sprijin Hill International pentru organizarea şi susţinerea 
unui seminar referitor la modalitatea de implementare a proiectelor, partea de achiziţii.  
Au fost plătite avansurile în cadrul fiecărui proiect. S-a efectuat o evaluare asupra 
bugetului proiectelor şi termenelor de implementare în vederea corelării prin viitoare acte 
aditionale a neconcordanţelor sesizate între proiecte şi situaţia de fapt. 
  
S-a întocmit şi transmis Autorităţii Contractante, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor, două rapoarte trimestriale privind implementarea programului. 
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4.7 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Granturi pentru 
Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor 
 
Acest program de finanţare a fost lansat, la nivel naţional, în data de 3 august 2006, la 
Bucureşti, iar ADR Vest a l-a lansat, la nivelul Regiunii Vest, în data de 4 august 2006. 
 
Obiectivul general al programului este acela de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor care 
acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un impact direct asupra 
sectorului privind gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a 
reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata deşeurile într-un mod corespunzător. 
 
Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele privind 
deşeurile şi, în consecinţă, de a contribui la protecţia mediului; 

• elaborarea sau pregătirea de studii şi activităţi similare studiilor direct legate de 
proiecte de investiţii viitoare, în domeniul gestionării deşeurilor, care ar putea fi 
implementate în cadrul Phare Coeziune Economică şi Socială 2005, precum şi în 
cadrul altor programe de finanţare ale unor alţi donori/IFIs. 

 
Termenul limită de depunere a proiectelor a fost 15 septembrie 2006, la sediul Ministerului 
Integrării Europene din Bucureşti, care a fost ulterior amânat pentru data de 2 octombrie 
2006. 
 
Suma globală indicativă disponibilă pentru sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei 
licitaţii deschise este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare şi 
0,8 milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat.  
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din 
fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat).  
 
Programul se adresează: 

• societăţilor comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/ 1990 actualizată şi să 
corespundă definiţiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 2004 cu completările 
ulterioare; 

• care sunt înregistrate în mod legal înainte de 31 decembrie 2005; 
• şi care au cel puţin un an de activitate. 

 
În cadrul acestui program, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, proiectele au fost 
depuse direct la sediul  Ministerului Integrării Europene. Aferente Regiunii Vest a fost 
depus un număr de 5 proiecte din totalul de 45 de aplicaţii depuse la nivelul întregii ţări.  
 
Cererile de finanţare depuse  la nivelul Regiunii Vest sunt următoarele: 
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Nr. 
Crt. 

Linie 
bugetară Nume Aplicant Adresa Localitate/

Judeţ Titlul proiectului 

1. 

Phare 
2004/016-
772.04.01.0
4.01.02 

SC INST. DE 
CERCETARI SI 
PROIECTARI 
MINIERE SA 

Str. M. 
Viteazu nr. 
3, cod 
332014 

Petrosani/
Hunedoara 

Tehnologii de 
minimizare a generării 
de deşeuri provenite 
din extracţia huilei şi 
amenajări pentru 
atenuarea riscului de 
mediu. 

2. 

Phare 
2004/016-
772.04.01.0
4.01.02 

SC LINEO 
DESIGN SRL 

Str. 
Fagarasului
, nr. 22, sc. 
F, et.2, ap.5 

Resita/Car
as-Severin 

Sistemul de gestiune a 
deşeurilor de ambalaje 
din plastic în judeţul 
Caraş Severin. 

3. 

Phare 
2004/016-
772.04.01.0
4.01.02 

SC CALOR 
GRUP SRL 

Platforma 
Calnicel nr. 
1  

Resita/Car
as-Severin 

Sistem de gestiune a 
deşeurilor din 
construcţii şi demolări 
în judeţul Caraş 
Severin. 

4. 

Phare 
2004/016-
772.04.01.0
4.01.02 

SC BERG-
BANAT SRL 

Calea 
Sagului nr. 
143 

Timisoara/
Timis 

Recuperarea zincului 
prin reciclarea cenuşii 
rezultată din procesul 
de zincare termică. 

5. 

Phare 
2004/016-
772.04.01.0
4.01.02 

SC LOGO 
MARE SRL 

Str. 22 
Decembrie 
nr. 37 A 

Deva/HD 

Unitate de peletizare a 
deşeurilor lemnoase-
analiza fezabilităţii 
tehnico-economice şi 
de mediu. 

 
În urma sesiunii de evaluare organizată în cadrul Ministerului Integrării Europene, 
aferente Regiunii Vest au fost selectate spre a fi finanţate în cadrul aceastei scheme de 
finanţare trei proiecte, acestea fiind cererile de finanţare aferente următorilor aplicanţi: SC 
LINEO DESIGN SRL, SC CALOR GRUP SRL şi SC BERG-BANAT SRL. În cadrul 
acestui program au fost încheiate 3 contracte a căror finanţare nerambursabilă este în sumă 
de 34.045 euro. Au fost plătite avansurile pentru proiecte şi se întocmesc dosarele de 
achiziţie. 
 
S-a întocmit şi transmis Autorităţii Contractante, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor, două rapoarte trimestriale privind implementarea programului. 
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4.8 Programul PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială "Schema de Granturi pentru 
Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului"  
 
În cadrul acestui program au fost depuse, la sediul MDLPL, un număr de 567 de cereri de 
finanţare la nivelul întregii ţări. Aferent Regiunii Vest au fost depuse un număr de 57 de 
propuneri de proiecte, reprezentând 10,05 % din totalul aplicaţiilor. 

 
Comitetul aferent evaluării aplicaţiilor depuse în cadrul acestui program a stabilit data de 
01 iunie 2007 ca termen limită pentru înaintarea către MDLPL a raportului de evaluare, de 
la această dată fiind necesară şi o perioadă de timp pentru avizarea tehnică a raportului 
înainte de semnarea contractelor de finanţare. 
 
 
4.9 Programul PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială "Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu"  
 
În data de 30 mai 2007, a avut loc, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, lansarea naţională a „Schemei de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul programului PHARE 2005 – 
Coeziune Economică şi Socială. 

 
ADR Vest a stabilit data de 12 iunie 2007 pentru desfăşurarea sesiunii aferente lansării în 
cadrul Regiunii Vest a acestei scheme de finanţare, care a vut loc la Sala de Consiliu din 
cadrul Consiliului Judeţean Timiş. De asemenea au fost organizate sesiuni de informare şi 
traininguri la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest, în vederea informării şi instruirii 
reprezentanţilor autorităţilor pulice. 

 
În cadrul acestei scheme de finanţare pentru Regiunea Vest vor putea fi finanţate 
următoarele sectoare din domeniul protecţiei mediului: 

• Gestionarea deşeurilor; 
• Gospodărirea apelor si a apelor uzate; 

 
Un proiect se poate adresa unui singur sector de mediu.  

 
Pentru a fi eligibili solicitanţii trebuie să fie autorităţi publice locale române reprezentând 
localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu  responsabilităţi în domeniul de „Gestionare a 
deşeurilor”, respectiv domeniul „Gospodărirea apelor/apelor uzate” (ex. Consilii locale, 
Consilii judeţene*),  

* Consiliile Judeţene nu trebuie să satisfacă criteriul referitor la numărul de 
locuitori. 

 



 
 

 
 

41 

Principalele categorii de activităţi de investiţie care pot primi finanţare în cadrul sectorului 
dedicat gestionării deşeurilor sunt:   

• staţii de pre-tratare bio-mecanică  a deşeurilor menajere; 
• platforme de compostare; 
• colectarea şi transportul deşeurilor municipale; 
• colectarea selectivă; 
• sisteme de salubrizare şi spaţii pentru depozitare temporară. 
 

În cadrul sectorului de gospodărire a apei şi a apelor uzate principale tipuri de investiţii 
care pot primi suport financiar sunt: 

• Construirea, reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă potabilă şi a sistemelor 
de tratare a acestora; 

• Construirea, reabilitarea, modernizarea reţelelor de canalizare şi a sistemelor de 
epurare a apelor uzate;    

• Reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea 
de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor şi a altor potenţiale calamităţi în 
zonă şi/ sau a efectelor lor;    

• Asigurarea de apă potabilă de calitate bună şi protecţia împotriva nutrienţilor 
generaţi de activităţile agricole.   

 
Suma alocată fiecărei regiuni este de 3,334 MEURO ( 2,5 Meuro – Contribuţie Phare şi 
0,834 Meuro – Cofinanţare de la bugetul de Stat). Sumele minime şi maxime ale finanţării 
nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului 
sunt între 300.000 si 1.000.000 euro, la care se adaugă contribuţia proprie a beneficiarului 
de cel puţin 10 % din bugetul proiectului. 

 
Durata unui proiect nu poate depăşi 22 de luni. Fiecare proiect trebuie să se încadreze în 
calendarul de implementare al Schemei de Investiţii pentru Sectorul Public din cadrul 
Programului Phare 2005/Coeziune Economică şi Socială (CES), aceasta însemnând că 
toate contractele cu solicitanţii trebuie să fie semnate până cel târziu la data de 30 
noiembrie 2007. Termenul limită de efectuare a plăţilor este stabilit la 30 noiembrie 2009. 
Având în vedere timpul necesar efectuării verificărilor finale şi a procedurilor de plată, 
activităţile operaţionale la nivel local trebuie să fie încheiate până cel mai târziu la 30 
septembrie 2009. 

 
Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este data de 15 august 2007, orele 
16.00. Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poştă 
recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul ADR Vest, str. 
Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, cod 300054 Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256/491923; 
fax:0256/491981. 
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Pentru această schemă de finanţare întreg pachetul informativ (Ghidul solicitantului şi 
anexele aferente acestuia) este disponibil pe pagina de web a ADR Vest – www.adrvest.ro, 
la secţiunea Finanţare – Programe lansate. 

 
De asemenea, pe parcursul implementării programului, în cadrul ADR Vest va funcţiona 
un birou de consultanţă, în cadrul căruia potenţialii aplicanţi se pot adresa atât pentru 
clarificarea aspectelor legate de competarea documentaţiei, precum şi a celor legate de 
implemetarea în Regiunea Vest a acestui program.   
 

* * * 
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V. Strategii şi Planificare Regională 
 
Începând cu data de 1 mai 2007, activitatea Departamentului de Strategii şi Planificare 
Regională s-a încheiat, în cadrul agenţiei având loc o restructurare în urma căreia s-au 
înfiinţat Departamenul de Implementare a Programului Operaţional Regional, precum 
şi Biroul de Politici Regionale, care face parte din Departamentul de Politici Regionale 
şi Internaţionalizare (fostul Departament de Relaţii Internaţionale şi Investiţii Străine). 
 
 

Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 
   
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (fost Ministerul Integrării 
Europene), în calitatea sa de Autoritate de Management, a transmis Comisiei Europene, în 
luna ianuarie a acestui an, varianta oficială a Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013, în vederea aprobării acestuia. 

 
În cursul negocierilor purtate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi Comisia Europeană în perioada martie-aprilie 2007, Programul 
Operaţional Regional a suferit unele modificări. Conform regulamentului UE, din 
momentul acceptării programului de către Comisie, care în cazul Programului Operaţional 
Regional este data de 7 februarie 2007, Comisia are obligaţia de a evalua şi aproba 
documentul în termen de patru luni.  La sfârşitul lunii martie 2007, Comisia a solicitat 
informaţii suplimentare pentru argumentarea unor domenii de intervenţie ale POR şi a 
iniţiat, în conformitate cu regulamentele europene, întreruperea procedurii interne de 
aprobare a programului, pentru a se putea înscrie în perioada de patru luni de care 
dispune pentru acest demers.  

 
Varianta revizuită a Programului Operaţional Regional a fost trimisă Comisiei Europene 
la începutul lunii mai 2007, iar conform acesteia structura POR se prezintă astfel: 
 

Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor -potenţiali poli de 
creştere 

  1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 

 Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 

 

 Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
 3.1 - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

3.2 - Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 
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3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  intervenţii 
în situaţii de urgenţă 
3.4 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale, 
infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a celei pentru formare profesională 
continuă 

 

 Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local 
 4.1 – Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi 
locală 

4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 
4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor  

 

Axa Prioritară  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum  şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 
5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice 
5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică 
 

Axa Prioritară 6 Asistenţă Tehnică 
6.1 – Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului 
Operaţional Regional 
6.2 – Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR. 

 
 
 

Lista cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 

 
Având în vedere demararea implementării Programului Operaţional Regional şi 
construirii unui portofoliu de proiecte viabile, a apărut necesitatea definirii cheltuieliilor 
eligibile şi identificării unor reguli generale de eligibilitate la nivel naţional pe care trebuie 
să le respecte o cheltuială pentru a fi eligibilă pentru finanţare din instrumentele 
structurale. 
 
În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat procesul de elaborare a unui proiect de 
Hotărâre de Guvern privind regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, prin Programele Operaţionale. 
 
Fiecare Autoritate de Management are însă un portofoliu propriu de proiecte care, pentru 
a fi implementate, necesită efectuarea anumitor categorii de cheltuieli, în funcţie de 
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specificul Programului Operaţional gestionat. În acest sens, prin această Hotărârea de 
Guvern se prevede ca Autorităţile de Management să stabilească liste de cheltuieli eligibile 
care ulterior trebuie aprobate prin Hotărâre de Guvern.  
 
Având în vedere specificul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, au fost 
identificate anumite categorii de cheltuieli care trebuie să îndeplinească condiţii specifice 
de eligibilitate pentru finanţare. 
 
Sub acest aspect, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor propune lista de 
cheltuieli eligibile pentru finanţare din fonduri nerambursabile, specifice fiecărei axe 
prioritare şi domeniu de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 
2013. Această listă se află în stadiul de consultare publică, urmând a fi definitivată după 
aprobarea de către Comisia Europeană a Programului Operaţional Regional.  
 
 
 
 
 

Portofoliul de proiecte pentru POR 2007 – 2013 
 

În perioada ianuarie – iunie 2007, a avut loc un nou proces de restructurare şi actualizare a 
portofoliului de proiecte în funcţie de modificările survenite în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007–2013 şi a propunerilor de proiecte eligibile colectate de la 
primăriile din Regiunea Vest şi de la Agenţiile de Dezvoltare  Economică a celor patru 
judeţe din Regiunea Vest (ADETIM, ADAR, ADEH şi ADECS). 

 

În prezent, în urma centralizării datelor, portofoliul de proiecte mature al Regiunii Vest  
eligibile prin POR 2007-2013 totalizează 130 de proiecte în valoare de 714,711 mil. EURO.  
 

 
Portofoliul de proiecte mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic) eligibile 
prin POR 2007 - 2013, centralizat pe judeţe: 
 

Judeţul Număr 
Proiecte 

 Suma totală 
(Euro)  

 Fonduri 
Structurale 

(Euro)  - 85%  

 Buget de Stat  
(EURO) - 13%  

 Buget local 
(EURO) -2%   

Arad 35 164,574,187.14 139,888,059.07 21,394,644.33 3,291,483.74 

Caraş-
Severin 12 131,259,924.00 111,570,935.40 17,063,790.12 2,625,198.48 

Hunedoara 48 158,178,126.25 134,451,407.32 20,563,156.41 3,163,562.53 

Timiş 35 260,698,878.00 221,594,046.30 33,890,854.14 5,213,977.56 
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Regiunea 
Vest 130 714,711,115.40 607,504,448.09 92,912,445.00 14,294,222.31 

 
 
 
 
Portofoliul de proiecte mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic) eligibile 
prin POR 2007-2013, centralizat pe domenii de intervenţie: 
 

Axe prioritare/ Domenii 
de interventie 

Nr. 
proiecte 

 Suma totală 
(Euro)  

 Fonduri 
Structurale 

(Euro) - 85%  

 Buget de Stat  
(EURO) - 13%  

 Buget local 
(EURO) - 

2%   

            
1.Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor-
potenţiali poli de creştere 

2 100,000,000.00 85,000,000.00 13,000,000.00 2,000,000.00 

2.Imbunatatirea 
infrastructurii de 

transport regionale si 
locale 

80 369,502,069.60 314,076,759.16 48,035,269.05 7,390,041.39 

3.Imbunatatirea 
infrastructurii sociale 

regionale si locale 
14 7,378,184.00 6,271,456.40 959,163.92 147,563.68 

3.1.Reabilitarea/moderniz
area/echiparea 

infrastructurii serviciilor 
de sanatate 

4 3,407,000.00 2,895,950.00 442,910.00 68,140.00 

3.2.Reabilitarea/moderniz
area/echiparea 

infrastructurii serviciilor 
sociale 

          

3.3. Imbunatatirea dotarii 
cu echipamente a bazelor 

operationale pentru 
investitii in situatii de 

urgenta 

          

3.4.Reabilitarea/moderniz
area/echiparea 

infrastructurii educationale 
10 3,971,184.00 3,375,506.40 516,253.92 79,423.68 

3.Sprijinirea dezvoltarii 
mediului de afaceri 

regional si local 
11 86,559,749.14 73,575,786.77 11,252,767.39 1,731,194.98 
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4.1.Dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a 

afacerilor 
9 53,430,724.14 45,416,115.52 6,945,994.14 1,068,614.48 

4.2.Reabilitarea siturilor 
industriale 2 33,129,025.00 28,159,671.25 4,306,773.25 662,580.50 

4.3.Sprijinirea initiativelor 
antreprenoriale 

regionale/locale pentru 
crearea si dezvoltarea 
microintreprinderilor 

          

5.Dezvoltarea turismului 
regional si local 23 151,271,112.65 128,580,445.75 19,665,244.64 3,025,422.25 

5.1.Restaurarea si 
valorificarea patrimoniului 

istoric si cultural si 
crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe 

11 72,549,498.15 61,667,073.43 9,431,434.76 1,450,989.96 

5.2.Crearea/dezvoltarea/
modernizarea 

infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 

resurselor naturale şi 
creşterii calităţii serviciilor 

turistice 

12 78,721,614.50 66,913,372.33 10,233,809.89 1,574,432.29 

5.3 Promovarea 
potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii 

necesare în scopul creşterii 
atractivităţii României ca 

destinaţie turistică 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total Regiunea Vest  130 714,711,115.40 607,504,448.09 92,912,445.00 14,294,222.3
1 

 
 
Portofoliul de proiecte în toate stadiile de maturitate eligibile prin POR 2007-2013, 
centralizat pe judeţe: 
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Judeţul Nr. 
proiecte 

 Suma totală 
(Euro)  

 Fonduri 
Structurale 
(Euro) - 85%  

 Buget de Stat  
(EURO) - 13%  

 Buget local 
(EURO) - 2%   

Arad 50 271,559,330.47 230,825,430.90 35,302,712.96 5,431,186.61 

Caraş-
Severin 49 202,570,040.00 172,184,534.00 26,334,105.20 4,051,400.80 

Hunedoara 105 316,777,144.00 269,260,572.40 41,181,028.72 6,335,542.88 

Timiş 73 336,942,948.00 286,401,505.80 43,802,583.24 6,738,858.96 

Regiunea 
Vest 277 1,127,849,462.47 958,672,043.10 146,620,430.12 22,556,989.25 

 
 
În cursul lunii mai s-a transmis MDLPL o centralizare a portofoliului de proiecte al 
Regiunii Vest în conformitate cu axele prioritare din POR, exceptând proiectele cuprinse în 
HG 811/2006. 

 
De asemenea, în urma informaţiilor actualizate primite la sfârşitul lunii iulie 2007 de la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Consiliile Judeţene, privind 
proiectele cuprinse în HG 811/2006, se lucrează la o reactualizare a portofoliului de 
proiecte, care va prezenta diferenţe faţă de centralizarea prezentată în acest raport.  
 
 
 

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare – CRESC 
 

În vederea asigurării cadrului instituţional necesar implementării Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, este necesară înfiinţarea, la nivel regional, a Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare, organism fără personalitate juridică, având 
ca principale atribuţii evaluarea gradului în care proiectele pot contribui la atingerea 
obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi corelarea, la nivel regional, a 
proiectelor finanţate din fonduri publice.  
 
În acest context, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a elaborat un 
proiect de Hotărâre de Guvern, HG 764, ce urmează a fi publicat Monitorul Oficial, 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
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Astfel, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se vor constitui Comitete Regionale de 
Evaluare Strategică şi Corelare, cu secretariatul organizat de către Agenţiile pentru 
Dezvoltare Regională. În cadrul şedinţelor CRESC vor fi evaluate din punct de vedere 
strategic  proiectele selectate la nivel regional, pe baza criteriilor de evaluare aprobate de 
Comitetul de Monitorizare.  

 
CRESC poate recomanda Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 
Regional completarea sau înlocuirea unor criterii de evaluare strategică şi poate propune 
realocări financiare în regiune, între domeniile de intervenţie din cadul axelor sau între 
axele prioritare. 
 
De asemenea, Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare vor examina modul 
în care se realizează la nivel regional corelarea proiectelor finanţate de POR cu cele 
finanţate de Programele Operaţionale Sectoriale, Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală şi cu proiectele finanţate prin Programele Operaţionale de Cooperare Teritorială.  
 
Conform HG 764, CRESC va fi format din 2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţele constituente ale regiunii şi reprezentanţi ai mediului academic, 
societăţii civile şi mediului de afaceri, reprezentative la nivel regional, în număr egal cu 
numărul membrilor CRESC. CRESC va funcţiona conform regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare, elaborat de către Secretariatul CRESC. 
 
În urma evaluării realizate de către CRESC va rezulta o hotărâre privind lista proiectelor 
propuse spre finanţare. Acestă listă, împreună cu lista proiectelor respinse şi justificările 
aferente, vor fi incluse în Raportul de Evaluare Strategică.  

 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare îşi desfăşoară activitatea prin 
şedinţe ordinare, convocate periodic, dar şi extraordinare, organizate de câte ori este 
nevoie. 
 
 
Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CMPOR) 

 
Conform schemei de implementare a Programului Operaţional Regional, la nivel naţional 
se află în curs de constituire un Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional 
Regional (CMPOR). Acest Comitet de Monitorizare reprezintă structura naţională de tip 
partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de 
implementare a Programului Operaţional Regional. 
 
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) urmează să 
îndeplinească următoarele atribuţii: 

a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AM POR, ale proiectelor 
finanţate prin POR, în cel mult şase luni de la aprobarea programului operaţional 
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de către Comisia Europeană, şi aprobă orice revizuire necesară a acestora, în 
concordanţă cu cerinţele programului; 

b) analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor specifice ale 
programului, pe baza documentelor pe care Autoritatea de Management pentru 
POR i le pune la dispoziţie şi face recomandări; 

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma atingerii obiectivelor fiecărei 
axe prioritare, precum şi rezultatele evaluărilor POR efectuate conform art. 48 (3) 
din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006; 

d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Rapoartele Finale 
de implementare, elaborate de AM POR; examinează şi aprobă strategia de 
asistenţă tehnică a POR şi Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de 
Evaluare; 

e) analizează raportul anual de control al Autorităţii de Audit cu privire la POR sau 
secţiunea de raport care se referă la POR, în cazul în care raportul anual de control 
se realizează pentru mai multe programe operaţionale, precum şi comentariile pe 
care le poate înainta Comisia Europeană, după examinarea acelui raport sau a acelei 
secţiuni de raport; 

f) propune Autorităţii de Management pentru POR, dacă este cazul, revizuirea/ 
actualizarea programului operaţional, pentru atingerea obiectivelor programului, 
sau pentru îmbunătăţirea managementul său, inclusiv managementului financiar; 

g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, 
între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni; 
 
h) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând 
prevederile din Hotărârea de Guvern HG 765. 

 
Conform HG 765 ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial, componenţa CMPOR este 
formată din reprezentanţi ai autorităţilor/ instituţiilor administraţiei publice, 
organismelor regionale şi partenerilor socio-economici. Observatorii au un rol consultativ 
şi pot face propuneri pe care CMPOR le poate dezbate şi supune la vot. 
 
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional îşi desfăşoară 
activitatea prin şedinţe ordinare, care au loc semestrial şi sunt convocate de către 
preşedintele CMPOR, respectiv prin şedinţe extraordinare care se pot organiza în cazuri 
deosebite, la solicitarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul total al membrilor 
acestuia. 
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Activitatea de help-desk 
 

Colectivul departamentului este implicat în activitatea de help-desk privind Fondurile 
Structurale şi Programele Operaţionale prin care acestea vor fi implementate în România 
în perioada 2007-2013. Această activitate este destinată informării potenţialilor beneficiari 
din Regiunea Vest asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor de dezvoltare din 
fonduri europene.  

 
În vederea sprijinirii activităţii de help-desk, pe pagina de web a ADR Vest, 
www.adrvest.ro, s-a pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari o secţiune denumită 
Fonduri Structurale, care se actualizează în permanenţă cu ultimele informaţii disponibile. 

 
Prin activitatea de help-desk se oferă informaţii privind toate Programele Operaţionale, 
însă aceasta se concentrează pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru 
implementarea căruia ADR Vest are calitatea de organism intermediar.   

 
În vederea organizării activităţii de help-desk, la nivelul departamentului s-a conceput o 
fişă de help-desk care cuprinde, pe de o parte, date despre solicitantul de finanţare, iar pe 
de altă parte, informaţii despre ideile de proiect ale acestuia,  precum şi încadrarea 
propunerilor de proiecte într-un Program Operaţional. 

 
 
 
 
 

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest 
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 din Regiunea Vest (PDR Vest) este 
documentul de planificare strategică al Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, 
care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional 
pentru perioada de programare 2007 – 2013. 

 
La nivelul departamentului, s-a lucrat la finalizarea procesului de actualizare a 
documentului PDR Vest 2007-2013, alături de colegii de la Biroul Politici Regionale din 
cadrul Departamentului de Politici Regionale şi Internaţionalizare.  

 
De asemenea, s-a demarat un proces de consultare publică a PDR Vest. În acest sens, pe 
pagina de web a ADR Vest, s-a creat o nouă secţiune de consultare a PDR Vest, care 
cuprinde o scurtă descriere, precum şi toate capitolele documentului. 
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Miercuri, 20 iunie 2007, Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 din Regiunea Vest a fost 
supus votului Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
şi a fost aprobat cu unanimitate de voturi în cadrul întâlnirii. 

La întâlnire au participat reprezentanţii principalelor instituţii membre în cadrul 
Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013: 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Consiliile Judeţene, Prefecturi, 
Primării, Agenţiile Judeţene de Dezvoltare Economică, Agenţiile Judeţene de Ocupare a 
Forţei de Muncă (AJOFM), Camerele de Comerţ,  Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului (ARPM), Direcţia Regională de Statistică, Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri (DRDP), Centrul de Afaceri Reşiţa, Centrul de Asistenţă Rurală, Agenţia Naţională 
pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social 
(ACPART), Universităţi şi  Agenţi Economici din Regiunea Vest, Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică, reprezentanţi ai mediului de afaceri, societăţii civile, mass-
media. 

 

În prezent, la nivelul departamentului se întreprind activităţi premergătoare publicării 
Planului de Dezvoltare Regională Vest (PDR Vest), precum şi a aprobării acestuia de către 
Consiliului de Dezvoltare Regională (CDR). 
 
 

Programele Operaţionale Spaţiul Sud Est European şi INTERREG IV C 
 
ADR Vest, în calitate de membru în grupul naţional de lucru pentru elaborarea PO SEES, 
precum şi în calitate de instituţie responsabilă la nivel regional pentru gestionarea 
portofoliilor de proiecte pentru Programele Operaţionale Spaţiul Sud Est European şi 
INTERRRG IVC a demarat procesul de constituire a portofoliilor de proiecte pentru cele 
două programe operaţionale menţionate, în vederea transmiterii acestora către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  
 

În data de 5 aprilie 2007, la Bucureşti, la sediul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Locuinţelor, a avut loc o întâlnire în vederea creării de parteneriate interne şi 
internaţionale pentru proiecte inter-regionale, pentru finanţarea lor din Programul 
Operaţional INTERRRG IVC.  

 
În data de 13 aprilie 2007, la Bucureşti, la sediul Ministerului Integrării Europene, a avut 
loc întâlnirea grupului de lucru pentru susţinerea Programului Operaţional Spaţiul Sud 
Est European.  
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Strategia regională de export a Regiunii Vest 
 
În perioada, 22-23 martie 2007, a avut loc, la Timişoara, o întâlnire privind metodologia de 
lucru şi necesitatea unei strategii regionale de export în Regiunea Vest. Proiectul este 
susţinut de Ministerul Economiei şi Comerţului, împreună cu Asociaţia Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din Regiunea Vest şi Centrul Internaţional de Comerţ Geneva. 

 
 

Consorţiul Regional Vest 
 
În data de 30 martie 2007, a avut loc, la sediul ADR Vest din Timişoara, şedinţa 
Consorţiului Regional TVET – Regiunea Vest. În cadrul acestei întâlniri, a avut loc o 
prezentare a oportunităţilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
precum şi prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013.  
 

Totodată, la acest eveniment a avut loc transferul preşedinţiei şi secretariatului 
Consorţiului Regional Vest de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) 
către Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Inspectoratele 
Şcolare Judeţene din Regiunea Vest.  

 
Preşedinţia Consorţiului este preluată prin rotaţie, primul mandat fiind deţinut de AJOFM 
Timiş. Secretariatul Consorţiului Regional Vest va fi asigurat prin rotaţie de către 
Inspectoratele Şcolare Judeţene din Regiunea Vest. Primul mandat va fi deţinut de către 
ISJ Hunedoara.  
 
 
 

GIS – Geographic Information Systems 
 
În urma implementării tehnologiei GIS/SIG (Sisteme Informatice Geografice) în ADR Vest 
şi a achiziţionării unui software GIS la începutul anului 2007, ADR Vest a urmărit să 
dezvolte câteva aplicaţii practice utile în activitatea de planificare a agenţiei.  

 
În acest sens, au început colaborările cu firma SC GAUSS  SRL, în vederea implementării 
în perspectivă a unui proiect denumit Regiuni Digitale, având ca scop principal 
dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest, folosind tehnologia GIS.  

 
Pentru explorarea posibilităţilor practice ale acestui sistem informatic, ADR Vest a urmărit 
realizarea unui proiect-pilot, care vizează infrastructura de transport rutier din regiune. În 
acest scop, în decursul lunilor martie şi aprilie au fost colectate date statistice locale şi 
regionale din diverse surse. Acestea au fost convertite într-un format compatibil cu softul 
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GIS folosit în cadrul ADR Vest, baza de date statistică regională fiind astfel completată şi 
extinsă. Această bază de date numerică va putea fi folosită în viitor şi pentru realizarea 
unor analize spaţio-temporale şi/sau pentru crearea de hărţi tematice pentru Regiunea 
Vest. 

            
Atlasul Regiunii Vest 

 
În această perioadă, la nivelul Biroului Politici Regionale se lucrează, în parteneriat cu 
Departamentul de Georgrafie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, la realizarea 
unui proiect comun şi anume un Atlas al Regiunii Vest. Scopul elaborării acestui Atlas este 
acela de a realiza o radiografie, în formă grafică, a Regiunii Vest şi de a face o analiză 
transversală a principalelor aspecte socio-ecomice. 

 
Până în prezent s-a constituit un grup de lucru, format din personal ADR Vest şi cadre 
didactice din Departmentului de Geografie din cadrul Facultăţii de Chimie-Biologie-
Geografie, care va coordona desfăşurarea activităţilor legate de conceperea şi realizarea 
Atlasului. De asemenea, se lucrează la cuprinsul şi la structura Atlasului, la stabilirea 
principiilor care vor sta la baza acestui document, precum şi la planificarea activităţilor 
viitoare.  

 
Portofoliu hărţi regionale 
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Au fost realizate o serie de hărţi ale Regiunii Vest, atât pentru Planul de Dezvoltare 
Regională, cât şi pentru activitatea Departamentului Politici Regionale şi 
Internaţionalizare.  

 
Acest portofoliu de hărţi cuprinde atât hărţi generale, cât şi hărţi tematice, elaborate pe 
baza datelor statistice teritoriale şi care sunt relaţionate cu multe din domeniile actuale de 
interes, cum ar fi: infrastructura de transport, localizarea proiectelor în regiune, structura 
reţelei urbane, evoluţia şi dinamica populaţiei şi a forţei de muncă, starea mediului etc. 

 
Master Plan în domeniul turismului 

 
La nivel naţional, Autoritatea Naţională pentru Turism a început demersurile pentru 
elaborarea unui Master Plan de Dezvoltare a Turismului Românesc, document care îşi 
propune să transforme România într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 
patrimoniului său natural şi cultural, furnizând produse si servicii care să corespundă 
standardelor Uniunii Europene. 

 
Până în prezent au avut loc două întâlniri ale Comitetului de Evaluare în data de 1 martie 
2007 şi 9 mai 2007 la Bucureşti.  În cadrul acestor întâlnirii au avut loc prezentări ale 
principalelor aspecte legate de turismul românesc, dar şi discuţii în grupuri de lucru cu 
privire la dezvoltarea turismului în România.  
 
 
 

 



 
 

 
 

56 

Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest 
 

În această perioadă, repezentanţii Biroului Politici Regionale din cadrul ADR Vest au 
început procesul de elaborare a unei analize a sectorului automotive de la nivelul Regiunii 
Vest, sectorul economic care a atras cele mai multe investiţii străine şi a creat cele mai 
multe locuri de muncă.  
 
Această analiză îşi propune să facă o radiografie a principalilor actori din acest sector, 
precum şi să înţeleagă care sunt principalele raţiuni care au dus la localizarea în Regiunea 
Vest a unor astfel de investitori. De asemenea, ne propunem să analizăm care ar putea fi 
avantajele competitive ale Regiunii Vest în faţa unor locaţii care se caracterizează prin 
existenţa unei forţe de muncă mai ieftină.  
 

* * * 
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VI. Proiecte 

 
 

Proiectul StrategVest - „Strategii locale pentru oportunităţi globale şi 
pentru un viitor european al comunităţilor locale din vestul României: 

întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a strategiilor de 
dezvoltare socio-economică la nivel local, Regiunea Vest” din cadrul 

Programului Phare Coeziune Economică şi Socială 
 
În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator şi are ca partener Centrul de 
Asistenţă Rurală (CAR). Obiectivul principal al proiectului StrategVest îl reprezintă 
întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare locală a 
autorităţilor locale din Regiunea Vest.  
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de 
Asistenţă Rurală din Timişoara vor lucra cu diferite comunităţi locale din Regiunea Vest 
(oraşe, comune sau micro-regiuni) în vederea elaborării a patru strategii de dezvoltare 
locală. Alături de transferul de competenţe şi aptitudini în domeniul eleborării şi 
implementării strategiilor de dezvoltare locală către grupurile ţintă (administraţia locală, 
liderii locali, promotorii locali), proiectul va conduce la redactarea unui ghid pentru 
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi la crearea unei platforme virtuale pe care vor 
fi postate strategiile de dezvoltare elaborate, metodologia de elaborare a acestora, precum 
şi informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare din Fondurile Structurale. 
 
Conferinţele de lansare ale proiectului au avut loc în perioada 18 – 23 ianuarie 2007, după 
cum urmează:  

• 18 ianuarie 2007 - la Deva, cu participarea a 60 de persoane; 

• 19 ianuarie 2007 - la Arad, cu participarea a 65 de persoane; 

• 22 ianuarie 2007 – la Timişoara, cu participarea a 82 de persoane; 

• 23 ianuarie 2007– la Reşiţa, cu participarea a 75 de persoane. 

În cadrul acestor evenimente, organizate în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală, 
având drept scop lansarea proiectului StrategVest, au fost susţinute prezentări despre 
oportunităţile de finanţare din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene prin 
Programele Operaţionale în perioada 2007-2013.  
 
În perioada 6 – 14 februarie, a avut loc evaluarea celor 43 de aplicaţii depuse pe proiectul 
StrategVest. În urma evaluării, au fost selectate patru comunităţi care vor fi sprijinite  în 
vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală.  
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Cele patru comunităţi selectate sunt: 

• Microregiunea Sântana, judeţul Arad; 
• Microregiunea Valea Jiului, judeţul Hunedoara; 
• Microregiunea Timiş – Torontal, judeţul Timiş; 
• Oraşul Anina, judeţul Caraş- Severin. 

 
În această perioadă s-a lansat site-ul proiectului, www.strategvest.ro. Pagina web oferă 
informaţii utile tuturor comunităţilor din Regiunea Vest şi nu numai care sunt interesate 
atât de elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, cât şi de obţinerea unei finanţări 
pentru problemele identificate prin această strategie. 

 
În cadrul activităţii de elaborare a celor 4 strategii de dezvoltare au avut loc întâlnirile 
pentru constituirea şi abilitarea grupurilor de lucru: 

 
• În data de 12 martie, la Deta, cu reprezentanţii microregiunii Timiş – 

Torontal; 
• În data de 13 martie, la Sântana, cu reprezentanţii microregiunii Sântana; 
• În data de 16 martie, la Petroşani, cu reprezentanţii microregiunii Valea 

Jiului; 
• În data de 27 martie, la Anina, cu reprezentanţii comunităţii Anina. 

 
Pe agenda discuţiilor s-au aflat: prezentarea echipei care se va ocupa concret de elaborarea 
strategiei localităţii, prezentarea calendarului proiectului, desemnarea unui coordonator a 
grupului de lucru, prezentarea structurii unei strategii de dezvoltare, pregătirea şi 
planificarea întâlnirilor viitoare. 
 
În perioada întâlnirilor, în vederea elaborării celor patru strategii, au fost implicaţi 
următorii experţi locali: 

1. Microregiunea Sântana, judeţul Arad: Sântana, Curtici, Pâncota, Olari, 
Zimand, Zărand,   Şimand, are ca expert local pe doamna Gabriela 
Chiricheu. 

2. Microregiunea Valea Jiului, judeţul Hunedoara: Petroşani, Petrila, 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, are ca expert local pe domnul Zoard 
Bocăniciu. 

3. Microregiunea Timiş – Torontal, judeţul Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, 
Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pădureni, 
Voiteg, Moraviţa, are ca expert local pe doamna Mihaela Veţan. 

4. Oraşul Anina, judeţul Caraş-Severin, are ca expert local pe domnul 
Adrian Basarabă.  
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De asemenea, în această perioadă s-a lucrat la realizarea unui addendum la proiect, care a 
fost trimis către Fundaţia pentru Dezboltarea Societăţii Civile, iar ulterior a fost trimis 
către Autoritatea Contractantă. Totodată, în această perioadă, au fost primite şabloanele 
completate atât pentru Valea Jiului, cât şi pentru Anina.  
 
În data de 26 iulie 2006, a avut loc conferinţa intermediară a proiectului StrategVest. La 
conferinţa intermediară a proiectului au participat reprezentanţii celor 4 comunităţi locale 
selectate: oraşul Anina, microregiunea Sântana, microregiunea Valea Jiului, microregiunea 
Timiş-Torontal la nivel de membrii ai grupurilor locale de lucru, precum şi cei 4 experţi 
locali din proiect.   
 
 

 
Proiectul "Regions of Knowledge" 

 
A fost elaborat şi depus la Bruxelles, în cadrul programului Cadru 7 al Uniunii Europene, 
apelul "Regions of Knowledge 2 – Regiuni ale cunoaşterii”, proiectul „Acţiuni de suport 
pentru crearea unui cluster în sectorul automotive bazat pe cercetare în Regiunea Vest 
România”. Proiectul, coordonat de ADR Vest, îi are ca parteneri pe Universitatea 
Politehnică, firma Interpart Production şi Asociaţia Tehimpuls.  

 
Această iniţiativă regională de cluster cuprinde o serie de activităţi, cum ar fi: 

• Crearea unei unităţi de management a clusterului; 
• Implementarea unui proiect pilot între mediul academic şi firme din sector; 
• Crearea unei platforme virtuale; 
• Organizarea de sesiuni de instruire pentru resursele umane din sector. 

 
 
 

Lansarea proiectului ”BEFORE” 
 

În perioada 21 - 22 februarie 2007, a avut loc, în Spania, la Valladolid, conferinţa de 
lansare a proiectului BEFORE, la care au participat d-ra Raluca Cibu-Buzac şi d-ra Claudia 
Niţoi. În acest sens, s-a elaborat o prezentare a ADR Vest precum şi a principalelor 
priorităţi şi rezultate estimate din perspectiva ADR Vest. De asemenea, coordonatorul 
proiectului a detaliat cele 4 pachete de lucru ale proiectului, menţionând rolul fiecărui 
partener iar ofiţerul de proiect din partea Comisiei Europene a explicat metodologia de 
raportare precum şi alte aspecte legate de buna derulare a proiectului. 

 
În lunile care au urmat au fost realizate următoarele activităţi: 
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• s-au creat grupurile de lucru regionale si transregionale in fiecare dintre cele 5 
regiuni partenere ale proiectului; 

• identificarea celor 5 sectoare de activitate pentru care se vor realiza studiile de 
foresight; 

• sigla proiectului; 
• a fost construită pagina web; 
• au fost elaborate primele 5 dintre cele 15 buletine sectoriale de Inteligenţă 

Economică, fiecare partener realizand două studii sectoriale pentru două dintre 
cele mai reprezentative  sectoare din regiune, in cazul Regiunii Vest au fost 
elaborate aceste studii sectoriale pentru sectoarele Automotive şi ICT; 

• au fost create cele cinci grupuri de experti la nivel transregional. 
 
 

Sesiunea GOPP 
 

În data de 28 martie 2007, a avut loc, în Sala de Consiliu a ADR Vest, o sesiune GOPP 
(goal oriented project planning) având ca subiect proiectul: Initiaţiva de cluster – 
Platforma locală de furnizori în industria auto. Sesiunea a avut ca rezultate stabilirea unui 
plan de acţiune pentru următoarele trei luni, precum şi stabilirea responsabilităţilor 
echipei (cluster core). Echipa de proiect (cluster core) este formată din instituţii de 
importanţă majoră pentru teritoriul geografic al cluster-ului şi conţine Administraţie 
publică, camere de comert, o bancă, firme multinaţionale şi firme româneşti locale active 
sau interesate de colaborarea cu aceasta nişă de piaţă din industria auto. 

 
În data de 29 martie 2007, a avut loc sesiunea GOPP pentru platforma WiMax. La întalnire 
au participat reprezentanţi a 16 instituţii/ organizaţii şi o delegaţie din Serbia de la 
Zrenjanin. Au fost identificate cerinţele fiecărei instituţii referitoare la implementarea 
tehnologiei WiMax în Regiunea Vest (posibile aplicaţii care vor fi dezvoltate pe platforma 
WiMax) şi sectoarele care vor beneficia de aceasta platforma (e-health, e-government, e-
emergency, e-learning, e-business). De asemenea, au fost identificate obstacole care vor 
putea aparea pe parcursul proiectului, activităţile necesare pentru depăşirea obstacolelor 
şi instituţiile care vor acţiona în acest sens pentru fiecare activitate în parte. Rezultatul 
acestei sesiuni a fost un plan de acţiune pentru perioada următoare.  

 
 
 

Programul „Regiunile pentru Schimbare Economică” 
 

Ca urmare a demersurilor iniţiate de ADR Vest, precum şi a unei solicitări punctuale din 
partea Preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Mircea Ioan Moloţ, Comisia 
Europeană a hotărât să desemneze Regiunea Vest ca regiune participantă în cadrul 
propunerii Regiuni pentru Schimbare Economică, prioritatea Inovare. Această nouă 
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iniţiativă a Comisiei Europene îsi propune să întărească contribuţia Politicii de Coeziune 
pentru a atinge obiectivele Agendei de la Lisabona care are în prim plan competitivitatea 
şi creşterea economică şi care intenţionează să transforme Uniunea Europeană bazată pe 
cunoaştere în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume. 
 
Iniţiativa Regiuni pentru Schimbare Economică este un instrument prin intermediul 
căruia se urmăreşte crearea unor reţele comune co-finanţate de Comisia Europeană la care 
vor putea participa Statele Membre, regiuni şi oraşele europene şi care va beneficia de un 
buget în valoare de 375 milioane de Euro pentru perioada 2007-2013.  

  
Pentru perioada 2007-2013 Comisia Europeană în parteneriat cu Statele Membre a hotărât 
ca cele două instrumente existente la nivelul Politicii Regionale Europene, Cooperarea 
Interregională şi Programul de dezvoltare a reţelei urbane, să aibă un rol important în 
testarea celor mai bune practici pentru modernizarea economică şi creşterea 
competitivităţii. 
 
Iniţiativa ADR Vest a fost primită cu mare interes, iar ca urmare Regiunea Vest a fost 
identificată ca regiune participantă în faza pilot a programului pentru prima prioritate 
“Facilitarea penetrării rapide a ideilor inovatoare pe piaţă” alături de alte regiuni din 
Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Franţa, Germania, Austria,Ungaria, 
Grecia, Polonia, Estonia, Suedia, Finlanda, Cehia, Slovenia, Belgia şi Luxemburg.  

 
 
 

Proiectul GREENET 
 
Pe data de 29 mai 2007, ADR Vest a găzduit ultima întâlnire de lucru din cadrul 
proiectului GREENET - Eficientizarea managementului resurselor minerale pentru 
construcţii şi a protecţiei mediului prin realizarea unei reţele inovative performante 
integrată în spaţiul de cercetare european. Împreaună cu ADR Nord Vest, ADR Vest este 
colaborator în acest proiect la care a participat Procema Geologi SRL (Coordonator 
proiect), Procema Cercetare SRL, Universitatea "Politehnică" din Timişoara (parteneri), şi 
Helios SA Aştileu, Bega Minerale Industriale SA Arghireş, Bentonita SA Satu Mare, Carpat 
Agregate SA Bucureşti. La întâlnirea din data de 29 mai au participat şi alte firme 
interesate de a intra în reţeaua inovativă promovată de acest proiect, precum Titanmar - 
Marmosin şi Tecon Satu Mare.  

  
Proiectul Greenet are drept obiective realizarea şi consolidarea unei reţele de cercetare de 
excelenţă privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din regiunile 
Vest şi Nord-Vest, evaluarea potenţialului de resurse minerale pentru construcţii şi a celor 
cu utilizare eco-industrială din aceste regiuni, monitorizarea şi modeling-ul arealelor post-
exploatoare, realizarea unui nod informaţional privind resursele minerale şi exploatarea 
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lor, precum şi conectarea reţelei inovative create la Platforma tehnologică europeanaă 
pentru construcţii. 

  
În acest proiect, ADR Vest a contribuit la elaborarea bazelor de date utilizate în proiect şi 
la identificarea reţelelor şi programelor europene relevante pentru reţeaua de parteneri 
realizată prin acest proiect.  
 

Asociaţia Tehimpuls – Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic 
 
În data de 3 aprilie 2007, a avut loc un training privind serviciile care vor fi furnizate de 
către Asociaţia Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. În cadrul 
prezentărilor realizate de către cei doi experţi finlandezi de la Advansis, au fost 
discutate aspecte practice de demarare a următoarelor servicii: asistenţă pentru transfer 
tehnologic şi asistenţă pentru proiecte colaborative între instituţii de cercetare, dezvoltare 
şi inovare şi întreprinderi. 
 
 I.       Asistenţă pentru transfer tehnologic 
 

Pentru demararea acestui serviciu se vor realiza următoarele activităţi: 
• Definirea serviciilor care pot fi oferite de către membrii Tehimpuls şi 

desemnarea persoanelor care vor fi responsabile pentru fiecare serviciu în parte, 
rezultând astfel o bază de date cu servicii şi persoane implicate; 

• Elaborarea acordurilor pentru modul de funizare a serviciilor, adică acorduri 
foarte clare referitoare la responsabilităţile fiecărei persoane implicate;  

• Desemnarea managerului Tehimpuls.  
 

 II.     Asistenţă pentru proiecte colaborative între instituţii de CDI şi întreprinderi 
 

Tehimpuls va avea un rol catalitic şi de facilitare a acestei colaborări, 
iar activităţile iniţiale pentru furnizarea acestui serviciu vor fi:  

• Localizarea competenţelor istituţiilor de cercetare şi inovare tehnologică pentru 
fiecare actor selectat; 

• Organizarea evenimentelor pentru a cunoaşte companiile;  
• Organizarea de training-uri pentru atragerea finanţărilor; 
• Stabilirea resurselor de finanţare pe termen lung şi a modului în care vor fi 

implementate serviciile. 
 

Asociaţia Tehimpuls a depus pe Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială, 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Prioritatea „Promovarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă”, proiectul intitulat „Promovarea 
competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă din sectoare cheie ale economiei Regiunii 
Vest prin promovarea activităţilor de învăţare la nivel managerial”. 
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Proiectul de implementare a tehnologiei WiMAX în Regiunea Vest 

 
În luna iunie 2007, a avut loc în cadrul uneia dintre schemele de consultanţă coordonate de 
către firma de consultanţă Innovation Coach, vizita expertului estonian Margus Kreinin 
pentru proiectul de implementare a tehnologiei WiMAX în Regiunea Vest. Cu această 
ocazie au avut loc o serie de întâlniri la care au participat actorii implicaţi direct în proiect 
şi s-au discutat aspecte ale implementării şi structurării proiectului şi, de asemenea, s-a 
facilitat prezentarea experienţei proiectului estonian şi a aplicaţiilor care vor fi luate în 
considerare în Regiunea Vest pentru cele două servicii de e-guvernare şi e-urgenţă. 
 
 
Două noi scheme de consultanţă pentru Regiunea Vest coordonate de către 

consorţiul IMIS 
 
 
1. Schema de consultanţă „Actualizarea Strategiei Regionale de Inovare a Regiunii 
Vest”  
 
În perioada 27-28 iunie 2007, la sediul ADR Vest, au fost prezenţi doi experţi ai 
consorţiului IMIS care ne-au oferit sprijinul lor pentru una din schemele de consultanţă de 
care beneficiem din partea Comisiei Europene, şi anume actualizarea Strategiei Regionale de 
Inovare a Regiunii Vest. Aceast proiect îşi propune să actualizeze cu noi arii de acţiune, 
priorităţi şi acţiuni, Planul de Acţiune al Strategiei Regionale de Inovare, proiect pe care 
ADR Vest l-a implementat în perioada 2002-2004. 
 
La sfârşitul lunii septembrie toate schemele de consultanţă de care ADR Vest a beneficiat 
din partea  Comisiei Europene pe parcursul a doi ani de zile se încheie. 
 
2. Schema de consultanţă „Crearea unui parc ştiinţific şi tehnologic în Regiunea Vest” 
 
Proiectul unui parc tehnologic în Regiunea Vest vizează crearea unei organizaţii gestionate 
de profesionişti în scopul asigurării bunăstşrii comunităţii prin promovarea culturii 
inovării şi competitivităţii companiilor şi instituţiilor CDI asociate. O astfel de structură 
stimulează şi gestionează un flux de cunoaştere şi tehnologie între universităţi, instituţii 
CDI, companii şi pieţe. Parcul ştiinţific sau tehnologic va facilita crearea şi dezvoltarea 
unor companii bazate pe inovare prin procese de incubare şi spin-off. Parcul tehnologic 
este conceput ca un furnizor de spaţiu şi facilităţi de înalt standard precum şi a unor 
servicii cu valoare adaugată.  Iniţiativa creării unei astfel de infrastructuri a inovării a 
rezultat în urma Strategiei Regionale de Inovare, document programatic elaborat în 
coordonarea ADR în perioada 2002-2004.   
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Oportunitatea unui parc tehnologic/ ştiinţific în Regiunea Vest este analizată în cadrul 
unui studiu de fezabilitate realizat de CICOM în beneficiul ADR sub auspiciile schemei de 
consultanţă IMIS. În acest context, în perioada 9-10 iulie 2007, a avut loc misiunea 
expertului CICOM, Alain Andre în Regiunea Vest. Vizita de lucru a constat într-o serie de 
întâlniri cu actori regionali care ar putea deveni părţi interesate în proiectul unui parc 
ştiinţific/ tehnologic (companii IT, bănci, reprezentanţi ai mediului academic, companii de 
resurse umane).  
 
În prezent proiectul se află în etapa definitivării studiului de fezabilitate. Rezultatele 
parţiale ale acestui studiu indică oportunitatea orientării proiectului pe anumite sectoare 
(tehnologia informaţiei, biotehnologii), un portofoliu iniţial de servicii precum şi o serie de 
locaţii posibile.    
 
 

Programul IMPACT al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică 
 
Asociaţia Tehimpuls a depus cu succes pe data de 13 iunie 2007 Cererea de Finanţare 
pentru Programul Impact al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Programul 
Impact are ca obiectiv sprijinirea pregătirii proiectelor pentru Programul Operaţional 
Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".  
 
Cererea de finanţare care priveşte înfiinţarea unui pol de excelenţă regional în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în Regiunea Vest a obţinut aviz favorabil, urmând 
ca în perioada imediat următoare să se încheie contractul cu firma de consultanţă KPMG 
care va da asistenţă în vederea elaborării proiectului în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice”. 

 
* * * 
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VII. Investiţii 

 
 

Misiuni ale investitorilor 
 
Biroul Investiţii din cadrul Departamentului Politici Regionale şi Internaţionalizare al 
ADR Vest a asistat următoarele proiecte de investiţii ale unor firme străine care doresc să 
îşi extindă activitatea în Regiunea Vest: 

 
A. HOERBIGER, Germania 
 

Continuarea activităţilor de fundamentare cu informaţii legate de oraşele Timişoara şi Arad 
pentru proiectul de investiţii al firmei germane Hoerbiger (5.300 angajaţi în locaţii 
multinaţionale), specializată în producţia de componente auto.  

 
Firma Hoerbiger a vizitat Regiunea Vest în luna februarie 2007, fiind asistată de firma de 
consultanţă Metroplan Eastern Europe GmbH şi de Agenţia Română de Investiţii Străine. 
Organizarea vizitei în Regiunea Vest, a aranjamentelor de întâlniri precum şi furnizarea 
informaţiilor ulterioare vizitei au fost realizate în exclusivitate de ADR Vest. Serviciile 
furnizate de ADR Vest au fost apreciate atât de reprezentanţii firmei Hoerbiger cât şi de 
reprezentantul firmei de consultanţă Metroplan. 

 
Decizia acestei firme (comunicată ADR Vest în data de 20 martie 2007) a fost de a alege altă 
ţară pentru acest proiect de investiţii din motive de riscuri la angajarea forţei de muncă 
calificate pe aceste două oraşe unde rata şomajului este sub 4% (această forţă de muncă 
fiind ocupată în totalitate în opinia reprezentanţilor firmei), precum şi costuri de logistică. 

 
 

B. IBM Plant Location International 
 

Divizie de afaceri a IBM, specializată pe asistarea firmelor cu activitate relaţionată cu 
producţia şi implementarea de soluţii software, IBM Plant Location International a vizitat 
Regiunea Vest în perioada 21-22 martie 2007. Scopul principal al vizitei a fost 
fundamentarea şi elaborarea unui studiu (realizat pe un număr de 13 ţări) pentru o firmă 
client (cu nume secret la cererea acesteia) cu obiect de activitate în dezvoltarea şi 
implementarea de soluţii SAP şi ERP 2 (programe de gestiune a afacerii). 

 
ADR Vest, prin Biroul Investiţii, a realizat o suită de vizite la mai multe instituţii şi firme 
de profil din Timişoara. Astfel, reprezentanţii IBM Plant Location International s-au 
întâlnit cu 3 firme de recrutare, 2 universităţi, 1 firmă cu capital românesc, lider local în 
implementarea de soluţii SAP. Detalii despre studiul elaborat precum şi decizia firmei 
client de a deschide un birou la Timişoara nu au fost încă primite. 
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C. TMD Friction 
 

Biroul Investiţii al ADR Vest a contribuit la localizarea firmei TMD Friction în Regiunea 
Vest, şi mai mult în judeţul Caraş Severin. ADR Vest alături de TMG Goup (firma 
germană de consultanţă) şi Biroul German din cadrul CCIAT, au reuşit printr-o muncă 
comună în prima faza a proiectului să convingă firma germană să investească în Regiunea 
Vest.  

 
Această locaţie de la Caransebeş s-a aflat în programul organizat cu ocazia primei vizite a 
unei delegaţii din partea acestei firme în Regiune. Dupa un total de 3 vizite în Regiune 
(una cu firma consultant şi două cu delegaţii din partea TMD Friction), organizate de ADR 
Vest, firma germană a decis localizarea în România, Regiunea Vest. Domnul Derek 
Whitworth, President & CEO, a facut parte din a doua delegaţie, pe care firma germană a 
realizat-o în Regiune. 

 
 

D. Vizita C. SOPLAST Portugalia, în Regiunea Vest 
 
Firma cu activitate în domeniul injecţiei de mase plastice, SOPLAST a vizitat Regiunea 
Vest reprezentată de Managerul General şi alte două firme colaboratoare. Cele trei firme 
doresc dezvoltarea unui proiect integrat cu activitate în injecţia de mase plastice pentru 
industria auto precum şi realizarea de cablaje electrice auto. 
 
SOPLAST este furnizor strategic Dacia – Renault Romania realizând mânerele şi ramele 
exterioare de deschidere a portierelor de la modelul LOGAN. Această firmă a vizitat 
Bucureşti, Sibiu, Arad şi Timişoara în perioada 19 - 23 martie 2007. 
 
În cadrul vizitei organizată de Biroul Investiţii al ADR Vest în 6 locaţii de pe raza 
Municipiilor Timişoara şi Arad pe parcursul zilei de 22 martie 2007, reprezentanţii celor 
trei firme au decis să ia în considerare două dintre acestea şi anume: Parcul Industrial 
Freidorf Timişoara şi Parcul Industrial UTA Arad. 
 
În cele din urmă, la două săptămâni de la vizită, după munca susţinută de fundamentare şi 
furnizare de informaţii necesare demarării proiectului de investiţii realizată de Biroul 
Investiţii al ADR Vest, firma SOPLAST a decis localizarea în Parcul Industrial UTA 
Arad. 
 
Menţionăm că acest proiect de investiţii a fost asistat de ADR Vest în colaborare cu 
Agenţia Română de Investiţii Străine. 
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De asemenea ADR Vest se află în contact cu încă 4 firme care au apelat la Agenţia Română 
de Investiţii Străine pentru a fi asistate în cercetarea Regiunii Vest. 
 
 
E. Firma Evalueserve 
 
Biroul Investiţii a asistat, prin organizarea unui tur de vizite in Timişoara, firma 
Evalueserve. Aceasta firmă, cu peste 1900 de angajaţi în întreaga lume şi 1400 de clienţi, 
are activitate în domeniul realizării de servicii de cercetare de piaţă, screening de bursă, 
studii de patentari etc. Principalii clienţi ai firmei sunt firme de consultanţă şi firme 
multinaţionale care doresc studii şi cercetări aprofundate şi specializate în diverse domenii 
atât la nivel macro cât şi de nisa. Fondatorii acestei firme (anul înfiinţării 2000) provin din 
fosta firmă Mc Kinsey şi IBM, unde au ocupat funcţii de top management. 
  
Proiectul de investiţii al acestei firme constă în deschiderea unui delivery centre către 
Europa care va porni cu 25 de angajaţi, urmând ca în decurs de un an să ajungă la 200. 
  

 
 

„InVEST Romania” 
 
Biroul Investiţii a lansat două activităţi în data de 1 februarie 2007: 

 

• Prima întalnire a unui grup de initiaţivă pe proiectul de „cluster” în industria 
auto; 

• Lansarea unei cereri de oferte pentru pagina web „inVEST Romania” către 
firmele din incubatorul UBIT.  

 
 

Vizita de studiu organizată de CICOM Organization (Franţa) în cadrul 
schemei de consultanţă IMIS 

 
În perioada 5-6 martie 2006, CICOM Organization, localizată în parcul ştiinţific Sofia-
Antipolis, a organizat o vizită de studiu în cadrul schemei de consultanţă IMIS, schemă 
din care această organizaţie face parte. Scopul acestei vizite a fost acela de a face un schimb 
de experienţă în ceea ce priveşte crearea de infrastructuri de suport a afacerilor (parcuri 
stiinţifice şi tehnologice). 

 
 
Astfel, din agenda întâlnirilor au făcut parte: 

• Întâlniri cu dl Alain ANDRE, Director CICOM, având ca subiect prezentarea 
unor exemple de succes în crearea de parcuri tehnologice (având ca prim 
exemplu parcul Sofia-Antipolis); 
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• Participarea la o conferinţă de presă organizată de Team Cote D’Azur (Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Alpes - CoteD’Azur) pentru prezentarea 
raportului anual pentru anul 2006. Cu această ocazie a fost realizată o întâlnire 
cu dl Stefan De Fay, Consul Onorific al României la Nice; 

• Întâlnire cu reprezentantul firmei b-to-v (BrainToVentures), Elveţia, firmă 
specializată în finanţarea afacerilor aflate în ascensiune şi dezvoltare prin 
implicarea unei reţele de investitori strategici; 

• Prezentarea proiectelor: DETECT-IT şi IFEX, proiecte de sprijin a 
antreprenoriatului şi a firmelor mici şi mijlocii. 

 

 
 
Lansarea primului birou al ECO-Plus, Agenţia pentru dezvoltare a landului 

Austria  Inferioară 
 

Departamentul Relaţii Internaţionale şi Investiţii Străine a participat în data de 15 mai 
2007, cu o delegaţie formată din două persoane, la lansarea primului birou al ECO-Plus, 
Agenţia pentru dezvoltare a landului Austria Inferioară. 
 
La eveniment au fost prezente oficialităţi ale administraţiei publice locale, firme austriece 
localizate în Romania, Preşedintele landului Austria Inferioară, Camere de Comerţ din 
Regiunea Vest. 

 
 
 

Iniţiativa de cluster: Platforma de furnizori pentru industria auto în 
Regiunea Vest 

 
După sesiunea de GOPP (goal oriented project planning) din data de 28 martie 2007, 
organizată cu domnules de Monchy, expert olandez subcontractat de firma Logotech 
(Grecia) în cadrul schemei de consultanţă IMIS, Biroul investiţii lucrează la un plan de 
acţiune pentru activităţile de demarare a proiectului 
pentru o perioada de 3  luni.  

 
În activităţile care vizează iniţiativa de cluster pe 
automotive, Biroul investiţii a dezvoltat denumirea şi 
sigla acestui proiect: <automotiVEST>. Aceste activităţi 
fac parte din prioritatea identificată în sesiunea GOPP de realizare a unui pachet de 
prezentare a proiectului. (sigla ataşată). 

 
De asemenea, au fost făcute demersuri de demarare a înfiinţării asociaţiei cu acelaşi nume, 
organizată ca ONG. În acest moment, şi-au exprimat intenţia de participare ca membri 

automotiVESTautomotiVEST
clustercluster

WEST REGION WEST REGION ROMANIAROMANIA
RDA West copyright 2007RDA West copyright 2007
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asociaţi un număr de 10 instituţii (incluzând ADR Vest). Denumirea a fost rezervată şi 
aprobată de Ministerul Justiţiei. 
 
 

Forumul Deschis pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
 
În data de 20 martie 2007, ADR Vest a participat la Forumul Deschis pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic organizat de GTZ – Programul de Cooperare Economică Bilaterală 
Româno-Germană şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Bucureşti. ADR Vest a susţinut la 
acest eveniment prezentarea „Asociaţia Tehimpuls - Interfaţă regională pentru inovare şi 
transfer de cunoaştere”. 
 
 
 
 

Vizita delegaţiei din Vršec 
 

În data de 2 aprilie 2007, ADR Vest a primit vizita delegaţiei din Vršec, compusă din 
reprezentanţi a Consulatului Român şi ai Fondului de Garantare al Provinciei Voivodina. 
Membrii celor două delegaţii au discutat oportunităţile de cooperare transfrontalieră. 
 
 

 
Conferinta E-Rain 

 
În perioada 12-17 mai 2007, ADR Vest a participat la a 4-a conferinţă E-Rain organizată la 
Bologna, Italia, în calitate de reprezentant ADR Vest şi al Asociaţiei Tehimpuls. În cadrul 
conferinţei au fost prezentate politicile de cercetare şi inovare ale Regiunii Emilia-
Romagna şi, de asemenea, au fost organizate vizite la 3 centre de cercetare şi transfer 
tehnologic.  

 
 

Seminar organizat de GTZ 
 

În perioada 9-10 mai 2007, ADR Vest a participat la seminarul organizat de Camera de 
Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara, împreună cu Programul de Promovare 
Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România (GTZ) şi Centrul de Inovare şi 
Tehnologie din Nord-Rein Westfalia (Zenit), a organizat un seminar cu tema "FP7 – 
Opportunities to participate in European Research".  

 
Seminarul a debutat cu o prezentare a contextului european pentru susţinerea cercetării, 
dezvoltării şi inovării, a Programului Cadru 7 şi a paginii Internet dedicată acestuia. 
Următoarea secţiune a seminarului s-a adresat strict scrierii de proiecte şi s-a încheiat cu 
discutarea sistemului electronic de aplicare a proiectului - Electronic Proposal Submission 
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System (EPSS). S-au trecut în revista paşii înregistrării cererii de finanţare în sistemul 
Comisiei Europene pentru FP7. 

 
 
 

Vizita reprezentanţilor Camerei inginerilor din Essen 
 

În data de 19 aprilie 2007, d-ra Raluca Cibu a participat la Universitatea Politehnică la 
vizita reprezentanţilor Camerei inginerilor din Essen care au propus un proiect de 
parteneriat pentru Fondurile Structurale. 
 

* * * 
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VIII. Activităţi de Audit Intern 

 
 

Misiune de audit public intern de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor 

 
În perioada 23-30 martie 2007, ADR Vest a fost supusă unei misiuni de audit din partea 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor având ca scop evaluarea 
capacităţii administative  şi instituţionale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
pre-evaluarea sistemelor de management  şi control la nivelul Organismului Intermediar.  
 
Obiectivele generale ale misiunii au fost: evaluarea sistemului de management şi control 
intern, eficienţa şi eficacitatea proceselor de administrare în realizarea atribuţiilor 
delegaţiilor. 
 
Aria de acoperire a misiunii de evaluare a constat în:  

• Analiza structurilor organizatorice a ADR Vest;  
• Evaluarea procedurilor scrise; 
• Managementul resurselor umane; 
• Managementul riscurilor;  
• Sistemul informaţional; 
• Activităţi de control intern realizate de ADR Vest; 
• Gestiunea neregulilor; 
• Auditul intern; 
• Contribuţia ADT Vest privind elaborarea strategiilor de dezvoltare regională 

şi PND; 
• Buna gestiune finanaciară a fondurilor alocate pentru programe de 

dezvoltare regională; 
• Evaluarea modului de utilizare a atribuţiilor delegate de MIE; 
• Formele de colaborare cu structurile implicate în dezvoltarea regională; 
• Sistemul de monitorizare şi raportare a activităţii ADR Vest; 
• Evaluarea stadiului pregătirii Organismului Intermediar pentru 

implemetarea POR. 
 

În urma acestei misiuni a fost realizat un proiect de raport, care a fost transmis ADR Vest 
pentru observaţii. În acest context, ADR Vest a transmis, în data de 21.05.2007 o adresă 
care a însumat observaţii la proiectul de raport al  Direcţiei de Audit intern din cadrul 
MDLPL. 
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Activitatea de Audit Intern 

 
A.  Realizarea şi actualizarea manualelor de audit intern 
 
Pornind de la cerinţa exprimată în legislaţia internă privind auditul intern şi de 
Regulamentul Consiliului EU, ca fiecare instituţie implicată să creeze o funcţie de audit 
intern care să se bazeze pe proceduri realizate în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit, în cadrul Unităţii de Audit Intern s-a acordat atenţie asigurării 
procedurilor proprii . 
 
În acest context, s-a realizat actualizarea Manualului de audit intern pentru fondurile 
PHARE - EDIS pentru armonizarea cu legislaţia specifică din Romania.  
 
Pentru asigurarea cadrului procedural de realizare a auditului intern pentru POR, s-a 
elaborat şi prima versiune a Manualului de audit intern pentru Fonduri Structurale, pe 
baza modelului primit de la Direcţia de Audit Intern a MDLPL, care realizează 
îndrumarea metodologică a Unităţii de Audit din cadrul ADR Vest.               

 
 

B. Seminarul “Sistemul de gestionare a riscurilor  : mize, principii, instrumente si 
metode.” 
 
În perioda 28 februarie – 02 martie 2007, a avut loc, la sediul MDLPL, seminarul interactiv 
cu tema “Sistemul de gestionare a riscurilor in cadrul Ministerului Integrarii Europene : 
mize, principii, instrumente si metode “ la care a participat d-na Ionela Roman . Seminarul 
a a fost moderat de experti straini si romani din cadrul Ministerului Finantelor Pubice si 
Ministerului Integrarii Europene. Temele de actualitate abordate de acestia au fost legate 
de managementul riscului in cadrul gestionarii fondurilor europene si controlul intern 
contabil si financiar, realizandu-se o comparatie intre modelul francez si cel romanesc in 
domeniile respective.  
 

 
C. Urmărirea implementarii recomandărilor rezultate din rapoartele de audit intern - 
Modul de implementare a procedurilor interne ale ADR Vest si Auditul angajamentelor 
legale din care deriva obligatii de plata pentru ADR Vest si platile asumate prin 
angajamente 

 
Aceasta etapa a misiunii de audit intern reprezinta un proces prin care se constată 
caracterul adecvat si eficacitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea  
departamentelor auditate pe baza recomandărilor din Raportul de audit intern. 
Prin aceasta etapa se asigura managerul ca masurile corective si preventive luate 
contribuie la limitarea manifestarii unor riscuri. 
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În cadrul etapei de urmărire a implementării recomandărilor s-a urmărit stadiul realizării 
recomandărilor acestei misiuni de audit intern şi respectarea termenelor de implementare. 
 
 
D. Misiunea de audit a activităţilor programului PHARE  2001 – Infrastructură mică 
 
Auditul activităţilor programului PHARE 2001 – Infrastructură mică a avut drept 
obiective examinarea şi evaluarea modului de realizare a activităţilor delegate ADR Vest 
de către MDLPL şi asigurarea conformităţii cu normele legale, regulamentare şi 
procedurale precum şi evaluarea sistemului de control existent. 
 
În cadrul aceastei misiuni de audit s-au derulat etapele de pregătire a misiunii de audit, 
etapa intervenţiei la faţa locului şi etapa realizării raportului de audit intern, parcurgându-
se  procedurile şi întocmindu-se anexele corespunzătoare fiecărei etape. Departamentele 
auditate pe parcursul acestei misiuni au fost Departamentul Economic Administrativ şi 
Control Financiar şi Departamentul Implementare Proiecte Regionale. 
 
Prin recomandările făcute, auditorii au dorit să sprijine managementul agenţiei pentru 
diminuarea riscurilor asociate activităţilor delegate şi să contribuie la îmbunătăţirea 
sistemului de management şi control al activităţilor care au fost auditate. 
 
 
E. Auditul constituirii veniturilor agenţiei şi evidenţierii lor 
 
Misiunea de audit constituirea veniturilor agentiei si evidentierea lor are ca si obiective 
evaluarea fundamentarii veniturilor, urmarirea realizarii si evidentierii veniturilor, 
pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile si justificative in perioada 2004 -
2006. 
 
In cadrul acestei misiuni a fost parcursa etapa de pregatire a misiunii de audit si au fost 
intocmite anexele corespunzatoare, departamentul auditat fiind Departamentul Economic 
Administrativ şi Control Financiar. 
 
 
F. Auditul activităţii de pregătire a agenţiei ca Organism Imtermediar pentru 
implementarea POR 
 
Obiectivul misiunii este evaluarea modului de pregatire a agenţiei pentru implementarea 
POR, respectiv pregatirea organizaţională; stabilirea şi repartizarea  competenţelor  
conform activităţilor delegate prin Acordul cadru încheiat cu MDLPL şi pregătirea 
procedurilor de implementare POR şi corelarea acestora cu celelalte proceduri ale agenţiei. 
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Aceasta misiune de audit, care este în derularea etapei de pregătire a misiunii şi de analiza 
a riscurilor, implică toate departamentele agenţiei. 
 
G. Actualizări ale planului de audit pentru anul 2007 
 
În primul semestru al anului  a fost actualizat de doua ori planului anual de audit pentru 
2007 şi au fost întocmite referatele de justificare a modificarii planului. Prima actualizare s-
a realizat pentru reflectarea supervizării misiunilor de audit intern, iar cea de a doua 
datorită schimbării gradul de semnificaţie al auditării temelor cuprinse în plan. 
 
 
H. Urmărirea recomandărilor misiunii de evaluare a MDLPL 
 
Au avut loc întâlniri cu şefii de departamente pentru discutarea stadiului implementării 
recomandărilor misiunii de evaluare a MDLPL, a acţiunilor ce trebuie întreprinse şi a 
termenelor de finalizare. 
 
S-a intocmit Planul de actiune al agentiei pentru implementarea recomandarilor MDLPL, 
s-au intocmit si distribuit planurile de actiune pentru fiecare departament. S-a redactat 
tabelul recomandari implementate ale misiunii de evaluare. 
 
 
I. Activităţi de consiliere şi consultanţă 
 
Unitatea de Audit Intern a desfasurat activitati de consultanta in ceea ce priveste: 

• pregatirea noului ROF al ADR Vest pentru aplicarea POR, atat pe ansamblu cat si in 
sectiunile privind atributiile specifice  de control intern si audit; 

• modificarea procedurilor determinate de schimbarile organizatorice din agentie; 
• modul in care se organizeaza sistemul de control intern;  
• modul in care se realizeaza gestiunea riscurilor; 
• contractul de prestari servicii pentru asistenta tehnica cu AM POR – MDLPL; 
• s-au  redactat si transmis observatii la contract; 
• modul de realizare a procedurilor operationale conform Anexei 2 la OMFP 

946/2005 si bunelor practici in materie. 
 

* * * 
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IX. Relaţii Publice şi Comunicare 

 
În perioada ianuarie – iunie 2007, Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare a 
derulat activităţi de relaţii publice şi comunicare, calibrate pe următoarele dimensiuni 
majore: 

• Relaţia cu mass–media naţională, regională şi locală 
• Campanii de promovare 
• Activităţi de informare  
• Pagina web a agenţiei – www.adrvest.ro 
• Evenimente speciale 
• Activităţi de informare conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile 

de interes public 
 

Relaţia cu mass–media 
 

Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare din cadrul ADR Vest a făcut şi în această 
perioadă progrese în vederea lărgirii prezenţei atât regionale a agenţiei în mass-media din 
judeţele componente Regiunii Vest, cât şi la nivel central.  
 
Contactele de presă ale agenţiei la sfârşitul lunii iunie 2007, sunt următoarele: 
 

Judeţul Instituţii de presă 
Arad 15 

Caraş-Severin 9 
Hunedoara 56 

Timis 47 
Contacte naţionale 12 

Total 139 
 

Activităţi de presă 
 
Din perspectiva interacţiunii cu presa, în perioada ianuarie - iunie 2007, activitatea ADR 
Vest are următoarele dimensiuni: 
 

Comunicate de presă 13 
Campanii de presă 4 
Conferinţe de presă  3 
Rapoarte de presă 13 
Număr articole de presă 138 
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În cotextul aderării României la Uniunea Europeană, interesul reprezentanţilor media cu 
privire la fondurile alocate de UE şi mecanismul acestora a crescut. În acest sens, au existat 
o serie de solicitări de interviuri cu privire la activitatea şi implicarea ADR Vest în 
gestionarea fondurilor comunitare. De asemenea, interesul reprezentanţilor mass-media a 
fost stârnit şi de numeroasele activităţi de promovare şi informare organizate de ADR Vest 
asupra activităţii agenţiei şi creării de noi oportunităţi de finanţare.  
 
În consecinţă, în urma solicitărilor existente şi a interesului crescut al mass-media, au fost 
oferite o serie de interviuri de către domnul director Sorin Maxim.  
 
Situaţia interviurilor furnizate de ADR Vest se prezintă în felul următor: 
 

 
Dat fiind interesul crescut referitor la activitatea ADR Vest şi la oportunităţile de finanţare, 
reprezentanţii media din Regiunea Vest au publicat o serie de articole de presă şi ştiri, 
informaţii culese de pe pagina web a agenţiei, www.adrvest.ro, secţiunea destinată 
exclusiv presei. 
 
În acest sens, în presa scrisă regională şi locală au fost publicate 44 articole de presă.  
 
Detalierea activităţilor de presă – ianuarie-iunie 2007: 
 
Nr. 
crt. 

Luna Instrumente de 
presă 

Tema Nr. apariţii 
în presă 

Nr. 
crt.  

Publicaţia Tema Data 

1. Infoprofesional 
(interviul lunii) 

Acordul Cadru privind 
delegarea de atribuţii de la 
Ministerul Intergării 
Europene către ADR Vest 
pentru implementarea POR 

16 ianuarie 2007 

2. Evenimentul zilei Procesul de regionalizare 22 februarie 2007 
3. Bursa Construcţiilor Finanţări prin POR pentru 

2007-2013 
martie 2007 

4. Evenimentul zilei Dezvoltare regională 20 iunie 2007 
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1. 
 

 

 
 
 
 

ianuarie 

 
 
 
 

comunicat presă 
 

 

„Lansarea, la nivel regional, a 
<Schemei de Granturi pentru 

Sectorul Public pentru Pregătirea de 
Proiecte în domeniul Protecţiei 

Mediului>, componentă a 
Programului Phare 2005 Coeziune 

Economică şi Socială” 

 
 
 
 

12 
 

 
 

2. 
 

 
 

mai 

 
 

comunicat presă 
 

„Selectarea Regiunii Vest în faza 
pilot a programului <Regions for 
Economic Change> al Comisiei 

Europene” 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iunie 

 
comunicat presă + 
conferinţă de presă 

 
 
 
 

comunicat de presă 
 
 
 
 
 
 
 

comunicat de presă 
 
 
 
 
 
 
 

comunicat de presă 
 
 
 
 
 
 

comunicat de presă 
 

„Întâlnire informală de presă despre 
Programul Operaţional Regional 

2007-2013” 
 

„Seminarul regional <Instrumente 
de creştere a competitivităţii 

regionale în contextul Agendei 
Lisabona>” 

 
„Lansarea, la nivel regional, a 
<Schemei de investiţii pentru 

sprijinirea iniţiativelor sectorului 
public în sectoarele prioritare de 

mediu>, componentă a Programului 
Phare 2005 Coeziune Economică şi 

Socială” 
 

„Întâlnirea Comitetului Regional 
pentru elaborarea Planului de 

Dezvoltare Regională 2007-2013 
Regiunea Vest” 

 
 

„Conferinţa intermediară a 
proiectului StrategVest” 

 
„Evenimentul de promovare a 

Centrului Regional de Inovare şi 
Transfer Tehnologic Tehimpuls” 

 

 
17 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
7 
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comunicat de presă 

 

 
 
6 

 TOTAL 8 comunicate de 
presă 

 85 

 
 
 

Principalele teme promovate în mass-media regională şi locală au fost următoarele: 
 

1. Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de Granturi pentru Sectorul Public pentru 
Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului”, componentă a Programului 
Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială; 

2. Selectarea Regiunii Vest în faza pilot a programului ”Regions for Economic Change” 
al Comisiei Europene; 

3. Întâlnire informală de presă despre Programul Operaţional Regional 2007-2013; 
4. Seminarul regional „Instrumente de creştere a competitivităţii regionale în contextul 

Agendei Lisabona”; 
5. Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 

sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, componentă a Programului 
Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială; 

6. Întâlnirea Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
2007-2013 Regiunea Vest; 

7. Conferinţa intermediară a proiectului StrategVest; 
8. Evenimentul de promovare a Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic 

Tehimpuls. 
 
 

Reflectare în presa scrisă a temelor promovate 
 
Referitor la promovarea întâlnirii informale de presă despre Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, a apărut în publicaţia România liberă, în data de 16 iunie 2007, 
articolul „Regiunea Vest are 450 de milioane de euro pentru şase ani”. Acesta cuprinde 
următoarele informaţii: 
 
 
„Regiunea Vest are posibilitatea de a cheltui, în următorii şase ani, 450 de milioane de euro 
în cadrul Programului Operaţional Regional.  
Suma reprezintă peste 10,36% din totalul de 4,6 miliarde euro alocaţi din Fondul European 
de Dezvoltare Regională. Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest a 
declarat că Regiunea Vest (care cuprinde judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi 
Hunedoara) are un mare avantaj la finanţarea proiectelor, pentru că există deja peste 20 de 
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dosare care au deja proiecte tehnice şi studii de fezabilitate şi ar putea fi introduse imediat 
pe alte liste de jurizare.  
Cererea de fonduri europene este aproape dublă faţă de ofertă. <Avem proiecte eligibile în 
valoare de 760 de milioane de euro, majoritatea pentru inftrastructura drumurilor. Pe 
turism avem alocaţi circa 74 de milioane de euro şi intenţii există pentru 154 de milioane 
de euro. Pe drumuri, ni se vor aloca 90 de milioane de euro, iar cererea este de 400 
milioane euro>, a declarat Maxim. Pe Phare 2004-2006, Regiunea Vest a avut 35 de proiecte 
eligibile, dar finanţabile au fost numai trei.” 
 
 
 
În publicaţia Banat Business, a apărut, în ediţia din luna februarie 2007, articolul 
„Premieră naţională. Descentralizarea administrativă a regiunilor a început la 
Timişoara” în care se menţionează: 
 
 
„În 19 decembrie 2006, s-a semnat la Timişoara prinul acord-cadru privind delegarea de 
atribuţii de la Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate de Management, 
către ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013. [...] 
 
În aceeaşi zi, ministrul Anca Boagiu a semnat primul acord de delegare de atribuţii şi 
competenţe cu agenţia de dezvoltare regională care a dovedit cea mai mare credibilitate 
între cele opt agenţii existente prin faptul că a gândit, a generat şi a implementat proiecte 
şi concepte strategice de nivel regional pentru o dezvoltare unitară a regiunii.  
 
Exempelele de succes sunt numeroase: 
- prima strategie regională de inovare 
- primul protocol semnat cu Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare 
europeană 
- demararea elaborării unei politici de dezvoltare industrială şi atragere a investiţiilor la 
nivel regional 
- ideea unui aeroport de importanţă naţională care să fie gestionat regional 
- ideea unei camere de comerţ regionale 
- topul regional al firmelor 
- drumul interjudeţean Berzovia-Lipova 
- pârtia de teleschi de la Semenic. 
 
Procesul de descentralizare a început la Timişoara în  19 decembrie 2006 şi s-a încheiat 
formal în 26 ianuarie 2007, la sediul Ministerului Integrării Europene, unde a avut loc 
semnarea acordului cadru cu celelalte şapte agenţii de dezvoltare regională. 
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Acest acord prezintă responsabilităţile şi atribuţiile Autorităţii de Management (AM), 
Ministerul Integrării Europene şi ale organismelor intermediare (OI) reprezentate de 
agenţiile de dezvoltare regionale, precum şi delegarea de atribuţii de la AM către OI în 
scopul implementării Programului Operaţional Regional. [...]” 
 
 
 
Strategia de comunicare pentru Programul Operaţional Regional  2007-2013 

la nivelul Regiunii Vest, România 
  
 

În data de 6 aprilie 2007, a fost trimis la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, Planul de Comunicare şi Strategia de Comunicare pentru POR 2007-2013 la 
nivelul Regiunii Vest.  

 
Elaborarea Planul de Comunicare şi Strategia de Comunicare pentru POR 2007-2013 
pentru promovarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 derivă din necesitatea 
realizării unui set de eforturi coordonate între Autoritatea de Management a programului 
şi cele opt Organisme Intermediare la nivel regional, eforturi ample şi orientate spre 
atingerea unui obiectiv comun care vizează absorbţia cât mai ridicată a finanţărilor 
europene disponibile prin POR.  

 
De altfel, pentru a asigura abosbţia cât mai ridicată a fondurilor europene disponibile prin 
intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, este nevoie ca acesta să 
beneficieze de o imagine publică coerentă, bazată pe o politică de comunicare, şi 
fundamentată printr-o strategie de comunicare.  
 
Prin intermediul Acordului Cadru privind implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 pentru delegarea atribuţiilor de la Autoritatea de Management către 
Organismele Intermediare, au fost delegate o serie de atribuţii, printre care se numără şi 
cele referitoare la activităţile de comunicare despre POR 2007 – 2013, la nivel regional. 

 
Planul de Comunicare şi Strategia de Comunicare pentru POR 2007-2013 a fost special 
realizat pentru gestionarea măsurilor de informare şi promovare pentru Programului 
Operaţional Regional (POR), la nivelul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar pentru implemntarea POR. 

 
În urma transmiterii acestui document Ministerului Integrării Europene, au fost 
transmise aprecieri pentru calitatea planului, care a fost recomandat şi celorlalte ADR-
uri în vederea realizarii Planului lor de Comunicare pentru POR. 
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Proiectul „Campanie de informare şi Conştientizare pentru Programul 

Operaţional Regional” 
 

Proiectul „Campanie de informare şi Conştientizare pentru Programul Operaţional 
Regional” este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în 
calitate de Autoritatea de Implemetare, contractat din Phare 2004. 

 
Prima întâlnire a Comitetului de Coordonare în cadrul proiectului a avut loc la sediul 
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în data de 15 martie 2007. La 
această şedinţă, consorţiul Mercury Promotions SRL şi LDK Consultants Engineers şi 
Planners S.A. (LDK) au prezentat Raportul Iniţial şi măsurile privind activităţile ce 
urmează a fi întreprinse în primul trimestru al proiectului. 

 
Obiectivul proiectului „Campanie de informare şi Conştientizare pentru Programul 
Operaţional Regional” este de a crea premizele de creştere a capacităţii de absorbţie a 
Fondurilor Structurale disponibile prin POR şi Obiectivul 3 – programele de Cooperare 
Teritorială Europeană, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de la Autoritatea de 
Management către Organismele Intermediare referitoare la activităţile de comunicare 
despre POR 2007 – 2013, la nivel regional. 
Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi birourile CBC. 

 
Componentele specifice ale proiectului se referă la: 

• Crearea strategiei de brand şi identitate pentru POR şi Obiectivul 3, Cooperare 
Teritorială Europeană; 

• Pregătirea Ghidului de Comunicare pentru POR şi Obiectivul 3; 
• Desfăşurarea şi executarea de campanii intregrate pentru prezentarea POR şi a 

Obiectivului 3; 
• Producţia şi transmiterea materialelor radio-TV la nivel regional; 
• Campanie media extinsă în presa naţională; 
• Conceperea, producerea şi distribuirea publicaţiilor la nivel regional; 
• Pregătirea şi producerea materialelor promoţionale; 
• Pregătirea site-ului dedicat POR scopul lui este să furnizeze informaţia completă 

asupra asistenţei financiare şi asupra procedurilor pe care ar trebui să le urmeze 
potenţialii beneficiari; 

• Organizarea conferinţelor de presă la nivel naţional şi regional a POR şi pe 
Obiectivul 3; 

• Campanie de evaluare şi raportul de recomandare pe campania media. 
 

Primele activităţi care au fost întreprinse în primul semestru al proiectului, elaborate în 
cadrul primei componente a proiectului s-au concretizat în crearea logo-ului Programului 
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Operaţional Regional şi a Manualului de identitate vizuală, în cadrul căruia se regăsesc 
şi modalităţile de utilizare ale acestuia. Logo-ul POR poate fi personalizat şi cu numele 
regiunii.  

 
Toate proiectele implementate sub Programul Operaţional Regional vor aplica identitatea 
vizuală: logo-ul Regio, sloganul “Iniţiativa locală. Dezvoltare regională” şi stema Uniunii 
Europene, pe toate materialele informative şi promoţionale pe care le elaborează. 

  
 

Convenţia trans-regională a multiplicatorilor de informaţie europeană 
pentru Regiunile Vest şi Nord-Vest 

 
În perioada 23-24 aprilie 2007, ADR Vest a fost reprezentată la Cluj-Napoca, la Convenţia 
transregională a multiplicatorilor de informaţie europeană pentru Regiunile Vest şi 
Nord-Vest, eveniment organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.  
 
Scopul acestui eveniment a fost organizarea unei întâlniri la care să participe 
multiplicatorii activi de informaţie europeană din Regiunile Vest şi Nord-Vest pentru a 
dezbate teme de interes pentru multiplicatori, cum ar fi rolul şi mandatul Reprezentanţei 
Comisiei Europene, strategia sa de comunicare, viitorul acestei reţelei. 
 
Printre principalii participanţi la convenţie, se numără: domnul Henrik Kroener, Secretar 
General Mişcarea Europeană, doamna Suzana Dobre, Director executiv Sociatatea 
Academică din România, domnul Claudiu Coşier, Director General al ADR Nord-Vest, 
membri Team Europe şi membri ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România. 
 
 

Pagina web ADR Vest: www.adrvest.ro 
 

Pagina web a agenţiei, www.adrvest.ro, este actualizată permanent cu noutăţi despre 
ultimele evenimente organizate de ADR Vest, precum şi cu materiale de prezentare, 
documente cu carcater strategic, noi programe de finanţare nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene şi cu noile reglementări în privinţa Fondurilor Structurale şi a 
documentelor ce stau la baza acestora.  
 
Secţiunea specială intitulată „Fonduri Structurale” conţine documente precum: informaţii 
generale refeitoare la fondurile structurale destinate României, Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013, Programele 
Operaţionale Sectoriale pe perioada 2007-2013, Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, cooperare teritorială, dar şi diferite prezentări în PowerPoint susţinute 
de reprezentanţii ADR Vest. Această secţiune mai cuprinde şi regulamente europene cu 
privire la Fondurile structurale pentru perioada 2007-2013.  
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De asemenea, la aceeaşi secţiune web există pe lângă Programul Operaţional Regional 
2007-2013 şi o prezentare a acestuia, paşii care trebuie urmaţi de beneficiari pentru 
accesarea finanţării, documente oficiale, precum şi o listă cu firmele de consultanţă care 
activează în Regiunea Vest. Această bază de date a fost realizată de ADR Vest pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor potenţialilor beneficiari din regiune, precum şi pentru a 
furniza oportunitatea de promovare a organizaţiilor care desfăşoară activităţi privind 
elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate şi consultanţă specifică în domeniul 
Fondurilor Structurale.  
 
 
Vă prezentăm câteva date concludente în urma statisticii puse la dispoziţie: 
 
Media vizitatorilor/lună în primul 
semestru 2007 8040 

Luna cea mai accesată  Mai 2007 (2448478 accesări) 
Zilele cele mai accesate miercuri-joi 
Orele de varf 11:00 – 16:00 
Ţările care au accesat site-ul ADR Vest Germania, Italia, Spania, Franţa, China, 

Austria, Ungaria, Marea Britanie, Belgia, 
Olanda 

 
* * * 
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X. Resurse umane 

 
Proiectul „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii 

de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate POR” 
 
Prezentarea proiectului 

 

În cadrul Programului PHARE Coeziune Economică şi Socială 2004, a fost contractat 
proiectul de Asistenţă Tehnică “Instruire la nivel national si regional pentru sporirea 
capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate POR”. Proiectul se adresează 
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, Autorităţilor de 
Management pentru Programele de Cooperare Teritorială, Organismelor Intermediare 
aferente fiecărui program, Membrii Comitetului de Monitorizare şi ai comitetelor 
regionale şi potenţialilor beneficiari ai finanţărilor alocate prin Programele Operationale 
menţionate.  
 
În cadrul primei întâlnirilor din cadrul Comitetului de Monitorizare şi a grupului de lucru, 
care au avut loc la începutul acestui an, s-a analizat  stadiul implementării proiectului, s-a 
discutat Strategia de instruire pentru POR şi Obiectivul 3 (Cooperare teritorială 
europeană) pentru perioada 2007-2013 şi Planul de instruire în vederea implementării 
POR pentru 2007-2009. Din grupul de lucru fac parte reprezentanţi ai Ministerului 
Integrării Europene, Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi ai structurilor  naţionale şi 
regionale aferente Obiectivului 3 (Cooperare teritorială europeană). 
 
Proiectul cuprinde trei componente: 

 

I. Furnizarea de instruire pentru: 
• Activităţi de creştere a gradului de conştientizare a factorilor de decizie cu 

privire la necesitatea instruirii pe fonduri structurale (2 evenimente/regiune, 35 
persioane/eveniment); 

• Angajaţi ADR, CBC, AM: formarea de traineri interni (30 de persoane pe ţară – 2 
persoane din ADR Vest), realizarea de materiale de instruire, instruirea unor 
angajaţi (20 de persoane/regiune);  

• Beneficiari finali: 4 module de instruire şi pachete de instruire.  
 

II. Asistenţă pentru elaborarea Strategiei de instruire şi pentru elaborarea Planului 
de instruire.  

III. Crearea/revizuirea Training Monitoring System care să permită analiza 
nevoilor de instruire on line, înregistrarea tuturor informaţiilor considerate 
relevante în privinţa instruirilor la care au participat angajaţii ADR Vest şi care 
au fost organizate pentru beneficiarii finali din Regiunea Vest, să poată genera 
rapoartele considerate utile cu privire la instruirea realizată, crearea unei arhive 
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cu materialele de instruire existente, reglementări europene şi alte documente 
de interes. 

 
 

Primele activităţi care au fost întreprinse în primul semestru al proiectului  s-au 
concretizat în: 
 

 
Strategia de instruire pentru POR 2007-2013 

 
Activităţile proiectului „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii 
de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate prin POR” constau în elaborarea Strategiei 
de instruire 2007-2013 şi a planurilor de acţiune aferente, cât şi în desfăşurarea unor 
sesiuni de instruire la nivel naţional şi regional pentru un număr de 2000 de persoane, atât 
potenţiali beneficiari, cât şi personal implicat în gestionarea programului operaţional 
regional şi a programelor de cooperare teritorială de la nivelul autorităţilor de 
management şi organismelor intermediare. 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat în data de 26 aprilie 2007, 
Strategia de instruire 2007 – 2013, din cadrul proiectului “Instruire la nivel naţional şi 
regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate POR”. 
La conferinţa de lansare au participat László Borbély, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, Giorgio Ficcarelli, şeful echipei de tranziţie PHARE din cadrul 
Reprezentanţei Comisiei Europene în România, precum şi reprezentanţii agenţiilor de 
dezvoltare regională, ai autorităţilor centrale şi locale, responsabile cu gestionarea 
fondurilor comunitare.  

 
Prin această strategie de instruire, ministerul vine în întâmpinarea nevoilor de informare 
ale potenţialilor beneficiari, care vor aplica pentru fondurile alocate României prin 
Programul Operaţional Regional şi Programele de Cooperare Teritorială. Cu aceastã 
ocazie, ministrul Laszlo Borbely a arătat că este foarte importantă colaborarea cu 
autorităţile publice locale şi cu agenţiile de dezvoltare regională pentru a asigura accesul 
tuturor celor interesaţi la informaţii privind fondurile europene si că Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are un rol major în acordarea asistenţei 
tehnice necesare potenţialilor beneficiari.  

 
De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect va funcţiona, pe site-ul ministerului, o aplicaţie 
on-line, accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari interesaţi să participe la programele de 
instruire organizate în cadrul Strategiei de instruire. de programele de instruire. 
 
În vederea elaborării Strategiei de instruire pentru POR şi Obiectivul 3 (Cooperare 
teritorială europeană) pentru perioada 2007-2013 şi a Planului de instruire în vederea 
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implementării POR pentru 2007-2009, a fost actualizat cadrul general al topicilor de 
instruie pentru această perioadă a fost realizată o planificare orientativă a instruirilor 
pentru 2007, 2008, 2009. 

 
Seminarii de informare şi conştientizare 

 
Primele activităţi care au fost întreprinse în primul semestru al proiectului  s-au 
concretizat în organizarea a  două Seminarii de informare şi conştientizare adresate 
factorilor de decizie din cadrul organismelor eligibile pentru POR 2007-2013 după cum 
urmează: în data de 7 mai la Arad şi în 8 mai la Deva.  

 
Aceste seminarii au avut ca scop creşterea gradului de conştientizare a factorilor de decizie 
asupra Fondurilor Structurale alocate prin Programul Operaţional Regional şi Programele 
Operaţionale de Cooperare Teritorială. 

 
În cadrul acestor evenimente participanţii au fost informaţi asupra oportunităţilor de 
finanţare disponibile prin  Programul Operaţional Regional şi prin Programele 
Operaţionale de Cooperare Teritorială şi cerinţelor pe care trebuie să le îndeplineasca 
solicitanţii în scopul pregătirii pentru accesarea fondurilor.   

 
Echipa de proiect a prezentat proiectul „Instruire la nivel naţional şi regional pentru 
sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate prin POR” ale cărui 
principale acţiuni constau în organizarea de sesiuni de instruire la nivel naţional şi 
regional, adresate unui număr de peste 2000 de angajaţi ai instituţiilor potenţial 
beneficiare, în principal funcţionari publici din cadrul administraţiilor publice locale.  De 
asemenea, au fost prezentate proiecte de succes din state membre ale Uniunii Europene. 
 
 
 
 

Planul de instruire 2007-2009 
 
A fost realizat Planul de Instruire pentru perioada 2007-2009 care va avea rolul de cadru 
general pentru activităţile ulterioare de instruire. 
 
Recomandările pentru realizarea Planului de Instruire se referă la:  

• Realizarea  Planului de instruire pe 3 ani, cu actualizare anuală; 
• Realizarea unui cadru general de măsuri comune de instruire care să cuprindă 

nevoile de instruire ale AM, OI ; 
• Desemnarea, la nivelul fiecărui ADR, a unui coordonator şi a încă unei persoane 

care să asigure gestionarea activităţii de instruire pe POR; 
• Realizarea unui ghid pentru contractori; 
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• Înscrierea în ROF-ul comitetelor regionale a obligativităţii instruirii membrilor 
acestora şi realizarea unui pachet de instruire; 

• Identificarea nevoilor de instruire comune mai multor organizaţii implicate şi 
realizarea de parteneriate pentru realizarea de proiecte comune. 

 
În acest context a fost transmisă MIE o adresă prin care ADR Vest îşi preciza poziţia 
referitor la modul de gestionare a asistenţei tehnice pentru instruire. 
 
 

Programul de instruire  -  Formare de formatori 
 

Urmând recomandările pentru realizarea Planului de Instruire s-a desemnat, la nivelul 
fiecărui ADR, un coordonator şi o persoană, care să asigure gestionarea activităţii de 
instruire pe POR. 

 
Astfel, în perioada aprilie-mai 2007, a avut loc la Bucureşti, primul modul din programul 
de instruire cu tema Formare de formatori, din cadrul proiectului Instruire la nivel 
naţional şi regional cu privire la creşterea ratei de absorbţie a fondurilor structurale 
alocate prin POR. Din partea ADR Vest, la acest training au participat d-ra Luciana Novac 
şi d-l Lucian Constantin.  

 
 

Instruirea potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor POR 
 

În cadrul proiectului a fost realizată o aplicaţie on-line prin care se urmăreşte identificarea 
nevoilor de instruire ale potenţialilor beneficiari şi beneficiarilor Programului Operaţional 
Regional şi ai Programelor de Cooperare Teritorială.  
 
Scopul acestei aplicaţii on-line este de a strânge informaţii, atât calitative cât şi cantitative, 
privind cererea de instruire pentru elaborarea, managementul şi monitorizarea proiectelor 
finanţate prin Fondurile Structurale în vederea dezvoltării de module specifice de 
instruire.       
Prin intermediul acestei aplicaţii on-line se creează o bază de date ce va fi folosită în 
procesul de identificare a unor grupuri omogene de participanţi la programele specifice de 
formare ce vor fi organizate periodic de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. 
 
Aplicaţia de identificare a nevoilor de instruire poate fi accesată la adresa: www.mdlpl-
aini.ro. 
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Până la sfârşitul lunii iunie au fost organizate următoarele instruiri adresate potenţialilor 
beneficiari din Regiunea Vest: 
 

Tema instruirii Perioada şi locul 
desfăşurării 

Număr 
participanţi 

Achiziţii publice 11 – 15 iunie, Deva 12 

Achiziţii publice 18 – 22 iunie, Arad 21 

Achiziţii publice 18 – 22 iunie, Reşiţa 17 

Pregătirea de proiecte 19 – 22 iunie, Deva 25 

Monitorizarea şi evaluarea proiectelor 25 – 29 iunie, Deva 21 

 
 
 

Programul Operaţional Regional – Scurt Ghid Practic 
 

În cadrul proiectului “Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii 
de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate POR” a fost elaborat „Programul 
Operaţional Regional – Scurt Ghid Practic”. 

 
Ghidul conţine informaţii referitoare la: care sunt solicitanţii eligibili pentru finanţare în 
cadrul POR, care sunt activităţile eligibile în cadrul POR, pregătirea unei aplicaţii pentru 
solicitarea de finanţare prin POR, care sunt paşii principali în procesul de evaluare şi 
selecţie, obligaţiile beneficiarului după aprobarea cererii de finanţare, 
instituţiile/structurile implicate în managementul POR, Programele Operaţionale 
elaborate de România pentru accesarea fondurilor disponibile prin instrumentele 
structurale. Ghidul este disponibil la Centrul de Informare aflat în incinta MDLPL şi va fi 
distribuit în cadrul sesiunilor de instruire pe care le organizează ministerul. De asemenea, 
ghidul va fi distribuit  la Agenţiile de Dezvoltare Regională şi la autorităţile locale.  

 
Ghidul este disponibil şi în variantă soft la adresa: 
http://www.mdlpl.ro/_documente//publicatii/2007/Ghid_practic_POR.pdf  
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Relizarea şi actualizarea Fişelor de post conform noii organigrame 
 

Este în curs de finalizare realizarea fişelor de post pentru posturile noi (în principal cele cu 
atribuţii în cadrul Organismului Intermediar) cât şi actualizarea fişelor de post pentru 
celelelte posturi. 

 
 

Raportări 
 

1. În vederea pregătirii ADR Vest în calitate de Organism Intermediar au fost transmise 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor următoarele documente: 

 
•     Organigrama ADR Vest pentru perioada 2007-2013 aprobată prin hotărâre 

CDR; 
•     Situaţia cu posturile OI ocupate şi alocate până la sfârşitul anului 2007, 

precum şi principalele atribuţii ale acestor posturi; 
• Situaţia posturilor implicate în gestionarea fondurilor structurale (număr 

posturi alocate & număr posturi ocupate); 
• Situaţia posturilor implicate în gestionarea fondurilor de pre-aderare 

(număr posturi alocate & număr posturi ocupate); 
• Raportarea trimestrială cu privire la sesiunile de instruire la care au 

participat angajaţii ADR Vest în trimestrul I al anului 2007 şi planificarea 
instruirilor pentru trimestrul II din 2007. 

 
 

Angajări 
 

Nr. 
Crt. Posturi scoase la concurs Data 

concursului Ocupantul postului 

1. Consultant proiecte 17 ianuarie 2007 Aurora Lakatos 

2. Consultant achiziţii 27 aprilie 2007 Mager Carmen 

3. Consultant implementare 
Program Implementare POR 

4 mai 2007 Andreica Gabriela 

4. Consultant implementare 
Program Implementare POR 

4 mai 2007 Popa Nicoleta 

5. Consultant implementare 
Program Implementare POR 

4 mai 2007 Telescu Sabina 

6. Consultant resurse umane 17 mai 2007 - 
7. Inspector implementare proiecte 

POR 
1 iunie 2007 - 

8. Consultant proiecte 1 iunie 2007 Valeriu Lingurar 
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9. Şofer 4 iunie 2007 - 
 
 

Instruire şi dezvoltare profesională 
 
La nivelul agenţiei s-a desfăşurat analiza nevoilor de dezvoltare şi de instruire ale 
angajaţilor ADR Vest. În acest sens, au fost elaborate planurile de dezvoltare profesională 
ale angajaţilor şi a fost realizată analiza nevoilor de instruire la nivelul echipei pentru 
toate departamentele, precum şi pentru echipa managerială.  

 
De asemenea, pe baza datelor rezultate din analiza nevoilor de instruire a fost realizat 
Planul de Instruire al ADR Vest pentru anul 2007, precum şi o planificare a instruirilor 
pentru perioada 2007-2009. 
 
Dintre principalele teme de instruire pe care ADR Vest le-a propus în cadul Planul de 
Instruire de 2007 amintim: 

 
• Managementul ciclului de proiect; 
• Inormare şi publicitate; 
• Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor; 
• Achiziţii publice; 
• Implementarea proiectelor; 
• Managementul financiar şi controlul fondurilor structurale; 
• Standarde de management/control intern (COSO) ; 
• Formarea formatorilor. 
 

Până în acest moment, angajaţii ADR Vest au participat la instruiri în domeniile evaluării 
şi selecţiei proiectelor, informării şi publicităţii, achiziţiilor publice, formarea formatorilor, 
managementului financiar şi controlului fondurilor structurale. 

 
* * * 

 


