
I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 

1.1 Prezentare generală 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) se implică 
permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea 
Vest, acţionează în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se 
angajează în procesul de restructurare industrială şi de creare de noi locuri de 
muncă. 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. 

Înfiinţată în anul 1999, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, 
nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor şi 
instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004 
drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a 
permite României absorbţia fondurilor structurale în perioada de pre-aderare. 

ADR Vest reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea 
mai vestică dintre ele şi acţionează pentru dezvoltarea şi promovarea 
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. 

Acest lucru poate fi realizat printr-o vastă colaborare cu partenerii regionali, în 
vederea elaborării, dar şi a implementării ambiţioasei Strategii de Dezvoltare 
Regională. Succesul activităţilor sale în cei şapte ani de existenţă a transformat 
Regiunea Vest în regiunea de dezvoltare cu cel mai propice climat de 
afaceri din România, mai ales datorită localizării sale în vestul ţării.  

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

- promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional; 
- realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii. 

  
Obiectivele specifice ale ADR Vest sunt următoarele:

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

- monitorizarea activităţii în zonele defavorizate;  
- intensificarea capacităţii autorităţilor locale şi regionale de a dezvolta şi 

implementa proiecte comune în zona de frontieră;  
- 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.  

 

1.2 Viziunea 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. 

 

1.3 Misiunea ADR Vest 

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. 

 

1.4 Valorile organizaţionale ale ADR Vest 

Valorile organizaţionale ale Agenţiei sunt: 
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o Respect  
o Integritate profesională şi morală 
o Responsabilitate faţă de activitatea profesională  
o Competenţă profesională 
o Munca în echipă şi colaborare interdepartamentală 
o Orientarea spre rezultate calitative şi de succes 
o Valorificarea contribuţiilor angajaţilor 
o Inovaţie şi proactivitate 

 
 

1.5 Atribuţiile ADR Vest 
 
Atribuţiile ADR Vest, conform statutului, sunt următoarele: 
 
1. duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului Regional; 
2. asigurã activitãţile de secretariat ale Consiliului pentru dezvoltare Regională; 
3. elaborează statutul propriu de organizare şi funcţionare şi îl supune spre 

aprobare Consiliului pentru dezvoltare regională;  
4. îşi desfăşoară activitatea pe baza programelor de lucru elaborate anual şi 

aprobate de Consiliul Regional; 
5. elaboreazã şi propune Consiliului pentru dezvoltare regională spre aprobare 

strategia, planul şi programele de dezvoltare regională precum şi planurile de 
gestionare a fondurilor; 

6. asigură  realizarea  programelor  de  dezvoltare regională şi planurile de 
gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul 
pentru dezvoltare regională, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunde 
faţă de acesta pentru realizarea lor; 

7. elaborează şi propune anual spre aprobare Consiliului Regional bugetul de 
venituri şi cheltuieli destinate desfăşurării activităţilor; 

8. asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare 
regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de 
dezvoltare regională;  

9. acţioneazã, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regională pentru 
atragerea de resurse financiare în scopul îndeplinii atribuţiilor sale; 

10. asigură,  printr-o  structură  de audit intern proprie, subordonată directorului 
agenţiei, desfăşurarea unei activităţi independente şi obiective, care dă 
asigurare şi consiliere conducerii agenţiei,  pentru  buna administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor, perfecţionând activităţile agenţiei,  ajutând-o  să-şi  
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care  
evaluează  şi  îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere 
bazat pe analiza riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; 

11. participă mla elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, 
îndeplinind atribuţiile ce-i revin în temeiul legii; 
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12. participă în structurile parteneriale stabilite la nivel naţional, în comitetele şi 
sub-comitetele naţionale  precum  şi  în  grupurile  de lucru organizate de 
instituţiile naţionale responsabile pentru managementul şi gestionarea 
programelor finanţate de Uniunea Europeană;  

13. pregãteşte studii, analize şi recomandãri la cererea Consiliului Regional 
privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionalã; 

14. prezintă  semestrial  sau  ori  de  câte  ori  este  cazul  Consiliului Regional  
rapoarte  de activitate, evidenţiind  stadiul,  dificultăţile de implementare, 
precum şi impactul programelor/ proiectelor de dezvoltare regională; 

15. promovează, cu sprijinul Consiliului pentru dezvoltare regională regiunea şi 
atragerea de investiţii străine;  

16. organizează  şi  dezvoltă,  cu  sprijinul  şi  sub  coordonarea  Consiliului   
pentru dezvoltare regională, parteneriatele regionale şi promovează la nivel 
regional cunoaşterea politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a 
principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regională;  

17. identifică  şi  promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local 
precum şi proiecte de cooperare intra-regională;  

18. dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană 
şi participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi 
local;  

19. încheie şi supune spre avizarea Consiliului pentru dezvoltare regională 
contracte, convenţii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente 
similare încheiate cu terţii în  domeniul specific de activitate, inclusiv cu 
instituţii similare din cadrul Uniunii Europene;  

20. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia privind regimul 
zonelor defavorizate; 

21. rãspunde pentru corecta gestionare a fondurilor alocate, conform prevederilor 
legale; 

22. selectează proiecte de dezvoltare regională şi le propune Consiliului Regional 
pentru aprobarea cofinanţării lor din Fondul pentru dezvoltare regională; 

23. urmăreşte şi controlează executarea programelor/ proiectelor de dezvoltare 
regională şi a contractelor şi ia măsurile de corecţie necesare în vederea 
atingerii obiectivelor propuse; 

24. solicită instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale sume 
din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pentru finanţarea 
proiectelor de dezvoltare aprobate;  

25. transmite, spre aprobare, Consiliului pentru Dezvoltare Regională proiectele 
selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităţilor, 
criteriilor şi a metodologiei elaborate de instituţia   naţională  responsabilă 
pentru dezvoltarea regională împreună cu organismele regionale specializate; 
în cazul licitaţiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, 
proiectele  aprobate  de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise 
spre avizare Consiliului naţional pentru dezvoltare regională; în cazul licitaţiilor 
de proiecte organizate la  naţional,  proiectele  selectate  vor  fi  avizate  de  
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consiliul pentru dezvoltare regională şi aprobate de Consiliul naţional pentru 
dezvoltare regională;  

26. asigură şi răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituţiile naţionale , 
de implementarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi controlul execuţiei 
proiectelor finanţate de Uniunea Europeană  în cadrul programelor de 
dezvoltare regională şi/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor 
naţionale, care se implementează la nivel regional prin agenţia pentru 
dezvoltare regională; pentru atribuţiile delegate agenţiilor pentru dezvoltare 
regională de către instituţiile aparţinând administraţiei publice centrale sau 
locale, monitorizarea şi controlul unor astfel de activităţi se fac de către 
instituţia care a delegat aceste atribuţii;  

27. realizează şi asigură, dacă există prevederi contractuale în acest sens, 
mediatizarea/ publicitatea la nivel regional a programelor şi proiectelor de 
dezvoltare regională;  

28. întocmeşte  rapoarte  semestriale,  precum  şi raportul anual  de implemetare 
referitor la activităţile derulate conform contractelor cu instituţia naţională cu 
atribuţii în domeniul dezvoltării regionale;  

29. evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare precum şi impactul 
programelor/ proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de 
îmbunătăţire; rapoartele se aprobă în prealabil de către Consilul pentru 
Dezvoltare regională şi sunt transmise instituţiei naţionale cu atribuţii în 
domeniul dezvoltării regionale;  

30. asigură împreună cu organismele regionale specializate colectarea şi 
centralizarea datelor la nivel regional cu privire la utilizarea fondurilor 
nerambursabile alocate regiunii în scopul implementării programelor de 
dezvoltare regională;  

31. îndeplineşte rolul alocat de Guvernul României în domeniul gestionării 
Fondurilor Structurale, conform prevederilor legale; 

32. în acord cu rolul său privind dezvoltarea regională, contribuie la procesul de 
programare şi implementare   a   Fondurilor  Structurale,  ca  expresie  a  
politicii regionale a U.E., subsumată politicii de coeziune economică şi socială; 

33. pregăteşte şi asigură din punct de vedere tehnic logistica şi fundamentările 
necesare în scopul realizării de contacte şi relaţii la nivel politic între 
reprezentanţii nivelului regional şi nivelul naţional sau alte regiuni;  

34. îndeplineşte obligaţiile contractuale şi răspunde pentru realizarea acestora, în 
conformitate cu criteriile şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele 
încheiate în acest scop; 

 
Alte atribuţii funcţionale : 
 

35. urmãreşte prin proiectele propuse, valorificarea cu eficienţã maximã a 
resurselor materiale şi umane din zonele de implementare a acestora, în 
vederea reducerii costurilor investiţiilor şi a creşterii numãrului de locuri de 
muncã; 
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36. monitorizeazã  proiectele  realizate, dupã punerea lor în practicã, în scopul 
determinãrii eficienţei acestora, atât sub aspect funcţional şi social, cât şi din 
punct de vedere financiar; 

37. asigurã publicitatea şi transparenţa proiectelor şi a fondurilor alocate acestora 
precum şi consultarea  cu  comunitãţile  locale, acolo unde este cazul, în 
vederea atingerii eficienţei maxime şi a evitãrii impactului negativ în relaţia cu 
populaţia din zonã; 

38. propune Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã organigrama agenţiei; 
39. stabilirea modului de salarizare, a limitelor pentru fiecare categorie de post 

precum şi statul de funcţiuni sunt stabilite de către directorul agenţiei, 
respectând organigrama în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobate 
de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Salariul directorului agenţiei 
este stabilit de catre preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională;  

40. colaboreazã cu organele de mediu şi ONG-urile specializate în vederea evitãrii 
creãrii unor dezechilibre ecologice sau a efectelor negative asupra 
rezervaţiilor naturale, monumentelor naturii etc.; 

41. identifică zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare împreună cu 
consiliile locale şi judeţene, după caz, şi înaintează documentaţiile necesare, 
aprobate în prealabil de Consiliul regional, şi Consiliul Naţional pentru 
Dezvoltare Regională;  

42. face propuneri pentru înfiinţarea de filiale, pe termen limitat, în zonele unde 
se desfăşoară programe de anvergură, în vederea supravegherii şi urmăririi 
rapide şi eficiente a acestora, cu cheltuieli minime de reprezentare; 

43. asigură  implementarea  programelor  de dezvoltare regională ale regiunii; în 
acest scop încheie cu Ministerul Integrării Europene contracte pentru 
cofinanţarea acestora din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.  

 
 
 
Datele de contact ale ADR Vest sunt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de contact: 
 
TIMIŞOARA 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5 
300054, Timişoara, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0256 491981,491923 
e-mail: office@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro 
 

 
REŞIŢA 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1 
320084, Reşiţa, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0255 213463 
e-mail: adr5vestdancs@rdslink.ro  
web: www.adrvest.ro 
 

 
ARAD 
Bd. Revoulţiei nr. 81 
310025, Arad, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0257 285808 
e-mail: adr5vest@inext.ro  
web: www.adrvest.ro 

 
DEVA 
Bd. 1 Decembrie nr. 28 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0254 219770 
e-mail: adrdeva@mail.recep.ro  
web: www.adrvest.ro 
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La ora actuală,  în cadrul ADR Vest, activează un număr de 43 de persoane. Cu 
o medie de vârstă de 33,5 ani, putem spune că ADR Vest este o instituţie 
tânără şi ambiţioasă care activează într–o regiune tânără.  

 
 

1.6 Structura organizatorică 
 
În cadrul ADR Vest funcţionează următoarele 6 departamente: 
 
1. Departamentul Relaţii Internaţionale şi Investiţii Străine  
 
2. Departamentul Strategii şi Planificare Regională 
 
3. Departamentul Pregătire şi Evaluare Proiecte de Dezvoltare  

 
4. Departamentul de Monitorizare Programe Regionale 
 
5. Departamentul Economic, Administrativ şi Control Financiar  
 
6. Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare
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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. 
 
 
 

2.1 Structura Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest în perioada ianuarie – iunie 2006 

 
Conducerea CDR: 
 

Preşedinte Vicepreşedinte 
Constantin Ostaficiuc Mircea Moloţ 

 
 
  
2.2 Componenţa CDR Vest în perioada ianuarie – iunie 2006 

 
 
Nr. 
crt. 

Numele Calitatea în CDR 
Vest 

Funcţia 

1. Constantin Ostaficiuc Preşedinte CDR 
Vest 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 

2. Mircea Moloţ 
 

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara 
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3.  Sorin Frunzăverde 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 

15. Gheorghe Şuiaga Membru CDR Vest 
 

Primar Dobra 

16. Dănuţ Odagiu Buhăescu Membru CDR Vest 
 

Primar Uricani 

 
 
 

2.3 Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională din 
perioada ianuarie – iunie 2006 

 
 
În prima jumătatea a anului 2006, a avut loc o şedinţă a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest, în care s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
Timişoara, 21 
martie 2006 

Hotărârea nr. 1/2006 privind aprobarea Planului de 
Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013 
Hotărârea nr. 2/2006 privind aprobarea raportului de 
activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest pentru anul 2005 
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Hotărârea nr. 3/2006 privind aprobarea Planului de 
formare profesională şi a Planului de personal al Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2006  
Hotărârea nr. 4/2006 privind avizarea Statutului 
Asociaţiei Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi 
Transfer Tehnologic 
Hotărârea nr. 5/2006 privind aprobarea Comisiei de 
cenzori a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest 

Timişoara, 22 
mai 2006 
(hotărâre 
adoptată prin 
procedură 
scrisă) 

Hotărârea nr. 6/2006 privind aprobarea Comitetului de 
Evaluare în cadrul Programului Phare 2004 – Coeziune 
Economică şi Socială – „Schema de Investiţii pentru Proiecte 
Mici de Gestionare a Deşeurilor” 

 
 
 

Centralizator hotărâri ale şedinţelor Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru perioada ianuarie – iunie 2006 

 
 

Luna martie mai Total 
Nr. hotărâ-
rilor 

5 1 
(hotărâre adoptată 

prin procedură 
scrisă) 

6 
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III. Prezentarea programelor de finanţare derulate în prima 

jumătate a anului 2006 şi stadiul acestora 
 
 
În perioada ianuarie – iunie 2006, s-au derulat, prin intermediul ADR Vest, 
următoarele programe de finanţare: 
 

3.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, 
Componenta Investiţii - Infrastructură Mică – în curs de 
derulare 

3.2 Subprogramul Investiţii în turism – în curs de derulare 
3.3 Programul Phare 2003 – TVET – în curs de derulare 
3.4 Programul Phare 2003 CBC România – Serbia & Muntenegru – 

în curs de derulare 
3.5 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în 

curs de derulare 
3.6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – 2006 

Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – în curs de derulare 
3.7 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – 

Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor – nou lansat 
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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 în curs 3,898,577 
Euro nu e cazul 

2 Subprogramul Investiţii în 
turism  7 7 în curs 

 
2,398,770 

RON 

 
nu e cazul 

deocamdată

3 Programul Phare 2003 - TVET 9 9 1 
 

885,846 
Euro 

nu e cazul 

4 

Programul Phare 2003 CBC, 
România – Serbia şi
Muntenegru 

 

12 12 1 464,552 
Euro nu e cazul 

5 

Programul Phare 2003 –
Infrastructură locală şi 
regională 
 

1 1 în curs 4,078,660 
Euro nu e cazul 

6 

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

3 - - - nu e cazul 
deocamdată

7 

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

nu e cazul 
încă     

 
 
 
3.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta 
Investiţii - Infrastructură Mică 
 
Componentele Programului Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială 
vizează:  

1.1 asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;  
1.2 formare profesională - învăţământ profesional şi tehnic (TVET);  
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1.3 schema de investiţii în servicii sociale; 
1.4 infrastructură mare/ regională; 
1.5 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. 

Contractele sunt în momentul de faţă în curs de derulare. S-au efectuat licitaţiile 
pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică şi execuţie de 
lucrări de către beneficiari. S-au întocmit proiectele tehnice pentru lucrările de 
construcţie aferente fiecărui proiect finanţat şi acestea au fost transmise 
Autorităţii Contractante pentru avizare.  
 
Avizarea proiectelor tehnice a durat mult şi ca urmare a înlocuirii consultantului 
angajat de Autoritatea Contractantă pentru prestarea acestui serviciu. Au fost 
transmise beneficiarilor observaţiile consultantului referitor la modificările care 
trebuie aduse proiectelor tehnice în vederea avizării lor. Beneficiarii au efectuat 
modificările solicitate de consultant, primind avizul pentru începerea procedurii 
de achiziţie a lucrărilor de construcţie. 
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Toţi beneficiarii au întocmit documentaţiile în vederea achiziţiei de lucrări, care 
după verificarea de către ADR au fost transmise Ministerului Integrării Europene 
în vederea avizării şi publicării anunţurilor de licitaţii în Monitorul Oficial. 

Au fost încheiate toate contractele de lucrări de către beneficiari, şapte 
beneficiari au demarat lucrările la obiective, iar un beneficiar va demara lucrările 
după primirea aprobării Delegaţiei Comisiei Europene în România pentru 
contractul de lucrări la obiectivul Lupeni-Straja. 
 
La solicitarea ADR Vest, având în vedere termenele depăşite în implementarea 
proiectelor, s-a obţinut prelungirea programului până la data de 30 septembrie 
2006, încheindu-se acte adiţionale de prelungire în acest sens pentru toţi 
beneficiarii. 
 
Un beneficiar (Primăria Reşiţa) a depus Cererea de plată intermediară însoţită de 
Raportul tehnic şi financiar, care a fost verificată, avizată de ADR şi transmisă 
Autorităţii Contractante spre aprobare. 
 
 

  Judeţ Număr de  

proiecte  

aprobate 

Număr de 

proiecte  

contractate

Buget 

PHARE 

aprobat 

euro 

Rezilieri Suma 

plătită în 

avans 

Caraş-
Severin 

1 1 850,000 - 97,580 

Hunedoara 5 5 2,566,539 - 359,164 

Timis 2 2 482,038 - 82,242 

Total 8 8 3,898,577 - 538,986 
 
 
 

Nr. 
crt. Titlul programului

Număr 
proiecte 
aprobate

Număr 
proiecte 

contractate

Număr 
proiecte 
finalizate

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

8 8 0 
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3.2 Subprogramul Investiţii în turism 
 
Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, urmăreşte 
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 urmăresc: 
- 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; 
- 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 este de 404 miliarde lei. Ajutorul 
financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are 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 

Bugetul 
cheltuit al 
proiectului 

Rezilieri

0 1 2 3 4 5 

1 Caraş-
Severin 3 1.081.160,65 325.851,80 0 

2 Hunedoara 3 992.500 144.907,46 0 
3 Arad 1 325.110 0 0 

4 Total 7 2.398.770,65 470.759,26 0 
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Au fost transmise Ministerului Integrării Europene toate cele 7 contracte semnate 
de către beneficiari şi ADR Vest. A fost avizat de către MIE un număr de 7 
contracte. 
 
Au fost încheiate contractele de finanţare cu beneficiarii.  
A fost reziliat Contractul de finanţare nerambursabilă al beneficiarului din judeţul 
Arad, din cauza nerealizării activităţilor prevăzute în contract pe perioada de 
implementare a proiectului. Beneficiarii au început activităţile aferente 
implementării proiectelor, respectiv achiziţionarea echipamentelor prevăzute 
pentru a dota obiectivele turistice.  
S-au verificat documentaţiile de achiziţie ale beneficiarilor întocmite în 
conformitate cu legislaţia privitoare la achiziţiile publice, au fost întocmite acte 
adiţionale de modificare a unor prevederi contractuale, s-au verificat, avizat şi 
transmis Ministerului Integrării Europene cererile de plată ale beneficiarilor. 
 
 
 
3.3 Programul Phare 2003 - TVET 
 
Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01, 
care urmăreşte 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. 
Acesta se derulează după finalizarea Programului Phare 2001 TVET. 
 
Reprezentanţii ADR Vest împreună cu experţii de la SAFEGE au efectuat o nouă 
reevaluare pe baza expertizelor pentru cele 8 şantiere aferente şcolilor 
nominalizate. În baza reevaluării s-au întocmit Caietele de sarcini care au stat la 
baza organizării, în cursul lunii noiembrie 2005, a licitaţiei de adjudecare pentru 
reabilitarea atelierelor de şcoală. 
 
Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţele, este următorul: 
 

Judeţ Număr de şcoli   

Caraş-Severin 4 

Hunedoara 4 

Total 8 
 
 
Beneficiarii acestui program sunt următorii: 
 

- Grup Şcolar Industrial Bocşa 
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- 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 

 
Dintre aceştia, 6 beneficiari au demarat execuţia lucrărilor, iar doi beneficiari sunt 
în curs de începere a lucrărilor. 
 
 
 
3.4 Programul Phare 2003 CBC – România Serbia şi Muntenegru  
 
Obiectivul general al Fondului Comun pentru Proiecte Mici, componentă a 
Programului Phare CBC, este de a susţine activităţile locale de dezvoltare, la 
scară redusă, de natură transfrontalieră, cu implicarea actorilor locali din 
regiunile de graniţă: schimburi de experienţă la nivel interuman (”people to 
people”) şi proiecte de mică amploare (”soft”).  
 
Suma globală indicativă disponibilă pentru a prezenta solicitări de propuneri de 
proiecte pentru România este de 465,000 euro. Sumele minime şi maxime ale 
finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale sunt următoarele: 
suma minimă – 10,000 euro; suma maximă – 50,000 euro.  
 
Prin urmare, va fi sprijinită cooperarea iniţiată în următoarele domenii: 

• dezvoltare economică locală, inclusiv a turismului; 
• măsuri de promovare a cooperării în domeniul sănătăţii, în special 

utilizarea în comun a resurselor şi a facilităţilor pe baze transfrontaliere; 
• dezvoltarea sau stabilirea de facilităţi şi resurse în vederea îmbunătăţirii 

fluxului de informaţii şi dezvoltarea comunicaţiilor între regiunile de 
graniţă, inclusiv sprijinul mass-media: radio, televiziune şi presă scrisă; 

• schimburi culturale; 
• ocuparea forţei de muncă, educaţie şi pregătire profesională; 
• măsuri pentru dezvoltarea rurală şi a agriculturii, cu o atenţie deosebită 

acordată facilitării unor proiecte de cooperare transfrontalieră; 
• promovarea cooperării în afaceri, dezvoltarea întreprinderilor, cooperarea 

financiară şi cooperarea între instituţii reprezentând sectorul de afaceri (de 
ex. camere de comerţ). 

 
Programul se adresează: 

• organizaţiilor non-profit; 
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• autorităţilor locale şi regionale, asociaţiilor autorităţilor locale şi regionale, 
euroregiunilor, camerelor de comerţ, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor  

• sindicale, organizaţiilor non-guvernamentale, şcolilor, liceelor, 
universităţilor din zonele de frontieră definite; 

• Pentru România sunt incluse următoarele judeţe: Timiş, Caraş-Severin şi 
Mehedinţi sau reprezentanţele organizaţiilor naţionale care au un rol bine 
definit în regiunea transfrontalieră; 

• aplicanţii eligibili trebuie să aibă un partener de pe cealaltă parte a 
frontierei, care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 
solicitantul. 

 
Referitor la locaţie, acţiunile s-au desfăşurat în zona bilaterală de frontieră dintre 
România şi Serbia & Muntenegru, şi anume în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi 
Mehedinţi din România; în judeţele Borski şi Branicevski din Voivodina şi în 
Banatul din Serbia şi Muntenegru.  
 
Acest program s-a desfăşurat prin intermediul unei licitaţii deschise de proiecte în 
cadrul căreia au fost depuse 52 cereri şi s-au contractat 12 proiecte în valoare de 
464,552 euro. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a realizat toate cererile 
de avans (în proporţie de 80% din valoarea totală a sumei alocate Reginuii Vest 
pe această componentă – 371,641,60 euro). Diferenţa de 20%, conform tipului 
de program, se va achita la depunerea raportului final de către beneficiari, după 
implementarea proiectului.   
 
 

Contracte 
încheiate 

Judeţ Nr. 
proiecte 
depuse 

Nr. 
proiecte 
aprobate 

% Suma 
aprobat

ă 

 

% 

Nr. Suma 

Timiş 29 5 42 176,506 38 5 176,506 

Caraş-
Severin 

13 5 42 209,703 45 5 209,703 

Mehedinţi 10 2 16 78,343 17 2 78,343 

Total 52 12 100 464,552 100 12 464,552
 
 
Avansul, în valoare totală de 371,641,60 euro, a fost plătit beneficiarilor. 
 
S-au întocmit acte adiţionale pentru prelungirea duratei de implementare a   
proiectelor şi modificări bugetare ale acestora. De asemenea, au mai fost 
transmise solicitările beneficiarilor la Autoritatea Contractantă (Ministerul 
Intergării Europene), în vederea obţinerii scutirii de TVA pentru achiziţiile din 
fonduri PHARE aferente fiecărui proiect.  
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S-au efectuat vizite de verificare a condiţiilor de implementare a proiectelor la 
locaţiile acestora. 
 
Perioada de implementare a proiectelor s-a încheiat în data de 25 martie 2006. 
Au fost verificate Cererile de plată finală şi Rapoartele tuturor beneficiarilor, fiind 
transmise Autorităţii Contractante spre aprobare. 
 
 
 
3.5 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”  însă cu 
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. 
 
Termenul limită de plată pentru fondurile mai sus identificate este de 30 
noiembrie 2007. 
 
În scopul realizării proiectului menţionat a fost încheiat Acordul Cadru Tripartit în 
luna aprilie 2006 între Ministerul Integrării Europene în calitate de Autoritate 
Contractantă, ADR Vest ca Autoritate de Implementare şi Beneficiarul Local, prin 
care se stabilesc licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnică şi 
financiară şi evaluarea proiectului. 
 
În urma încheierii Acordului Cadru, implementarea proiectului a început în luna 
aprilie 2006, fiind în curs de desfăşurare. 
 
 
 
 
3.6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – 2006, 
Dezvoltarea Infrastructurii Regionale 
 
Programul PHARE 2004 – 2006, componenta de Infrastructură 
Regională, este un program multi-anual prin intermediul căruia vor fi finanţate 
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proiecte care se încadrează în priorităţile regionale identificate în Planul de 
Dezvoltare Regională şi în Planul Naţional de Dezvoltare 2004 - 2006.  
 
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini Guvernul României în 
implementarea unei politici multi-anuale integrate de dezvoltare regională în 
sectoarele prioritare, în vederea îmbunătăţirii potenţialului economic şi social 
autohton a celor 8 regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu Planul Naţional de 
Dezvoltare.  
 
Obiectivele specifice ce se urmăresc a fi obţinute prin aceste măsuri integrate 
sunt următoarele:  
− Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism, precum şi a 

infrastructurii istorice şi culturale, şi asigurarea căilor de acces la aceste 
facilităţi; 

− Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport, 
pentru a include şosele de centură, drumuri judeţene; 

− Reabilitarea şi îmbunătăţirea zonelor industriale, inclusiv ecologizarea 
şi creşterea calităţii mediului şi asigurarea căilor de acces la aceste facilităţi; 

− Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru a îmbunătăţii accesul la 
pieţele, informaţiile, serviciile şi tehnologiile existente, având ca scop 
îmbunătăţirea competitivităţii de afaceri. 

 
La nivel naţional, a fost stabilită o alocare indicativă pentru fiecare dintre cele 4 
domenii, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. Priorităţi Procentaj 

1 Infrastructură de turism  30% 
2 Infrastructură de transport regional  25% 
3 Reabilitarea zonelor industriale  20% 
4 Infrastructură de afaceri  25% 
 TOTAL  100% 

 
 
În conformitate cu datele financiare estimate în Planul Naţional de Dezvoltare 
2004 - 2006 şi în documentul de programare Phare 2004 - 2006 Coeziune 
Economică Socială, alocarea fondurilor Phare pe fiecare an este: 
 
 

An Alocare fonduri Phare 
2004 40 mil. euro 
2005 49 mil. euro 
2006 63 mil. euro 
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TOTAL 152 mil. euro 
 
 
Din totalul de mai sus, Regiunii Vest îi este alocat procentul de 8,84% din 
valoarea de mai sus şi anume 12,77 milioane euro. La această sumă se mai 
adaugă şi co-finanţarea din Fondul Naţional 33%, ceea ce duce la un total de 
17,85 milioane euro la nivelul Regiunii Vest. 
 
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 2 milioane euro. Valoarea 
maximă a finanţării nerambursabile este de 6,650 milioane euro (din care 5 
milioane euro din fonduri Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul Naţional), la 
care se adaugă minim 10% co-finanţare proprie. 

 
 

 
 

CENTRALIZATOR PROIECTE DEPUSE  DOMENII DE ACTIVITATE 
 

DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

Număr 
proiecte

INFRASTRUCTURĂ 
DE TURISM 11 
TRANSPORT 
REGIONAL 14 
REABILITAREA 
ZONELOR 
INDUSTRIALE 4 
INFRASTRUCTURĂ 
DE AFACERI 2 

  31 

INFRASTRUCTURĂ 
DE AFACERI ; 2 ; 6%

REABILITAREA 
ZONELOR 

INDUSTRIALE; 4 ; 
13%

TRANSPORT 
REGIONAL; 14 ; 46%

INFRASTRUCTURĂ 
DE TURISM; 11 ; 

35%

 
 

 
 
3.7 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 
Phare2003.  
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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. 
 
Cele 22 de proiecte depuse la nivelul Regiunii Vest sunt următoarele:  
 

Nr. 
crt. Aplicant Denumire proiect 

1 Consiliul Local Municipal 
Lugoj 

Lugojul un oraş mai curat - mai european, 
reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Lugoj 

2 Consiliul Local Ineu ECO - INEU 
3 Consiliul Local Ciacova ECO - CIACOVA 

4 Consiliul Local Brad Staţie de selectare şi transfer şi platformă de 
compostare 

5 Consiliul Local Lipova 
Sistem de gestionare a deşeurilor menajere din 
zona turistică Lipova : oraşul Lipova şi comunele 
Ghioroc, Păuliş şi Zăbrani, judeţul Arad 
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6 Primăria Municipiului Lupeni Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, 
Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani 

7 Primăria Oraşului Petrila Extinderea şi modernizarea sistemului de colectare 
a deşeurilor menajere 

8 Consiliul Local Brebu 

Sistem de gestionare deşeuri din următoarele 
unităţi administrativ teritoriale asociate: Brebu, 
Ezeriş, Fârliug, Păltiniş, Târnova, Zorlenţu Mare - 
Caraş-Severin 

9 Consiliul Local Oraviţa Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Oraviţa - 
Judeţul Caraş-Severin 

10 Consiliul Local Băile 
Herculane 

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile 
Herculane - Judeţul Caraş-Severin 

11 Consiliul Local Văliug Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică 
Semenic - Judeţul Caraş-Severin 

12 Consiliul Local Vulcan Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor 
pe raza Municipiului Vulcan 

13 Consiliul Local Socodor Colectarea selectivă a deşeurilor în partea de Nord-
Vest a Judeţului Arad 

14 Consiliul Local Orăştie Gestionarea deşeurilor Program Phare CES 2004 în 
Municipiul Orăştie, Judeţul Hunedoara 

15 Consiliul Local Lenauheim Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna 
Lenauheim 

16 Consiliul Local Giarmata Reabilitarea sistemului de colectare şi transport 
deşeuri în localităţiile Giarmata şi Pişchia  

17 Primăria Municipiului 
Caransebeş Gestionarea deşeurilor în Municipiul Caransebeş 

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

19 Consiliul Local Haţeg 
Sistem de colectare selectivă şi depozitare a 
deşeurilor în Ţara Haţegului - Staţie de transfer în 
Oraşul Haţeg 

20 Consiliul Local Pecica 
Sistem integrat de gestionare a deşeurilor prin 
colectare selectivă şi operaţionalizarea unei staţii de 
transfer în zona Pecica 

21 Consiliul Local Băiţa 
Reabilitarea sistemului de colectare şi transport al 
deşeurilor din comunele Băiţa, Luncoiu de Jos şi 
Văliţoara 

22 Consiliul Local Bozovici Sistem de gestionare a deşeurilor din zona Valea 
Almaţului, Judeţul Caraş-Severin 
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IV. Strategii şi Planificare Regională 

 
Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2006, în cadrul Departamentului Strategii 
şi Planificare Regională, au fost realizate activităţi în vederea finalizării Planului 
de Dezvoltare Regională Vest 2007-2013 (PDR Vest), Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, a Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
Profesional şi Tehnic 2006-2013 Regiunea Vest (PRAI Vest) şi a Planului Regional 
de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006-2008 (PRAO Vest).  
  
 
 

4.1 Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013 
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 reprezintă documentul strategic 
principal al unei regiuni de dezvoltare care, pe baza unei analize aprofundate a 
mediului socio-economic regional, defineşte priorităţile de dezvoltare ale regiunii 
în termeni anuali sau multianuali. Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-
2013 este integrat în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care este aprobat 
de către Guvernul României, precum şi de către Comisia Europeană. 
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 are trei părţi componente: 
 - Analiza socio-economică; 
 - Analiza SWOT; 
 - Strategia de Dezvoltare Regională. 
 
Elaborarea Planului de Dezvoltare reprezintă rezultatul implicării unui parteneriat 
regional cuprinzător, care are rolul de a-şi aduce aportul atât la descrierea 
situaţiei economico-sociale din regiune şi problemelor existente, cât şi la 
formularea priorităţilor de dezvoltare şi a unor proiecte concrete care se vor 
realiza în perioada 2007 - 2013.  
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 va fundamenta finanţările Fondurilor 
Structurale, care vor fi implementate pe baza unui document naţional integrat 
care va conţine priorităţile de dezvoltare regională generale şi specifice, denumit 
Program Operaţional Regional.  
 
În prezent se lucrează la ultimele detalii în vederea publicării acestuia şi se 
realizează demersurile pentru obţinerea codului ISBN de la Biblioteca Naţională.   
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4.2 Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 
   
Programul Operaţional Regional 2007-2013 reprezintă documentul aprobat 
de Comisa Europeană pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/ sau 
regionale din Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare 
prin Cadrul de Sprijin Comunitar.  
 
Obiectivul strategic general al dezvoltării regionale susţinut prin POR îl reprezintă 
“diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre  regiuni, precum şi în interiorul 
regiunilor -  între diferitele zone, mediul urban–rural, între centrele urbane şi 
arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori 
şi cele neatractive -  concomitent cu stimularea dezvoltării unor centre urbane ca 
potenţiali poli de creştere economică, având ca scop realizarea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate, a ţării”. 
 
Programul Operaţional Regional (POR) pentru 2007-2013 va opera în toate cele 
opt regiuni de dezvoltare din România urmărind o dezvoltare integrată la nivel 
local şi regional pentru a completa investiţiile în infrastructură la nivel naţional, 
competenţa, resursele umane şi agricultura/ dezvoltarea rurală prevăzute prin 
Programele Operaţionale Sectoriale.  
 
POR 2007–2013 este elaborat pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională  
precum şi a Documentelor Regionale de Programare şi Implementare elaborate 
sub coordonarea ADR-urilor. Documentele Regionale de Programare şi 
Implementare conţin programarea măsurilor din POR 2007–2013 care vor fi 
implementate în cadrul fiecărei regiuni.  
 
POR 2007–2013 conţine analiza socio-economică a regiunilor de dezvoltare din 
România, analiza SWOT a acestora, Strategia de Dezvoltare Regională din 
România, detalierea priorităţilor, domeniilor de intervenţie şi activităţilor care vor 
fi finanţate prin POR, programarea financiară a fondurilor alocate de UE între 
priorităţile şi măsurile POR  precum şi modalitatea de implementare a POR.  

 
Priorităţile şi măsurile din POR au fost stabilite de către Ministerul Integrării 
Europene în  parteneriat cu alti actori relevanţi de la nivel naţional şi regional 
(autorităţi publice locale şi regionale, ADR-uri, Ministerele de linie şi Agenţii 
Guvernamentale, parteneri economici şi sociali, ONG-uri, etc.). Principiul 
parteneriatului va fi respectat şi în procesul de implementare, monitorizare şi 
evaluare a POR.  

 
În ceea ce priveşte implementarea POR, conform HG 402/23.03.2004, 
Autoritatea de Management pentru POR se constituie în cadrul Ministerului 
Integrării Europene, mai exact în structurile Direcţiei Generale pentru Dezvoltare 
Regională. 
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Cele opt agenţii pentru dezvoltare regională au fost desemnate Organismele 
Intermediare pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului 
Operaţional Regional. Acestea,  prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de 
Management şi/ sau de la Autoritatea de Plată, implementează măsurile din 
Programul Operaţional Regional şi asigură realizarea proiectelor,  făcând legătura 
între Autoritatea de Management/ Autoriatea de Plată şi Beneficiarii Finali, 
respectiv solocitanţii de finanţări din regiuni.  
 
Pe parcursul acestui an, s-a lucrat la realizarea unui sistem de implementare 
naţională a programelor operaţionale, fiind realizată o propunere de sistem care 
a fost trimisă Delegaţiei Comisiei Europene în România, Ministerului Integrării 
Europene şi celorlalte agenţii de dezvoltare regională. În urma analizării 
documentului, a fost reactualizat portofoliul de proiecte centralizat la nivel de 
departament în funcţie de structura priorităţilor existente în POR. 
 
În consecinţă, documentul a fost analizat şi trimis de către MIE Comisiei 
Europene.  Astfel, se are în vedere organizarea unor echipe care să urmărească 
realizarea unui portofoliu de proiecte mature pentru toate priorităţile şi măsurile 
din acest document.  
 

În consecinţă, documentul a fost analizat şi aprobat de către CDR Vest, fiind 
trimis către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de autoritate de management 
a Cadrului de Sprijin Comunitar pentru România.  La nivelul Regiunii Vest, se are 
în vedere semnarea unui protocol de colaborare între toate instituţiile implicate în 
gestionarea fondurilor structurale şi organizarea unor echipe care să informeze 
potenţiali aplicanţi şi să urmărească realizarea unui portofoliu de proiecte mature 
pentru toate priorităţile şi măsurile din acest document.  

 
 
  
4.3 Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune 

Socială Vest 2006-2008 (PRAO Vest) 
  
În vederea elaborării Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială (PRAO), a avut loc, în luna aprilie 2006, la Sinaia, o primă 
sesiune de instruire organizată în acest sens. 
 
Organizată în cadrul proiectului Phare „Sprijin acordat Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru elaborarea şi implementarea politicilor de 
ocupare şi pregătirea pentru EDIS”, această reuniune şi-a propuns să 
pregătească membrii Consorţiului Regional pentru a putea elebora la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare un document PRAO. În acest sens, din fiecare 
regiune de dezvoltare au fost selectate 10 persoane, membrii ai Consorţiului 
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Regional, care reprezintă următoarele instituţii: ADR-uri, Inspectoratele Şcolare 
Generale, Agenţiile Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională, Direcţiile 
Regionale de Statistică, Unităţile de Implementare ale POS DRU, consiliile 
judeţene.      
 
În prezent, se intenţionează implicarea anumitor instituţii de la nivel regional în 
realizarea acestui document. În acest sens, au fost organizate întâlniri cu 
celelalte instituţii implicate în procesul de elaborare a documentului, precum şi cu 
expertul local din partea Asistenţei Tehnice. Documentele pregătite au fost 
discutate în cadrul primei şedinţe din acest an a Consorţiului Regional, care a 
avut loc în data de 5 mai 2006, şi care a fost creat pentru a realiza Planul 
Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO) şi pentru a 
reactualiza Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 
(PRAI).  
 
Agenda întâlnirii Consorţiului Regional a fost următoarea: 
 
 1.  Stabilirea noii componenţe a Consorţiului Regional Vest; 
 2. Lansarea procesului de reactualizare a Planului Regional de Ac iune 
 pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic Vest 2005 – 2013 (PRAI); 

ţ
 

ţ

 3. O iniţiativă de succes: Cazul Comitetului Local pentru Dezvoltarea 
 Parteneriatelor Sociale în Educaţia şi Formarea Profesională Caraş–
 Severin; 
 4. Prezentare generală a Planului Regional de Ac iune pentru Ocupare şi 
 Incluziune Socială (PRAO) şi a calendarului de lucru; 
 5. Prezentarea Capitolului 3 „Contextul Regional” din PRAO; 
 6. Discuţii pe marginea Capitolului 4 „Programe regionale” din PRAO; 
 7. Discuţii şi propuneri privind stabilirea priorităţilor din strategia PRAO; 
 8. Definirea grupurilor de lucru pentru PRAI şi PRAO; 
 9. Diverse. 
 
Principalele concluzii ale întâlnirii au fost următoarele:   
- extinderea Consorţiului Regional cu reprezentanţi ai Unitatăţii de Implementare 
din Regiunea Vest a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (UIP Vest) şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OI POS DRU);  
- dezbaterea şi aprobarea cu mici modificări a capitolului de context regional 
elaborat până în momentul acelea din documentul PRAO; 
- formarea din rândurile membrilor Consorţiului a unor grupuri de lucru restrânse 
care să participe la elaborarea PRAI şi PRAO; 
- conturarea unui prim draft al strategiei PRAO. 
 
În urma întâlnirii Consorţiului Regional, au avut loc, în perioada 11 - 12 mai, 
întâlniri ale grupului de lucru restrâns în vederea elaborării Planurilor Regionale 
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de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO). În acest sens, în acestă 
perioadă, s-a lucrat la realizarea unei prime variante a strategiei documentului 
PRAO, după formatul următor: axe prioritare, domenii de intervenţie, operaţii, 
indicator de măsurare, instituţie responsabilă şi orizont de timp. Această variantă 
a documentului a fost supusă consultării publice pe pagina web a agenţiei, 
www.adrvest.ro, la secţiunea Documente/ Documente pentru dezbatere publică. 
 
În data de 24 mai 2006, a avut loc ultima întâlnire a grupului de lucru restrâns cu 
scopul de a definitiva măsurile şi activităţile din strategia PRAO, precum şi pentru 
a stabili instituţiile responsabile pentru realizarea acestora, iar în data de 5 iunie, 
la sediul ADR Vest, a avut loc şedinţa Consorţiului Regional, în care a fost 
aprobată varianta finală a PRAO Vest.   
 
 
 
 

4.4 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
Profesional şi Tehnic 2005 - 2013 (PRAI Vest) 

 
PRAI reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare 
profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2013. 
Obiectivul principal al PRAI este de a realiza planificarea strategică pe termen 
lung a nevoilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în funcţie de 
nevoile de dezvoltare economică. Se urmăreşte o corelare între oferta de formare 
şi cererea de pe piaţa muncii. 

 
PRAI este un document de planificare strategică elaborat la nivel regional în 
parteneriat de către Consorţiul Regional, care este o structură consultativă a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională în domeniul educaţiei, formării tehnice şi 
profesionale şi ocupării forţei de muncă constituite cu aprobarea sub-comitetului 
pentru Resurse Umane şi Servicii Sociale, al Comitetului Director pentru Phare 
Coeziune Economică şi Socială. Componenţa unui Consorţiu Regional este 
următoarea: Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR), consilii judeţene (CJ), 
agenţii judeţene de ocupare a forţei de muncă (AJOFM), Filiala regională a 
Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 
(CNDÎPT), inspectorate şcolare judeţene (ISJ), Comitete Locale pentru 
Dezvoltarea Parteneriatului Social. 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională asigură preşedinţia şi secretariatul 
Consorţiului Regional. Departamentul Strategii şi Planificare Regională  a 
organizat mai multe întâlniri de lucru între ADR Vest şi reprezentanţii Consorţiului 
Regional TVET, reuşind să finalizeze documentul PRAI 2005 - 2013.  
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În luna aprilie 2006, ADR Vest a participat, la Sinaia, la conferinţa naţională cu 
tema „Evaluarea măsurilor de modernizare a învăţământului profesional 
şi tehnic din România prin proiectele Phare TVET. Concluzii şi 
recomandări”. Scopul acestei întâlniri a fost prezentarea rezultatelor obţinute în 
urma implementării anumitor acţiuni planificate în cadrul proiectelor Phare TVET 
2001 şi 2002. În continuarea acestui eveniment, a avut loc, în aceeaşi locaţie, 
primul seminar tematic, din cadrul noului program de Asistenţă Tehnică Phare 
2003, cu titlul: „Planificarea ofertei educaţionale în TVET”, prilej cu care s-a 
discutat despre modalităţi cât mai eficiente de evaluare şi monitorizare a 
acţiunilor cuprinse în PRAI.    
 
În ultima perioadă, s-a lucrat la realizarea unei noi structuri pentru Planul 
Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI) al Regiunii 
Vest pe baza matricilor elaborate pentru fiecare categorie de indicator care va fi 
prezent în PRAI. În acest context, în data de 5 iunie, cu ocazia şedinţei 
Consorţiului Regional, a avut loc o primă prezentare a materialelor elaborate în 
procesul de revizuire a PRAI Regiunea Vest.  
 
 

 
 
4.5 Planul Judeţean de Acţiune pentru Mediu – judeţul Timiş 

(PLAM Timiş) 
 
 
În data de 4 mai 2006, a avut loc, la Timişoara, prima întâlnire a grupului de 
lucru care are drept principală sarcină revizuirea şi actualizarea documentului 
PLAM al judeţului Timiş. La întâlnirea care a avut loc la sediul Agenţiei Judeţene 
de Protecţie a Mediului Timişoara, s-a discutat pe marginea metodologiei de 
elaborare a documentului şi a documentelor cu caracter strategic de care trebuie 
să se ţină cont în cadrul acestui demers.    
 
 
 
De asemenea, au avut loc numeroase deplasări, atât în ţară, cât şi în străinătate.  
                 
Nr. Nume 

participanţi 
ADR Vest 

Funcţia Eveniment  Data Locaţie 

1. Reprezentanţii 
Departamentului 
Strategii şi 
Planificare 
Regională 

 Întâlnire 
Programul 
Operaţional 
Regional 

24 mai 
2006 

Sediul ADR 
Vest 
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2. Nicolae 
Munteanu 

Şef 
Departament 

Întâlnire de lucru 
Programul 
Operaţional 
Regional 

26 mai 
2006 

Deva 

3. Nicolae 
Munteanu 

Şef 
Departament

Întâlnire de lucru 
Programul 
Operaţional 
Regional 

28 mai 
2006 

Arad 

4. Reprezentanţii 
Departamentului 
Strategii şi 
Planificare 
Regională 

 Şedinţa 
Consorţiului 
Regional  

5 iunie 
2006 

Sediul ADR 
Vest 

5. Georgiana Radac 
 
Adrian Mariciuc 

Consultanţi 
Planificare 
Regională 

Întâlnire a grupului 
de lucru PRAI 

21 iunie 
2006 

Sediul ADR 
Vest 

6. Sorin Maxim 
 
Nicolae 
Munteanu 
 
 
Georgiana Radac 
 
 
 
Alina Muzicaş 
 
 
 
Adrian Mariciuc 
 
 

Director 
 
Şef 
Departament
 
 
Consultant 
planificare 
regională 
 
Consultant 
planificare 
regională 
 
Consultant 
planificare 
regională 

Seminarul 
"Dezvoltare 
durabilă în vechi 
regiuni industriale 
din Europa"  
 
Prezentare a 
domnului Sorin 
Maxim: 
"The Role of 
RDA West 
within the Pre-
Accession and 
Structural Funds 
Management - 
Rolul ADR Vest 
în contextul Pre-
Aderării şi a
Managementului 
Fondurilor 
Structurale" 

 

 

19-21 
mai 
2006 

Bucureşti 

7. Nicolae 
Munteanu 

Şef 
Departament

Masă rotundă cu 
primarii localităţilor 
judeţelor Arad şi 
Bekes (Ungaria) 
 
Prezentare a 

28 mai 
2006 

Nădlac, 
judeţul 
Arad 

 30



domnului Nicolae 
Munteanu: 
"Rolul ADR în 
gestionarea 
fondurilor de 
pre-aderare şi în 
managementul 
Fondurilor 
Structurale"   

8. Adrian Mariciuc Consultant 
planificare 
regională 

Întâlnire de lucru 
pentru PRAM 

13 iunie 
2006 

Sediul 
ARPM, 
Timişoara 

9. Reprezentanţi ai 
ADR Vest 

 Inaugurarea noului 
sediu 
al Institutului 
Multimedia 
Româno-Elveţian, 
unul dintre noii 
parteneri ai ADR 
Vest 

26 mai 
2006 

Deva 

10. Reprezentanţi ai 
ADR Vest 

 Întâlnire a unor 
parteneri sârbi cu 
parteneri români în 
domeniile turism şi 
IT pentru 
Programul Phare 
CBC România - 
Serbia 2004-2006. 
 
Prezentare domnii 
Nicolae Munteanu 
şi Adrian Mariciuc: 
 
Prezentare a 
Programului 
Phare România - 
Serbia 

8 iunie 
2006 

Sediul ADR 
Vest 

11. Reprezentanţi ai 
ADR Vest 

 Întâlnire prilejuită 
de prezentarea 
proiectului  
"O şansă pentru 
fiecare" 

9 iunie 
2006 

Tmişoara 

12. Adrian Mariciuc Consultant 
planificare 

Prima întâlnire de 
lucru a echipei 

19 iunie 
2006 

Mako, 
Ungaria 
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regională care elaborează 
Programul 
Operaţional de 
Cooperare 
Teritorială 
România - Ungaria 
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V. Proiecte 

VI. Parteneriate 
VII. Relaţii naţionale şi internaţionale 

VIII. Investiţii străine 
 
 

V. Proiecte 
 
5.1 Analiza de impact a serviciilor IRE (Innovating Regions in 

Europe) 
 
La cererea Secretariatului IRE, în acest an, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest va realiza un studiu intitulat ”Innovating Regions in Europe (IRE) Customer 
Satisfaction Survey” care îşi propune să scoată în evidenţă relevanţa şi calitatea 
serviciilor oferite de Secretariatul IRE, pe baza unui chestionar care s-a transmis 
on-line tuturor membrilor IRE: persoane de contact care au implementat proiecte 
RITTS, RIS şi RIS+ şi membrii asociaţi ai reţelei IRE. 
 
Acest studiu îşi propune să examineze:  

 gradul de utilizare a serviciilor IRE; 
 calitatea serviciilor IRE; 
 sugestii în legătură cu serviciile care pot fi îmbunătăţite sau 

adăugarea unora noi;  
 percepţia generală a membrilor IRE despre performanţa activităţii 

Secretariatului IRE. 
 
Studiul va avea următoarea structură: 

 Sumar 
 Introducere 
 Frecvenţa contactului cu Secretariatul IRE 
 Principalele motive pentru care se contactează Secretariatul IRE 
 Utilizarea serviciilor Secretariatului IRE 
 Nivelul de satisfacţie legat de serviciile Secretariatului IRE 
 Cele mai folositoare servicii ale Secretariatului IRE 
 Serviciile Secretariatului IRE care ar putea fi îmbunătăţite 
 Servicii de o calitate proastă a Secretariatului IRE 
 Percepţia generală legată de performanţa Secretariatului IRE 
 Comparaţii cu rezultatele studiului făcut în 2004 
 Concluzii 
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5.2 Fit for Europe 
 

ADR Vest se numără printre cele 30 de regiuni partenere în proiectul “Fit for 
Europe” încă din anul 2005 care este coordonat de EURADA şi co-finanţat de 
Comisia Europeană în cadrul “Schemelor Pan-Europene de Cooperare în Afaceri”. 
 
Proiectul îşi propune să întărească cooperarea dintre concentrările sectoriale 
de IMM-uri din regiunile Uniunii Europene şi ale ţărilor candidate, în scopul 
promovării comerţului şi al încheierii de acorduri comerciale/ de export/ 
subcontractare pe termen lung între companii. 
 
Proiectul Fit for Europe îşi propune să organizeze 14 evenimente de tip 
„Întâlneşte Cumpărătorul” cunoscute ca şi evenimente IBEX (Expoziţii 
Internaţionale ale Cumpărătorilor). 
Conceptul „Întâlneşte Cumpărătorul” reprezintă de fapt un târg de afaceri 
sectorial unde principalii contractori se întâlnesc faţă în faţă în timpul unor 
întâniri prearanjate. Ofertanţii au fost informaţi despre nevoile principalilior 
contractori, aceştia din urmă trebuind să accepte întălnirea pentru a evita orice 
pierdere de timp. 
 
Este nevoie de un angajament puternic din partea tuturor partenerilor fie pentru 
identificarea riguroasă a nevoilor principalilor contractori din cele 15 regiuni ale 
UE, fie pentru verificarea IMM-urilor precum şi pentru sprijinirea lor în descrierea 
ofertei. 
 
Sectoarele de activitate selectate pentru Regiunea Vest sunt următoarele:  

 Automotive 
 Lemn-Mobilă 
 IT 
 Industria agro-alimentară 
 Construcţii metalice 
 Maşini, echipamente 

 
Începând din toamna anului 2005, s-a început organizarea unor misiuni de 
afaceri pentru sectorul IMM din Regiunea Vest care să participe la târguri de 
afaceri sectoriale din diferite domenii. Până în prezent, ADR Vest a promovat mai 
multe misiuni de afaceri pentru IMM-urile din Regiunea Vest, după cum urmează:  
 
 

DATA ORAŞUL SECTOARE ORGANIZATOR 
        
2-3 noiembrie 2005  Madrid (E)  Industria chimică, 

farmaceutică şi a 
industriilor conexe 

INFO Murcia (E) 
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24 noiembrie 2005  Turin (I)  Infomobility 
(Automotive)  

 Centro Sviluppo Valle d'Aosta 
(I)  

9-10 februarie 2006 Jyväskylä 
(FIN)  

Industria procesării 
metalelor 

Jykes Ltd (FIN)  

22-23 februarie 
2006  

Sevilla (E)  Industria mobilei Agencia de Innovación y  
Desarrollo de Andalucia (E)  

20-21 aprilie 2006 Karlskrona 
(S) 
SwedContract
2005 

Industria procesării 
metalelor şi a 
lemnului  

 ALMI Blekinge (S) 

10-13 mai 2006 Madrid Industria pietrei 
naturale 

ADE Inversiones y Servicios (E) 

28 iunie 2006  Vienna (A) Industria lemnului 
Industria alimentară 
Industria procesării 
metalelor 
Industria ingineriei 
mediului 
Industria materialelor 
sintetice  

 Ecoplus (A)  

21-25 septembrie 
2006 

 Canelli (I)   Echipamente de 
procesare a 
alimentelor  

 Sectorul ambalajelor 

 Lange, Monferrato e Roero (I) 

 
5.3 Proiectul GREENET 

 
Împreună cu PROCEMA CERCETARE SRL, ADR Vest participă la proiectul 
„GREENET - Creşterea eficienţei managementului resurselor minerale cu utilizări 
eco-industriale prin realizarea unei reţele inovative performante integrate în 
spaţiul de cercetare european.” 

 
Acest proiect îşi propune ca obiective majore crearea unei reţele de cercetare de 
excelenţă privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din 
Regiunile Vest şi Nord-Vest, implementarea unei strategii de identificare a 
necesităţilor sectorului de extracţie şi prelucrare a mineralelor, realizarea şi 
promovarea de produse şi servicii inteligente şi eficiente, de materiale avansate 
şi produse multi-funcţionale, creşterea gradului de dezvoltare, asimilare şi 
transfer de cunoştinţe şi servicii către mediul economic în vederea valorificării şi 
protecţiei resurselor minerale în contextul unui mediu durabil. 
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Partenerii implicaţi în proiect sunt S.C. Procema Geologi SRL Bucureşti 
(coodonator de proiect), S.C. Procema Cercetare Bucureşti, Universitatea 
"Politehnica" Bucureşti, Betonita SA Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale 
Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT Agregate SA. 
ADR Vest şi ADR Nord-Vest participa ca organizaţii sub-contractoare la realizarea 
acestui proiect. 
 
 
 

5. 4 Proiectul «Capabilităţi pentru dezvoltare: creşterea 
capacităţii de analiză socio-economică în Regiunea Vest prin 
parteneriat între ONG şi prin dezvoltarea organizaţională a 

ADR Vest» din cadrul Programului Phare - Coeziune 
Economică şi Socială, componenta Societate Civilă -  Acronim: 

CAPABILVEST 
 
În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator, iar Societatea Academică 
Română şi Grupul de Economie Aplicată sunt partneri. 
 
Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea sectorului ONG din România 
prin promovarea unui parteneriat inovator şi a trasferului de expertiză între două 
segmente importante ale acestui sector, anume organizaţiile de tip ”think-thank” 
şi agenţiile de dezvoltare regională. Prin parteneriatul şi transferul de 
competenţe dinspre Grupul de Economie Aplicată şi Societatea Academică din 
România către Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Vest, proiectul va contribui 
la dezvoltarea organizaţională a ADR Vest în domeniul analizei socio-economice 
şi va duce la înfiinţarea unui Observator Socio-Economic în cadrul ADR Vest. Cu 
asistenţa GEA şi SAR, va fi realizată prima serie a studiilor care urmează a fi 
publicate în mod regulat în cadrul Observatorului. Prin aceste studii, precum şi 
prin noile servicii pe care ADR Vest le va putea pune la dispoziţia partenerilor săi, 
proiectul va îmbunătăţi performanţa sectorului ONG şi a administraţiei locale din 
Regiunea Vest a României. 
 
 
 
5. 5 Proiectul „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 - Acronim: STRATEGVEST 
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În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator şi are ca partener Centrul 
de Asistenţă Rurală (CAR). 
 
Obiectivul principal al proiectului StrategVest este sprijinirea adoptării acquis-ului 
comunitar în domeniul dezvoltării socio-economice prin întărirea capacităţii de a 
elabora strategii de dezvoltare locală în 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 elaborarea acestor strategii şi de transferul de competenţe şi 
aptitudini către grupurile ţintă (administraţia locală, liderii locali, promotorii 
locali), proiectul va conduce şi la redactarea unui ghid pentru elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală şi la crearea unei platforme virtuale a dezvoltării 
locale care va fi găzduită pe pagina de internet a ADR Vest.  
  
 
 
5. 6 Consultanţă pentru implementarea Planului de Acţiune 

RIS: Consorţiile Imis şi Innovation Coach 
 
Pentru a veni în sprijinul implementării de proiecte pilot în regiunile care au 
elaborat deja o Strategie Regională de Inovare în perioada 2001 - 2004, printre 
care se numară şi Regiunea Vest, Uniunea Europeană finanţează 5 scheme de 
consultanţă. ADR Vest va beneficia de sprijinul a două dintre ele, Innovation 
Coach şi Imis. 
 
Obiectivul general pe care şi-l propun ambele consorţii este sprijinirea regiunilor 
RIS în dezvoltarea, conturarea şi implementarea măsurilor specifice legate de 
inovare, care au rezultat din Planurile de Acţiune Regionale de Inovare.  
 
În acest sens, în urma vizitelor efectuate la sfârşitul anului 2005 de către 
reprezentanţii celor două consorţii străine la sediul ADR Vest, începând cu luna 
februarie a.c., au fost demarate primele acţiuni în vederea încheierii unui 
Memorandum de Înţelegere cu cele două consorţii în care se stipulează condiţiile 
în care se va desfăşura colaborarea între cele trei părţi, drepturile şi obligaţiile 
fiecăruia. Acest Memorandum de Înţelegere a fost încheiat în luna martie a.c. 
între ADR Vest şi consorţiie IMIS şi Innovation Coach.  
 
Cele 7 proiecte pilot care vor beneficia de consultanţă din partea acestor două 
consorţii sunt împărţite dupa cum urmează: 
 

 Consorţiul IMIS se va ocupa de implementarea a patru scheme de 
consultanţă: 
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1. Centrul Regional pentru Promovarea Inovării şi Transferului 
Tehnologic (Tehimpulse) 

2. Lanţ de furnizori locali pentru industria automotive  
3. Sprijin pentru Incubatorul de Afaceri şi Software Timişoara 
4. Exemple de bună practică în domeniul descentralizării/regionalizării- 

exemplul Greciei 
 

 Consorţiul Innovation Coach se va ocupa de implementarea a trei scheme 
de consultanţă: 

1. Schema regională pentru finanţarea IMM-urilor inovative 
2. Schema de sprijin antreprenorială (Universitatea Eftimie Murgu 

Reşiţa) 
3. Activităţi de spijin în vederea creării unui Cluster regional IT 

 
Pentru câteva din aceste scheme de consultanţă, începând cu luna iunie 2006, 
primii experţi străini au efectuat vizite în Regiunea Vest în vederea implementării 
efective a acestora. 
 
Astfel, în perioada 20-22 iunie, Departamentul de Relaţii Internaţionale a ADR 
Vest a derulat prima acţiune din proiectul „Activităţi de sprijin în vederea creării 
unui Cluster regional IT” prin vizita expertului străin, domnul Ernst Max Nielsen, 
un consultant danez cu o bogată experienţă în domeniul politicilor industriale al 
consorţiului "Innovation Coach". Aceasta schemă vizează politicile şi măsurile 
concrete prin care activitatea actorilor din sectorul Comunicaţiilor şi Industriei 
Informaţiei poate fi încurajată şi sprijinită în vederea formării în viitor a unui 
cluster performant în acest sector. În cadrul acestei prime etape, au avut loc mai 
multe întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Alcatel Network System, Lasting SRL, 
Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea de Vest şi Institutul e-
Austria, precum şi cu reprezentanţi ai firmelor din Incubatorul de Afaceri 
Software din Timişoara. În urma acestor întâlniri s-a profilat o agenda detaliată 
privind urmatoarele activităţi ale proiectului "Innovation Coach" şi s-au conturat 
câteva idei de proiecte concrete care ar putea fi puse în practică prin concursul 
mai multor actori IT din Regiunea Vest. 
  
De asemenea, în perioada 27-29 iunie, a avut loc şi prima acţiune din cadrul 
schemei de consultanţă IMIS prin care, în următoarele luni, experţi ai organizaţiei 
ADVANSIS din Helsinki vor oferi consultanţă în vederea începerii activităţilor 
Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. Consultanţii 
străini, dl Tarmo Lemola şi dl Kimmo Viljamaa de la ADVANSIS au participat la 
întâlnirile pe care ADR Vest le-a organizat la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, 
Universitatea de Vest, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului, Asociaţia pentru Cercetare Interdisciplinară în Zona de Vest a 
României, Lasting SRL şi Filiala din Timişoara a Asociaţiei Inginerilor din 
România.  
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VI. Parteneriate 
 
 

6.1 Protocol de colaborare ADR Vest – Delegaţia Comisiei 
Europene în România 

 
27 aprilie 2006 - A avut loc semnarea protocolului de colaborare între 
ADR Vest şi Delega ia Comisiei Europene pe teme de comunicare 
privitor la informarea europeană. Astfel, ADR Vest a participat, la Bucureşti, 
alături de celelalte agenţii pentru dezvoltare regională din România, reprezentanţi 
ai autorităţilor judeţene din 40 de judeţe ale ţării şi ai Asociaţiei Naţionale a 
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, la ceremonia de semnare a Protocoalelor 
de Parteneriat pe teme de comunicare cu Delegaţia Comisiei Europene în 
România. 

ţ

 
Semnarea, de către ADR Vest, a acestui protocol de parteneriat cu Delegaţia CE 
în România reprezintă continuarea protocolului semnat anul trecut – primul de 
acest gen semnat între o agenţie pentru dezvoltare regională şi Delegaţia CE.  
 
La ceremonia de semnare a protocoalelor a participat şi domnul Jonathan 
Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România. 
 
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, din care face parte şi ADR 
Vest, îşi propune să transmită la nivel regional şi local informaţii despre Uniunea 
Europeană şi aderarea României. 
 
 
 

6.2 ADR Vest, partener în cadrul proiectului REGIS-NW 
 
În cadrul proiectului „Strategia Regională de Inovare a Regiunii Nord-Vest” 
(REGIS-NW), ADR Vest are rolul de partener şi astfel va sprijini prin prisma 
experienţei şi expertizei în domeniu ADR Nord-Vest prin transfer de know-how şi 
de bune practici. 
 
Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 6 
şi îşi propune impulsionarea dezvoltării economice şi sociale a regiunii prin 
elaborarea şi implementarea unei strategii în domeniul cercetării-dezvoltării-
inovării. Prin acest proiect se urmăreşte, de asemenea, impulsionarea 
transferului de tehnologie pe baza unui plan de acţiune şi a unui portofoliu de 
proiecte pilot.  
 
Proiectul prevede un parteneriat format din instituţii reprezentante a trei regiuni 
care au implementat deja cu succes proiecte RIS (Regional Innovation Strategy), 

 39



şi anume Institutul Tehnologic Aragon din Spania, Metron din regiunea Abruzzo, 
Italia, şi ADR Vest din România. 
 
Anul acesta au fost efectuate două vizite la Cluj, după cum urmează: 
 

 16-17 aprilie 2006 – ADR Vest a participat la Cluj la o serie de întâlniri 
organizate în cadrul proiectului cu actorii regionali implicaţi în proiect; 

 
 3 mai 2006 - ADR Vest a participat, la Cluj, la conferinţa de lansare a 

proiectului. 
 
 
 
 

6. 3 Euroinfo RO 823, CCIAT 
 
În luna aprilie 2006, ADR Vest a încheiat un protocol de colaborare cu Euro Info 
Centre Timişoara din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timişoara din dorinţa de a sprijini mediul de afaceri din judeţul Timiş. Cu această 
ocazie, părţile au fost de acord să-şi asume Carta b2europe (parte integrantă a 
politicii Comisiei Europene) şi Codul de conduită, a cărei misiune este aceea de a 
furniza servicii de sprijinire a afacerilor acordând asistenţă atât întreprinderilor - 
în special IMM-urilor cât şi potenţialilor întreprinzători. 
 
Membrii b2europe se anagajează să acţioneze asupra următoarelor domenii: 
 

 sprijinirea clienţilor; 
 calificări şi expertiză; 
 punct cu intrări multiple; 
 activităţi comune. 

 
 
 
 

6.4 Incubatorul de afaceri 
 
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri „ITA-BMTECH” din cadrul SC BM Technology 
SRL şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, au încheiat în data de 12 mai 
2006, la Timişoara, un protocol de colaborare în vederea realizării următoarelor 
activităţi: 
 

 Informarea reciprocă cu privire la nevoile şi oportunităţile identificate la 
nivelul Regiunii Vest; 
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 Participarea la acţiunile organizate de către una dintre părţi şi care au ca 
obiect unul sau mai multe obiective ale Protocolului de Colaborare; 

 Susţinerea reciprocă a acţiunilor iniţiate de către una dintre părţi; 
 Promovarea reciprocă în acţiunile şi actovităţile părţilor a obiectivelor 

prezentului Protocol de colaborare. 
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VII. Relaţii naţionale şi internaţionale 

 
 
7.1 Twinning regional: înfrăţire cu regiuni din State Membre 

ale Uniunii Europene 
 
 Twinning Cantabria 
 
În luna iunie 2005, SODERCAN şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest au 
lansat, la Timişoara, proiectul de înfrăţire instituţională între Comunitatea 
Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea Vest – România. 
 
Componentele care compun Planul de Lucru al proiectului sunt următoarele: 
 
Componenta 1, Cadrul Instituţional  
Crearea (unde este cazul) sau menţinerea şi dezvoltarea structurilor 
regionale de parteneriat din Regiunea Vest 
 
Activitatea 1.5 
 
În luna martie 2006, pagina web a ADR Vest a fost lansată într-o nouă formă. 
Secţiunea de Twinning a fost realizată de echipa de proiect şi conţine documente 
referitoare la proiect. Materialele de la cursurile organizate în cadrul proiectului 
sunt, de asemenea, disponibile pe pagina web, secţiunea Twinning. 
 
Componenta 2, Resurse Umane  
Pregătirea personalului ADR Vest şi a personalului altor actori locali din 
regiune pentru planificarea şi managementul fondurilor structurale 
 
Activitatea 2.2 
 
În cadrul acestei componente, a fost organizat un curs pe tema implementării de 
fonduri structurale. 
Expert: Silke HAARICH 
Perioada: 31 ianuarie 2006 – 01 februarie 2006 
Participanţi: administraţia publică locală şi alţi actori locali, precum şi personalul 
ADR Vest. 
 
 
Componenta 3, Programare 
Finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2007 – 2013  
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Această componentă este deja epuizată datorită faptului că Planul de Dezvoltare 
Regională 2007 - 2013 a fost realizat deja în anul 2005, fiind aprobat în şedinţa 
CDR din data de 22 martie 2006. Proiectul de Twinning a adus contribuţia sa prin 
activităţi realizate în anul 2005. În această componentă mai rămân activităţi de 
promovare a PDR 2007-2013 (tipărire). 
 
 
Componenta 4, Implementare 
Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de infrastructură mature 
(având documentaţia în mare parte finalizată) cu impact regional, de 
tip ERDF (Fondul de Dezvoltare Regională, fond structural) 
 
Activitatea 4.1 
 
Misiune expert pe tema identificării de proiecte. 
Expert: Jaime Del CASTILLO 
Perioada: 15-16 februarie 2006 
Acţiune: Întâlnire cu tehnicieni din cele 4 consilii judeţene din Regiunea Vest şi 
alte instituţii publice pentru evaluarea procesului şi procedurilor de identificare a 
proiectelor de infrastructură regională. 
 
Activitatea 4.2 
 
Vizită de studiu pentru personalul ADR Vest. O delegaţie formată din 9 persoane 
din cadrul ADR Vest a realizat o vizită de studiu în Santander, capitala Regiunii 
Cantabria, Spania. Această vizită face parte din formarea directă a personalului 
ADR Vest pe diferite specialităţi. 
Perioada: 12-19 martie 2006 
 
 
Componenta 5, Monitorizare 
Mecanisme şi proceduri de monitorizare a proiectelor revizuite  
 
Activitatea 5.2 
 
Vizită de studiu pentru personalul ADR Vest. O delegaţie formată din 9 persoane 
din cadrul ADR Vest realizează în această perioadă o a doua vizită de studiu în 
Santander, capitala Regiunii Cantabria, Spania. Această vizită face, de asemenea, 
parte din formarea directă a personalului ADR Vest pe diferite specialităţi. 
Perioada: 9-16 martie 2006. 
 
 
Componenta 6, Promovare Regională (marketing regional) 
Elaborarea unei strategii de marketing regional 
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Activitatea 6.1 şi 6.2 
 
Aceste două activităţi au constat în evaluarea Regiunii Vest în legătură cu situaţia 
investiţiilor străine şi organizarea de cursuri pe tema atragerii de investiţii străine 
şi elaborarea unei strategii de dezvoltare industrială. 
 
Primul modul de curs pe tema atragerii de investiţii străine şi elaborarea unei 
strategii de dezvoltare industrială. 
Experţi: Jose Manuel NOCITO şi Angel GONZALEZ 
Perioada 20-21 martie 2006 
Participanţi: administraţia publică locală şi alţi actori locali, precum şi personalul 
ADR Vest. 
 
Activitatea 6.4 
 
Al doilea modul de curs pe tema atragerii de investiţii străine şi elaborarea unei 
strategii de dezvoltare industrială. 
Experţi: Jose Manuel NOCITO şi Angel GONZALEZ 
Perioada 25-26 aprilie 2006 
Participanţi: administraţia publică locală şi alţi actori locali, precum şi personalul 
ADR Vest. 
 
 
Alte activităţi: 
 
Vizita oficială a Regiunii Vest în Spania 
 
În perioada 14-17 mai 2006, în cadrul proiectul de Twinning PHARE RO 2003 
IB/SPP/05, a avut loc o vizită instituţională organizată de către Agenţia de 
Dezvoltare Regionala Vest şi SODERCAN - Agenţia de Dezvoltare Regională, 
Regiunea Cantabria din Spania. 
 
Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, participanţi la această 
vizită, sunt: 
 

 Dl. Constantin OSTAFICIUC, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională  Vest şi Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 

 Dl. Mircea  MOLOŢ, Vicepreşedinte  Consiliului de Dezvoltare Regională  
Vest  şi Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara  

 Dl. Iosif MATULA, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad  
 Dl. Horia IRIMIA, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
 Dl. Gheorghe FALCĂ, Primar Arad 
 Dl. Mircia MUNTEAN, Primar Deva 
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 Dl. Simion IANCU, Primar Oţelu Roşu  
 Dl. Marinel PAŞCA, Primar Recaş  

 
Printre instituţiile gazdă ale acestei vizite au fost: Guvernul Regiunii Autonome 
Cantabria, Ministerul Regional al Economiei, Secretariatul Tehnic al INTERREG şi 
SODERCAN şi ne-au onorat cu distinsa lor prezenţă: 
 

 D-na Lola GOROSTIAGA, Vicepreşedintele Guvernului Regiunii 
Autonome Cantabria 

 Dl. Ángel AGUDO, Ministru al Economiei, Guvernul Regional al Regiunii 
Autonome Cantabria 

 Maximo VALLE, Director General, Ministerul Regional al Economíei 
 Francisco ROYANO, Director General al SODERCAN 

 
Cu această ocazie Guvernul Regiunii Cantabriei şi-a exprimat întreaga 
consideraţie faţă de Regiunea Vest cu convingerea că acest prim contact între 
administraţiile din cele două regiuni vor fi fructificate într-un mod benefic pe 
viitor. 
 
 
 
 

7.2 Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 
 
În perioada 6-7-8 iunie 2006, Regiunea Vest a participat, în calitate de Regiune 
Oaspete de Onoare, alături de Rusia, Maria Britanie, Ungaria şi Regiunea 
Emilia Romagna (Italia), la cea de-a patra ediţie a Conferinţei Mondiale de 
Investiţii LA BAULE intitulată ”EUROPE, Building a Hub for the World” – 
„EUROPA, viitor nucleu mondial”.  
 
Delegaţia oficială la nivel înalt a fost condusă de Preşedintele Consiliului de 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, domnul Constantin Ostaficiuc, iar Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională a asigurat organizarea participării Regiunii Vest la 
acest eveniment.  
 
Invitaţia de participare a fost adresată Regiunii Vest de către EURADA – Asociaţia 
Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare Regională, şi partener al think-tank-ului 
EUROPE+, organizator principal al Conferinţei Mondiale de Investiţii La Baule.  
 
Obiectivul EURADA este de a promova dezvoltarea economică regională prin 
intermediul dialogului cu serviciile Comisiei Europene, schimbul de bune practici 
dintre membrii, co-operarea transnaţională dintre aceştia, precum şi prin 
susţinerea agenţiilor de dezvoltare regională. EURADA include peste 150 de 
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agenţii de dezvoltare regională din 25 de ţări ale Uniunii Europene şi ale Europei 
Centrale şi de Est. 
 
 
Delegaţia oficială a Regiunii Vest care a participat la acest eveniment a fost 
compusă din următoarele persoane: 
 

1. Constantin Ostaficiuc – Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş  
2. Horia Irimia – Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin  
3. Iosif Matula – Preşedintele Consiliului Judeţean Arad  
4. Petru Mărginean – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara  
5. Sorin Maxim – Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

(ADR Vest)  
6. Dan Bedros – Director General ALCATEL România  
7. Ioan Popa – Director General PANGRAM  
8. Horaţiu Moldovan – Director General LASTING  
9. Sergiu Bălaşa – Director Agenţia pentru Dezvoltare Economică a 

Judeţului Timiş  
10. Robin Martens – Director General EURO-CHAIN 
11. Miguel Setuain – Consilier de pre-aderare ADR Vest  
12. Raluca Cibu-Buzac – Şef Departament Relaţii Internaţionale şi Investiţii 

ADR Vest  
13. Miruna Vitcu – Şef Departament Resurse Umane şi Comunicare ADR 

Vest  
14. Cristin Cistelecan – Şef Birou Investiţii ADR Vest  
15. Corneliu Berari – Consultant Relaţii Internaţionale ADR Vest 
16. Mălin Bot – Jurnalist „Capital”, „Evenimentul zilei – ediţia de Vest” şi 

„TVR Timişoara”  
17. Ovidiu Vărădeanu – Jurnalist „PrimaTV”, „” şi „Europa FM”  

 
 
Concluzii în urma evenimentului 
 
Relaţia excelentă pe care ADR Vest a început-o cu EURADA (Asociaţia 
Europeană a Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională), s-a extins, cu ocazia 
participării Regiunii Vest în calitate de Regiune Oaspete de Onoare la Conferinţa 
Mondială de Investiţii La Baule , şi la ceilalţi parteneri ai EUROPE+, organizator 
principal al Conferinţei Mondiale de Investiţii La Baule . Astfel, au fost stabilite şi 
dezvoltate relaţii cu:  

 • WAIPA – World Association of Investment Promotion Agencies, o 
instituţie cu 180 de membri, care acţionează ca un forum pentru 
agenţiile de promovare a investiţiilor;  

 46



 • ERNST & YOUNG - renumita firmă de consultanţă, care a şi 
realizat studiul de atractivitate al Europei pentru anul 2005, intitulat 
«Emerging economies Stake Their Claim – European Attractiveness 
Survey». De altfel, a fost realizată o corelare între conţinutul acestui 
studiu şi discursul Preşedintelui Regiunii Vest, domnul Constantin 
Ostaficiuc, ţinut în plenul conferinţei.  

Dezvoltarea, întreţinerea şi extinderea acestor relaţii reprezintă un fundament 
important în activitatea de construcţie instituţională a Biroului pentru Atragerea 
Investiţiilor Străine, creat în anul 2005 în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest (ADR Vest), şi reprezintă o contribuţie importantă în rafinarea 
strategiei ADR Vest de atragere a investiţiilor străine directe în regiunea noastră.  

Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 reprezintă primul eveniment 
mondial de atragere a investiţiilor la care Regiunea Vest s-a prezentat cu o 
identitate teritorială omogenă. Astfel, este prima activitate majoră de marketing 
regional derulată, cu efecte importante asupra vizibilităţii internaţionale a 
Regiunii Vest.  

Mesajul final al conferinţei a fost generat de elita politică a ţărilor invitate şi a 
ţării organizatoare, precum şi de înalţi oficiali europeni. În acelaţi timp, însă, 
Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 a oferit o platformă de dezbatere 
pentru managerii firmelor cu rol strategic la nivel mondial. Un bun exemplu în 
acest sens este stabilirea relaţiilor între : Alcatel România – Toshiba – Lasting – 
Xerox- Pangram – Total.  

Dezvoltarea şi extinderea relaţiilor internaţionale ale Regiunii Vest către noi 
teritorii de atractivitate pentru investiţii:  

 • Asia – au fost stabilite contacte cu JETRO – Agenţia Japoneză pentru 
Investiţii Străine  

 • Ţările mediteraneene - au fost stabilite contacte cu GAFI – 
Agenţia Egipteană pentru Investiţii Străine  

 • America de Nord – Biroului Guvernatorului Statului Texas  

 • Europa – European Business Network  
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VIII. Atragerea de investiţii străine 
 
ADR Vest, prin Biroul de Investiţii, împreună cu firma Technologie Management 
Gruppe (TMG), au colaborat în prima parte a anului 2006 în vederea pregătirii şi 
organizării a două vizite în Regiunea Vest ale firmei TMD Friction GmbH. Această 
firmă germană se ocupă cu fabricarea sistemelor de frânare la autoturisme. În 
această perioadă se desfăşoară o a treia vizită, de astă dată pentru a cerceta 
potenţiale locaţii în municipiul Reşiţa, decizia de a veni în acest oraş fiind deja 
luată. 
 
 

Elaborarea bazei de date pentru promovarea locaţiilor oferite de 
administraţia publică potenţialilor investitori 

 
În luna ianuarie 2006, echipa Biroului de Investiţii a realizat un tur regional la un 
număr de 12 primării din Regiunea Vest pentru verificarea şi completarea 
informaţiilor pentru baza de date demarată în a doua parte a anului 2005. 
 
 

Misiune economică spaniolă 
 
În cadrul proiectului de Twinning dintre Regiunile Cantabria - Spania şi Vest 
România, se află în pregătire o misiune economică ce conţine un număr de 6-7 
firme spaniole cu intenţii ferme de a aborda piaţa românească. Misiunea 
economică va fi realizată de SODERCAN (Agenţia de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Cantabria) împreună cu Ambasada Spaniei la Bucureşti şi găzduită de 
ADR Vest. Perioada în care sa va desfăşura a fost stabilită ca fiind în a doua 
jumătate a lunii septembrie. Au fost stabilite deja contacte cu două dintre firme, 
Chempro şi Seraphima la sediul SODERCAN în Santander, Spania, cu ocazia 
primei vizite de studiu a personalului ADR Vest. 
 
 
Proiect de reţea de furnizori pentru sectorul automotive din Regiunea 

Vest 
 
Acest proiect a fost iniţiat în luna ianuarie 2006, când echipa Biroului de Investiţii 
a realizat şi vizite la un număr de 4 companii multinaţionale active în Regiunea 
Vest, aplicând chestionare referitoare la nevoile în materie de achiziţii ale 
acestora. În a doua parte a anului 2006, acest proiect va continua fiind 
preconizate vizite la încă 6 companii multinaţionale, de această dată însoţiţi de 
un expert german care va asista ADR Vest în cadrul unei scheme de consultanţă. 
 
 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Industrială a Regiunii Vest 
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Aflată în stadiul de concept, această activitate va fi demarată în a doua parte a 
anului 2006 cu sprijinul consorţiului IMIS şi firmei de consultanţă I.CON, care 
oferă ADR Vest consultanţă. În prealabil ea a fost pregătită prin cele două cursuri 
organizate în cadrul proiectului de Twinning pe tema atragerii de investiţii şi 
elaborării strategiei de dezvoltare industrială a Regiunii Vest. 
 
 
 
Obiectivele Biroului de Investiţii pentru a doua jumătate a anului 2006 sunt 
următoarele: 
 

1. Crearea paginii web (independentă) inVEST România; 
2. Crearea premiselor şi elaborarea unei prime versiuni a Strategiei de 

Dezvoltare Industrială a Regiunii Vest; 
3. Reluarea conceptului de „reţea de furnizori locali pentru firmele 

multinaţionale – sector automotive”; 
4. Organizarea forumului de inovare 2006 pe tema „Investiţii”; 
5. Training; 
6. Extindere echipă cu o persoană. 

 
 
 
 

8.1 Noi investiţii înregistrate 
 
 
În prima jumătate a anului 2006, au fost înregistrate următoarele investiţii: 
 

 
Data înregistrării 

 
Denumire firmă 

 
Valoarea investiţiei

17 ianuarie 2006 SC SW TECHNICA MEDIULUI 
SRL 

4.000.000 EURO 
 
 

26 ianuarie 2006 SC SOL PLUS ROMANIA SRL 1.659.000 EURO 
 
 

2 februarie 2006 SC NOVAR ELECTRIC 
ROMANIA SRL 

1.014.732 EURO 
 

7 martie 2006 SC DURA AUTOMOTIVE 
ROMANIA SRL 

2.242.075,16 EURO 
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IX. Relaţii Publice şi Comunicare 

 
 
Punctul forte al activităţilor de promovare derulate de către ADR Vest îl 
reprezintă relaţia cu reprezentanţii mass-media, la nivel local, regional şi 
naţional. La ora actuală, ADR Vest deţine o relaţie extrem de pozitivă cu 
jurnaliştii,  dar şi extrem de favorabilă agenţiei.  
 
Principalele instrumente pe care ADR Vest le foloseşte în activităţile de 
promovare şi mai ales în relaţiile cu reprezentanţii mass-media sunt comunicatele 
de presă, conferinţele de presă, articolele realizate la cererea jurnaliştilor, 
dosarele de presă, etc. De asemenea, nu putem omite articolele şi studiile 
publicate în revista „Banat Business”, realizarea zilnică a Revistei Presei, precum 
şi continuarea sistemului de media monitoring, în care sunt prevăzute articolele 
din presa locală şi regională referitoare la eforturile de integrare în Uniunea 
Europeană. 
 
 
 

9.1 Strategia de comunicare a ADR Vest 
 
La începutul anului 2006, a fost elaborată strategia de comunicare a agenţiei 
pentru întregul an.  
 
Obiectivul principal al acesteia este intensificarea activităţilor de comunicare 
publică ale ADR Vest referitoare la activitatea sa şi dezvoltarea Regiunii Vest, în 
concordanţă cu misiunea agenţiei de reper profesional de nivel european, care 
are scopul de a susţine dezvoltarea intensă şi armonioasă a Regiunii Vest. 
  
 
 

9.2 Relaţia de comunicare cu mass–media 
 

Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare din cadrul ADR Vest a făcut în 
această perioadă progrese în vederea lărgirii prezenţei regionale a agenţiei în 
mass–media din toate judeţele componente Regiunii Vest, precum şi la nivel 
central. 
 
Astfel, contactele de presă ale agenţiei de la ora actuală – iunie 2006 - sunt 
următoarele: 
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Judeţul Instituţii de presă  

Timiş 40 
Hunedoara 50 
Caraş-Severin 9 
Arad 16 
Naţional 12 

Total 127 
 

De asemenea, se doreşte consolidarea relaţiei credibile existente până în prezent 
prin intensificarea prezenţei ADR Vest în presă şi prin creşterea ponderii 
articolelor de analiză faţă de cele de ştiri. 

 
Prin urmare, informaţiile rezultate în urma activităţii de media – monitoring – 
“Revista presei” sunt valorificate prin realizarea acestora cu frecvenţă zilnică, 
lunar fiind prelucrate şi analizate rezultatele. 
 
 
 
Situaţia acţiunilor de presă pentru perioada ianuarie – iunie 2006 este 

următoarea: 
 
 
Comunicate de presă lansate de către ADR 
Vest 

8 

Conferinţe de presă  3 
Număr de apariţii în presa scrisă  108 
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Nr. 
crt. 

Luna Instrumente de 
presă 

Tema Nr. 
apariţii

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

ianuarie 

comunicat presă 
 
 
 

comunicat presă 
 
 
 
 
 
 

comunicat presă 
+  

conferinţă de 
presă 

„Misiune de afaceri în Sevilla, 
Spania, pentru IMM-urile din 

Regiunea Vest” 
 

„Tur regional de informare 
asupra Programului Phare 

2004 – Coeziune Economică 
şi Socială <Schema de 

Investiţii pentru Proiecte Mici 
de Gestionare a Deşeurilor>” 

 
„Lansarea, la nivel regional, a 
Schemei de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a 

Deşeurilor din cadrul 
Programului Phare 2004 – 

Coeziune Economică şi 
Socială” 

7 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 

15 

4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 

martie 

 
 
 
 
 
 
 

comunicat presă 
 
 

comunicat presă 
 

„Întâlnirea Comitetului 
Regional în vederea 

prezentării şi supunerii 
dezbaterii Planului de 

Dezvoltare Reegională Vest 
2007-2013” 

 
„Şedinţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest” 

 
„Misiune de afaceri organizată 

de ADR Vest în Karlskrona, 
Suedia, pentru IMM-urile din 

Regiunea Vest” 

3 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
8 

7.  
aprilie 

comunicat presă 
 
 
 

„Lansarea, la nivel regional, a 
Programului de Vecinătate 

România – Serbia şi 
Muntenegru 2004-2006” 

13 

8. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

comunicat presă 
 
 
 
 

„Misiune de afaceri organizată 
de ADR Vest în Viena, 

Austria, pentru IMM-urile din 
Regiunea Vest” 

 

8 
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9. 
 
 
 

10. 
 
 

11. 

 
 

iunie 

conferinţă de 
presă (promovare 

eveniment) 
+ 

conferinţă de 
presă (follow-up) 

 
comunicat presă 

„Participarea Regiunii Vest, în 
calitate de Regiune Oaspete 

de Onoare, la Conferinţa 
Mondială de Investiţii La 

Baule 2006” 
 
 

„Caravana de informare 
pentru prezentarea 

Programului Operaţional 
Sectorial de Transport 2007-

2013 şi a Programului 
Operaţional Regional 2007-

2013” 

25 
 
 
 
 
 
 

11 

5.  
TOTAL 

8 comunicate de 
presă  
şi  

3 conferinţe de 
presă 

  105 
apariţii 

în 
presa 
scrisă 

 
 
 

Principalele teme promovate în mass-media regională şi locală au fost 
următoarele: 
 
1. Misiune de afaceri în Sevilla, Spania, pentru IMM-urile din Regiunea Vest; 
2. Tur regional de informare asupra Programului Phare 2004 – Coeziune 

Economică şi Socială <Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor>; 

3. Lansarea, la nivel regional, a Schemei de Investiţii pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor din cadrul Programului Phare 2004 – Coeziune 
Economică şi Socială; 

4. Întâlnirea Comitetului Regional în vederea prezentării şi supunerii dezbaterii 
Planului de Dezvoltare Reegională Vest 2007-2013; 

5. Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest; 
6. Misiune de afaceri organizată de ADR Vest în Karlskrona, Suedia, pentru IMM-

urile din Regiunea Vest; 
7. Lansarea, la nivel regional, a Programului de Vecinătate România – Serbia şi 

Muntenegru 2004-2006; 
8. Misiune de afaceri organizată de ADR Vest în Viena, Austria, pentru IMM-urile 

din Regiunea Vest; 
9. Participarea Regiunii Vest, în calitate de Regiune Oaspete de Onaore, la 

Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006; 
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10. Caravana de informare pentru prezentarea Programului Operaţional 
Sectorial de Transport 2007-2013 şi a Programului Operaţional Regional 
2007-2013. 

 
 
 

9.3 Reflectare în presa scrisă a temelor promovate 
 
Referitor la promovarea participării Regiunii Vest la Conferinţa Mondială de 
Investiţii La Baule 2006, a apărut în publicaţia Evenimentul zilei, în data de 10 
iunie 2006, articolul „Lecţia de dezvoltare. Autostrada, prioritatea 
numărul unu a Regiunii de Vest”. Articolul cuprinde următoarele informaţii: 
 

„Două zile de dezbateri cu oficiali europeni şi manageri de 
multinaţionale de top au fost o veritabilă lecţie de dezvoltare 
pentru reprezentanţii Regiunii de Vest. [...] Conferinţa Mondială 
de Investiţii La Baule 2006 a fost structurată pe dezbateri în 
ateliere şi în plen între delegaţiile prezente. [...] <Cel mai 
important lucru confirmat este că acţionăm ca regiune, nu să ne 
concurăm între noi ca judeţe sau oraşe. Suntem pe o piaţă 
globală, unde nimeni nu ne acordă facilităţi. Este o mare 
greşeală strategică să ne luptăm între noi>, a declarat Sorin 
Maxim, director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest (ADR). 
[...]<Autostrada e cea mai importantă. Toate cele patru judeţe 
din regiune au interes zero pe legarea regiunii la reţeaua 
maghiară>, a declarat Sorin Maxim.” [...] 

 
 
 
În publicaţia Ziua de Vest a apărut, în data de 13 iunie 2006, articolul 
„Ostaficiuc a găsit soluţia pentru atragerea investitorilor. <Trebuie să 
ieşim pe piaţă!> Competi ie dură între ţările din Estul Europei pentru 
atragerea investitorilor. Industria IT din vestul ţării atrage investitori” 
în care se menţionează: 

ţ

 
„Suntem ieftini pentru investitori - <Poziţionarea geografică 
constituie un avantaj. Vecinătatea cu Serbia, pe care lumea o 
aşteaptă să explodeze din punct de vedere economic. Există o 
infrastructură bună în Timiş. Multe bănci... posibilităţi multiple 
de finanţare. Costurile forţei de muncă, ce sunt mai mici faţă de 
alte părţi din Europa, preţurile terenurilor, ale clădirilor şi 
aeroportul internaţional. Nu în ultimul rând, investitorii sunt 
atraşi de mentalitatea europeană>, spune Constantin 
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.” [...] 
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În ediţia din data de 23 martie 2006 a cotidianului Ziua de Vest, a apărut 
articolul cu titlul „Regiunea Vest va participa ca invitat de onoare la cea 
de-a patra ediţie a Conferinţei Mondiale de Investiţii, s-a hotărât în 
şedinţa de ieri a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest”, în care 
sunt specificate următoarele: 
 

„În Sala Verde a Consiliului Judeţean Timiş, a avut loc, ieri, 
şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
(CDR Vest). Ordinea de zi a cuprins o informare referitoare la 
participarea Regiunii Vest în calitate de invitat de onoare la cea 
de-a patra ediţie a Conferinţei Mondiale de Investiţii <La 
Baule>, fondurile structurale şi sistemul de implementare 
naţională programelor operaţionale în România pentru perioada 
2007-2013, prezentarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare al 
Regiunii Vest 2007-2013 [...] Delegaţia oficială la nivel înalt 
va fi condusă de Preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, Constantin 
Ostaficiuc, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
(ADR Vest) va asigura organizarea participării Regiunii 
Vest la acest eveniment.” [...] 

 
 
 
Publicaţia Hunedoreanul, în articolul intitulat „UE dă bani pentru 
gestionarea deşeurilor” şi publicat în data de 1 februarie 2006, redă 
următoarele: 
 

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a lansat, ieri, 
la nivel regional, <Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor>. Suma disponibilă pentru regiunea 
Vest este de 3.123.000 de euro, dintre care 2.343.000 de euro 
sunt contribuţie PHARE, iar restul reprezintă cofinanţare de la 
Bugetul naţional. <Puterea de absorbţie a acestor fonduri 
există, lipseşte doar organizarea. Cheia reuşitei proiectelor nu 
se află în instituţii, ci la beneficiari>, susţine Sorin Maxim, 
director ADR Vest.” [...] 
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9.4 Evenimente speciale 
 
 

Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 
 
În perioada 6-7-8 iunie 2006, Regiunea Vest a participat, în calitate de 
Regiune Oaspete de Onoare, alături de Rusia, Marea Britanie, Ungaria şi 
Regiunea Emilia Romagna (Italia), la cea de-a patra ediţie a Con erinţei 
Mondiale de Investiţii LA BAULE intitulată "EUROPE, Building a Hub for
the World" - "EUROPA, viitor nucleu mondial". Delegaţia oficială la nivel 
înalt a fost condusă de Preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest, domnul Constantin Ostaficiuc, iar Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională a asigurat organizarea participării Regiunii Vest la acest eveniment. 

f
 

ţ

 
Prezenţa delegaţiei oficiale a fost susţinută de elementele de promovare a 
Regiunii Vest, standul Regiunii din Centrul de Conferinţe Atlantia, care a avut ca 
scop demonstrarea faptului că Regiunea Vest, datorită tradiţiei sale industriale şi 
a contextului multicultural, poate exploata avantajele sale competitive: forţa de 
muncă specializată, localizarea favorabilă şi existenţa sectoarelor economice în 
creştere - în vederea atragerii de noi investiţii în contextul Europei extinse. De 
asemenea, domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedintele Consiliului de Dezvoltare 
Regională şi Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a susţinut un discurs de 
prezentare a Regiunii Vest în plenul conferinţei, discurs care a evidenţiat 
caracteristicile competitive ale Regiunii Vest, şi anume: localizarea favorabilă, 
for a de muncă specializată, investiţiile deja existente, precum şi sectoarele 
economice în creştere. Intervenţiile membrilor delegaţiei oficiale în cadrul 
atelierelor şi meselor rotunde, relaţiile media, cât şi caricaturile realizate de 
artistul Ştefan Popa POPAS au reprezentat, de asemenea, elemente de 
promovare a Regiunii Vest. 
 
Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 reprezintă primul eveniment 
mondial de atragere a investiţiilor la care Regiunea Vest s-a prezentat cu o 
identitate teritorială omogenă. Astfel, este prima activitate majoră de marketing 
regional derulată, cu efecte importante asupra vizibilităţii internaţionale a 
Regiunii Vest. 
 
Mesajul final al conferinţei a fost generat de elita politică a ţărilor invitate şi a 
ţării organizatoare, precum şi de înalţi oficiali europeni. În acelaşi timp, însă, 
Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 a oferit o platformă de dezbatere 
pentru managerii firmelor cu rol strategic la nivel mondial. Un bun exemplu în 
acest sens este stabilirea relaţiilor între : Alcatel România - Toshiba - Lasting - 
Xerox - Pangram - Total. 
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Lansarea Programului de Vecinătate România – Serbia şi Muntenegru  

2004 - 2006 
 
13 aprilie 2006 - A avut loc, la Timişoara, lansarea la nivel regional a 
Programului de Vecinătate România – Serbia şi Muntenegru 2004. În acest sens, 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara a organizat sesiuni 
de comunicare în toate judeţele eligibile.  
 
Astfel, sesiunile de informare asupra programului s-a derulat după următorul 
calendar: 

• 13 aprilie 2006, ora 10:30, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Timiş; 
• 14 aprilie 2006, ora 9,30, în Sala Multimedia a Universităţii „Eftimie 

Murgu” din Reşiţa; 
• 18 aprilie 2006, ora 11,00, în Sala de Consiliu a Consiliului Judeţean 

Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin. 
 
În urma promovării în mass-media regională şi locală a acestui program de 
finanţare, au apărut, în presa scrisă, o serie de articole. 
 
Programul este orientat pe două priorităţi: 
 Prioritatea 1: Dezvoltarea locală economică şi socială; 
 Prioritatea 2: Acţiuni ”People to people”. 
 
Obiectivul programului este atingerea unei dezvoltări economico–sociale 
echilibrate în zona de graniţă dintre România şi Serbia şi Muntenegru prin 
aplicarea principiilor cooperării transfrontaliere. Obiectivele specifice constau în 
asigurarea unei creşteri a competitivităţii generale a economiei regionale şi în 
îmbunătăţirea calităţii standardului de viaţă al populaţiei din regiune. 
 
Potenţialii beneficiari ai acestui program sunt: autorităţi publice locale şi 
regionale, camere de comerţ, ONG-uri, instituţii de educaţie şi cercetare, fundaţii, 
asociaţii culturale şi sportive care funcţionează în zonele eligibile, respectiv 
judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi. Organizaţiile aplicante trebuie să aibă 
cel puţin un partener de proiect de cealaltă parte a graniţei din districtele Borski, 
Branicevski, Banatul de Nord, Banatul de Sud şi Banatul Central care să 
îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate. 
 
Valoarea totală a finanţării nerambursabile a programului pentru România este 
de 5.070.000 euro, iar termenul limită pentru depunerea proiectelor este 10 
iulie 2006, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et. I, 300054. 
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Convenţia Regională a Multiplicatorilor de informaţie europeană 

 
18–19 mai 2006 - A avut loc, la Timişoara, Convenţia Regională a 
Multiplicatorilor de informaţie europeană. Acest eveniment a fost organizat 
de către Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti şi Reţeaua Multiplicatorilor din 
Regiunea Vest. La această convenţie, la care a participat şi ADR Vest, au 
participat 90 de persoane. 
 
După deschiderea oficială a acestei convenţii de către domnul Jonathan Scheele, 
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România, au fost prezentate câteva poveşti 
de succes din reţea. ADR Vest a fost reprezentată de doamna Miruna Vitcu, în 
calitate de Purtător de cuvânt, care a susţinut o prezentare despre un proiect de 
succes cu privire la informarea pe teme europene.  
 
 
 
 

Caravana informativă POS Transport 2007–2013 şi POR 2007-2013 
 
16 iunie 2006 - ADR Vest a organizat, în colaborare cu Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Timişoara, un seminar de 
prezentare cu tema „Programul Opera ional Sectorial de Transport 2007-2013” 
(POS Transport). 
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Programul Operaţional Sectorial de Transport este un document ce stabileşte 
priorităţile, obiectivele şi criteriile de alocare a fondurilor europene pentru 
dezvoltarea sectorului transporturi în România. De asemenea, evenimentul  a 
urmărit şi aducerea la cunoştinţa publicului a modului de utilizare a fondurilor 
ISPA/ PHARE şi a altor fonduri alocate pentru finanţarea proiectelor de transport 
implementate în Regiunea Vest.  
 
Acest seminar face parte dintr-o campanie informativă, care se va desfăşura 
până la sfârşitul anului 2006 în toate regiunile de dezvoltare ale României şi 
reprezintă o continuare a acţiunilor de informare iniţiate în vara anului 2005.  
 
Scopul acestei campanii este prezentarea instrumentelor structurale de care va 
beneficia România odată cu integrarea în Uniunea Europeană, a modului de 
accesare a acestor fonduri comunitare nerambursabile, precum şi definirea 
priorităţilor, obiectivelor şi criteriilor de alocare a fondurilor europene pentru 
dezvoltarea sectorului transporturi în România pentru perioada 2007-2013. 
 
În cadrul aceleiaşi reuniuni, ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar în 
Regiunea Vest pentru Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR), va 
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realiza o prezentare a principalelor domenii de intervenţie finanţabile prin POR. 
Programul Opera ional Regional 2007-2013 are ca obiectiv accelerarea creşterii 
economice a tuturor regiunilor României, având alocat un buget de 3.852 
miliarde euro. 

ţ

 
 
 

Întâlnire proiect Cluster IT 
 
20 iunie 2006 - ADR Vest a organizat, la sediul agenţiei, prima întâlnire din 
cadrul proiectului ”Innovation Couch” privind încurajarea formării unui cluster în 
domeniul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în Regiunea Vest a României, 
eveniment la care au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii: 
Universitatea Politehnică Timişoara, Lasting, Alcatel, Incubatorul IT, E-Austria, 
Universitatea de Vest din Timişoara şi Intelligent Solutions Group. 
 
Proiectul ”Innovation Couch” este un proiect de consultanţă finanţat de Comisia 
Uniunii Europene prin care sunt sprijinite proiecte de promovare a inovării şi a 
dezvoltării industriale în ţările membre ale Uniunii Europene şi în ţările candidate. 
În Regiunea Vest a României, serviciile de consultanţă oferite prin proiectul 
”Innovation Couch” vor viza politicile şi măsurile concrete prin care activitatea 
actorilor din sectorul Comunicaţiilor şi Industriei Informaţiei poate fi încurajată şi 
sprijinită în vederea formării în viitor a unui cluster performant în acest sector. 
Pentru implementarea acestui proiect ADR Vest colaborează cu domnul Ernst 
Max Nielsen, un consultant danez cu o bogată experienţă în domeniul politicilor 
industriale. 
 
 
 
 

9.5 Pagina web a agenţiei: 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, 
documente şi noi programe de finanţare nerambursabilă. 
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	Numele
	Bugetul aprobat al proiectului
	3
	Total
	7
	dezvoltare economică locală, inclusiv a turismului;




