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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituŃie 
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea reprezintă una dintre cele opt 
regiuni de dezvoltare ale României, regiunea vestică, şi acŃionează în vederea dezvoltării şi 
promovării regiunii, la nivel naŃional şi internaŃional.  
 
Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de 28 
octombrie 1998 şi este compusă din judeŃele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinŃă în anul următor, adică în anul 
1999.  
 
Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii 
Vest, prin încurajarea investiŃiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare 
industrială şi de creare de noi locuri de muncă.  
 

 
 
ExperienŃa câştigată în implementarea programelor de finanŃare prin instrumentul Phare 
Coeziune Economică şi Socială la nivelul AgenŃiilor pentru Dezvoltare Regională a fost 
considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi 
a fost utilizată în tranziŃia către implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 -
2013. Astfel, o dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând 
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cu anul 2007, ADR Vest deŃine un rol extrem de important în managementul Fondurilor 
Structurale, prin calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional 
Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar reprezintă instituŃia care, 
prin delegare de atribuŃii de la Autoritatea de Management, implementează axele prioritare 
din Programul OperaŃional Regional 2007-2013, iar Autoritatea de Management reprezintă 
organismul public care are responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării 
asistenŃei financiare alocate prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013. 

    

    

1.1. Viziunea, misiunea şi valorile organizaŃionale ale ADR Vest 

 
Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va 
mobiliza voinŃa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea 
susŃinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a Regiunii 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 finanŃate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea 
regiunii, de a iniŃia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage 
noi resurse cu impact asupra bunăstării comunităŃii. 
 
Valorile organizaŃionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituŃiei. Aceste 
valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toŃi angajaŃii ADR Vest. 
Valorile organizaŃionale ale ADR Vest sunt: 

• Respect 
• Integritate profesională şi morală 
• Responsabilitate faŃă de activitatea profesională 
• CompetenŃă profesională  
• Munca în echipă şi colaborare între direcŃii 
• Orientare spre rezultate calitative şi de succes 
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1.2. AtribuŃiile ADR Vest 

 
Principalele atribuŃii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare 
regională în România, aşa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 - privind dezvoltarea 
regională în România şi se referă la: 

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

• asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de 
gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;  

• promovarea cooperării şi transferului de informaŃii şi competenŃe dintre mediul 
de afaceri, cel ştiinŃific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii; 

• coordonarea realizării parteneriatelor interregionale, intraregionale şi a relaŃiilor 
internaŃionale ale agenŃiei;  

• identificarea şi promovarea în parteneriat, a proiectelor de interes regional şi 
local, precum şi a proiectelor de cooperare intraregională;  

• promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a regiunii şi 
atragerea de investiŃii străine;  

• dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituŃii similare din Uniunea Europeană 
şi participarea la implementarea proiectelor internaŃionale de interes regional şi 
local.  

  
AtribuŃiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 
 
După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în 
valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul implementării 
Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a delegat o serie de atribuŃii către nivelul regional AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest, cu un impact major asupra absorbŃiei Fondurilor Structurale în regiunile 
de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin intermediul Acordului 
Cadru încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de 
Autoritate de Management pentru POR – şi AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest – în 
calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi care a fost semnat în data de 19 decembrie 
2006, la Timişoara. 
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Printre principalele atribuŃii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007 – 2013 se numără: informare, publicitate şi help-desk; gestionarea şi dezvoltarea 
portofoliului de proiecte eligibile; lansarea licitaŃiilor la nivel regional pentru depunerea 
cererilor de finanŃare;  primirea şi înregistrarea cererilor de finanŃare; evaluarea şi 
contractarea proiectelor finanŃate prin POR 2007-2013; asigurarea secretariatului 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest; monitorizarea, 
implementarea şi controlul proiectelor finanŃate prin POR 2007-2013; verificarea realizării 
operaŃiunilor  (verificarea cererilor de plată, verificări la faŃa locului şi recuperarea 
debitelor); monitorizarea procesului de implementare a POR la nivelul Regiunii Vest.  
 
 
1.3. Structura organizatorică a ADR Vest 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest este o instituŃie tânără, dinamică, în cadrul 
căreia media de vârstă, calculată la mijlocul anului 2010, este de 31 de ani.  
 
În perioada aprilie – iunie 2010 organigrama agenŃiei, în vederea implementăii 
recomandărilor misiunii de audit intern a DirecŃiei de Audit Intern din cadrul MDRT, 
misiune ce a avut ca temă evaluarea activităŃii de audit intern desfăşurată la nivelul 

Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest, Unitatea de Audit Intern a devenit Birou 
de Audit Intern, şi a fost creat postul de Şef Birou Audit Intern. 
 
În prezent, în cadrul ADR Vest, există următoarea structură organizatorică: 
 

Directorul general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în 
acelaşi timp şi funcŃia de Şef al Organismului Intermediar  pentru POR 2007 – 2013 
pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenŃiei prin coordonarea 
activităŃii departamentelor agenŃiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi 
managementul financiar al agenŃiei in limitele bugetului aprobat de către Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională. În calitate de şef al Organismului Intermediar pentru 
Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea implementării POR 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest.  
 
DirecŃia Implementare Program OperaŃional Regional are misiunea de a contribui la 
implementarea Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest în perioada 2007 – 
2013, prin realizarea unor activităŃi precum monitorizarea proiectelor contractate de 
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ADR Vest cu beneficiarii programelor de finanŃare nerambursabilă, verificarea cererilor 
de plată justificative, oferirea asistenŃei de specialitate beneficiarilor de finanŃare, 
organizarea de seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea 
contractelor de asistenŃă tehnică ale ADR Vest pentru Programul OperaŃional Regional. 
 
DirecŃia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a POR 2007 - 2013 prin 
îndeplinirea atribuŃiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea 
secretariatului Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, 
evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS. De asemenea, în cadrul 
DirecŃiei Suport Implementare funcŃionează Biroul Proiecte Preaderare care are ca 
principale atribuŃii oferirea de suport pentru beneficiarii de finanŃări din programele 
Phare şi Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională (FNDR) în vederea implementării 
proiectelor, precum şi monitorizarea acestor programe. 
 
DirecŃia Politici Regionale şi InternaŃionalizare asigură promovarea cooperării şi 
transferului de informaŃii şi competenŃe dintre mediul de afaceri, cel ştiinŃific şi cel 
tehnologic în vederea dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan 
naŃional şi internaŃional şi coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în 
dezvoltarea regiunii.  
 
DirecŃia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităŃilor 
financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al 
operaŃiunilor patrimoniale ale agenŃiei şi a operaŃiunilor efectuate pe  seama fondurilor 
publice cu finanŃare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea 
întregului set de proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea 
documentelor justificative până la întocmirea SituaŃiilor financiare anuale. 
 
DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităŃilor de 
resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate 
cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de 
performanŃă ale agenŃiei.  
 
Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităŃii de audit prin analizarea conformi-
tăŃii la prevederile legale a operaŃiunilor, activităŃilor şi acŃiunilor realizate în cadrul 
agenŃiei şi evaluează eficacitatea şi eficienŃa sistemului de control intern în vederea îm-
bunătăŃirii permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenŃei şi 
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conformităŃii cu normele de legalitate, regularitate, eficienŃă ale sistemelor de manage-
ment financiar şi control ale agenŃiei. 
 
Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenŃiei în instanŃă şi în 
relaŃiile cu alte autorităŃi şi instituŃii publice, oferă asistenŃă juridică în vederea încheierii 
contractelor în care este implicată agenŃia, precum şi consultanŃă juridică tuturor 
departamentelor din cadrul ADR Vest.  
 
Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuŃii: stabilirea unei relaŃii de 
colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere (preşedintele 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de creştere 
Timişoara) precum şi cu celelalte autorităŃi locale din cadrul polului; facilitarea legăturii 
dintre autorităŃile centrale şi cele locale implicate în elaborarea şi implementarea 
Planului Integrat de Dezvoltare (PID); acordarea de sprijin în elaborarea şi 
implementarea PID; sprijinirea implementării proiectelor incluse în lista de proiecte din 
PID; participarea la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor şi 
îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; contribuie la campania de promovare şi 
informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenŃa şi vizibilitatea 
activităŃilor finanŃate în cadrul polului; elaborarea de rapoarte periodice  sau ad-hoc 
privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea lor la Ministerul 
FinanŃelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi directorului general 
ADR Vest. 
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un birou 
teritorial în fiecare reşedinŃă de judeŃ a celorlalte judeŃe componente ale Regiunii Vest – 
Arad, Hunedoara şi Caraş – Severin.  Datele de contact ale birourilor ADR Vest din 
Timişoara şi teritoriu sunt următoarele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMIŞOARA 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5,  
300054, Timişoara, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro 
web: www.adrvest.ro  

REŞIłA 

PiaŃa 1 Decembrie 1918 nr. 1,  
et. IX, cam. 902 
320084, ReşiŃa, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475 
e-mail: office.cs@adrvest.ro 
web: www.adrvest.ro  

ARAD 

Bd. RevoluŃiei nr. 81, 
310025, Arad, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960 
e-mail: office.ar@adrvest.ro  

web: www.adrvest.ro  

DEVA 

Bd. 1 Decembrie nr. 28, 
330025, Deva, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376 
e-mail: office.hd@adrvest.ro  

web: www.adrvest.ro  
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără 
personalitate juridică, care este constituit şi funcŃionează pe principii parteneriale la nivelul 
regiunii de dezvoltare vest, în scopul coordonării activităŃilor de elaborare şi monitorizare 
care decurg din politicile de dezvoltare regională.  
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR Vest) a fost constituit odată cu semnarea 
ConvenŃiei de Asociere a celor patru judeŃe din regiune, convenŃie care a fost semnată de 
către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al 
CDR Vest.  
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din: 

• preşedinŃii consiliilor judeŃene ale regiunii 
• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale municipale, câte unul din fiecare judeŃ al regiunii 
• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale orăşeneşti, câte unul din fiecare judeŃ al regiunii 
• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale comunale, câte unul din fiecare judeŃ al regiunii.  

 
Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi 
reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii sunt îndeplinite, prin rotaŃie, pentru câte un 
mandat de un an, de către preşedinŃii consiliilor judeŃene. În funcŃie de problematica 
supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecŃii 
judeŃelor, reprezentanŃii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanŃi 
ai instituŃiilor şi organizaŃiilor cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanŃi 
ai societăŃii civile, dar şi parteneri socio-economici relevanŃi. 
 
România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde 
Euro de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În contextul 
implementării Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor (în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului) a delegat o serie de atribuŃii către nivelul regional –  în cazul Regiunii Vest 
către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, delegare care a avut un impact major 
asupra absorbŃiei Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România.  
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut, prin activitatea 
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuŃie decisivă la crearea 
cadrului instituŃional necesar AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a 
îndeplini în mod optim rolul de Organism Intermediar pentru programul OperaŃional 
Regional 2007 – 2013, contribuind astfel la dezvoltarea strategică şi durabilă a Regiunii 
Vest. Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat 
activitatea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin 
coerenŃa şi viziunea sa - a devenit un reper în politica de dezvoltare regională din 
România, reper urmat şi de alte regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din 
România. 
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2.1. ComponenŃa CDR Vest în perioada ianuarie - iunie 2010 
 

Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. 
 

Constantin 
OSTAFICIUC  

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş  

Preşedinte CDR Vest 

2. Mircea Ioan 
MOLOł  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara 

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

3. Sorin 
FRUNZĂVERDE 

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Caraş-Severin 

Membru 

4. Petru Nicoale 
IOłCU  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Arad  

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
CIUHANDU 

Primar Timişoara 
 

Membru 

6. 
 

Marinel PAŞCA Primar Recaş Membru 

8. Vasile HORJ 
 

Primar Variaş Membru 

7. Gheorghe FALCĂ 
 

Primar Arad Membru 

9. Peter ANTAL 
 

Primar Pecica Membru 

10. Emilia BRĂNEł 
 

Primar Şagu Membru 

11. Mihai 
STEPĂNESCU 

Primar ReşiŃa  
 

Membru 

12. Simion IANCU 
 

Primar OŃelu Roşu Membru 

13. Ioan BORDUZ 
 

Primar Fârliug Membru 

14. Mircia MUNTEAN 
 

Primar Deva Membru 

15. Emil RIŞTEIU 
 

Primar Băcia Membru 

16. Adrian Filip 
IOVĂNESC 

Primar Uricani Membru 
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2.2. Hotărârile adoptate de CDR Vest în perioada ianuarie – iunie 2010 

 
 
 
 
 

Pe parcursul primul semestru al anului 2010 
a fost organizată o şedinŃă a Consiliului 

pentru Dezvoltare Regională Vest în cadrul 
căreia au fost adoptate 9 hotărâri, după cum 

urmează:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hotărâri 
adoptate în 

cadrul 
şedinŃei 

CDR Vest 
din data de 
22 aprilie 

2010 

Hotărârea nr. 1/2010 - privind aprobarea Raportului de activitate al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2009  
 

Hotărârea nr. 2/2010  - privind aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anul 
2009  
 

Hotărârea nr. 3/2010  - privind aprobarea situaŃiilor financiare pentru 
anul 2009 ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest   
 

Hotărârea nr. 4/2010  - privind aprobarea actualizării organigramei 
multianuale a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru perioada 2010-2012 prin crearea în structura acesteia a postului 
de Şef Birou Audit Intern  
 

Hotărârea nr. 5/2010 - privind aprobarea actualizării Regulamentului de 
Organizare şi FuncŃionare al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest conform recomandărilor din Raportul de audit al 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 

Hotărârea nr. 6/2010 - privind aprobarea Planului de personal al 
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AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2010   
 

Hotărârea nr. 7/2010 - privind avizarea participării ADR Vest în 
parteneriatul cu InstituŃia Prefectului JudeŃul Caraş-Severin precum şi 
avizarea Protocolului de parteneriat încheiat de AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu InstituŃia Prefectului JudeŃul 
Caraş-Severin privind realizarea activităŃilor în cadrul campaniei de 
informare „Euroinfo Fonduri” 2010  
 

Hotărârea nr. 8/2010 - privind aprobarea membrilor titular şi supleant 
din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă ca 
reprezentanŃi ai Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare 
pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013  
 

Hotărârea nr. 9/2010 - privind aprobarea propunerii Regiunii Vest de 
realocare a fondurilor între domeniile majore de intervenŃie ale 
Programului OperaŃional Regional 2007-2013 
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Evenimente importante 

 
3.1. Consiliile judeŃene din Regiunea Vest sprijină dezvoltarea sistemului de intervenŃie 
în situaŃii de urgenŃă 

 
Contractul de finanŃare pentru proiectul „AchiziŃionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi 

pentru acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 

Vest” a fost semnat în data de 10 martie 2010 la sediul Consiliului JudeŃean Arad, semnarea 
fiind prilejuită de vizita, făcută în Regiunea Vest, de către Primul Ministru al României, 
domnul Emil Boc şi de către doamna Elena Udrea, Ministru al Dezvoltării Regionale şi 
Turismului (MDRT). 
 
La eveniment au mai participat reprezentanŃi ai consiliilor judeŃene din Regiunea Vest, 
reprezentantul solicitantului de finanŃare pentru proiect (ADI VEST) şi reprezentantul 
Organismului Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 
2013) în Regiunea Vest, astfel: 
 

• Domnul Emil Boc, Primul Ministru al României 
• Doamna Elena Udrea, Ministru MDRT (Autoritate de Management pentru POR 

2007 – 2013) 
• Domnul Nicolae IoŃcu, Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad 
• Domnul Ionesie Gheorghioni, Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean Caraş – 

Severin 
• Domnul Mircea Ioan MoloŃ, Preşedinte al Consiliului JudeŃean Hunedoara 
• Domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedinte al Consiliului JudeŃean Timiş 
• Domnul Sergiu Bălaşa, Preşedinte al Consiliului Director al ADI VEST 

(AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul SituaŃiilor de 
UrgenŃă) 

• Domnul Sorin Maxim, Director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest (Organism Intermediar pentru POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest). 
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AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul SituaŃiilor de UrgenŃă 
(ADI VEST), solicitantul de finanŃare pentru acest proiect, este rezultat al colaborării dintre 
cele patru consilii judeŃene din Regiunea Vest. Proiectul ADIVEST acoperă aproximativ 
întreaga alocare financiară a domeniului de intervenŃie 3.3 „ÎmbunătăŃirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”. Beneficiarii 
direcŃi ai proiectului sunt Inspectoratele JudeŃene pentru SituaŃii de UrgenŃă Timiş, 
Caraş-Severin, Hunedoara, Arad şi baza regională din Regiunea Vest. 
 
Valoarea totală a proiectului ADI VEST este de 49.721.769,92 lei dintre care, 40.178.039,93 
lei reprezintă valoarea solicitată pentru realizarea proiectului, adică valoarea finanŃării 
nerambursabile.  
 
Obiectivul proiectului vizează îmbunătăŃirea capacităŃii de răspuns în situaŃii de urgenŃă 
şi creşterea gradului de siguranŃă a populaŃiei, dezvoltarea bazei operaŃionale regionale 
şi îmbunătăŃirea bazelor judeŃene existente. Astfel, prin implementarea proiectului se 
urmăreşte reducerea timpului de răspuns al unităŃilor mobile de intervenŃie la locul 
accidentelor/ dezastrului până la 28 de minute în mediul rural şi 13 minute în mediul 
urban şi  diversificarea tipurilor de intervenŃii de descarcerare. 
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3.2. ŞedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat, în data de 22 aprilie 
2010, începând cu ora 11.00, în Sala Verde a Consiliului JudeŃean Timiş, şedinŃa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest). ŞedinŃa s-a desfăşurat în 
prezenŃa membrilor CDR Vest şi a reprezentanŃilor ADR Vest.  
 
În cadrul şedinŃei CDR Vest au fost discutate următoarele puncte pe ordinea de zi:  
 

1. Informare privind:  
• stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea 

Vest (POR);  
• situaŃia înregistrată la nivelul Regiunii Vest privind domeniul major de intervenŃie 

4.2 al POR „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităŃi”;  

• proiectele care sunt nominalizate în cadrul listei de rezervă, în vederea obŃinerii 
finanŃării în cadrul POR. 

 

2. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru anul 2009.  
 

3. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru anul 2009.  
 

4. Hotărâre privind aprobarea situaŃiilor financiare anuale (bilanŃ) ale ADR Vest, întocmite 
pentru anul 2009.  
 

5. Informare privind concluziile raportului de audit privind „Evaluarea activităŃii de audit 
intern desfăşurată la nivelul Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest”, întocmit de 
DirecŃia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
precum şi aprobarea măsurilor rezultate în urma recomandărilor.  
 

6. Informare asupra:  
• proiectelor internaŃionale derulate de către ADR Vest: Interreg IVC -PROSESC şi 

FRESH;  
• evenimentelor internaŃionale găzduite de către ADR Vest: vizita delegaŃiei Regiunii 

Anatolia de Est – Turcia în Regiunea Vest, atelier internaŃional în cadrul proiectului 
PROSESC (17 – 18 mai 2010), şi seminar internaŃional în cadrul proiectului FRESH (8 
– 9 iunie 2010);  
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• portofoliului regional de hărŃi al Regiunii Vest. 
 

7. Hotărâre privind avizarea acordurilor de parteneriat în care este implicată AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest: avizarea protocolului de parteneriat privind realizarea 
activităŃilor în cadrul campaniei de informare "Euroinfo Fonduri" 2010, încheiat între ADR 
Vest şi InstituŃia Prefectului JudeŃul Caraş - Severin.  
 

8. Diverse.   
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3.3. Proiect finalizat pentru infrastructura de drumuri în cadrul POR 2007 – 2013 pentru 
Regiunea Vest 

 

Centura de sud a oraşului Ineu reprezintă primul drum din Regiunea Vest realizat prin 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013.  
 
La ceremonia de inaugurare a drumului, care a avut loc în data de 26 aprilie 2010, au 
participat: 

• doamna Elena Udrea – Ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, minister care 
îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru POR 2007 - 2013, 

• domnul Nicolae IoŃcu - Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad,  
• domnul Nicolae Gheorghe Mehelean - Primar al oraşului Ineu, beneficiar în cadrul 

proiectului 
• domnul Sorin Maxim – Director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 

Vest, Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest. 

• domna Miruna Vitcu – Director DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare 
 
Proiectul a vizat dezvoltarea durabilă a oraşului Ineu, prin extinderea infrastructurii de 
transport şi creşterea accesibilităŃii centrului urban. Astfel, proiectul contribuie la preluarea 
fluxurilor ce tranzitează oraşul şi la eliminarea blocajelor rutiere, reducând timpul de 
transport şi facilitând accesul către zonele rezidenŃiale şi turistice, prin asigurarea legăturii 
dintre DJ 792 şi DN 79A. Prin extinderea infrastructurii de transport s-a asigurat creşterea 
accesibilităŃii oraşului Ineu. 
   
Prin acest proiect, oraşul Ineu a crescut lungimea de drumuri modernizate cu 4,1 kilometri 
şi contribuie la reducerea numărului de autovehicule care tranzitează oraşul, precum şi a 
poluării din oraş.   
 
Proiectul a obŃinut finanŃare în cadrul axei prioritare 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale”, domeniul major de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi 
modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/reabilitarea 
şoselelor de centură” din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 16.949.545 lei dintre care, 13.743.960 lei reprezintă 
valoarea finanŃării nerambursabile.  
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3.4. Vizita delegaŃiei din Regiunea Anatolia de Est 

 
În perioada 24 - 25 mai 2010 un grup de 14 reprezentanŃi din Regiunea Anatolia de Est – 
Turcia s-a  aflat în vizită în Regiunea Vest. Grupul reprezentanŃilor Regiunii Anatolia de Est 
a fost alcătuit din guvernatori ai provinciilor din regiune, primari ai oraşelor importante, 
preşedinŃi ai camerelor de comerŃ, reprezentanŃi ai agenŃiei pentru dezvoltare regională.   
 
ADR Vest a primit solicitarea organizării acestei vizite din partea AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Anatolia de Est care a fost creată în 22 noiembrie 2008 şi operează în 
provinciile Bitlis, Hakkari, Muş şi Van.  
 
În cadrul acestei vizite s-a avut în vedere transferarea unor bune practice la nivelul 
funcŃionării agenŃiei pentru dezvoltare regională, precum şi prezentarea câtorva proiecte 
implementate în judeŃul Timiş.  
 

Astfel, marŃi 25 mai 2010, Regiunea Vest (România) a semnat un protocol de colaborare cu 
Regiunea Anatolia de Est (Turcia). Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Consiliului 
JudeŃean Timiş, protocolul avându-i ca semnatari pe domnul Constantin Ostaficiuc în 
calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Sorin 
Maxim, în calitate de director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest şi, din 
partea regiunii turce, pe domnul Nurettin Yilmaz, Preşedintele Regiunii Anatolia de Est  şi 
pe domnul Emin Yaşar Demirci, Secretar general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Anatolia 
de Est.  
 
Prin acest protocol de colaborare, cele două regiuni îşi propun să colaboreze la 
dezvoltarea de proiecte şi programe internaŃionale, organizarea de vizite de studiu în 
vederea transferului de bune practici şi cunoştinŃe, precum şi pentru asigurarea 
schimbului de experienŃă dintre cele două părŃi.  
 
De asemenea, delegaŃia din Turcia a vizitat, alături de reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, proiecte de succes implementate în Regiunea Vest prin 
intermediul fondurilor nerambursabile de preaderare – programul Phare – gestionate de 
ADR Vest.  
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3.5. ConferinŃă internaŃională în cadrul proiectului FRESH 

 
În cadrul proiectului FRESH (Promovarea modelelor de dezvoltare economică sustenabilă 
la nivel regional), proiect finanŃat prin programul INTERREG IV C şi în cadrul căruia ADR 
Vest este partener au fost organizate, în perioada 8 - 9 iunie, două sesiuni de lucru la sediul 
ADR Vest şi un seminar cu tema „Politici şi bune practici privind sustenabilitatea în 
sectorul construcŃiilor la nivel european” desfăşurat în Sala  Senatului UniversităŃii 
Politehnica din Timişoara.  
 
Astfel, s-a facilitat stabilirea de conexiuni între Regiunea Vest şi alte regiuni ale Uniunii 
Europene, precum şi realizarea unui schimb de bune practici în domeniul 
sustenabilităŃii construcŃiilor – construcŃii care respectă şi protejează mediul înconjurător 
atât prin design, cât şi prin utilităŃile cu care sunt dotate.  
 
În cadrul seminarului internaŃional cu tema „Politici şi bune practici privind 

sustenabilitatea în sectorul construcŃiilor la nivel european” au fost susŃinute prezentări 
de către experŃi în domeniul inovării şi sustenabilităŃii în construcŃii – reprezentanŃi ai 
GREENOVATE & Logotech Grecia -, domnul George Strogylopoulos şi domnul Nikos 
Maroulis. De asemenea, au fost prezenŃi experŃi în domeniul clădirilor sustenabile şi 
profitabile ai organizaŃiei non-guvernamentale Consiliul Român pentru Clădiri Verzi – 
domnul Steven Borncamp, Director general, şi doamna Anca Bieru, Director Afaceri 
Publice. 
 
La acest seminar au participat domnul Sorin Maxim, director general al AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, domnişoara Raluca Cibu-Buzac, director al DirecŃiei Politici 
Regionale şi InternaŃionalizare din cadrul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
experŃi internaŃionali în domeniul construcŃiilor sustenabile şi eco-inovării, precum şi 
reprezentanŃi ai partenerilor din proiectul în cadrul căruia este organizat seminarul.  
 
Proiectul FRESH urmăreşte integrarea componentei „eco” în documentele strategice 
regionale, precum şi crearea de instrumente regionale care favorizează atât creşterea 
economică cât şi protejarea mediului înconjurător.   
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Implementarea Programului OperaŃional Regional  

2007 – 2013 în Regiunea Vest 
 

4.1. Stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte 
programe operaŃionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi 
este finanŃat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul OperaŃional Regional 
urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate teritorial şi 
durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, 
prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea condiŃiilor 
infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 
 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 operează  în toate cele opt regiuni de 
dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.  
 

Pentru finanŃarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate 
aproximativ 4,178 miliarde Euro.  
 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 432,07 
milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate 
finanŃării POR. Domeniile majore de intervenŃie ale POR gestionate de ADR Vest 
în calitate de organism intermediar însumează 416,52 milioane euro. Această 
valoare include contribuŃia Uniunii Europene şi cofinanŃarea din sursele publice 
naŃionale.  
 

Este important de menŃionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol 
orientativ, astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcŃie de 
capacitatea de absorbŃie de care vor da dovadă. 
 

Programul OperaŃional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  
• Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere;  
• Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 
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• Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;  
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  
• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  
• Axa prioritară 6: AsistenŃă tehnică. 

 

Managementul, gestionarea şi implementarea Programului OperaŃional Regional 
2007- 2013 revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care este 
desemnat Autoritate de Management pentru acest program. Cele opt AgenŃii  pentru 
Dezvoltare Regională sunt desemnate Organisme Intermediare pentru 
implementarea Programului OperaŃional Regional. Organismele Intermediare au 
responsabilitatea îndeplinirii atribuŃiilor delegate de către Autoritatea de 
Management, conform unui acord cadru semnat cu AM POR. 
 

În funcŃie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanŃi de 
fonduri în cadrul Programului OperaŃional Regional: 

• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale şi centrale; 
• Furnizori de servicii sociale; 
• UniversităŃile de stat; 
• InstituŃii de formare profesională a adulŃilor din sistemul public şi privat; 
• OrganizaŃiile neguvernamentale (ONG-uri); 
• Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi 

microîntreprinderi. 
• InstituŃii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate 

publică; 
 

Implementarea Programului OperaŃional Regional ar trebui să conducă la 
diminuarea disparităŃilor interregionale, precum şi a disparităŃilor din interiorul 
regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar 
în cadrul oraşelor, între zonele atractive  investitori şi cele neatractive, printr-o mai 
bună utilizare a sinergiilor regionale. 
 

* * * 
 

La sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, au fost depuse până în data de 
17 august 2010, 615 proiecte, în vederea solicitării de finanŃare nerambursabilă prin 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013).  
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Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 
milioane euro. 
 

Până în acest moment, au fost contractate 67 proiecte, valoarea finanŃării 
nerambursabile a acestora fiind de aproximativ 147 milioane de euro, iar 423 
proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare, având o 
valoare a finanŃării nerambursabile solicitate de aproximativ 648 milioane euro. 
 
 

  
 

“Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al 
Municipiului Arad” 

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ-
Teritorială Municipiul Arad 

 

“Dotarea cu utilaje a unei firme de 
prelucrări mecanice, Bocşa, JudeŃ Caraş-

Severin” 
 

Beneficiar: S.C. Centrul de Prelucrări 
Mecanice Bocşa S.R.L. 

 
 
 

În funcŃie de axa prioritară şi de domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost 
depuse proiectele, situaŃia centralizatoare a acestora este următoarea: 
 
 
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  
 

� Domeniul de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- 
subdomeniul „Centre urbane”  

 
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenŃie este 
de:  42,29 milioane euro. 
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În cadrul cererii deschise de proiecte pentru subdomeniul ”Centre urbane” cu 
termen limită 31 martie 2009, au fost depuse la ADR Vest un număr de 10 Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, însoŃite de proiectele aferente. 
 
Această cerere deschisă a fost adresată centrelor urbane din Regiunea Vest, respectiv 
oraşelor /municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu excepŃia polilor de creştere 
(Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaŃi prin HG 
nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   
 
SituaŃia proiectelor depuse în cadrul cererii deschise de proiecte este următoarea: 

• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, 
cu o valoare nerambursabilă  de 75,16 milioane euro 

• Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanŃare 

• În evaluare/precontractare: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte 
individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 67,44 milioane euro 

• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă  de 7,72 milioane euro 

• Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009.  
 
Alocarea financiară este depăşită cu 59,47%. 
 
 

� Domeniul de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”-  
subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”  

 
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenŃie este 
de:  28,19 milioane euro. 
 
Acest subdomeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de municipiile Arad şi 
Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană pentru Regiunea Vest prin HG nr. 
998/2008.   

 
În data de 11 ianuarie 2010 a fost depus ”Planul integrat de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Arad”, de către Municipiul Arad. Planul integrat de Dezvoltare 
Urbană a Municipiului Arad conŃine 7 proiecte individuale, cu o valoare a finanŃării 
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nerambursabile de 14,48 milioane euro din care au fost depuse până în prezent 6 
proiecte, cu o valoare a finanŃării nerambursabile de 14,37 milioane euro. Planul 
integrat a fost declarat admis etapa de verificare a admisibilităŃii. Cele 6 proiecte 
individuale depuse în cadrul Planului integrat sunt în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară. 

 
În data de 30 martie 2010 a fost depus ”Planul integrat de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Deva”, de către Municipiul Deva. Planul integrat de Dezvoltare 
Urbană a Municipiului Deva conŃine 5 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă de 13,87 milioane euro, din care au fost depuse 2 proiecte cu o 
valoare a finanŃării nerambursabile de 2,83 milioane euro. Planul integrat a fost 
declarat admis etapa de verificare a admisibilităŃii. Cele 2 proiecte individuale 
depuse se află în etapa de verificare a conformităŃii administrative şi eligibilităŃii la 
ADR Vest. 
 

 
� Domeniul de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană” - 

subdomeniul „Poli de creştere”  
 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenŃie este 
de:  70,49 milioane euro. 
 
Acest subdomeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de municipiul Timişoara, 
desemnat pol de creştere în Regiunea Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
998/2008. 

 
În data de 9 decembrie 2009, AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară, alcătuită prin 
asocierea Municipiului Timişoara, Consiliul JudeŃean Timiş şi a 14 comune timişene a 
depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Timişoara. 
Valoarea finanŃării nerambursabile solicitate prin POR 2007-2013 a proiectelor din 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Timişoara este de 
aproximativ 70,49 milioane euro. 
 
În prezent, Planul a fost declarat admis in etapa de verificare a admisibilităŃii şi a fost 
avizat împreună cu Lista de proiecte aferentă, în cadrul Comitetului de Management 
si Coordonare a Instrumentelor Structurale.  



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

70,4970,49

14,0914,37 14,09
2,83

42,29

67,44

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Timişoara*  Arad** Deva*** Centre urbane

SituaŃia proiectelor pe DMI 1.1 - Dezvoltare urbană
(milioane euro)

Alocat Depus

159,47%

* În cadrul PIDU al Polului de creştere Timişoara, urmează să fie depuse proiecte cu o valoare nerambursabilă de 70,49 mil. Euro

** În cadrul PIDU Arad urmează să fie depus încă un proiect cu o valoare nerambursabilă de 0,11 mil. Euro

*** În cadrul PIDU Deva, urmează să mai fie depuse 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 11,04 mil. Euro .

0,11

   11,04

 
 

 
Axa Prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport 
 

� Domeniul de intervenŃie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de 
drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia /reabilitarea şoselelor 
de centură”  

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest este de: 
88,84 milioane euro. 
 
SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 

• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 342 milioane euro 

• Contractate: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 100,63 milioane 
euro pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare 
de 23, 30 milioane euro 

• Precontractare:  1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 11,15 milioane 
euro 
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• Evaluare: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 78,01 milioane euro 

• Rezerve: 19 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 96,76 milioane euro 

• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 55,45 milioane euro. 
 
Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 31.08.2009. FinanŃarea 
nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 222,55% alocarea 
regională. 
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Axa Prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale 
 

� Domeniul de intervenŃie 3.1: „Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”  

 
Alocare financiară pentru acest domeniu de intervenŃie pentru Regiunea Vest este 
de: 17,59 milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 

• Total depuse: 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 33,49 milioane 
euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 1,03 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de    
0, 43 milioane euro 

• Precontractare:  5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 4,8 milioane euro 

• Evaluare: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 25,18 milioane euro 

• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 2,48 milioane euro. 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

Alocarea financiară a fost depăşită cu 76,29%, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii AM POR a instrucŃiunii de suspendare. 
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� Domeniul de intervenŃie 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  
 
Alocare financiară pentru acest domeniu de intervenŃie pentru Regiunea Vest este 
de: 10,08 milioane euro. 
 
SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 
 

• Total depuse: 37 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,44 milioane 
euro 

• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 1,59 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de    
0, 41 milioane euro 

• Precontractare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,35 milioane euro 

• Evaluare: 16 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 9,88 milioane euro 

• Respinse: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 7,62 milioane euro.  

 
Alocarea financiară a fost depăşită cu 47,02%, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii AM POR a instrucŃiunii de suspendare. 
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� Domeniul de intervenŃie 3.3: „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”  

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie pentru Regiunea Vest este 
de:  10,08 milioane euro.  
 
Pe acest domeniu de intervenŃie s-a depus un singur proiect, de către AsociaŃia de 
dezvoltare intercomunitară pentru managementul situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest) - 
”AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii 
sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi pentru acordarea asistenŃei 
medicale de urgenŃă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”. Proiectul are o 
valoare nerambursabilă de 9,65 milioane euro şi a fost contractat, fiind plătite cereri 
de prefinanŃare/rambursare în valoare de 2,95 milioane euro.  
 
Suma rămasă disponibilă: 0,43 milioane euro. 
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� Domeniul de intervenŃie 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă”  

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie pentru Regiunea Vest este 
de: 28,87 milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 
 

• Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 150,63 milioane 
euro 

• Contractate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,03 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de 
0,87 milioane euro 

• Precontractare:  12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 20,97 milioane 
euro 

• Rezerve: 40 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 95,54 milioane euro 

• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 26,09 milioane euro. 

 
Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 26.11.2009. FinanŃarea 
nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 331,38% alocarea 
regională. 
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Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  

 

� Domeniul de intervenŃie 4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanŃă regională şi locală” 

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest este de: 
27,81 milioane euro. 
 
SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 
 

• Total depuse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 41,03 milioane euro 

• Precontractare:  2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,94 milioane euro 

• Evaluare: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 17,36 milioane euro 

• Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 14,73 milioane euro. 

 
Suma rămasă disponibilă: 1,51 milioane euro 
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� Domeniul de intervenŃie 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi” 

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest este de:  
23,85 milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,11 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 24,11  
milioane euro. 

 
Alocarea financiară a fost depăşită cu 1,09 %, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii AM POR a instrucŃiunii de suspendare. 
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� Domeniul de intervenŃie 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  
 

Prima cerere de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în data 
de 13 martie 2008.  
 
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 20,69 
milioane Euro. Alocarea financiară pentru primul apel  de proiecte cu termen 
limită 16 iunie 2008 a fost de 4,08 milioane  euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie, în cadrul primului 
apel de proiecte este următoarea: 

• Total depuse: 79 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,71 milioane euro 

• Contractate: 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 3,44 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de 
1,82 milioane euro. Din cele 39 de proiecte contractate, 12 proiecte in valoare 
de 0,93 milioane de euro au fost reziliate la cererea beneficiarilor. 

• Respinse/retrase: 40 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 3,27 milioane 
euro. 

 
 
În data de 23 noiembrie 2009 a fost lansată, de către AMPOR, o nouă cerere de 
proiecte cu depunere continuă pe acest domeniu de intervenŃie. Pentru acest apel de 
proiecte a fost alocată suma de 17,37 milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie, în cadrul acestui apel 
de proiecte este următoarea: 

• Total depuse: 265 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 39,35 milioane 
euro 

• Precontractare: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,68 milioane 
euro 

• Evaluare: 239 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 35,81 milioane euro 

• Respinse: 15 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 1,86 milioane euro.  
 
Alocarea financiară a fost depăşită cu 115,83% 
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Domeniul de intervenŃie va fi închis începând cu data de 27 august 2010, ora 12:00, 
conform instrucŃiunii AM POR, ce prevede suspendarea depunerii de cereri de 
finanŃare pentru această componentă. 
 
De asemenea, verificarea preliminară a cererilor de finanŃare depuse în perioada 9 - 
27 august 2010 se suspendă. Proiectele depuse la sediul ADR Vest, începând cu data 
de 9 august 2010 până în data de 27 august 2010, vor intra pe lista cu proiecte în 
rezervă. Proiectele aflate în rezervă vor putea fi finanŃate în condiŃiile în care se 
disponibilizează sume în cadrul acestui domeniu major de intervenŃie, în Regiunea 
Vest. 
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Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 
 

� Domeniul de intervenŃie 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea  /modernizarea infrastructurilor 
conexe”  

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest este de: 
23,85   milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 

• Total depuse: 15 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 63,29 milioane 
euro 

• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 16,82 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de 
1,64 milioane euro 

• Evaluare: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 10,69 milioane euro 

• Precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 8,09 milioane euro 
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• Respinse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 27,69 milioane euro. 
 
Alocarea financiară a fost depăşită cu 49,27 %, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii AM POR a instrucŃiunii de suspendare. 
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� Domeniul de intervenŃie 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităŃii serviciilor turistice”  

 
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenŃie în Regiunea Vest este de: 
23,89   milioane euro. 
 

SituaŃia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenŃie este 
următoarea: 

• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 94,78 milioane 
euro 

• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,32 milioane euro 
pentru care au fost plătite cereri de prefinanŃare/rambursare în valoare de 
1,33 milioane euro 

• Evaluare: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,99 milioane euro 

• Precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 11,33 milioane euro 

• Respinse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 49,14 milioane euro.  
 
Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 19.05.2010. FinanŃarea 
nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 91,04 % alocarea 
regională. 
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* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucŃiunilor AMPOR,  la cursul 

1 euro = 4,1646 lei  

 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

 
 

 
 

“Reabilitare drum judeŃean DJ 592, Buziaş – 
Lugoj, km 25+000-54+200, L= 29,2 km” 

 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Timiş 

 

“Campus Universitar de Vară” 
 

Beneficiar: Universitatea "Eftimie Murgu" 

 
“AchiziŃie utilaj fabricare tub felxibil pentru 

instalaŃii electrice prin extrudare” 
 

Beneficiar: SC Prima Plus SRL 

 
“Reabilitarea şi modernizarea căminului 
pentru persoane vârstnice din Jimbolia” 

 

Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul Jimbolia 

si Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia, condus şi reprezentat de 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul 
Jimbolia 
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4.2. Monitorizarea şi raportarea la nivelul POR 2007 - 2013 

 
Activitatea de monitorizare şi raportare a POR reprezintă un proces de colectare, pe 
o anumită perioadă de timp, a datelor şi informaŃiilor fizice şi financiare legate de 
implementarea POR, prin care se asigură informaŃii corecte, necesare cunoaşterii 
stadiului implementării POR şi elaborării diferitelor tipuri de rapoarte de 
implementare, având ca scop: 
 

• evaluarea  progresului implementării POR;  
• îmbunătăŃirea implementării proiectelor/ programului; 
• fundamentarea viitoarelor decizii asupra proiectelor; 
• furnizarea datelor necesare evaluării programului; 
• asigurarea  conformităŃii cu regulamentele CE; 
• informarea CM POR, a Comisiei Europene, a publicului larg. 

 
Aceste Rapoarte fundamentează deciziile strategice ale AMPOR şi CMPOR, pe 
parcursul implementării POR.  
 
La nivelul ADR Vest, în calitate de OI POR, activităŃile referitoare la monitorizare şi 
raportare de program a POR 2007-2013 pentru Regiunea Vest se realizează în cadrul 
Biroului Suport Implementare, din cadrul DirecŃiei Suport Implementare (DSI). 
 
Sistemul Monitorizării de program a POR la nivelul ADR Vest constă în: 

 
A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la: 
 

• stadiul evaluării şi selecŃiei proiectelor în regiune 
• progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor 
• plăŃile efectuate beneficiarilor 
• problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi 

soluŃii propuse pentru remedierea acestora.  
• măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.  
• informaŃii privind respectarea reglementărilor comunitare în domeniul 

implementării fondurilor structurale 
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Toate aceste informaŃii sunt furnizate periodic, Biroului Suport Implementare, la 
termene şi în formatele stabilite de comun acord cu DirecŃia Implementare POR 
(DIPOR) din cadrul ADR Vest, implicată în managementul POR. 
 
B. Centralizarea pe operaŃiuni, domenii majore de intervenŃie şi axe prioritare a 
datelor necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  
 
C. Analiza şi interpretarea datelor şi realizarea de analize cantitative şi calitative 
privind stadiul implementării POR, necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  
În cadrul procesului de monitorizare POR, la nivelul DSI se realizează: 
 

• baze de date interne care au ca scop urmărirea stadiului implementării POR 
în cadrul Regiunii Vest 

• rapoarte transmise AMPOR 
• analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013 

la nivelul Regiunii Vest 
 

a) Bazele de date interne 
 

În vederea monitorizării procesului de evaluare şi selecŃie, fiecare expert 
implicat in procesul de evaluare şi selecŃie, completează în mod continuu, o 
bază de date referitoare la stadiul verificării conformităŃii administrative şi 
eligibilităŃii, a evaluării tehnico-financiare, a verificării conformităŃii 
proiectului tehnic, a contractării, pentru proiectele pentru care este 
responsabil. 

 
InformaŃiile din cadrul acestor baze de date se centralizează  de către Biroul 
Suport Implementare în cadrul Bazei de Date a Procesului de Evaluare. Pe 
baza Bazei de Date a Procesului de Evaluare se completează Raportul de 
Progres săptămânal şi lunar al procesului de evaluare şi selecŃie pentru 
proiectele depuse în cadrul POR 2007-2013 în Regiunea Vest. 

 
b) Rapoarte realizate de Biroul DSI în procesul de monitorizare POR şi 

transmise AMPOR 
 
ADR Vest, prin Biroul Suport Implementare, elaborează în scopul 
monitorizării procesului de evaluare şi selecŃie a POR, următoarele 
documente: 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

 

• Rapoartele  de Progres săptămânale  
• Rapoartele  de Progres lunare 
• ContribuŃie la elaborarea Rapoartelor de Implementare POR  

 
De asemenea, se transmit săptămânal către AMPOR rapoartele de progres ale 
procesului de evaluare şi selecŃie în format electronic, pe e-mail, împreună cu 
Calendarul vizitelor la faŃa locului. 

 
c) Analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-

2013 la nivelul Regiunii Vest 
 

În vederea monitorizării eficiente a stadiului implementării POR în cadrul 
Regiunii Vest, la nivelul DSI se realizează, pe lângă tipurile de rapoarte 
menŃionate anterior, o serie de alte analize interne periodice. 

 
1. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse (în 

ordinea depunerii acestora, pe fiecare domeniu de intervenŃie, bugetul 
acestora (valoare totală, sumă solicitată, cheltuieli eligibile şi cheltuieli 
neeligibile) în lei şi euro, precum şi stadiul de evaluare şi selecŃie în care 
se află proiectele, pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 
2. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse pe 

domenii de intervenŃie şi pe stadiu de evaluare, pe total regiune şi se 
calculează soldul pe fiecare domeniu de intervenŃie, în funcŃie de alocarea 
financiară totală pentru domeniul de intervenŃie respectiv. 

 
3. Pe baza informaŃiilor de la punctul 1 şi 2 se centralizează numărul, 

valoarea totală, suma solicitată a proiectelor depuse, acceptate şi respinse 
pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 
4. Pentru fiecare Domeniu Major de IntervenŃie se realizează următoarele 

tipuri de analize: 
• O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe 

fiecare judeŃ, 
• O centralizare a valorii finanŃării nerambursabile pentru 

proiectele aflate în curs de evaluare/precontractare şi 
contractate, raportată la alocarea financiară totală pentru 
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respectivul DMI în Regiunea Vest, pe fiecare judeŃ, 
• Analize grafice pornind de la centralizările de mai sus. 
 

5. Pentru fiecare judeŃ al Regiunii Vest se realizează următoarele tipuri de 
analize: 

• ComparaŃii între valoarea fondurilor alocate pe fiecare judeŃ, pe 
total şi pe fiecare domeniu major de intervenŃie şi suma finanŃării 
nerambursabile a proiectelor depuse şi aflate în curs de 
evaluare/precontractare şi contractate. 

 
6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între 

alocarea financiară pe ani şi suma finanŃării nerambursabile a proiectelor 
depuse şi în curs de evaluare. 

 
7. Se realizează o analiză globală între fondurile alocate Regiunii Vest, pe 

fiecare Domeniu Major de IntervenŃie şi judeŃ, comparativ cu suma 
solicitată prin proiecte şi se va calcula soldul pe fiecare DMI pe regiune şi 
pe fiecare judeŃ. 

 
8. Se realizează şi actualizează săptămânal, o situaŃie a proiectelor depuse, în 

funcŃie de stadiul în care se află (evaluare / precontractuală / contractate / 
respinse), precum şi a fondurilor rămase disponibile pe fiecare axa 
prioritară, în funcŃie de alocarea financiară pe fiecare domeniu de 
intervenŃie, care se postează pe site-ul www.adrvest.ro, la secŃiunea POR 
2007-2013.  

 
9. Se întocmeşte şi se actualizează o listă cu toate proiectele depuse la sediul 

ADR Vest pe POR 2007-2013, pe domenii de intervenŃie, în care se 
precizează titlul proiectului, solicitantul, judeŃul şi stadiul de evaluare al 
proiectului, care se postează pe site-ul www.adrvest.ro, la secŃiunea POR 
2007-2013. 

  
 
4.3.  Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest 

 
În perioada ianuarie - iunie 2010 s-a păstrat legătura cu reprezentanŃii autorităŃilor 
publice locale din Regiunea Vest pentru actualizarea informaŃiilor cuprinse în 
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portofoliul de proiecte al Regiunii Vest, precum şi cu potenŃialii solicitanŃi de 
finanŃare implicaŃi în elaborarea unor proiecte în cadrul Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013, incluşi în portofoliul de proiecte în urma vizitei la birourile de 
helpdesk din Regiunea Vest. În acest context, portofoliul de proiecte al Regiunii Vest 
a fost actualizat săptămânal. 
 
Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest însumează un număr de 73 proiecte, având o 
valoare de aproximativ 113 milioane euro. 
 
 
4.4. Sistemul Unic de Management al InformaŃiei (SMIS-CNSR) 

 
Sistemul Unic de Management al InformaŃiei  (SMIS-CSNR) este un sistem 
informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în 
colaborare cu toate structurile utilizatoare, ce permite monitorizarea proiectelor 
finanŃate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, din momentul depunerii acestora 
până la rambursarea cheltuielilor către Beneficiari (necesare managementului 
financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul 
obiectivului convergenŃă).  
 
SMIS este utilizat de toate instituŃiile implicate în gestionarea programelor 
operaŃionale finanŃate din Instrumentele Structurale: 43 de institutii (7 AutorităŃi de 
Management, 32 de organisme intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, 
Autoritatea de Audit, ACIS şi DLAF). Sistemul este folosit de personalul din aceste 
instituŃii, care, în funcŃie de rol şi de competenŃe, fie introduce date, fie le validează, 
fie doar vizualizează informaŃii şi generează rapoarte şi situaŃii pe baza datelor 
tehnice şi financiare colectate.  
 
Datele sunt introduse şi actualizate în sistem pe toată durata de desfăşurare a unui 
proiect, şi anume: 
 

• înregistrarea cererilor de finanŃare  
• înregistrarea rezultatelor verificării conformităŃii administrative şi 

eligibilităŃii 
• înregistrarea rezultatelor evaluării tehnice şi financiare 
• înregistrarea rezultatelor verificării proiectului tehnic 
• înregistrarea deciziei de aprobare/ respingere a proiectului  
• înregistrarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres 
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• înregistrarea contractelor dintre Beneficiar şi Contractor 
• monitorizarea tehnică a proiectului 
• monitorizarea financiară a proiectului 
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Polul de Creştere Timişoara 

 
5.1. Constituirea Biroului Pol de Creştere 

 
Municipiul Timişoara a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 998/2008 şi 
Hotărârea de Guvern nr. 1149/2008 ca pol de creştere, în care se realizează cu 
prioritate investiŃii din programele cu finanŃare comunitară şi naŃională. În acest 
context, Timişoara are alocată suma de 70,49 milioane euro în cadrul Axei Prioritare 
1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a Programului 
OperaŃional Regional 2007 -2013.  
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, polul de creştere Timişoara cuprinde 
un centru urban (Municipiul Timişoara) şi arealul său de influenŃă, respectiv 14 unităŃi 

administrativ-teritoriale rurale (Becicherecu Mic, BucovăŃ, Dudeştii Noi, DumbrăviŃa, 
Ghiroda, Giarmata, Giroc, MoşniŃa Nouă, OrŃişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, 
Sînmihaiu Român, Şag), având în componenŃa lor 35 de sate, din care 14 îndeplinesc 
funcŃia de reşedinŃă de comună, cu o medie de 2,5 sate pe comună, la care se adaugă 
Consiliul JudeŃean Timiş.  
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În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1513/2008, se desemnează pentru fiecare 
pol de creştere un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi 
implementării planului integrat de dezvoltare a polului de creştere şi a proiectelor 
incluse în plan, coordonator care îşi va desfăşura activitatea în cadrul ADR din 
regiunea de dezvoltare în care este localizat polul. 
 
În conformitate cu Protocolul Tripartit nr. 38378/92148/28, dintre Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, Ministerul FinanŃelor Publice şi AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest, ADR Vest are rolul de a sprijini elaborarea si 
implementarea planului integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara, 
inclusiv prin angajarea în cadrul structurii sale a coordonatorului de pol de creştere, 
precum şi a personalului de sprijin al acestuia; totodată, asigură condiŃiile adecvate 
pentru desfăşurarea activităŃii coordonatorului de pol şi a personalului de sprijin al 
acestuia. 
 
În acest sens, ADR Vest a creat în cadrul structurii sale un Birou Pol de Creştere, sub 
directa coordonare a Directorului General al ADR Vest, format din Coordonatorul de 
Pol şi personalul de sprijin al acestuia. Această modificare a structurii ADR Vest a 
fost aprobată în cadrul şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regională din 
Regiunea Vest din data de 22 august 2009, şi este formalizată în cadrul hotărârii nr. 
14 din 2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în conformitate cu 
organigrama multianuală actualizată a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest pentru perioada 2008 – 2010. 
 
 
5.2. Depunerea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare Pol de Creştere 
Timişoara 

 
Programul OperaŃional Regional 2007-2013 prin axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere finanŃează planuri 
integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung pentru polii de creştere, 
reprezentaŃi de şapte mari centre urbane (Iaşi, ConstanŃa, Ploieşti, Craiova, 
Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenŃă ale acestora. 
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În cazul polilor de creştere, Planul Integrat de Dezvoltare este un document de 
planificare comprehensivă a dezvoltării polului de creştere -  care conŃine strategia de 
dezvoltare pe termen lung a acestuia -  al cărui scop îl constituie asigurarea creşterii 
economice şi crearea  de locuri de muncă, plan care se implementează prin proiectele 
individuale identificate în planul de acŃiune.  
 
Scurt istoric al depunerii şi evaluării Planului Integrat de Dezvoltare (PID) Pol de 
creştere Timişoara 
 

• 9 decembrie 2009, a fost depus la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Planul integrat de dezvoltare pentru polul de creştere Timişoara.  

 

• 14 decembrie 2009 AMPOR a transmis acest document către AM-uri, prin 
poştă cu termen de transmitere a comentariilor / observaŃiilor pe 05.02.2010.  

 

• 31 martie 2010 are loc verificarea admisibilităŃii planului integrat de 
dezvoltare, documentul fiind declarat admisibil, atât de expertul ADR Vest, 
cât şi de expertul urbanist independent desemnat de MDRT. 

 

• 17 mai 2010 PID Pol de creştere Timişoara a fost avizat de Comitetul de 
Management şi Coordonare a Instrumentelor structurale. 

 

• 8 iunie 2010 a fost actualizat PID Pol de creştere Timişoara şi postat pe site-ul 
Municipiului Timişoara www.primariatm.ro. 

 
 
5.3. Proiectele încluse în PID Pol de Creştere Timişoara 

 
Planul Integrat de Dezvoltare Pol de Creştere Timişoara conŃine un număr de 64 de 
proiecte prioritare. Proiectele pot fi împărŃite în 2 mari categorii: 31 de proiecte care 
urmează a fi finanŃate în cadrul POR Axa 1 şi 33 de proiecte care sunt / pot fi 
finanŃate în cadrul altor programe şi instrumente financiare europene.  
 
Proiectele incluse în POR Axa 1 au în vedere 3 domenii de finanŃare: 

• Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
• Dezvoltarea infrastructurii urbane; 
• Dezvoltarea infrastucturii sociale.  
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Cele 31 de proiecte care au indicată ca sursă de finanŃare POR 2007 - 2013 Axa 1 şi 
datele estimative de depunere sunt prezentate în continuare la nivelul celor 3 
domenii de finanŃare:   
 
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri – 5 proiecte  

• Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna DumbrăviŃa – 
Incubator de afaceri. Dată estimativă depunere: August 2010 

• Parc tehnologic pentru energie alternativă Timişoara. Dată estimativă 
depunere: Noiembrie 2010   

• Centru multifuncŃional pentru susŃinerea afacerilor Timişoara. Dată 
estimativă depunere: Noiembrie 2010   

• Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul TI&C. Dată 
estimativă depunere: Noiembrie 2010   

• Centru regional de competenŃe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
automotive. Dată estimativă depunere: Noiembrie 2010   

 
Dezvoltarea infrastructurii urbane – 13 proiecte     

• Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega 
Timişoara. Dată estimativă depunere: Iulie 2010.  

• Sistem de informare facil pentru cetăŃeni – panouri informative. Dată 
estimativă depunere: August 2010.        

• Trafic management şi supraveghere video. Dată estimativă depunere: 
Septembrie 2010. 

• Amenajare complex rutier zona Michelangelo. Dată estimativă depunere: 
Octombrie 2010. 

• Modernizare strada Cloşca şi extinere la 4 benzi pe sectorul bulevardul 
CetăŃii – strada Ovidiu Balea. Dată estimativă depunere: Octombrie 2010. 

• Reabilitare spaŃii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate). 
Dată estimativă depunere: Octombrie 2010. 

• Modernizarea Parcului Rozelor. Dată estimativă depunere: Octombrie 2010. 
• Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  strada Ştefan cel 

Mare din municipiul Timişoara. Dată estimativă depunere: Octombrie 2010. 
• Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între bulevardul Regele 

Carol şi Splaiul Tudor Vladimirescu. Dată estimativă depunere: Decembrie 
2010. 
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• Extindere reŃea troleibuz DumbrăviŃa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reŃelei de troleibuze Timişoara – DumbrăviŃa). Dată estimativă depunere: 
August 2011. 

• Extindere reŃea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reŃelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda). Dată estimativă depunere: August 
2011. 

• Modernizarea staŃiilor de transport public intermodal la nivelul polului de 
creştere Timişoara. Dată estimativă depunere:  August 2011. 

• Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între bulevardul Regele 
Carol şi Bulevardul 16 Decembrie 1989 Dată estimativă depunere: Decembrie 
2011. 

 
Dezvoltarea infrastructurii sociale – 6 proiecte    

• Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna DumbrăviŃa. Dată 
estimativă depunere: August 2010.  

• Reabilitare/modernizare locuinta protejata DINU. Data depunere: 
Noiembrie 2010. 

• Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor 
Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane 
fără adăpost, situat în Timişoara, str. Telegrafului nr.8, JudeŃul Timiş. Dată 
estimativă depunere: Octombrie 2011. 

• Reabilitarea si mansardarea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilităŃi 
Podul Lung. Dată estimativă depunere: Octombrie 2011. 

• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii Serviciului ProtecŃia 
Copilului şi Familiei. Dată estimativă depunere: Octombrie 2011. 

• Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 
criminalităŃii în municipiul Timişoara. Dată estimativă depunere: Aprilie 
2011. 

    
Proiecte incluse în lista de rezervă – 7 proiecte  

• Reabilitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice;  

• Extindere linie cale tramvai MoşniŃa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
liniei de tramvai Timişoara – Albina); 

• Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  strada Ioan 
Slavici, strada Polonă din municipiul Timişoara; 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

• Modul inel IV sector aleea CFR - Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu 
strada Demetriade; 

• Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara; 
• Modernizarea Parcului JustiŃiei; 
• Modernizarea Parcului Alpinet.  

 
În prezent, se lucrează la elaborarea primelor cereri de finanŃare care au ca termen de 
depunere luna august 2010. 
 
 
5.4. Modificarea Ghidului solicitantului 
 

Ghidul solicitantului reprezintă un îndrumar asupra procedurii de urmat pentru 
depunerea cererilor de finanŃare pentru proiectele individuale prin care se 
implementează Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creştere şi pentru care 
se solicită finanŃare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului OperaŃional Regional, 
de către localităŃile componente ale polilor de creştere desemnaŃi prin Hotărârea de 
Guvern nr. 998/2008 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
completarea corectă a cererilor de finanŃare pentru aceste proiecte individuale, în 
cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de 
intervenŃie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de 
creştere.  
 
Noul Ghid al solicitantului a fost aprobat în data de 23.06.2010 şi este disponibil pe 
site-ul www.inforegio.ro . 
 
 
5.5. FinanŃarea activităŃilor biroului pol de creştere 

 
În condiŃiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, a fost 
elaborată şi depusă o cerere de finanŃare în Programul OperaŃional de AsistenŃă 
Tehnică 2007-2013 pentru activitatea acestuia, în condiŃiile în care Programul 
OperaŃional AsistenŃă Tehnică are drept obiectiv asigurarea unui proces de 
implementare a instrumentelor structurale în România. 
 
Proiectul depus se subsumează domeniului major de intervenŃie 1.1, încadrându-se 
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în activitatea eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. 
Proiectul are ca scop coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de 
dezvoltare aferent polului de creştere Timişoara prin sprijinirea activităŃii 
coordonatorului de pol (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ADR Vest) şi a 
personalului de sprijin al acestuia.  
 
Proiectul a fost depus în luna ianuarie 2010, iar contractul de finanŃare între 
Ministerul FinanŃelor şi Economiei în calitate de Autoritate de Management a 
Programului OperaŃional AsistenŃă Tehnică şi ADR Vest, în calitate de beneficiar a 
fost semnat la 18 martie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 1.745.831,72 lei, 
dintre care 1.320.393,5 lei reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile a proiectului. 
Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.650.491,87 lei. 
 
În luna iunie 2010 a fost realizat un act adiŃional la contract şi în acelaşi timp a fost 
depusă prima cerere de rambursare.  
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Implementarea Programului PHARE în Regiunea 

Vest 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează programe de finanŃare 
nerambursabilă încă din anul 1998. Primul program de finanŃare structurală 
intermediat de ADR Vest în Regiunea Vest a fost Programul Phare 1998 
„Restructurarea industriala şi dezvoltarea resurselor umane”. Până în prezent, 
agenŃia a intermediat programe de finanŃare structurală de pre-aderare precum 
Phare 1998, Phare 2000, Phare 2001, Phare 2002, Phare 2003, Phare 2004, Phare 2005, 
Phare 2006. 

Majoritatea programelor au fost încheiate, în gestionarea ADR Vest rămânând în 
prezent doar programele: 

• Phare 2005 „Infrastructură regională de mari dimensiuni”; 

• Phare 2005 „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”;   

• Phare 2006 „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.  

Stadiul fiecăruia dintre cele trei programe aflate în derulare, sub administrarea 
regională a ADR Vest, este prezentat în rândurile de mai jos. 

 

6.1. Programul Phare 2005 CES – „Infrastructură locală şi regională” 

 
Programul Phare 2004 – 2006, componenta de Infrastructură regională, este un 
program multianual prin intermediul căruia sunt finanŃate proiecte care se 
încadrează în priorităŃile regionale identificate în Planul de Dezvoltare Regională şi 
în Planul NaŃional de Dezvoltare 2004 – 2006. 
 
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini Guvernul României în 
implementarea unei politici multianuale integrate de dezvoltare regională în 
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sectoarele prioritare, în vederea îmbunătăŃirii potenŃialului economic şi social 
autohton a celor 8 regiuni de dezvoltare, în concordanŃă cu Planul NaŃional de 
Dezvoltare. 
 
Regiunii Vest i-a fost alocat procentul de 8,84% din valoarea de mai sus şi anume 
12,77 milioane euro. La această sumă se mai adaugă şi co-finanŃarea din Fondul 
NaŃional 33%, ceea ce duce la un total de 17,85 milioane euro la nivelul Regiunii 
Vest. 
 
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect a fost de 2 milioane euro. Valoarea 
maximă a finanŃării nerambursabile a fost de 6,650 milioane euro (din care 5 milioane 
euro din fonduri Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul NaŃional), la care se adaugă 
minim 10% co-finanŃare proprie. 
 
Prin acest program au fost finanŃate următoarele proiecte:  
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 
Valoare 

finanŃare 
proiect (Euro) 

Valoare 
cofinanŃare 

(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu 
proiect 

1 

Consiliul JudeŃean 
Timiş 

Consiliul Local 
Timişoara 

Reabilitarea şi 
revitalizarea CetăŃii 

Timişoara - 
Bastionul 

9.731.874,56 3.065.207,89 6.666.666,67 
în 

impleme
ntare 

2 

Consiliul JudeŃean 
Caraş - Severin  
Consiliul Local 

ReşiŃa 

Reabilitare zona 
industrială Valea 
łerovei - ReşiŃa 

10.060.135,07 3.393.468,40 6.666.666,67 finalizat 

 
 
În data de 16 noiembrie 2009 a fost realizată recepŃia la terminarea lucrărilor pentru 
proiectul „Reabilitarea zonei industriale Valea łerovei – ReşiŃa” finanŃat prin acest 
program. 
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Consiliul JudeŃean Caraş-Severin  Consiliul Local ReşiŃa –   
“Reabilitare zona industrială Valea łerovei - ReşiŃa” 

 

* * *  
 
Proiectul „Reabilitarea si revitalizarea CetăŃii Timişoara - Bastionul”, finanŃat prin 
acest program vizează pe de-o parte efectuarea unor lucrări de restaurare, respectiv 
consolidare, şi anume: 
 

• reabilitarea şi consolidarea clădirilor existente; 
• reabilitarea şi consolidarea acoperişului secŃiunii B a bastionului; 
• restaurarea suprafeŃelor arhitecturale: cărămida, piatră, tencuiala istorică; 
• construirea unei săli de expoziŃii în secŃiunea E (clădire nouă), 

 

iar pe de altă parte realizarea următoarelor lucrări de infrastructură: 
 

• reŃea de apă; 
• canalizare; 
• alimentare electrică şi ventilaŃie; 
• alimentarea cu gaz; 
• telecomunicaŃii/internet; 
• drumuri de acces şi alei pietonale; 
• construcŃia de pavilioane; 
• modernizarea parcărilor şi zone verzi. 
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Şedinta de începere a proiectului a avut loc în 28 februarie 2008 la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃei, actualul Minister al Dezvoltării Regionale 
şi Turismului.  
 
Ordinul de începere a fost dat de Inginer (Louis Berger) cu data de 06 martie 2008. 
 
Site-ul şi bornele amplasamentului pentru zona 1 (mai puŃin zona 2 Casino şi 
Restaurant) au fost predate constructorului în 18 martie 2008. Zona 2 Casino şi 
restaurant au fost predate constructorului în luna ianuarie 2009. 
 
IniŃial, durata de execuŃie a lucrărilor a fost de 540 de zile după data ordinului de 
începere a lucrărilor, actualmente durata de execuŃie a fost extinsă la 938 zile, 
termenul de finalizare fiind 30 septembrie 2010. 
 
Începând cu data de 22 martie 2010 ADR Vest este Inginerul consultant, conform 
prevederilor Acordului cadru încheiat între părŃi şi ca urmare a desemnării de către 
MDRT.  
 
Finalizarea la data de 28 februarie 2010 a contractului de asistenŃă tehnică pentru 
supervizarea lucrărilor încheiat între MDLPL şi Louis Berger a generat dificultăŃi în 
monitorizarea şi implementarea proiectului, ADR Vest depunând eforturi financiare, 
materiale şi de personal pentru asigurarea supervizării lucrărilor în calitate de 
Inginer conform FIDIC. 

Procentul lucrărilor executate până în prezent este de aproximativ 84%.  
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Stadiul lucrărilor efectuate până în prezent poate fi sintetizat astfel: 
 

• FaŃadele clădirilor care compun Cetatea Bastion sunt finalizate în 
proporŃie de circa 95%. Astfel, au fost restaurate faŃadele corpurilor A, B, C 
şi D, iar în prezent se lucrează la finalizarea reabilitării portalurilor cadrul 
corpului B a bastionului. 

 

• Lucrările de reabilitare a interioarelor clădirilor sunt realizate în 
proporŃie de aproximativ 85%. Astfel, au fost finalizate reŃelele de încălzire 
prin pardoseală şi pardoselile.  Se lucrează la finalizarea instalaŃiilor 
electrice, sanitare, de alimentare cu gaz precum şi a instalaŃiilor de 
ventilaŃie. Urmează, ca în cel mai scurt timp să fie montate şi uşile 
interioare culisante în încăperile corespunzătoare etajului întâi al corpului 
A. 

 

• Terasele Bastionului sunt finalizate în proporŃie de 90%. Lucrările de 
reabilitare a acestora au presupus îndepărtarea pământului în exces, 
umplerea cu sol şi aducerea la cota proiectată, nivelare şi semănarea ierbii. 
Urmează să fie plantaŃi arborii ornamentali prevăzuŃi în proiect (Betula 
Pendula). 

 

• În ceea ce priveşte lucrările la curŃile interioare, exterioare şi platformele 
din cadrul CetăŃii Bastionului sunt în curs de finalizare lucrările de pavare 
prin placare la curtea interioară a corpurilor A, B şi C (secŃiunea 1 a 
Bastionului), urmând să se continue lucrările de pavare şi în curtea 
interioară a corpului D (secŃiunea a 2-a a Bastionului) şi să se demareze 
lucrările de îmbrăcare cu lemn a zonelor  pietonale   din cadrul ambelor 
secŃiuni. Astfel, lucrările la curŃile interioare, exterioare şi platforme sunt 
finalizate în proporŃie de circa 65%. 

 

• De asemenea, trebuie menŃionat că a fost finalizată reabilitarea turnului 
în cadrul căruia va funcŃiona punctul de informare al Bastionului din 
cadrul corpului B. 

 

• Clădirea nouă, adică corpul E al Bastionului este realizată în proporŃie de 
aproximativ 80%. Este finalizată structura clădirii iar, în prezent, se 
lucrează la izolaŃiile termice, instalarea echipamentelor sanitare, realizarea 
instalaŃiilor electrice şi îmbrăcarea (închiderea) structurii. 
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6.2. Programul Phare 2005 CES – „Schema de investiŃii pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” 

 
Obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului Guvernul României  
dezvoltarea şi implementarea unui program naŃional integrat multianual pentru 
perioada 2005 - 2006 în diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la 
reabilitarea mediului, va duce la creşterea calităŃii vieŃii şi va avea un impact pozitiv 
asupra sănătăŃii populaŃiei din România. AutorităŃile şi instituŃiile regionale şi locale 
vor putea să rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacităŃi şi 
aptitudini.  
 
Implementarea schemei va duce la îmbunătăŃirea capacităŃilor necesare  planificarea 
multianuală a politicilor şi proiectelor specifice. Prin urmare, fiecare proiect de 
investiŃie va fi acompaniat de o componentă de conştientizare publică şi de activităŃi 
de training  persoanele implicate în implementare. 
 
Suma alocată Regiunii Vest a fost de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro 
din fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat. 
 
Sumele minime şi maxime ale finanŃării nerambursabile, aferente proiectelor 
individuale ce pot fi finanŃate în cadrul programului (valoarea totală a fondurilor 
publice: Phare - 75% + co-finanŃarea de la Bugetul de Stat – 25%), sunt următoarele: 
 

• suma minimă: 300,000 euro, 
• suma maximă: 1,000,000 euro. 

 
Din cele 30 proiecte depuse pentru evaluare în cadrul acestei scheme, au fost 
contractate iniŃial 9 proiecte, şi anume: 
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃar

e 
(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

1 

Consiliul 
Local al 

Comunei 
Berzovia 

Extinderea sistemului 
public de alimentare 

cu apă a comunei 
Berzovia - jud. Caras-

Severin 

615.783,82 67.736,82 548.047,00 
în 

implementare 
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Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃar

e 
(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

2 
Consiliul 

Local 
OrŃişoara 

Reabilitare reŃele de 
apă în localitatea 

OrŃişoara 
658.896,50 65.889,65 593.006,85 finalizat 

3 

Consiliul 
Local al 

Municipiului 
Brad 

Reabilitarea staŃiei de 
epurare ape uzate din 
municipiul Brad, jud. 

Hunedoara 

1.149.541,95 233.764,46 915.777,49 
în 

implementare 

4 

Consiliul 
Local al 

Comunei 
Cărpiniş 

ReŃea de canalizare şi 
staŃie de epurare a 

apelor uzate menajere 
în localităŃile Cărpiniş 

şi Iecea Mică ,jud. 
Timiş 

886.371,00 88.650,00 797.721,00 finalizat 

5 
Consiliul 
Local al 

Comunei Şiria 

Canalizare menajeră 
în localităŃile Şiria, 

Galşa Mică şi Mâsca - 
Etapa 1 

1.252.922,53 252.922,53 
1.000.000,0

0 
finalizat 

6 
Consiliul 

Local Ineu 

Ecomanagement Ineu 
- Proiect pentru 

implementarea unui 
sistem eficient de 

gestionare a apelor 
menajere 

1.067.854,56 110.000,00 957.854,56 
în 

implementare 

7 
Consiliul 

Local Petrila 

ÎmbunătăŃirea 
sistemului de 
gestionare a 

deşeurilor urbane 
solide din oraşul 

Petrila 

792.048,36 87.522,03 704.526,33 finalizat 
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Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃar

e 
(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

8 
Consiliul 

Local Bocşa 

Sistem de captare şi 
alimentare cu apă a 
localităŃilor Bocşa şi 

Ocna de Fier din 
sursa Ursoane 

992.515,15 99.963,55 892.551,60 finalizat 

9 
Consiliul 

Local 
Giarmata 

Sistem de colectare şi 
transport deşeuri în 
localităŃile Giarmata 

şi Pişchia 

400.949,00 45.589,00 355.360,00 finalizat 

  
 
 

 

Consiliul Local Bocşa – „Sistem de captare şi 
alimentare cu apă a localităŃilor Bocşa şi Ocna de 

Fier din sursa Ursoane” 

Consiliul Local Petrila – „ÎmbunătăŃirea 
sistemului de gestionare a deşeurilor urbane 

solide din oraşul Petrila” 
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6.3 Programul Phare 2006 CES – „Schema de investiŃii pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” 

 
Schema de finanŃare se adresează autorităŃilor publice din localităŃile cu maxim 
50.000 de locuitori. Principalele categorii de activităŃi de investiŃie care pot fi 
finanŃate sunt sectorul de gestionare a deşeurilor si sectorul de gospodărire a apei şi a 
apelor uzate.  
 
Principalul obiectiv pentru sectorul de gestionare a deşeurilor îl reprezintă 
sprijinirea autorităŃilor publice locale în eforturile acestora de a reduce cantitatea de 
deşeuri şi de a stimula colectarea selectivă a deşeurilor. Cel de-al doilea sector al 
acestei scheme de finanŃare sprijină autorităŃile publice în vederea implementării 
proiectelor de investiŃii care vor îmbunătăŃi sistemele de gospodărire a apelor şi 
apelor uzate în conformitate cu cerinŃele UE. 
 

Suma alocată Regiunii Vest a fost de 4,575 milioane Euro, din care 3,43 milioane 
Euro din fonduri PHARE si 1,14 milioane Euro de la bugetul de stat.  

Termenul limită de depunere a cererilor de finanŃare a fost data de 25 aprilie 2008.  
 
La sediul ADR Vest au fost depuse 18 cereri de finanŃare provenind din toate 
judeŃele Regiunii Vest. Evaluarea proiectelor a avut loc în perioada 29 aprilie – 29 mai 
2008. Au fost  contractate un număr de 11 proiecte. Totalul grantului solicitat de către 
cele 11 proiecte aprobate spre finanŃare a fost de 7.354.328,18 Euro. 
 
Proiecte contractate: 
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃare 

(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

1 
Consiliul 

Local 
Găvojdia 

Colectarea şi 
transportul 

deşeurilor în 
comunele Găvojdia, 
Criciova, Nădrag şi 
Ştiuca, judeŃul Timiş 

430.450,00 43.045,00 387.405,00 
în 

implementare 

2 
Consiliul 

Local 
Extinderea reŃelei de 

canalizare pentru 
810.117,17 86.000,00 724.117,17 finalizat 
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Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃare 

(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

Călan strada Crişeni şi 
localitatea 

componenta 
Streisangeorgiu, 

aparŃinătoare 
oraşului Călan 

3 
Consiliul 

Local  Ineu 

Ineu Eco Logic - 
proiect pentru 
reabilitarea şi 

extinderea 
sistemului de 

alimentare cu apă 
Ineu - Sud 

989.474,32 98.947,44 890.526,88 
în 

implementare 

4 
Consiliul 

Local 
Berzasca 

Extindere reŃea de 
alimentare cu apă şi 

contorizare în 
localitatea Berzasca 

620.144,00 63.732,00 556.412,00 finalizat 

5 

Consiliul 
Local 

Comloşu 
Mare 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
sistemului de 

alimentare cu apă in 
comuna Comloşu 
Mare - localităŃile 

aparŃinătoare 
Comloşu Mare şi 

Lunga 

1.077.344,30 110.000,00 967.344,30 
în 

implementare 

6 
Consiliul 

Local BăiŃa 

Reabilitarea 
sistemului de 
gestionare a 
deseurilor in 

comunele BăiŃa şi 
Vălişoara 

225.538,00 26.049,65 199.488,35 finalizat 

7 
Primăria 
Chişineu 

Criş 

Extindere reŃea canal 
menajer în oraşul 

Chişineu Criş, piaŃa 
Avram Iancu, 
judeŃul Arad 

629.720,00 66.650,00 563.070,00 
în 

implementare 

8 
Consiliul 

Local 
Petroşani 

Modernizarea 
sistemului de 

colectare a 
1.070.755,75 110.935,38 959.820,37 finalizat 
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Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlul proiectului 

Valoare 
finanŃare 

proiect 
(Euro) 

Valoare 
cofinanŃare 

(Euro) 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice 

Stadiu proiect 

deşeurilor de pe raza 
municipiului 

Petroşani 

9 
Consiliul 

Local 
Jimbolia 

Reabilitarea staŃiei 
de tratare a apei 

potabile din oraşul 
Jimbolia 

2.100.684,09 1.100.684,09 1.000.000,00 
în 

implementare 

10 
Consiliul 

Local 
Brebu Nou 

Extindere sistem de 
colectare, transport 
şi epurare a apelor 

uzate în zona 
turistică Gărâna-

Brebu Nou 

944.884,83 94.488,49 850.396,34 
în 

implementare 

11 
Consiliul 

Local 
Cărpiniş 

Sistem de colectare şi 
transport deşeuri în 

comuna Cărpiniş 
288.920,10 33.172,33 255.747,77 finalizat 

 
 
 
 

  

Consiliul Local Jimbolia – „Reabilitarea staŃiei 
de tratare a apei potabile din oraşul Jimbolia” 

Consiliul Local BăiŃa – „Reabilitarea sistemului de 
gestionare a deseurilor in comunele BăiŃa şi 

Vălişoara” 
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ActivităŃi de sprijinire a implementării 

programelor cu finanŃare nerambursabilă 

 
Pentru implementarea Programului OperaŃional Regional 2007-2013 la nivel regional 
în cele mai bune condiŃii, pentru asigurarea managementului eficient al programului 
şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, precum şi pentru 
îndeplinirea atribuŃiilor delegate prin Acordul Cadru, AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regionala Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, este 
sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 6 – AsistenŃă 
tehnică. 
 
Astfel, ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR a încheiat, 
pentru anul 2010, cu  Autoritatea de Management POR următoarele contracte de 
finanŃare din Instrumente Structurale, axa 6 a POR – asistenŃă tehnică: 
 
 
Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de 
intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării 
Programului OperaŃional Regional”,  care se derulează în perioada 2009-2010 

 
Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenŃie 
6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului 
OperaŃional Regional” s-a încheiat între ADR Vest, în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR, şi MDLPL, în calitate de Autoritate de Management pentru 
POR, în data de 20 octombrie 2009 pentru perioada 2009 - 2010. Valoarea totală 
eligibilă a contractului este de 9.205.694,31 lei. 
 
Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea 
responsabilităŃilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului 
OperaŃional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităŃi se 
referă la  managementul tehnic şi administrativ al fondurilor structurale la nivel 
regional şi întărirea capacităŃii instituŃionale şi administrative ale Organismului 
Intermediar cu scopul asigurării absorbŃiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale.  
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Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenŃie AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007-2013, beneficiază în principal de suportul financiar şi tehnic pentru  pregătirea, 
selecŃia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităŃilor şi a proiectelor realizate 
pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. Prin acest domeniu de 
intervenŃie se acordă suport financiar şi tehnic pentru funcŃionarea Comitetului de 
Monitorizare pentru POR şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest, pentru care ADR Vest asigură secretariatul. 
 
De asemenea, prin acest domeniu de intervenŃie se finanŃează salarizarea 
personalului contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziŃia şi instalarea 
echipamentului necesar pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. 
 

 
 
Contract de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenŃie 
6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi   informare  privind  POR” 

 
 
În vederea obŃinerii alocărilor financiare prin contractul de finanŃare pentru 
domeniul de intervenŃie 6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare  
privind  POR”, ADR Vest a depus în luna ianuarie 2010 cererea de finanŃare   
„Sprijin pentru implementarea eficientă a activităŃilor de informare şi publicitate din Planul 

de Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”, 
pentru anul 2010. Valoarea totală solicitată a proiectului este de 396.447 lei. 
 
Obiectivul principal al acestui proiect vizează promovarea constantă şi eficientă a 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să 
fie asigurată absorbŃia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile 
economice şi sociale a Regiunii Vest. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: 
 

1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra 
disponibilităŃii asistenŃei financiare şi a existenŃei fondurilor, precum şi a 
rolului UE în acest domeniu. 

2. Informarea constantă şi corectă a  potenŃialilor beneficiari asupra 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 
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3. Promovarea impactului economic şi social al asistenŃei financiare, a valorii 
adăugate al acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale. 

4. Asigurarea transparenŃei şi a corectitudinii finanŃărilor şi a sistemului care 
gestionează fondurile. 

5. Asigurarea informării şi conştientizării cu privire la temele orizontale: 
egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. 

6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaŃiilor de informare şi 
publicitate pe care le au în urma obŃinerii unei finanŃări. 

7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanŃate prin 
intermediul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, a proiectelor 
de succes, a bunelor practici. 
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Politici regionale 

 
8.1. Studiul demografic  

 
În această perioadă, a fost finalizat studiul demografic la nivel regional. AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest a iniŃiat realizarea acestui studiu regional în 
premieră pentru a obŃine o imagine regională asupra dinamicii populaŃiei cu scopul 
de a înŃelege aspecte legate de alte fenomene socio-economice, cum ar fi: disparităŃile 
socio-economice (intraregionale, rural-urbane), evoluŃia pieŃei forŃei de muncă 
(migraŃie intraregională, rural-urbană, internaŃională), sustenabilitatea şi accesul la 
servicii sociale, educaŃionale, culturale şi medicale, sustenabilitatea şi rentabilitatea 
investiŃiilor privind accesul la infrastructură modernă (drumuri, servicii publice, etc), 
gestionarea unor demersuri strategice şi a dezvoltării (elaborare strategii, planuri de 
dezvoltare urbană, dezvoltare situri industriale, etc), calitatea vieŃii şi nivelul de trai.  
 
Această analiză regională valorifică statistici oficiale elaborate de Institutul NaŃional 
de Statistică (anuare, buletine, proiecŃii, etc), rapoarte naŃionale şi europene şi le redă 
sub forma tabelelor, graficelor şi hărŃilor pentru o mai bună înŃelegere a complexităŃii 
domeniului investigat. Dincolo de a sintetiza informaŃiile statistice culese, acest 
document doreşte să ofere suport politicilor publice şi demersurilor de planificare 
strategică (proiecte de dezvoltare, investiŃii economice, infrastructură, urbanism, etc) 
care iau în calcul variabila demografică. 
 
Concluziile studiului relevă următoarele aspecte care se manisfestă la nivel naŃional, 
cât şi la nivel regional: 
 

���� scăderea natalităŃii populaŃiei după 1989 pe fondul liberalizării metodelor 
contraceptive, cu efecte combinate asupra economiei 

���� scăderea mortalităŃii pe vârste la generaŃiile născute după 1989, ca urmare a 
îmbunătăŃirii serviciilor sanitare, dar şi a scăderii populaŃiei totale 

���� amplificarea fenomenului îmbătrânirii demografice, precum şi creşterea 
dependenŃei demografice şi economice 

���� intensificarea migraŃiei externe ilegale, în special a celei temporare sau aşa-
numitul „euro-navetism” 
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���� o posibilă insuficienŃă a forŃei de muncă în următoarele decenii, atât din punct 
de vedere calitativ, cât şi cantitativ 

 
Studiul va fi făcut accesibil şi supus consultării publice la mijlocul anului 2010, 
urmând ca validarea documentului să aibă loc în luna iulie 2010. 
 

 

 
 

8.2. Reactulizare Plan de Dezvoltare Regională (PDR) 

 
În această perioadă, se are în vedere reactualizarea PDR. În acest sens, au fost 
demarate câteva activităŃi pregătitoare. Astfel, până în acest moment s-a finalizat o 
analiză economică regională pe baza codurilor CAEN. Astfel sunt analizate 
distribuŃia numărului de firme, a numărului de angajaŃi, a cifrei de afaceri şi a 
profitului. Analiza cuprinde şi un top al primelor 5 firme din fiecare judeŃ în parte. 
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8.3. Portofoliul de hărŃi regionale  

 
În cadrul activităŃii de planificare strategică, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională 
Vest utilizează mai multe instrumente, printre care se numără şi hărŃile tematice 
digitale produse cu ajutorul tehnologiei GIS (Geographical Information Systems sau 
Sisteme Informatice Geografice). Softurile GIS sunt folosite pentru vizualizarea şi 
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analiza datelor spaŃiale din perspectivă geografică şi constituie intrumente 
informatice pentru găsirea de soluŃii la problemele spaŃiale şi pentru luarea de 
decizii. 
 
De la achiziŃionarea programului până în prezent, hărŃile digitale, în calitate de 
produs final al analizelor spaŃiale, au servit pentru localizarea proiectelor POR în 
regiune, pentru Planul de Dezvoltare Regională, pentru elaborarea de studii şi 
analize tematice şi sectoriale şi de strategii regionale, pentru atragerea de investitori 
străini în regiune, pentru realizarea de broşuri de prezentare a regiunii şi pentru 
susŃinerea unor proiecte proprii ale ADR Vest. 
 
Din anul 2006, la nivelul Biroului Politici Regionale s-au realizat câteva zeci de hărŃi 
ale Regiunii Vest, atât hărŃi generale, cât şi hărŃi tematice, elaborate pe baza datelor 
statistice teritoriale. În această perioadă au fost finalizate 9 hărŃi regionale care 
acoperă următoarele aspecte:  
 

• Localizarea Regiunii Vest în Europa; 
• Regiunile de dezvoltare din România; 
• UnităŃile administrativ- teritoriale din Regiunea Vest; 
• Densitatea populaŃiei din Regiunea Vest în anul 2009; 
• Infrastructura rutieră din Regiunea Vest (inclusiv coridoarele pan-

europene şi  axele  TEN-T); 

• Infrastructura de afaceri a regiunii; 
• Arii naturale protejate şi obiective turistice din regiune; 
• UniversităŃile şi institutele de cercetare din regiune; 
• InvestiŃiile străine directe şi companiile multinaŃionale din regiune. 
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Totodată în această perioadă, s-a lucrat la realizarea unor hărŃi cu proiectele depuse 
în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, la nivelul celor 5 axe 
prioritare.  
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8.4. Studiu turism 

 
În această perioadă, la nivelul Biroului Politici Regionale a fost demarată activitatea 
de elaborare a unui studiu turistic regional.  Acest document îşi propune să rămână 
în sfera documentelor de politici regionale prin exemplificarea unor nişe ale 
turismului regional, identificate prin metode analitice şi prioritizate în urma 
consensului actorilor relevanŃi, la nivelul fiecărui judeŃ al Regiunii Vest. 
 
Activitatea de elaborare a documentului regional sectorial urmăreşte: 

• identificarea potenŃialului turistic al Regiunii Vest atât la nivel general dar şi 
la nivel particular respectiv a nişelor relevante în cadrul fiecărui judeŃ în parte; 

• asigurarea unei consultări şi a unui consens public a actorilor relevanŃi în ceea 
ce priveşte sectorul turistic;  

• oferirea unui suport strategic şi a unor recomandări de exploatare sustenabilă 
a resurselor turistice existente. 

 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

 

 

 
8.5. Reactualizare pagina www.strategvest.ro 

 
În această perioadă au fost întreprinse primele demersuri pentru reactualizarea 
paginii web www.strategvest.ro, în ideea transformării acesteia într-o platformă de 
comunicare utilă pe teme de planificare strategică. Acest demers are loc în contextul 
înmulŃirii demersurilor de planificare derulate la nivel regional. 
 
Această pagină a fost realizată iniŃiat în cursul anului 2007,  fiind unul dintre 
rezultatele proiectului  “Strategii locale pentru oportunităŃi globale şi pentru un 

viitor european al comunităŃilor locale din Vestul României: întărirea capacităŃii de 

elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local 

în Regiunea Vest”.  
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8.6. Vizita unor reprezentanŃi ai  Regiunii Anatolia de Est 
 
În perioada 24 - 25 mai 2010 un grup de 14 persoane din Regiunea Anatolia de Est – 
Turcia s-a  aflat în vizită în Regiunea Vest, România. Grupul reprezentanŃilor 
Regiunii Anatolia de Est a fost alcătuit din guvernatori ai provinciilor din regiune, 
primari ai oraşelor importante, preşedinŃi ai camerelor de comerŃ, reprezentanŃi ai 
agenŃiei pentru dezvoltare regională.   
 
ADR Vest a primit solicitarea organizării acestei vizite din partea AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Anatolia de Est care a fost creată în 22 noiembrie 2008 şi 
operează în provinciile Bitlis, Hakkari, Muş şi Van.  
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În cadrul acestei vizite s-a avut în vedere transferarea unor bune practice la nivelul 
funcŃionării agenŃiei pentru dezvoltare regională, precum şi prezentarea câtorva 
proiecte implementate în judeŃul Timiş.  

 
 

8.7. Actualizarea studiilor regionale 

 

În cursul anului 2009, la nivelul Biroului Politici Regionale a fost realizate două studii 
regionale pentru cele mai dinamice sectoare economice din regiune: sectorul auto şi 
sectorul ITC. Deoarece ne dorim să monitorizăm constant evoluŃia acestor două 
sectoare în prima partea a anului 2010 au fost elaborate două metodologii de 
actualizare a acestor studii regionale.    
 
Prin intermediul acestor metodologii ne propunem actualizarea studiilor regionale 
sectoriale „ParticularităŃi şi provocări privind industria auto la nivelul Regiunii 
Vest” şi „ParticularităŃi şi provocări privind sectorul ICT la nivelul Regiunii Vest”  
prin realizarea anuală a unei informări asupra stării sectoarelor la nivel global, 
european, naŃional şi regional. Această actualizare are în vedere atât informaŃiile de 
natură statistică cu privire la sector, dar şi activităŃile desfăşurate de companii sau 
alŃi actori relevanŃi pentru sector la nivel regional pe parcursul unui an calendaristic.  
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Proiecte şi InternaŃionalizare 

 
9.1. Proiectul WeSteer - ”Support Actions for the Emergence of a Research-Driven 
Automotive Cluster in West Romania” 

 
Procesul de implementare al proiectului WeSteer - ”Support Actions for the 
Emergence of a Research - Driven Automotive Cluster in West Romania” s-a încheiat 
în data de 28.02.2010. Proiectul Westeer a fost finanŃat prin Programul Cadru 7 al 
Uniunii  Europene şi a fost implementat în perioada 1 martie 2008 – 28 februarie 
2010 de către un consorŃiu condus de către ADR Vest din care fac parte Universitatea 
"Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi AsociaŃia Tehimpuls.  
 
Obiectivul major al proiectului WeSteer a fost promovarea formării unui cluster în 
sectorul industriei automotive printr-o serie de acŃiuni de consolidare instituŃională 
şi de încurajare a cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Bugetul 
aprobat al proiectului a fost de 169924 EUR din care au fost cheltuiŃi 168444,35 EUR 
(98,95%).  
 
ActivităŃile cele mai semnificative desfăşurate în perioada ianuarie-iunie 2010 au 
fost: 

√√√√ efectuarea unor vizite de la mai multe firme din regiunea Vest şi în locaŃii 
din afara regiunii caracterizate prin investiŃii masive în sectorul 
automotive, precum Craiova (Ford) şi Kecskemet (Daimler); 

√√√√ publicarea materialelor de promovare; 
√√√√ finalizarea tuturor activităŃilor ramase de implement, în conformitate cu 

calendarul de activităŃi al proiectului; 
√√√√ realizarea raportului de progres pentru cea de a doua perioadă de 

implementare (martie 2009-februarie 2010) şi a raportului final. 
 
Cele mai importante rezultate ale proiectului WeSteer sunt:  

√√√√ un studiu extensiv privind situaŃia sectorului constucŃiilor de automobile 
în Regiunea Vest; 

√√√√ bază de date cu instituŃii de cercetare-dezvoltare şi cu oferta de produse 
inovative pe plan regional; 
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√√√√ un ghid privind promovarea cooperării între cercetare şi mediul de 
afaceri în Regiunea Vest, cu accent pus pe situaŃia din sectorul 
construcŃiilor de maşini; 

√√√√ un proiect pilot de cooperare între cercetare şi industrie (în domeniul 
tehnicilor de generare a traiectoriilor complexe pentru maşinile cu 
comandă numerică); 

√√√√ diverse activităŃi de formare şi informare privind problemele tehnologice 
cu care se confruntă firmele de profil din regiune, realizate cu concursul 
unor specialişti din unităŃile de învăŃământ superior şi de cercetare din 
regiune; 

√√√√ realizarea unor vizite la diverse firme active în sectorul automotive 
(inclusiv în străinătate); 

√√√√ elaborarea unui plan de acŃiune multi-anual şi a unei strategii de 
marketing pentru clusterul automotive din Regiune Vest; 

√√√√ publicarea a două numere din buletinul de informare „Autoclustervest”; 
√√√√ operaŃionalizarea paginii de internet dedicate clusterului 

www.automotivest.ro;  
√√√√ editarea unui set de materiale de promovare.  

 

 
Imagine de la vizita efectuată de membri ai echipei de proiect „Westeer” la 

Kecskemet (Ungaria) în vederea identificării unor modalităŃi prin care firmele 
din Regiunea Vest pot fi integrate în reŃeaua de furnizori ai fabricii de 

automobile Mercedes-Benz înfiinŃate de către grupul Daimler în acest oraş 
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9.2. Proiectul MITKE - Programul INTERREG IV C 

 
Proiectul MITKE („Managing Industrial Territories in the Knowledge Era”) este 
finanŃat prin programul de cooperare teritorială  europeană INTERREG IVC şi a fost 
elaborat de către un consorŃiu de 11 organizaŃii din Uniunea  europeană condus de 
către SPRILUR, agenŃia de dezvoltare regională a regiunii łara Bascilor din Spania. 
ADR Vest este unul din aceşti parteneri, ceilalŃi fiind Labein Foundation, Pannon 
Business Network Association, Rzeszow Regional Development Agency, Lubeskie 
Voidvoiship, SOPRIP, FIRST – Wakefield District Development Agency, Shannon 
Development, Geltacht Authority, Catalan Land Institute. 
 
Obiectivul principal al proiectului MITKE este de a construi o platformă 
transnaŃională şi inter-regională pentru transferul de cunoştinŃe şi bune practici în 
ceea ce priveşte spaŃiile pentru afaceri şi parcurile industriale. În cadrul proiectului 
se va folosi un set complex de instrumente pentru facilitarea schimbului de 
informaŃii şi de expertiză între parteneri, în aşa fel încât, folosind experienŃa 
relevantă câştigată la nivel internaŃional, fiecare regiune participantă să-şi dezvolte 
un Plan de ÎmbunătăŃire a Practicilor de Management al Teritoriilor Industriale. De 
asemenea, va fi dezvoltat un Plan Comun de AcŃiune, pentru capitalizarea 
rezultatelor şi a experienŃei dobândite prin proiect. 
 
Bugetul total al proiectului este de 1 925 799,89 euro (dintre care, 1 480 943 euro din 
Fondul  european de Dezvoltare Regională, prin programul INTERREG IV C). 
Bugetul alocat ADR Vest este de 79 700  euro, din care 67 745 euro finanŃare  
europeană şi 11 955 euro co-finanŃare  naŃională (15% din buget). Trebuie menŃionat 
că Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei va deconta 13% bugetul aferent 
participării ADR Vest în proiect, astfel că, în final, contribuŃia proprie a ADR Vest va 
fi de doar 2% (1 594  euro).  Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni 
(octombrie 2008 - octombrie 2011). 
 
Printre principalele activităŃi realizate în perioada ianuarie-iunie 2010 se numără:  

√√√√ finalizarea procesului de selecŃie a patru exemple de bune practici din 
Regiunea Vest şi întocmirea unor fişe de prezentare a acestor bune 
practici care vor fi promovate la nivel internaŃional prin includerea în 
baza de date cu bune practici a proiectului. Aceste exemple de bune 
practici din Regiunea Vest sunt: Zona Industrială Arad, Parcul Industrial 
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Hunedoara, Incubatorul de Afaceri Software Timişoara, şi Parcul 
Industrial UTA Arad; 

√√√√ realizarea unui raport preliminar privind situaŃia structurilor de suport 
afaceri din Regiunea Vest, plecând de la răspunsurile colectate printr-un 
chestionar elaborat şi aplicat de către ADR Vest; 

√√√√ publicarea unei versiunii în limba română a broşurii proiectului; 
√√√√ realizarea celui de al treilea raport de progres privind implementarea 

proiectului MITKE în perioada iulie-decembrie 2009.  Suma raportată 
pentru această perioadă (6237,57 EUR) a fost validată de către Controlul 
de Prim Nivel privind Programul INTERREG IVC din Ministerul 
Dezvoltării şi LocuinŃei. 

√√√√ elaborarea metodologiei exerciŃiului de reflecŃie atât la nivel de consorŃiu 
cât şi la nivel al Regiunii Vest. Obiectivul acestui exerciŃiu este legat de 
analiza situaŃiei existente la nivel regional şi a posibilităŃilor de 
îmbunătăŃire a managementului structurilor suport pentru afaceri prin 
dezvoltarea de servicii cu valoare adăugată în relaŃie cu aşteptările 
companiilor localizate. Structura exerciŃiului constă în: 
���� Crearea unui Comitet Regional de IniŃiativă  
���� Analiza situaŃiei curente cu privire la structurile suport de afaceri şi 

o propunere de strategie 
���� Sesiune GOPP cu reprezentanŃii structurilor de afaceri identificate  
���� Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea de servicii 
���� Sesiune de training cu reprezentanŃii structurilor de afaceri pentru 

serviciile oferite de structurile suport pentru afaceri 
√√√√ participarea la o întâlniri online cu partenerii din proiect în data de 30 

martie 2010 unde s-a discutat depsre seminarul interaŃional de la Parma  
care va avea loc în data de 14-16 aprilie 2010 cât şi depspre stadiul fiecărui 
partener cu privire la exerciŃiul de reflecŃie. 

√√√√ participarea la seminarulu internaŃional “Rolul mediului economic în 
dezvoltarea economica”  care a avut loc în data de 14-16 aprilie 2010 la 
Parma, Italia. În cadrul seminarului a fost discutată metodologia 
exerciŃiului de reflecŃie. 

√√√√ elaborarea draftului de strategie de îmbunătăŃire a structurilor de afaceri 
√√√√ organizarea primei şedinŃe a Comitetului de IniŃiativă în data de 01 iunie 

2010 în vederea oferirii de recomandări cu privire la exerciŃiul regional de 
reflecŃie menit sa evidenŃieze prioritatile de dezvoltare ale 
infrastructurilor de afaceri, in beneficiul întreprinderilor  
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√√√√ întâlnire online în data de 9 iunie 2010 cu tema “Crima şi Securitatea în 
Parcuri Industriale”. 

√√√√ participarea la al V-lea workshop organizat în data de 29 iunie – 2 iulie 
2010 la Lublin, Polonia. Au fiost efectuate vizite la Parcul Indutsrial 
Rzeszow, Parcul Regional Industrial Swidnik şi Parcul Stiintific si 
Tehnolgic Lublin. În cadrul seminarului au fost abordate teme precum 
“Bune Practici in Inovare şi identificare CD în cadrul proiectului Mitke”, 
„Promovarea iniŃiativelor de inovare”, etc. 

 

 
 

Prima Întâlnire a Comitetului de IniŃiativă, 
din cadrul proiectului MITKE,, Timişoara 1 iunie 2010 

 
Cele mai importante rezultate obŃinute până acum în cadrul proiectului MITKE sunt: 

√√√√ un studiu care analizează comparativ situaŃia structurilor de suport 
pentru afaceri din regiunile participante în proiect plecând de la 
analiza unor structuri de afaceri localizate în aceste regiune. Varianta 
în limba engleză a studiului „Good Practice in the Management and 

Development of Business Areas and Industrial Parks: Benchmarks Findings 

from the MITKE project” urmează să fie finalizată de către organizaŃia 
responsabilă pentru redactarea studiului, FIRST - Wakefield District 
Development Agency din Marea Britanie; 

√√√√ un studiu privind situaŃia structurilor de sprijin pentru afaceri din 
Regiunea Vest (variantă preliminară); 

√√√√ bază de date cu parcuri industriale, structuri de sprijin pentru afaceri 
şi alŃi factori interesaŃi, care este actualizată semestrial; 
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√√√√ fişe în limba engleză pentru bunele practici din Regiunea Vest care 
sunt promovate la nivel internaŃional prin proiectul MITKE (Zona 
Industrială Arad Vest, Parcul Industrial Hunedoara, Parcul Industrial 
UTA Arad, Incubatorul de Afaceri Software);  

√√√√ trei numere din buletinul de informare, difuzate în regiunile 
participante.    

√√√√ Un draft de strategie de îmbunătăŃire a structurilor de afaceri 
√√√√ O metodologie a exerciŃiului de reflecŃie atât la nivel de consorŃiu cât 

şi la nivel al Regiunii Vest. 
√√√√ Participare la două seminarii internaŃionale şi două întâlniri de 

management de proiect  
√√√√ Doua întâlniri online cu partenerii de proiect 
√√√√ Prima întâlnire a Comitetului de IniŃiativă cu rolul de a  
√√√√ Publicarea Newsletter-ului cu nr. IV din cadrul proiectului 
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9.3. Proiectul FRESH - Programul INTERREG IV C  
 
Proiectul „Forwarding Regional Environmental Hierachies” (FRESH) a fost aprobat 
spre finanŃare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma încheierii procesului de 
evaluare a cererilor de finanŃare depuse pentru cel de-al doilea apel de proiecte din 
cadrul Programului INTERREG IVC.  
 
ConsorŃiul proiectului este compus din AgenŃia de Dezvoltare a Regiunii Kainuun 
din Finlanda (lider de proiect), Autoritatea Regională Kainuun, Consiliul Regional 
din Regiunea Päijät Häme (Finlanda), Universitatea Tehnica Lappeeranta din Lahti 
(Finlanda), Autoritatea Regională din Regiunea Centru-Vest (Irlanda), Autoritatea 
Regională din Regiunea Sud-Vest (Irlanda), Universitatea din Limerick (Irlanda), 
Regiunea Veneto (Italia), Departamentul de Inginerie a Proceselor Chimice – 
Universitatea din Padova (Italia), CorporaŃia de Dezvoltare a Estuarului Tamisei din 
Londra (Marea Britanie), Centrul de Dezvoltare Economică a Regiunii Opolskie 
(Polonia) şi ADR Vest (România) . 
 
Obiectivul principal al proiectului este de a promova o dezvoltare bazată pe structuri 
economice de creare a valorii adăugate sustenabile şi de a conduce la schimbul de bune 
practici relevante şi internalizarea de astfel de practici în strategiile de dezvoltare regională 
ale participanŃilor, un accent special fiind pus pe probleme precum eco - inovarea şi eco - 
design-ul.  
 
Bugetul proiectului  FRESH este de 2 156 704 euro (din care 1 639 547,30 euro finanŃare din 
partea Fondului European de Dezvoltare Regională) iar perioada de implementare 
preconizată este noiembrie 2009 – decembrie 2012.  
 
ActivităŃile cele mai importante desfăşurate în perioada aprilie - iunie 2010 au fost: 

√√√√ organizarea licitaŃiei internaŃionale pentru realizarea materialelor 
promoŃionale 

√√√√ elaborarea materialelor referitoare la politica de eco-inovare 

√√√√ stabilirea unei prime variante a componenŃei grupului regional 
consultativ 

√√√√ elaborarea materialelor referitoare la instrumentul de evaluare a 
eco-inovării 

√√√√ colectarea de bune practici la nivelul Regiunii Vest 

√√√√ participarea la seminarul de comunicare INTERREG IVC în 
perioada 10 - 11 May 2010 de la Berlin 
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√√√√ organizarea celei de-a doua întâlniri a echipei de proiect FRESH şi a 
celui de-al doilea seminar internaŃional la Timişoara, în perioada 8 -
9 iunie 2010 

 

       
Cea de-a doua întâlnire de proiect şi cel de-al doilea seminar internaŃional FRESH 

8-9 iunie 2010, Timişoara 

 
 
9.4. Proiectul PROSESC - Programul INTERREG IV C 

 
Proiectul „Producer Services for European Sustainability and Competitiveness” 
(PROSESC) a fost aprobat spre finanŃare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma 
încheierii procesului de evaluare a cererilor de finanŃare depuse pentru cel de-al 
doilea apel de proiecte din cadrul Programului INTERREG IVC.  
 
ConsorŃiul acestui proiect este compus din AgenŃia de Dezvoltare a Regiunii 
Stuttgart (lider de proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), 
Directoratul General pentru Cercetare – Dezvoltare - Inovare din Ministerul pentru 
Inovare şi Industrie al Regiunii Galicia (Spania), Centrul NaŃional pentru Energie 
Regenerabilă (Slovenia), AgenŃia de Inovare Regională a Regiunii Vest Panonia 
(Ungaria), Provincia Torino (Italia), Consiliul Municipal Norfolk ( din Finlanda (lider 
de proiect) şi ADR Vest (România). 
 
Obiectivul principal al proiectului este să promoveze sustenabilitatea transportului 
din regiunile participante prin facilitarea schimbului de bune practici relevante şi 
prin încurajarea preluării în documentele de programare strategică a unor noi 
modele şi soluŃii de transport sustenabile identificate de către instutele de cercetare 
avansată din acest domeniu. 
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Bugetul proiectului  PROSESC este de 1 295 594,12 euro (din care 1 002 311,2 euro 
finanŃare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională).  Perioada de 
implementare a acestui proiect este noiembrie 2009 - octombrie 2012. 
 
ActivităŃile cele mai importante desfăşurate în perioada ianuarie-iunie 2010 au fost: 

√√√√ finalizarea procesului de negociere cu Secretariatul Tehnic Comun al 
Programului INTERREG IVC şi de agrearea a formei definitive a 
structurii şi calendarului de activităŃi al proiectului; 

√√√√ finalizarea procesului de elaborare a acordului de parteneriat; 
√√√√ participarea delegaŃiei ADR Vest la seminarul de lansare a proiectului 

care a avut loc la Stuttgart în 24-25 februrie; 
√√√√ organizarea întâlnirii pe proiect în data de 17 mai 2010 la Timişoara 

unde s-au discutat probleme legate de implementarea proiectului. To 
în cadrul acestei întâlniri a fost vizitată compania multinaŃională  din 
sectorul automotive din Regiunea Vest, HELLA. 

√√√√ organizarea  seminarului internaŃional din cadrul proiectului care a 
avut loc la Timişoara în 18 mai 2010. Seminarul a fost moderat de 
expertul de origine britanică Johna Murray şi a inclus prezentări 
legate de tendinŃele actuale în dezvoltarea clusterelor, instrumente de 
management al reŃelelor şi studii de caz.  

√√√√ Semnarea contractului de co-finanŃare a proiectului de către MDRT 
√√√√ Organizarea de către leaderul de proiect a licitaŃiei interne pentru 

logo-ul proiectului cât şi pentru materialele promo. 
 

            
                Seminarul internaŃional de la Timişoara din cadrul 

proiectului PROSESC, 18  mai  2010 
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9.5. Proiectul CO2FRE – Cerere de finanŃare depusă pentru Programul INTERREG 
IVC 

 
A fost aprobată cererea de finanŃare pentru Programul INTERREG IVC, elaborată de 
către un consorŃiu compus din ReŃeaua Regiunilor Europene pentru Utilizarea 
AplicaŃiilor Tehnologiei ComunicaŃiilor) (ERNACT EEIG, Irlanda – lider de proiect), 
Consiliul Districtului Donegal (Irlanda), Consiliul Districtului Derry (Marea Britanie- 
Irlanda de Nord), AsociaŃia AutorităŃilor Locale din Regiunea Vaesternorrland 
(Suedia), AgenŃia pentru Dezvoltare Regională şi Inovare a Regiunii Sud-Est 
(Bulgaria), Fomento de San Sebastian (Spania), Consiliul Regional al Regiunii Karelia 
de Nord (Finlanda), AgenŃia pentru Dezvoltare Regionala Vest (România), Consiliul 
Districtului Avila (Spania).   
 
Obiectivul strategic al proiectului CO2FREE este de a promova creşterea eficienŃei 
energetice şi exploatarea superioară a energiilor regenerabile în cadrul viitoarelor 
programe de dezvoltare finanŃate prin Fondurile Structurale prin încurajarea 
preluării şi integrării în aceste programe a soluŃiilor inovatoare existente privind 
utilizarea de aplicaŃiilor tehnologiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor în domeniul 
energetic.  
 
Perioada de implementare: 1.10.2010 – 30.09.2012. 
 
Bugetul proiectului CO2FREE: 1 645 549,36 euro (din care bugetul alocat pentru 
ADR Vest este de 67780 EUR). 
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InvestiŃii directe 

 
Activitatea de investiŃii directe din cadrul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
a continuat cu diversificarea portofoliului de servicii pentru investitori şi cu 
dezvoltarea unei strategii pentru activitatea viitoare. În consecinŃă, anumite activităŃi  
decurg din documentul de planificare menŃionat mai sus şi întâmpină cerinŃele 
investitorilor. Această activitate este asigurată de Biroul InvestiŃii Directe din cadrul 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
Mai mult decât atât, Biroul InvestiŃii a dezvoltat parteneriatul sedimentat până în 
prezent prin semnarea unor acorduri de parteneriat. Aceste acorduri de parteneriat 
au dus şi la concentrarea unui grup partenerial flexibil şi funcŃional care să răspundă 
mai bine cerinŃelor investitorilor atât din punct de vedere al timpului cât şi al calităŃii 
informaŃiei. 
 
 
10.1. Portofoliul de servicii ADR Vest adresat investitorilor  

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest vine în întâmpinarea viitoarelor investiŃii 
străine cu o strategie integrată care nu Ńinteşte doar atragerea acestor proiecte dar şi 
pregătirea unui mediu care să determine urcarea acestora pe scara valorii adăugate 
şi, de asemenea, menŃinerea investiŃiilor deja existente in regiune. 
 
O parte importantă a acestei strategii o reprezintă portofoliul de servicii oferit 
investitorilor. Astfel, Biroul InvestiŃii realizează o acŃiune de promovare a serviciilor 
ADR Vest pentru investitori, integrând toate serviciile care sunt adresate firmelor 
(inclusiv Automotivest şi Tehimpuls). Noul concept a fost transmis prin poştă 
împreună cu mai multe materiale promoŃionale (brosuri: promovare a Regiunii Vest, 
investiŃii, clusterul Automotivest, proiectul Mitke, asociaŃia Tehimpuls).  Acestea au 
fost transmise împreună cu o adresă de promovare a portofoliului de servicii al ADR 
Vest pentru firme (prin Biroul InvestiŃii, AsociaŃia Automotivest şi AsociaŃia 
Tehimpuls) şi o descriere sumară a serviciilor oferite către investitori.  
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Noul concept de servicii a trecut în a doua etapă, şi anume cea de realizare de 
proceduri de implementare.  
 
De asemenea, Biroul InvestiŃii a realizat un material de concepere a noii oferte 
integrate regionale adresată investitorilor, ofertă care cuprinde o prezentare a mai 
multor resurse regionale (parcuri şi zone industriale, clădiri şi centre de afaceri care 
oferă birouri, parcuri  şi alte facilităŃi logistice) într-o formă corelată. Oferta se va 
baza pe colaborarea dintre structuri de afaceri complementare (terenuri, birouri şi 
facilităŃi logistice). 
 
� Servicii de pre-localizare 

1.   Accesarea de studii şi analize regionale realizate de ADR Vest 
2. Promovarea investitorilor localizaŃi în Regiunea Vest  
3. Promovarea oportunităŃilor de investiŃii în Regiunea Vest 
4. Organizarea de vizite în regiune 
5. Găzduire investitori 

 
� Servicii de post-localizare şi servicii specializate 

1. Informare asupra fondurilor europene potrivite pentru finanŃarea 
proiectelor noi de investiŃii 

2. Identificarea de furnizori  
3. Consultanta pentru dezvoltarea furnizorilor (adresat furnizorilor) 
4. Training pentru îmbunătăŃirea proceselor adresat firmelor 
5. Contacte şi identificare oferte de cercetare şi transfer tehnologic 

 
 
De asemenea, Biroul InvestiŃii a început un demers de analiză a investiŃiilor străine 
directe din Regiunea Vest. Această analiză va avea ca rezultat un document cu 
dublă importanŃă. Astfel, acest document va furniza informaŃii necesare atragerii de 
investiŃii străine directe în Regiunea Vest, dar va aduce şi o contribuŃie la viitoarea 
actualizare a Planului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest. 
 
Pentru început a fost realizată o bază de date cu investiŃiile realizate deja în Regiunea 
Vest, acŃiune care a însumat 230 firme cu capital străin localizate deja în Regiunea 
Vest. Aceasta este o bază de date complexă care conŃine informaŃii colectate de pe 
site-ul ONRC. De asemenea, a fost finalizată o bază de date conŃinând 60 de 
investitori localizaŃi în regiune, dintre care vor fi selectaŃi un număr de aproximativ 
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30 de firme cu care urmează a se realiza un interviu pentru a se stabili criteriile cele 
mai importante care ar putea influenŃa decizia de menŃinere şi extindere a 
capacităŃilor de producŃie în Regiunea Vest. A fost realizat chestionarul pe baza 
căruia vor avea loc interviurile. 
 
 
10.2. Proiecte de investiŃii 

 
Biroul investiŃii a fost contactat de Finpro, organizaŃie care se ocupă de promovarea 
firmelor finlandeze în România, localizată în clădirea Ambasadei Finlandei la 
Bucureşti. Astfel a fost transmisă către ADR Vest intenŃia unei companii finlandeze 
de a cerceta Regiunea pentru identificarea unor oportunităŃi de investiŃie.  
 
DelegaŃia a fost însoŃită de reprezentanŃi ai Finpro (Birou comercial al Ambasadei 
Finlandei) Budapesta şi Praga. InvestiŃia firmei finlandeze, care a dorit să menŃină 
confidenŃialitatea asupra numelui, este estimată la 30 de milioane de Euro şi va 
genera un număr cuprins între 300-500 locuri de muncă, în cazul în care va fi 
localizată în Regiunea Vest. În această vizită au fost implicaŃi şi doi parteneri 
importanŃi ai ADR Vest: AIMS Human Capital România – firmă de recrutare resurse 
umane şi Technologie Management Gruppe (TMG) – firmă care oferă consultanŃă 
privind arhitectura generală a unor proiecte de investiŃii. MenŃionăm că ADR Vest 
are acorduri de colaborare semnate cu aceste instituŃii partenere. 
 
Biroul InvestiŃii a colaborat cu CCIpR (Camera de ComerŃ Italiană la Bucureşti) în 
legătură cu un investitor italian, Gualapack, cu intenŃia de a închiria spaŃiul necesar 
investiŃiei (eventual şi achiziŃiona), respectiv hala cu suprafaŃă cuprinsă între 6.000 şi 
10.000 mp (din  care min. 3.000 mp sunt destinaŃi efectiv unităŃii de producŃie iar 
restul vor constitui spaŃiu de depozitare). 
 
Începerea producŃiei este preconizată pentru 2011 (cu o producŃie cuprinsă între 50 şi 
100 mil. de bucăŃi) urmând ca până în 2013 să se ajungă la o capacitate productivă de 
200-250 mil. bucăŃi şi circa 90 de angajaŃi. 
 
Biroul InvestiŃii a făcut o cercetare de piaŃă şi a propus un număr de 6 potenŃiale 
locaŃii. La trei dintre acestea a fost deja lansată o cerere de ofertă iar una din oferte a 
sosit deja. De asemenea, Biroul investiŃii a realizat o activitate de feedback cu firma 
Gualapack, Italia, care a vizitat Regiunea Vest în perioada 28-29 Aprilie 2010. 
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ReprezentanŃii firmei au comunicat că vor reveni în regiune în săptămâna 21 (24-29 
Mai).  
 
Biroul InvestiŃii a fost contactat de CRPCIS (ARIS face parte acum din acest 
organism), pentru a solicita informaŃii pentru o firmă germană, care doreşte să 
cerceteze Regiunea Vest pentru un posibil proiect de investiŃii. Biroul InvestiŃii 
pregăteşte o ofertă de locaŃii posibile. 
 
Biroul InvestiŃii a fost contactat de firma Excel Cont, firmă care investighează 
Regiunea Vest în căutarea de parcuri industriale cu titlu de parc, pentru a putea 
beneficia de facilităŃi conform legislaŃiei în vigoare (scutire de impozite pe terenuri şi 
clădiri). InvestigaŃia este realizată la cererea unui grup de firme italiene. Biroul 
InvestiŃii a promovat cu această ocazie următoarele structuri (unele cu titlu altele 
fără): Zona Industrială Valea łerovei, Parcul Industrial Hunedoara, Parcul Industrial 
UTA 2 Arad. Firmele italiene se ocupă cu prelucrarea pieilor animale şi revânzarea 
lor în industria automotive. 
 
Biroul InvestiŃii a fost contactat de firma Astron, deŃinută de Lindab, producător şi 
constructor de structuri de hale metalice. Această firmă are un portofoliu important 
de lucrări în România din care amintesc unitatea de producŃie Autoliv (industria 
auto) din Lugoj. În consecinŃă, în data de 3 Iunie 2010, reprezentanŃii BI s-au întâlnit 
cu Dl. Angel Itoafa, District Manager Astron. PosibilităŃile de colaborare au fost 
diverse, începând de la încheierea unui parteneriat până la posibilitatea participării 
alături de ADR Vest sau de Automotivest la diverse acŃiuni/târguri. 
 
 
10.3. Actualizarea portofoliului de locaŃii publice promovate de primăriile din 
Regiunea Vest 

 
În perioada februarie - martie 2010 a fost actualizată baza de date cu locaŃiile 
existente, actualizare realizată prin corespondenŃă şi nu la faŃa locului. Astfel, s-au 
primit 7 noi locaŃii de la primăriile din regiune, în anul 2010 existând astfel 56 de 
locaŃii disponibile pentru potenŃialii investitori (atât locaŃii individuale, cât şi zone 
industriale din Regiunea Vest).  
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De asemenea, Biroul InvestiŃii a realizat un material de concepere a noii oferte 
integrate regionale adresată investitorilor, ofertă care cuprinde o prezentare a mai 
multor resurse regionale (parcuri şi zone industriale, clădiri şi centre de afaceri care 
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oferă birouri, parcuri  şi alte facilităŃi logistice) într-o formă corelată. Oferta se va 
baza pe colaborarea dintre structuri de afaceri complementare (terenuri, birouri şi 
facilităŃi logistice). În vederea realizării acestei oferte, a fost finalizată o cercetare de 
piaŃă referitor la spaŃiile logistice şi capacităŃi de birouri oferite investitorilor. O 
adresă a fost transmisă către aceste tipuri de structuri identificate în prealabil, 
însoŃită de câte o fişă de colectare a informaŃiei specifică si au fost contactate acele 
structuri de afaceri care nu au completat fişele cu informaŃiile necesare promovării 
către investitori.  
 

 
10.4. Dezvoltarea paginii web www.regiuneavest.ro 

 
În anul 2010, luna februarie, au fost propuse următoarele adăugări la site: 

• casetă de locaŃii (caseta unde apar locaŃiile, apărând pe rând câte o locaŃie 
existentă); 

• casetă cu interviuri acordate de principalii manageri ale firmelor multinaŃionale 
din Regiunea Vest; 

• bară de ştiri; 
• motor de căutare în site; 
• casetă cu filmuleŃe. 
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În perioada Ianuarie-Iulie 2010 site-ul www.regiuneavest.ro a fost actualizat în 
totalitate, cu date recente din economia naŃională precum şi cu date recente 
referitoare la proiecte aflate în curs de desfăşurare şi la cele demarate la începutul 
acestui an. Au fost actualizate toate ofertele de locaŃii oferite potenŃialilor investitori 
străini, fiind adăugată o nouă locaŃie de 17 ha în Municipiul ReşiŃa, şi anume Zona 
Industrială Valea łerovei.  
 
 
10.5. Dezvoltare parteneriat 

 
Biroul InvestiŃii a realizat un demers de încheiere a unui acord de parteneriat cu 
Primăria ReşiŃa şi Consiliul JudeŃean Caraş-Severin, acord care are în vedere 
administrarea Zonei Industriale Valea łerovei. IniŃial a fost elaborată o propunere de 
management al parcului, dar s-a optat pentru varianta acordului de parteneriat. 
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Comunicare şi promovare 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest îndeplineşte un rol important, la nivel 
regional, în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor structurale. În acest context, 
comunicarea externă, precum şi cea internă, reprezintă un factor esenŃial pentru 
agenŃie. 
 
Strategia de comunicare a agenŃiei implică o transparenŃă totală din partea acesteia 
în relaŃie cu toŃi cei interesaŃi de activitatea acesteia şi cu programele şi proiectele 
gestionate de agenŃie. Această transparenŃă a contribuit, de-a lungul timpului, la 
stabilirea unei relaŃii de încredere cu jurnaliştii din Regiunea Vest, precum şi cu alŃi  
jurnalişti interesaŃi de informaŃii legate de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest  
şi activitatea acesteia. 
 
Publicurile agenŃiei sunt menŃinute la curent, în mod constant, cu noutăŃile din viaŃa 
organizaŃiei şi sunt implicate în activităŃile acesteia. De asemenea, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional, AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest menŃine o comunicare constantă cu publicurile sale 
asigurând transparenŃa utilizării fondurilor nerambursabile în Regiunea Vest. 
 
În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaŃii agenŃiei 
şi cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu potenŃialii 
beneficiari de finanŃare nerambursabilă, cu beneficiarii de finanŃare, cu reŃeaua 
comunicatorilor REGIO şi cu mass-media. 
 
 
11.1. Comunicarea internă a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
Fiecare angajat ADR Vest este un agent de schimbare şi o porta-voce a agenŃiei către 
exterior. Astfel, pentru transmiterea unui mesaj corect şi coerent, angajaŃii sunt 
informaŃi, în mod constat, cu privire la schimbările care afectează agenŃia, deciziile 
importante pe care conducerea acesteia le ia, precum şi privind principalele activităŃi 
întreprinse de direcŃiile ADR Vest şi stadiul implementării Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest. 
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Pentru asigurarea unui flux informaŃional intern, ADR Vest foloseşte mai multe 
instrumente şi căi de comunicare. Astfel, pe lângă întâlnirile dintre angajaŃi şi 
conducerea organizaŃiei în cadrul şedinŃelor, se foloseşte comunicarea prin poşta 
electronică, precum şi stabilirea unor surse comune de informare aflate pe serverul 
organizaŃiei. 
 
Informarea internă este un instrument important folosit cu o frecvenŃă săptămânală, 
în vederea informării angajaŃilor ADR Vest în legătură cu activităŃile desfăşurate de 
agenŃie în săptămâna respectivă. Informarea prezintă cele mai importante aspecte ale 
activităŃii fiecărei direcŃii şi fiecărui birou din cadrul ADR Vest. Astfel, toŃi angajaŃii 
ADR Vest deŃin informaŃii de ultimă oră privind activitatea agenŃiei, stadiul 
diverselor proiecte derulate de aceasta sau iniŃiative ce urmează a fi puse în aplicare. 
În acest mod, angajaŃii devin purtătorii mesajului ADR Vest către mediul exterior.  
 
AngajaŃii informaŃi sunt cei care caută să se implice în procesele de schimbare ale 
agenŃiei, au iniŃiative, găsesc soluŃii mai bune şi mai rapide. De astfel de persoane are 
nevoie orice organizaŃie.  
 
Un alt instrument de comunicare internă a devenit şi revista presei, material realizat 
cu frecvenŃă zilnică. Fiind transmisă în format electronic, pe e-mail, revista presei a 
devenit o importantă sursă de informare pentru toŃi angajaŃii agenŃiei acest material 
prezentând articolele apărute în mass-media cu privire la ADR Vest, cele mai 
importante ştiri din Regiunea Vest şi despre fondurile structurale, precum şi 
informaŃii din politica şi economia naŃională şi internaŃională de importanŃă pentru 
regiune. 
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Urmărind revista presei, angajaŃii sunt informaŃi, în mod constant, cu privire la 
apariŃiile ADR Vest în paginile publicaŃiilor şi în mediul online. Astfel, aceştia pot să 
vadă singuri care este percepŃia publicului larg cu privire la activităŃile pe care le 
desfăşoară şi cu privire la organizaŃia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. De 
asemenea, sunt informaŃi referitor la cele mai importante evenimente/noutăŃi legate 
de domeniul în care activează ADR Vest, informaŃii care pot ajuta angajaŃii în 
desfăşurarea activităŃilor eficient şi în bune condiŃii.  
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Toate aceste instrumente şi căi de comunicare 
contribuie la buna desfăşurare a activităŃilor din 
cadrul ADR Vest, la construirea unei echipe şi la 
obŃinerea de rezultate excepŃionale de către 
organizaŃie. 
 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest face 
parte din publicul intern al agenŃiei. În acest sens, 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este 
informat de către ADR Vest în mod constant cu 
privire la stadiul implementării Programului 
OperaŃional Regional, precum şi cu privire la alte 
activităŃi desfăşurate de agenŃie în vederea 
contribuirii la dezvoltarea sustenabilă a Regiunii 
Vest. 

 
 
 
11.2. Comunicarea externă a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest are trei publicuri care prezintă o 
importanŃă majoră: potenŃialii beneficiari de finanŃare nerambursabilă, beneficiarii de 
finanŃare nerambursabilă şi mass-media din Regiunea Vest precum şi din mediul on-
line specializat în informaŃii referitoare la fonduri structurale. 
 
În acest sens, prezentăm în cele ce urmează activităŃile de comunicare şi promovare 
întreprinse de ADR Vest în relaŃie cu publicul extern al organizaŃiei. 
 
 
11.2.1. Comunicarea ADR Vest cu potenŃialii beneficiari de finanŃare 

nerambursabilă prin POR 2007 - 2013 
 
ADR Vest menŃine o comunicare constantă cu potenŃialii beneficiari ai Programului 
OperaŃional Regional 2007 – 2013. Această comunicare este menŃinută în cadrul 
birourilor de informare ale agenŃiei, precum şi prin intermediul sesiunilor de 
informare dedicate acestora şi organizate de agenŃie. Sesiunile se organizează în 
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vederea promovării POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest, precum şi pentru a furniza 
informaŃii corecte şi complete celor interesaŃi de accesarea de fonduri nerambursabile 
prin POR 2007 – 2013. 
 
Astfel, în perioada ianuarie – iunie 2010, ADR Vest a organizat 9 seminarii de 
informare şi instruire pentru potenŃialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului 
major de intervenŃie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.  
 
Aceste seminarii au avut ca scop detalierea şi explicitarea condiŃiilor de eligibilitate 
din ghidul solicitantului, precum şi consilierea participanŃilor în ceea ce priveşte 
modalitatea de completare a Cererii de FinanŃare. Aceste evenimente au fost 
organizate în diverse oraşe ale Regiunii Vest, unde au fost invitate atât 
microîntreprinderi din oraşele gazdă evenimentului, cât şi microîntreprinderi din 
oraşele apropiate, după cum urmează: 
 

•••• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Pecica, Nădlac, Lipova, 
Curtici, organizat la Pecica în data de 23 martie 2010 

•••• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Ineu, Chişineu Criş, 
Pâncota, Sântana, Sebiş, organizat la Ineu în data de 25 martie 2010  

•••• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Petroşani, Aninoasa, 
Lupeni, Petrila, Uricani, Vulcan, organizat la Petroşani în data de 30 martie 
2010  

•••• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Hunedoara, Brad, Călan, 
Geoagiu, HaŃeg, Orăştie, Simeria, organizat la Hunedoara în data de 30 
martie 2010 

• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Sânnicolau Mare şi 
Jimbolia, organizat la Sânnicolau Mare în data de 15 aprilie 2010 

• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Deta, Ciacova, Gătaia 
organizat la Deta în data de 29 aprilie 2010  

• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Caransebeş, Bocşa, OŃelu 
Roşu, organizat la Caransebeş în data de 4 mai 2010  

• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele Lugoj, Făget, Buziaş, 
Recaş organizat la Lugoj în data de 6 mai 2010  

• Seminar dedicat microîntreprinderilor din oraşele OraviŃa, Anina, Moldova 
Nouă, organizat la OraviŃa în data de 11 mai 2010. 
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Activitatea de informare şi  helpdesk pentru POR 2007 – 2013 desfăşurată în cadrul 
ADR Vest are ca scop furnizarea de informaŃii, şi reprezintă răspunsul ADR Vest în 
calitate de Organism Intermediar la necesităŃile de informare, îndrumare şi 
consiliere, atât ale potenŃialilor aplicanŃi cât şi ale beneficiarilor POR din Regiunea 
Vest.  
 
În cadrul reŃelei de informare constituită pentru Programul OperaŃional Regional, 
helpdesk-urile organizate în cadrul birourilor ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva, 
ReşiŃa) reprezintă principalele puncte de informare din Regiunea Vest, pe teme de 
finanŃare din POR şi Fonduri Structurale, punând la dispoziŃia publicului atât 
informaŃii în diferite forme (documente programatice, ghiduri, alte materiale 
informative), cât şi îndrumare şi consiliere pentru aplicanŃi şi beneficiari, asigurată de 
profesionişti.  
 
În cadrul DirecŃiei Suport Implementare se desfăşoară activităŃi specifice de help-
desk pentru POR. ActivităŃi specifice de informare şi helpdesk pe POR se desfăşoară 
atât în cadrul sediului ADR Vest din Timişoara cât şi în cadrul birourilor teritoriale 
ale ADR Vest de la Deva, Arad şi ReşiŃa. 
 
Principalele activităŃi de help-desk derulate în perioada aprilie – iunie 2010 sunt: 
 

a) ActivităŃi de Informare: 
 

•••• oferirea de informaŃii generale cu privire la Fondurile Structurale şi 
îndeosebi cu privire la Programul OperaŃional Regional (regulamente, 
cadru instituŃional etc.);  

•••• oferirea de răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale şi, 
în special, privind oportunităŃile de finanŃare în România şi în Regiunea 
Vest; 

•••• oferirea de informaŃii despre oportunităŃile de finanŃare, formatul şi 
conŃinutul cererilor de finanŃare, criterii de selecŃie, proceduri ce trebuie 
urmate, orientări cu privire la publicitate şi vizibilitate; 

•••• oferirea de date de contact ale structurilor relevante pentru un anumit 
subiect de interes; 

•••• oferirea altor surse de informare pentru domeniul / tematica de interes; 
•••• oferirea de informaŃii pentru pagina Web a ADR Vest. 
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b) Îndrumare si consiliere:  
 
•••• îndrumare şi consiliere pentru 

potenŃialii aplicanŃi pentru pregătirea 
cererii de finanŃare conform 
specificaŃiilor din ghidurile 
solicitanŃilor (e.g. explicarea 
cerinŃelor din cererea de finanŃare şi 
nu completarea cererii de finanŃare). 

•••• îndrumare pentru potenŃialii 
aplicanŃi către instituŃiile abilitate în 
scopul obŃinerii avizelor şi/sau 
aprobărilor ce constituie documentaŃie obligatorie în dosarele cererilor de 
finanŃare.  

 
c) Monitorizarea activităŃii de helpdesk  

 
Toate informaŃiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul 
Solicitărilor. În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk, se completează şi 
arhivează fişele de helpdesk.  
 
De asemenea, au fost create şi sunt în permanenŃă actualizate bazele de date cu 
privire la: 

• PotenŃialii aplicanŃi 
• Evenimente organizate 
• Materiale distribuite 
• Solicitările primite 

 
În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk, trimestrial se întocmesc şi se transmit 
către AM POR Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest 
pentru POR în Regiunea Vest. 
 
În această perioadă, în cadrul birourilor de helpdesk ale ADR Vest, au fost 
soluŃionate un număr de 600 de solicitări de informaŃii.  
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Solicitări de informaŃii POR în cadrul birourilor de 
helpdesk din Regiunea Vest, ianuarie - iunie 2010

vizitatori - 173

solicitări 
telefonice- 273

solicitări în 
scris - 154

vizitatori solicitări telefonice solicitări în scris

Total solicitări 
informaŃii: 600

 
 

 
11.2.2. Comunicarea ADR Vest cu beneficiarii de finanŃare nerambursabilă prin 

POR 2007 - 2013 
 
ReprezentanŃii ADR Vest au o relaŃie de strânsă colaborare cu beneficiarii de 
finanŃare nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 din 
Regiunea Vest. Astfel, aceştia sunt informaŃi în mod constant cu privire la 
modificările care îi privesc şi sunt instruiŃi în acest sens. 
 
Astfel, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanŃare europeană, în primul 
semestru al anului 2010, ADR Vest a organizat cinci seminarii de instruire care le-au 
fost destinate.  
 
Seminariile organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din cadrul 
domeniilor de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 
construirea/reabilitarea şoselelor de centură”, 3.2 „Reabilitarea /modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi  3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”. Acestea s-au desfăşurat la sediul ADR Vest, în Timişoara, după cum 
urmează: 
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• 25 ianuarie 2010 – 6 participanŃi 

• 30 martie 2010   - 5 participanŃi 

• 15 aprilie 2010  - 14 participanŃi 

• 11 mai 2010 – 8 participanŃi 

• 28 iunie 2010 – 11 participanŃi. 

 
Aceste seminarii au avut rolul de a informa beneficiarii POR şi de a le explica 
obligaŃiile contractuale, procedura de achiziŃie, măsurile de informare şi publicitate 
asumate în contract, metodologiile de avizare şi termenele limită corespunzătoare.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru a oferi un sprijin suplimentar beneficiarilor de finanŃare prin Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a 
organizat o serie de evenimente în colaborare cu Fondul NaŃional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNCGIMM IFN SA). 
 

Astfel,  evenimentele s-au desfăşurat după cum urmează: 
 

• în data de 17 martie 2010 a avut loc, în sala de consiliu a AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, o întâlnire cu beneficiarii de finanŃare, precum şi 
cu firme care oferă consultanŃă în domeniul finanŃărilor nerambursabile; 
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• în data de 28 iulie 2010 a avut loc masa rotundă şi conferinŃa de presă dedicată 
prezentării instrumentelor financare de sprijin oferite de FNCGIMM IFN SA, 
beneficiarilor de finanŃare nerambursabilă din Regiunea Vest. ConferinŃa de 
presă a precedat masa rotundă şi s-a desfăşurat în sala de consiliu a AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest. Masa rotundă s-a desfăşurat la hotelul 
Continental din Timişoara. 

 
Evenimentele au fost promovate prin intermediul mass-mediei din Regiunea Vest 
(presa scrisă, presa din mediul audio-vizual, pagini online dedicate ştirilor şi 
fondurilor structurale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.3. Comunicarea ADR Vest cu mass-media din Regiunea Vest 
 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a apărut în paginile a numeroase publicaŃii 
locale, regionale, dar şi naŃionale. De asemenea, apariŃiile agenŃiei nu s-au rezumat 
doar la mediile de comunicare tradiŃionale, ci şi-au făcut simŃită prezenŃa şi în mediul 
electronic, pe diferite pagini de internet, ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor 
structurale. 
 
Numărul mare de apariŃii s-a datorat mai multor factori. Cel mai important dintre 
aceşti factori este reprezentat de relaŃia de încredere construită de agenŃie cu 
reprezentanŃii mass-media şi cu toŃi colaboratorii săi. Corectitudinea, onestitatea şi 
transparenŃa agenŃiei faŃă de mediul său exterior au dus la obŃinerea unor rezultate 
foarte bune în relaŃie cu mass-media. 
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TransparenŃa cu care comunică şi a comunicat ADR Vest până în prezent a 
determinat primirea unui număr mic de solicitări de informaŃii suplimentare din 
partea jurnaliştilor – mai puŃin de 10 în perioada ianuarie – iunie 2010. SituaŃii 
despre implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 
2013) la nivelul fiecărui judeŃ component al Regiunii Vest au fost solicitate în special 
de jurnalişti, precum şi aprecieri referitoare la absorbŃia fondurilor nerambursabile 
prin POR 2007 – 2013 în perioada imediat următoare. PublicaŃiile care au făcut astfel 
de solicitări de informaŃii au fost Ziarul Financiar, Bursa construcŃiilor, Glasul 
Aradului, Timiş Expres, precum şi televiziuni precum Realitatea TV Timişoara sau 
Ten TV Lugoj.  
 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest se află într-un proces continuu de 
actualizare a bazei de date cu jurnaliştii, pentru a asigura, astfel, informarea tuturor 
celor interesaŃi de fondurile structurale prin POR 2007 – 2013 din Regiunea Vest. 
Baza de contacte cu jurnaliştii din Regiunea Vest arăta, la începutul anului 2010, în 
felul următor: 
 

 
 
Cele mai importante evenimente, din prima jumătate a anului 2010, la care AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest a invitat jurnaliştii din Regiunea Vest au fost: 
 
• 10 martie 2010 – Semnarea contractului de finanŃare pentru proiectul 

„AchiziŃionare echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi 
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calităŃii sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi pentru acordarea 
asistenŃei medicale de urgenŃă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” 
al cărui beneficiar este AsociaŃia de dezvoltare intercomunitară pentru 
managementul situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest). 
 
Domnul Emil Boc, Primul Ministru al României, şi doamna Elena Udrea, Ministru 
al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritate de Management 
pentru Programul OperaŃional Regional – au participat în cadrul ceremoniei de 
semnare. 
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8 articole de presă au reflectat în mass-media acest eveniment ca urmare a 
demersurilor de promovare ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
 
• 26 aprilie 2010 – Inaugurarea „Centurii Sud Ineu”, preoiect depus şi finalizat de 

Oraşului Ineu din judeŃul Arad 

 
Centura de sud a oraşului Ineu a fost inaugurată de primarul localitării, domnul 
Nicolae Mehelean, alături de doamna Elena Udrea, Ministru al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritate de Management pentru 
Programul OperaŃional Regional şi de reprezentanŃi ai autorităŃilor publice din 
judeŃul Arad. După inaugurare, beneficiarul, reprezentantul AutorităŃii de 
Management pentru Programul OperaŃional Regional, precum şi reprezentantul 
Organismului Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea 
Vest – domnul Sorin Maxim, director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională, au participat la conferinŃa de presă dedicată finalizării şi inaugurării 
primului proiect de infrastructură rutieră prin POR 2007 – 2013. 
 
Presa din Regiunea Vest a reflectat evenimentul promovat de către AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest prin 4 articole. 
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• 18 mai 2010 - Seminarul internaŃional cu tema „ReŃele de tip cluster şi 

facilitarea lor”. 
 
Seminarul a fost organizat de către ADR Vest prin proiectul PROSESC (Producer 
Services for European Sustainability and Competitiveness) finanŃat în cadrul 
programului european INTERREG IV C, proiect la care ADR Vest este partener. 
 
7 articole au apărut în presa regional ca urmare a promovării seminarului de 
către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest. 
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• 25 mai 2010 – Semnarea protocolului de colaborare dintre Regiunea Vest 
(România) şi Regiunea Anatolia de Est (Turcia) 
 
După o întâlnire la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, unde 
domnul Sorin Maxim - directorul general al agenŃiei - a prezentat delegaŃiei din 
Turcia organizaŃia pe care o conduce şi atribuŃiile acesteia în regiune, 
reprezentanŃi ai Regiunii Vest – în frunte cu Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc – s-au întâlnit cu reprezentanŃii Regiunii 
Anatolia de Est din Turcia şi cu jurnalişti din Regiunea Vest. 
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Această semnare a protocolului de colaborare dintre cele două regiuni şi dintre 
organizaŃiile reprezentante ale acestora a prezentat un real interes pentru 
jurnalişti. Astfel, au apărut 17 articole în presa scrisă şi pe diferite site-uri de ştiri 
referitoare la eveniment. 

 
• 3 iunie 2010 – Întâlnirea AutorităŃii de Management pentru Programul 

OperaŃional Regional cu jurnaliştii din Regiunea Vest 
 
Această întâlnire cu jurnaliştii s-a desfăşurat în sala de consiliu a ADR Vest şi a 
avut ca temă de discuŃie implementarea POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest, 
mersul programului la nivel naŃional, precum şi exemple de proiecte 
implementate cu succes în Regiunea Vest – fiind invitaŃi 4 beneficiari pentru a 
vorbi şi prezenta propriul proiect în cadrul evenimentului. 
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Această întâlnire dintre organizaŃiile care gestionează POR 2007 – 2013, la nivel 
naŃional şi regional, beneficiarii de finanŃare din Regiunea Vest şi jurnaliştii din 
regiune a fost de un real interes pentru cei din urmă, în presa scrisă şi în mediul 
online apărând un număr de 23 de articole pe această temă. 

 
• 8 iunie 2010 – Seminarul internaŃional „Politici şi bune practici privind 

sustenabilitatea sectorului construcŃiilor la nivel european” 
 
Seminarul a fost organizat de către ADR Vest prin proiectul FRESH (Promovarea 
modelelor de dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional) finanŃat în 
cadrul programului european INTERREG IV C, în cadrul căruia este partener.  
 

 
 
7 articole au apărut în presa scrisă din Regiunea Vest ca urmare a promovării 
seminarului internaŃional organizat de către ADR Vest, la Timişoara, în cadrul 
proiectului finanŃat cu fonduri europene nerambursabile FRESH. 
 

* * * 
 
Pentru a comunica cu jurnaliştii, în permanenŃă, AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest foloseşte instrumente precum: evenimente dedicate şi conferinŃe de 
presă, comunicate de presă, ştiri publicate pe pagina web a agenŃiei, precum şi 
materiale de informare şi publicitate realizate de agenŃiei şi distribuite tuturor 
publicurilor interesate. 
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Astfel, în perioada ianuarie – iunie 2010, ADR Vest a transmis către mass-media: 
 
• 25 de comunicate de presă, dintre care 16 cu referire la implementarea POR 2007 

– 2013 în Regiunea Vest, 2 comunicate de presă  ce au reprezentat obligaŃii de 
informare şi publicitate ale agenŃiei pentru proiectele contractate, precum şi 7 
comunicate de presă referitoare la proiectele internaŃionale în care este implicată 
ADR Vest şi la alte activităŃi ale sale; 

 
• Domnul Sorin Maxim – directorul general al ADR Vest, a reprezentat agenŃia în 

cadrul diferitelor emisiuni TV/radio şi la diferite evenimente organizate de 
către mass-media. În primul semestru al anului 2010 au fost 5 astfel de 
evenimente; 

 
• 36 de ştiri, 80% dintre acestea reprezentând noutăŃi referitoare la POR 2007 – 2013 

în Regiunea Vest. 
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Ca urmare a demersurilor de promovare a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest şi a programului gestionat de aceasta în Regiunea Vest – Programul OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 – în mass-media şi pe paginile de internet de ştiri sau dedicate 
accesării fondurilor nerambursabile au apărut 229 de articole de presă, după cum 
urmează: 
 

 
 
Vă prezentăm mai jos câteva exemple de articole apărute în această perioadă în 
mass-media:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro  

Monitorizarea presei este realizată cu frecvenŃă zilnică prin revista presei şi este 
realizată, de asemenea, prin rapoartele de presă realizate ca urmare a apariŃiilor 
mass-media în presă. 
 
Astfel, în această perioadă au fost realizate: 
 

• 126 numere ale revistei presei 

• 21 rapoarte de presă 

 
Pagina de internet a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăŃi despre 
ultimele evenimente organizate de agenŃie, precum şi cu materiale de prezentare, 
documente cu caracter strategic, noi programe de finanŃare nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene şi cu noile reglementări în privinŃa Fondurilor Structurale şi 
a documentelor ce stau la baza acestora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astfel, performanŃele paginii de internet a ADR Vest, în perioada ianuarie – iunie 
2010, arată în felul următor: 
 

• 102.148 de vizite au fost făcute site-ului în această perioadă; 
 

• Un alt aspect important cu privire la accesarea paginii web se referă la 
originea conectării (accesării). Originea conectării reprezintă sursa de la 
care se face conectarea: motor de căutare (de tipul Google, Yahoo, MSN 
Search, etc.), grup de ştiri (News), pagină externă – distinctă de 
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motoarele de căutare – (precum www.economie.hotnews.ro, 
www.adr5vest.ro) sau adresa directă / semn de carte. În cazul paginii 
de web a agenŃiei, conectarea a, în medie, 44,97 % dintre vizitatori se 
face de la o adresă directă; 

 

• Ziua din săptămână în care pagina de web a agenŃiei a fost cel mai 
des vizitată  a fost ziua de marŃi. 

 
Aceste performanŃe pot fi observate şi din analiza site-ului Trafic.ro, site ce 
monitorizează audienŃa online din România. 
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Managementul Resurselor Umane 

 
12.1. Activitatea de planificare a personalului 

 
Activitatea de planificare a personalului este un proces complex care are ca aspecte 
principale planificarea dezvoltării profesionale a angajaŃilor, adică asigurarea 
faptului că există oamenii cu calificări potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit şi 
planificarea succesiunilor, şi anume existenŃa oamenilor potriviŃi pregătiŃi pentru 
funcŃiile potrivite, când este nevoie. 
 
Planificarea personalului este un proces care presupune parcurgerea unui ciclu format din 
mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în vederea pregătirii Planului de personal 
pentru anul 2010 au fost parcurse, următoarele etape:  
 

a) Analiza situaŃiei curente - a vizat identificarea competenŃelor organizaŃionale 
curente, analizarea numărului angajaŃilor şi identificarea tendinŃelor de ocupare. 
Astfel, au fost realizate următoarele documente: 

• „SituaŃia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2009”,  

• „Centralizator concursuri organizate de ADR Vest în anul 2009”,  

• „SituaŃia plecărilor din cadrul ADR Vest pentru anul 2009”, 

• „SituaŃia sintetică – veniri, plecări – ADR Vest, 2009“, 

• „SituaŃia personalului pentru anul 2009”. 
 

b) Evaluarea nevoilor viitoare   - în realizarea acestei activităŃi s-a avut în vedere faptul că 
începând cu a doua jumătate a anului 2009 a început să crească numărul proiectelor  
finanŃate din Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 aflate în etapa de implementare. 
În acest sens a fost elaborat documentul: “Deficitul / excesul de personal pentru anul 2010”,  
 
c) Analiza lipsurilor - este procesul de comparare a informaŃiei din analiza situaŃiei 
curente cu cea din evaluarea nevoilor viitoare, pentru a identifica diferenŃele  între 
competenŃele ADR Vest curente şi setul de competenŃe necesar în viitor. Pentru 
evidenŃierea acestora a fost realizat documentul intitulat „Necesarul de personal 
pentru anul 2010”. 
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d) Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de 
planificare. În această etapă a fost organizată şedinŃei echipei de management din 
cadrul ADR Vest  pentru discutarea Planului de personal pentru 2010. 
 
e) Planul de personal al ADR Vest pentru anul 2010 a fost aprobat de către 
Directorul General al ADR Vest şi Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest în 
cadrul şedinŃei din data de 22 aprilie 2010, prin hotărârea nr. 6/2010. 
 
 
12.2. Fişe de post 

 
Fişele de post reprezintă un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. 
Fişele de post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin identificarea rolului şi 
responsabilităŃilor aferente unui post, fişele de post stabilesc cu claritate aşteptările în 
relaŃia dintre manageri şi personalul din subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei 
postului este responsabilitatea acelor persoane care supervizează personalul, a 
biroului de resurse umane şi a posesorilor fişelor de post respective. 
 
În primul semestru al anului 2010 au fost întocmite fişele de post pentru personalul 
angajat în cadrul agenŃiei în această perioadă şi au fost actualizate fişele de post ale 
personalului implicat în implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 - 
2013.  
 
 
12.3. Recrutarea şi selecŃia 

 
În primul semestru al acestui an au fost ocupate prin concurs două posturi: 
 

•••• În data de 11 ianuarie 2010 a avut loc concursul pentru ocuparea 
postului de Consultant SMIS. În urma desfăşurării celor patru probe de 
concurs (probă scrisă din bibliografie, probă scrisă de limba engleză, 
probă practică de evaluare pe calculator, interviu de selecŃie) postul a 
fost ocupat de domnul Benedict-Cristian Papa. Acesta şi-a început 
activitatea în cadrul ADR Vest în data de 18 ianuarie 2010. 

 

•••• În data de 28 ianuarie 2010 a avut loc concursul pentru ocuparea 
postului de Specialist RelaŃii Publice. În urma desfăşurării celor patru 
probe de concurs (probă scrisă din bibliografie, probă scrisă de limba 
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engleză, probă practică de evaluare pe calculator, interviu de selecŃie) 
postul a fost ocupat de domnul Traian-Ciprian Stan. Acesta şi-a început 
activitatea în cadrul ADR Vest în data de 5 februarie 2010. 

 
De asemenea, au fost transferate din cadrul asociaŃiilor TehImpuls şi AutomotiVEST, 
asociaŃii în care ADR Vest este membru fondator, domnişoarele Monica Mihăilă şi 
Daniela VlăduŃ pe două posturi de Consultant Proiecte Regionale în cadrul 
DirecŃiei Politici Regionale şi InternaŃionalizare. 
 
 
12.4. Integrarea organizaŃională 

 
În această perioadă s-a derulat procesul de integrare organizaŃională pentru domnul 
Benedict-Cristian Papa, Consultant SMIS şi pentru domnul Traian-Ciprian Stan, 
Specialist RelaŃii Publice.  
 
În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de integrare organizaŃională şi s-
au stabilit obiectivele individuale pentu această perioadă. 
 
Procesul de integrare organizaŃională s-a finalizat cu evaluarea modului în care noii 
angajaŃi au realizat obiectivele stabilite la angajare  prin completarea, de către 
supervizorul direct a  formularului intitulat Raportul de evaluare finală a perioadei 
de integrare organizaŃională a noului angajat şi acordarea unui calificativ. La rândul 
lor, noii angajaŃi au realizat propria evaluare a perioadei de integrare organizaŃională 
prin completarea formularului Fişa noului angajat.   
 
 
12.5. Instruire şi dezvoltare 

 
În primul semestru al anului 2010 s-a lucrat la elaborarea următoarelor documente 
de instruire: 
 

√√√√ Planul regional de acŃiune  pentru instruire pentru perioada 2010 - 2011 
Acesta reprezintă documentul de implementare a Programului de Instruire 
2007 – 2013 pentru Programul OperaŃional Regional. El urmăreşte acoperirea 
nevoilor de instruire comune ale următoarelor grupuri Ńintă:  Autoritatea de 
Management pentru POR şi cele 8 AgenŃii pentru Dezvoltare Regională, în 
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calitate de Organisme Intermediare şi beneficiari potenŃiali sau actuali ai POR. 
În vederea elaborării Planului de acŃiune  pentru instruire pentru perioada 
2010 - 2011 DirecŃia de Resurse Umane şi Comunicare în colaborare cu echipa 
managerială a identificat nevoile de instruire pentru această perioadă şi a 
elaborat o Planul de instruire al ADR Vest pentru perioada 2010 – 2011 care a 
fost aprobat Directorului General al ADR Vest şi a fost transmis Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 
√√√√ Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2010 este 

elaborat de către biroul de resurse umane, iniŃial sub formă de proiect pentru 
discuŃii, corecŃii şi pentru aprobarea de către echipa managerială a ADR Vest.  
Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaŃiilor referitoare 
la măsurile de instruire necesare, informaŃii referitoare la:  

• Nevoile de instruire individuale identificate prin elaborarea Planurilor 
de dezvoltare personală; 

• Nevoile la nivelul echipei, identificate pentru fiecare direcŃie şi pentru 
echipa managerială; 

• Nevoile rezultate din planul anual de personal incluzându-le pe cele 
identificate la nivel organizaŃional. 

 
Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinŃe a echipei manageriale 
pe baza obiectivelor curente şi direcŃiei viitoare a ADR Vest luând în calcul şi 
informaŃiile obŃinute din analiza activităŃilor de instruire desfăşurate pe parcursul 
anului 2009.  
 
Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităŃilor de 
instruire propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 
2010.  
 
Planul de instruire şi dezvoltare pentru anul 2010 astfel elaborat a fost aprobat de 
către directorul general al ADR Vest. 
 
 
12.6. Cursuri la care au participat angajaŃii ADR Vest 

 
În perioada ianuarie – iunie 2010 angajaŃii agenŃiei au participat la următaorele 
sesiuni de instruire: 
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Ghidul solicitantului şi managementul cererilor de finanŃare 
 

Sub această temă Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin 
proiectul ”Formare continuă a personalului implicat în gestionarea Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune”, proiect co-finanŃat din FEDR prin POAT 2007-2013 a 
organizat două sesiuni de instruire în perioada 15 – 19 martie 2010, respectiv 19 – 23 
aprilie 2010. La aceste instruiri au participat patru angajaŃi ai agenŃiei, şi anume 
Alina Muzicaş – Consultant Implementare POR, Lucian Constantin - Consultant 
Implementare POR, Alina Dragoş – Consultant Implementare POR şi Ioana 
Albulescu – Consultant SMIS. 
 

Tematica cursului 

•••• Principiile comunicării: prezentarea informaŃiilor, conŃinutul 
ghidurilor 

•••• Organizarea birourilor de help-desk 
•••• Elaborarea ghidurilor: principii generale, cerinŃe comune, cerinŃe 

valabile la nivel naŃional, cerinŃe instituŃionale şi legislative 
•••• Comunicarea eficientă cu beneficiarii 
•••• Proceduri pentru administrare a aplicaŃiilor financiare 
•••• Verificarea eligibilităŃii beneficairilor, activităŃilor, cheltuielilor 
•••• SoluŃionarea deficienŃelor sistemice 

 
 
Închiderea exerciŃiului financiar 2009 şi noutăŃi legislative începând cu exerciŃiul 
financiar 2010 (tratament contabil şi fiscal) 
 
Sesiunea de instruire a fost organizată de către firma KSC Training în perioada 19 – 
21 martie 2010, iar din partea ADR Vest a participat Elisabeta Iuhasz, Contabil în 
cadrul agenŃiei. 
 
Tematica cursului 

• Reguli de închidere a exercitiului financiar al anului 2009 
conform reglementãrilor contabile existente la finele anului 2009, 
aprobate prin OMFP 1752/2005 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Reguli de inventarierea patrimoniului, aplicarea prevederilor 
OMFP nr. 2861/2009. 
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• Prezentarea reglementarilor contabile aplicabile de la 1 ianuarie 
2010 aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, ordin ce abroga de la 
aceasta data OMFP 1752/2005. 

 

 

Dezvoltarea unei comunităŃi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR 
 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a organizat în perioada 
aprilie – iunie a.c. în cadrul proiectului “Dezvoltarea unei comunităŃi eficiente şi 
profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR” o serie de sesiuni de instruire destinate 
utilizatorilor SMIS. Astfel, din cadrul ADR Vest au participat: 
 

•••• CodruŃa PETCU, OfiŃer de Contract Verificare la modulul Monitoring, 
din perioada 3 – 5 mai 2010; 

 

•••• Cristian PAPA, Consultant SMIS, Alina MUZICAŞ, Consultant 
Implementare POR, Sabina TELESCU, Consultant Implementare POR şi 
Gabriela VOLOŞCIUC, Consultant Implementare POR la modulul 
Project Management din perioada 17 - 19 mai 2010. 

 

* * * 
 

În perioada 1 martie – 7 mai 2010 a fost organizată de către Institutul Român de 
Training sesiunea de instruire „De la informaŃie la parteneriat”.  Aceasta s-a 
desfăşurat pe o platformă e-learning şi a abordat următoarele subiecte: 
 

•••• Despre ONG şi parteneri sociali 
•••• Instrumente de analiză organizaŃională 
•••• Analiza PEST şi câmpul de interes organizaŃional 
•••• Principii în administraŃia publică 
•••• Buna reglementare 
•••• Procese decizionale în administraŃia publică 
•••• Instrumente de participare publică 
•••• Accesul la informaŃii şi transparenŃă decizională 

 
 
Începând cu 11 martie 2010, timp de 10 săptămâni domnişoara Oana Chelu participă 
la cursul cu tema „RelaŃiile publice în afaceri”, organizat de Academia Britanică de 
Afaceri şi Comunicare. Cursul se desfăşoară prin intermediul unei platforme online. 
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Tematica cursului: 

•••• Imaginea, identitatea şi marca în relaŃiile publice 
•••• ActivităŃiile de relaŃii publice 
•••• Evenimentele, comunicarea internă şi alte activităŃi 
•••• Strategiile de relaŃii publice 
•••• Specialistul în relaŃii publice 
•••• Materiale importante în relaŃii publice 
•••• RelaŃii publice in-house şi outsourcing 
•••• RelaŃiile publice online 
•••• Instrumente de PR online 
•••• Gestionarea crizelor în relaŃiile publice. 

 
* * * 

 
Utilizarea Microsoft Office Excel 
 
Tot în această perioadă a continuat activitatea de coachig intern pe teme de Utilizare 
a Microsoft Office Excel. Astfel, a fost organizată o sesiune de Coaching s-a în 
perioada 19 – 20 mai 2010 care s-a adresat angajaŃilor biroului de audit intern, Ionela 
Roman – şef birou şi Marin Plocon – auditor intern.  
 

Tematica abordată 

• AplicaŃii privind formulele din Excel (matematice şi logice). 
• Formatarea celulelor pentru o mai bună gestionare a datelor şi pentru 

un aspect mai plăcut. 
• Realizarea de funcŃii şi relaŃii între sheet-uri şi documente separate in 

vederea centralizării informaŃiilor. 
• Inserarea şi utilizarea filtrelor în gestiunea datelor. 
• Utilizarea tabelelor pivot. 
• Elaborarea graficelor. 

 
* * * 

 
 
De asemenea, în perioada 25 – 26 martie 2010 Autoritatea de Management pentru 
POR a organizat întâlnirea Grupului de Lucru pentru Instruire. La această întâlnire 
s-a discutat asupra sesiunilor de instruire pentru angajaŃii ADR şi beneficiarii POR 
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care vor fi organizate în comun de către AM POR şi OI POR. AgenŃia a fost 
reprezentată la această întâlnire de către Anca Gabor, Consultant Resurse Umane. 
 
 
 

12.7. Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 
 

Procedura de evaluare a performanŃelor profesionale individuale s-a implementat în 
agenŃie începând cu anul 2007, an în care s-a realizat evaluarea performanŃelor 
profesionale individuale ale angajaŃilor ADR Vest pentru anul 2006. Procedura de 
evaluare a performanŃelor profesionale individuale se aplică fiecărui angajat al ADR 
Vest, în raport cu realizarea sarcinilor şi responsabilităŃilor prevăzute în fişa postului. 
Evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale angajaŃilor ADR Vest se 
realizează prin raportarea competenŃelor/criteriilor de performanŃă la gradul de 
îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităŃilor prevăzute în fişa postului. 
 

În ceea ce priveşte evaluarea performanŃelor profesionale individuale pentru anul 
2009 aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2010 în conformitate cu procedurile interne 
de resurse umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanŃelor 
profesionle individuale ale angajaŃilor agenŃiei pentru anul 2009 au fost completate 
Formularele de evaluare corespunzătoare.  
 

În funcŃie de rezultatele evaluării performanŃelor profesionale şi de abilităŃile care 
trebuiesc dezvoltate de angajaŃi în viitor, au fost întocmite Planurile de dezvoltare 
personală a angajaŃilor care stau la baza elaborării Planului anual de instruire şi 
dezvoltare al ADR Vest. 
 



 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro  

 
Misiuni de audit 

 
Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte 
perfecŃionarea capacităŃii agenŃiei de implementare a politicii de dezvoltare  
regională şi de a atinge obiectivele corespunzătoare acestei politici. 
 
 
În intervalul ianuarie – mai 2010 s-a desfăşurat misiunea de audit privind: Evaluarea 
activităŃilor desfăşurate de agenŃie pentru implementarea proiectelor din cadrul 
Axei 4, DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”,  care a avut drept 
scop evaluarea realizării responsabilităŃilor delegate revenite structurilor din ADR 
Vest implicate, sub aspectul respectării principiilor, regulilor procedurale, legale şi 
contractuale şi dacă aceste responsabilităŃi sunt îndeplinite într-un mod eficient şi 
efectiv, cu următoarele obiective: 
 

• Evaluarea modului de furnizare a informaŃiilor şi asigurare a helpdesk-ului 
pentru potenŃialii beneficiarii ai DMI 4.3 al POR 2007-2013; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de evaluare, selecŃie şi contractare 
în cazul cererilor de finanŃare depuse pentru DMI 4.3 al POR 2007-2013; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor 
contractate de beneficiarii de finanŃare din DMI 4.3 al POR 2007-2013; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea 
cheltuielilor din cererile de rambursare depuse de beneficiarii de finanŃare din 
DMI 4.3 al POR 2007-2013. 

 
 
În perioada martie - iunie 2010 s-a derulat misiunea de audit asupra programului 
Phare 2005 – Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativei sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu.  
 
Obiectivul general al misiunii a fost evaluarea activităŃilor delegate de MDRT  în 
calitate de  Autoritate Contractantă şi realizate de către ADR Vest, în calitate de 
Autoritate de Implementare,  precum şi a sistemului de control bazat pe analiza 
riscului.  
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Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 
 

• Asigurarea verificării Cererii de plată pentru plăŃi avans/intermediare/finale 
şi a documentelor însoŃitoare; 

• Monitorizarea progresului proiectelor - primirea rapoartelor tehnice şi 
financiare de la beneficiari, revizuirea lor şi întocmirea rapoartelor  
trimestriale/ finale de către ADR; 

• Monitorizarea progresului proiectelor - introducerea şi procesarea 
datelor/informaŃiilor prin SMIS privind înregistrarea contractelor cu detaliile 
relevante;  

• Monitorizarea conformităŃii progresului proiectelor prin vizitele la fata 
locului; 

• Modificarea contractelor de grant prin notificare sau prin act adiŃional;  
• Sistemul de control bazat pe managementul riscurilor, asociat activităŃor de 

monitorizare şi verificare financiară.   
 
 

* * * 
 
În perioada ianuarie – martie 2010 s-a derulat etapa de pregătire şi a început etapa de 

intervenŃie la faŃa locului a misiunii de audit Administrarea patrimoniului şi 
asigurarea păstrării integrităŃii bunurilor şi documentelor agenŃiei, securitatea şi 
sănătatea personalului, având drept scop evaluarea activităŃilor care privesc 
integritatea şi protecŃia elementelor patrimoniale, a documentelor, a informaŃiilor şi a 
personalului unităŃii , cu obiectivele: 
 

• Asigurarea integrităŃii mijloacelor materiale şi băneşti, prin documente 
justificative, documente contabile  şi  evidenŃă contabilă; 

• Asigurarea inventarierii  generale a elementelor de patrimoniu;   
• Asigurarea păstrarii şi arhivării  documentelor ce privesc patrimoniul şi 

evidenŃa elementelor de patrimoniu; 
• Asigurarea securităŃii şi sănătăŃii în muncă a personalului; 
• Asigurarea pazei şi protecŃiei bunurilor şi  persoanelor şi apărarea contra 

incendiilor;  
• Asigurarea unui sistem de control intern pentru protecŃia patrimoniului şi a 

personalului. 
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În intervalul mai – iunie 2010 s-a derulat etapa de pregătire şi a început etapa de 

intervenŃie la faŃa locului a pentru misiunea de audit privind Evaluarea procesului 
de implementare a POR 2007-2013, a evoluŃiei şi gradului de absorbŃie a fondurilor 
europene. Obiectivul general al acestei misiuni este evaluarea gradului de depunere 
a cererilor de finanŃare, de contractare a proiectelor şi de absorbŃie a fondurilor POR 
2007-2013 în Regiunea Vest, riscurile, oportunităŃile şi problemele întâmpinate în 
procesul de implementare a POR, iar obiectivele specifice sunt următoarele: 
 

• Analiza progresului înregistrat în Regiunea Vest în implementarea POR 2007-
2013  şi în atingerea obiectivelor acestuia; 

 

• Analiza stadiului implementării Programului OperaŃional Regional 2007-2013 
în Regiunea Vest, la nivelul Axelor Prioritare;  

 

• Identificarea factorilor care au influenŃă asupra performanŃelor ADR Vest în 
calitate de OI POR în gestionarea şi implementarea POR şi ale beneficiarilor în 
implementarea proiectelor. 

 
* * * 

 
În luna mai a anului 2010, Biroul de Audit Intern din cadrul ADR Vest a desfăşurat 
procesul de urmărire a stadiului implementării recomandărilor misiunilor proprii de 
audit intern, respectiv a celor ajunse la scadenŃă sau aflate în curs de implementare în 
luna mai 2010, fiind întocmit Raportul privind stadiul implementării 
recomandărilor misiunilor de audit ale Biroului de Audit Intern. 
 
Tot în luna mai, auditorii interni au colectat documentele suport şi au transmis 
DirecŃiei de Audit Intern din cadrul MDRT Nota de informare privind stadiul 
implementării recomandărilor cuprinse în raportul misiunii de Evaluare a activităŃii 
de audit intern, desfăşurată la nivelul Organismului Intermediar pentru POR din 
cadrul ADR Vest.  
 
De asemenea, auditorii interni au acordat suport auditorilor externi din cadrul 
AutorităŃii de Audit - Oficiul Regional de Audit Timiş, aflaŃi în misiune la ADR Vest 
şi colegilor implicaŃi în misiunile respective. 
 
În această perioadă, Biroul de Audit Intern a centralizat opiniile direcŃiilor auditate 
de auditorii externi precum şi documentele care prezintă stadiul implementării 
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recomandărilor de audit extern şi a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului: 

• Punctele de vedere ale ADR Vest cu privire la constatările şi 
recomandările misiunilor externe privind POR şi Phare derulate la nivelul 
agenŃiei de către Autoritatea de Audit; 

• Notele de informare privind stadiul implementării de către ADR Vest a 
recomandărilor misiunilor externe privind POR şi Phare derulate la nivelul 
agenŃiei de către Autoritatea de Audit. 

 
* * * 

 
În urma tuturor misiunilor de audit desfăşurate şi finalizate în primul semestru al 
anului 2010 nu au fost înregistrate deficienŃe în activitatea ADR Vest supusă auditării 
constatându-se, în acelaşi timp, faptul că au fost atinse obiectivele strategice ale 
agenŃiei iar sistemul de management şi control al ADR Vest funcŃionează eficient. 
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AsociaŃiile TehImpuls şi AutomotiVest 

 
14.1. Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – TehImpuls 

 
TehImpuls are ce obiectiv creşterea economică la nivel regional prin promovarea 
inovării şi a dezvoltării tehnologice, furnizează servicii de asistenŃă pentru aplicarea 
şi comercializarea inovării la nivelul industriei.  
 
Pachetul de servicii oferit de către Tehimpuls include: 

• AsistenŃă pentru comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de 
transferuri tehnologice 

• Pachet de consultanŃă pentru implementarea de soluŃii tehnologice în 
întreprinderi 

• Formare 
• ConsultanŃă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte inovatoare 
• Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării 

tehnologice în Regiunea Vest. 
 

   

 
 
ActivităŃi planificate pentru anul 2010  
 
ActivităŃile planificate pentru anul 2010 au fost aprobate în cadrul şedinŃei Adunării 
Generale TehImpuls din data de 11 februarie 2010. 
 

1. Comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri 
tehnologice vizează selectarea unui număr redus de oferte CDI cu potenŃial 
ridicat de comercializare şi promovarea acestora către firme sub brand-ul 
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Tehimpuls. Aici este inclusă şi activitatea de intermediere de transferuri 
tehnologice, în urma solicitărilor recepŃionate pe site-ul Tehimpuls. 
 

2. Pachet de consultanŃă  pentru implementarea de soluŃii tehnologice în 
întreprinderi. Această activitate vine în continuarea celor 20 de vouchere 
realizate în Regiunea Vest. De data aceasta prin intermediul unei abordări 
metodologice diferite, Tehimpuls va prelua coordonarea de specialitate a 
voucherelor, în beneficiul întreprinderilor regionale cu potenŃial. 

 

3. Organizarea a 2 sesiuni de formare. În continuarea cursurilor organizare în 
2009, Tehimpuls va găzdui 2 sesiuni de formare destinate firmelor şi 
organizaŃiilor CDI. Sesiunile vor fi organizate cu traineri Tehimpuls. 

 

4. Atragerea a 3-5 membri noi. 
 

5. Elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanŃare europeană. 
 

6. Implementarea de acŃiuni concrete de conştientizare a inovării şi promovare 
Tehimpuls urmăreşte cunoaşterea mai detaliată a serviciilor Tehimpuls de 
către mediul de afaceri şi mediul CDI, precum şi actualizarea şi extinderea 
paginii web www.tehimpuls.ro 

 

7. Extinderea portofoliului de servicii 
 
  
Rezultate ale activităŃii AsociaŃiei Tehimpuls în perioada ianuarie – iunie  2010 
 

1. Comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri 
tehnologice  

• Au fost analizate ofertele de cercetare – dezvoltare - inovare din baza 
de date, fiind selectat un număr de 15 oferte cu potenŃial ridicat de 
comercializare.  

• Au fost realizate vizite la organizaŃiile ofertante selectate din baza de 
date, pentru solicitarea unor informaŃii suplimentare privind 
produsele/serviciile oferite. Scopul vizitelor a fost acela de a adapta  
ofertele centrelor de cercetare deja existente dar şi de a combina oferte 
provenind de la centre de cercetare diferite în vederea creării unor 
produse de cercetare cu potenŃial ridicat de comercializare care vor fi 
promovate ulterior de către TehImpuls.  
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2. Organizarea de sesiuni de formare  

• Prima sesiune de formare - Managementul proiectelor de cercetare-
dezvoltare -  va fi organizată în cursul lunii septembrie şi va fi susŃinută 
de domnul dr. Nicolae Farbaş. – Director Stiintific ISIM Timişoara. 
Sesiunea se adresează întreprinderilor din Regiunea Vest şi urmăreşte 
comunicarea de cunoştinŃe privind: 

1. principiile managementului de proiect 
2. formarea echipei de proiect 
3. rolul conducătorului de proiect 
4. calităŃile conducătorului de proiect 
5. tehnici de planificare a activităŃilor în cadrul proiectelor 
6. derularea proiectului 
7. noŃiuni de controlling al proiectului 
8. modalităŃi de finalizare a proiectului. 

 
3. Pachet de consultanŃă  pentru implementarea de soluŃii tehnologice în 

întreprinderi 
• Au fost analizate auditurile tehnologice realizate la întreprinderi, 

fiind selectat un număr de 12 firme cu cereri specifice în materie de 
inovare pentru studierea posibilităŃii acordării de vouchere de inovare. 

• Cei trei experŃi Tehimpuls s-au întâlnit cu reprezentanŃi ai firmelor 
selectate, fiind identificate oportunităŃi de colaborare viitoare în ceea ce 
priveşte soluŃionarea cererilor acestora  în materie de inovare. 

 
4. Atragerea de membri noi 

• Au fost organizate întâlniri individuale cu organizaŃiile care şi-au 
exprimat interesul de a deveni membri ai AsociaŃiei Tehimpuls, fiind 
discutate modalităŃile de colaborare cu fiecare membru nou în parte. 

• în cadrul celei de-a doua Adunări Generale care va avea loc în data de 
13 iulie 2010, reŃeaua Tehimpuls va fi extinsă cu trei membri noi, 
respectiv: Centrul de Afaceri ReşiŃa – ONG în domeniul formării 
profesionale, SC Obrist Eastern Europe SRL – întreprindere 
producătoare de mase plastice, SC Azur SA – întreprindere 
producătoare de lacuri şi vopsele. 
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5. Elaborarea şi implementarea de proiecte  

• Doi membri ai echipei Tehimpuls au participat la sesiunea de instruire 
privind Programul Regional Sectorial – Resurse Umane care a avut loc 
în data de 23 martie 2010, fiind organizată de Secretariatul Tehnic 
Permanent al Pactului Regional – Camera de Comert Timisoara. 

• Au fost studiate apelurile de proiecte deschise. 
 

6. Implementarea de acŃiuni concrete de conştientizare a inovării şi promovare 
Tehimpuls  

• În data de 11 februarie 2010 a fost organizată Adunarea Generală a 
AsociaŃiei TehImpuls.  

• Au fost definite modalităŃile de operaŃionalizare a paginii web 
www.tehimpuls.ro 

• În perioada 17-19 martie 2010, Tehimpuls a  avut un stand de prezentare 
la Târgul pentru Energii Regenerabile de la Arad 

• S-a participat la atelierul de lucru Energia regenerabilă – o şansă pentru 
dezvoltarea durabilă a României  

• S-a participat la seminarul Surse de energie din biomasă 
• S-a participat la evenimentul Safety Day unde au prezentat serviciile 

Tehimpuls firmelor prezente 
• S-a participat la Salonul Regional al Cercetării  
• S-a participat la TimAgralim  
• A fost organizat evenimentul de promovare a AsociaŃiei Tehimpuls şi a 

serviciilor sale către reprezentanŃi ai facultăŃilor din cadrul UVT în data de 
29 iunie 2010. 

 

    
 

Contact: TehImpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic 
Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, Romania 

Tel. + 40 356 178753, fax + 40 356 178753 
Email: office@tehimpuls.ro, website:  www.tehimpuls.ro 
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14.2. AsociaŃia AutomotiVEST  
 
AsociaŃia este coordonată de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest şi a fost 
constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităŃii de piaŃă 
a membrilor reŃelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto. 
Membrii clusterului Automotivest sunt întreprinderi din industria construcŃiilor 
de maşini şi subsectorul automotive precum “Mahle Componente de Motor SRL” , 
Interpart Production srl, Inteliform srl, instituŃii publice, universităŃi şi camere de 
comerŃ. 
 
Obiectivele AsociaŃiei „Automotivest” pentru anul 2010 sunt:  

• creşterea numărului de furnizori regionali   
• operaŃionalizarea pachetului de cluster 
• dezvoltarea serviciului de suport pentru furnizori. 

 
Serviciile pe care AsociaŃia Automotivest le oferă pe parcursul anului 2010 sunt: 

• Serviciul de promovare, comunicare şi internaŃionalizare se referă la 
creşterea vizibilităŃii întreprinderilor din Regiunea Vest în cadrul 
sectorului automotive şi facilitarea de cooperări de afaceri cu parteneri 
internaŃionali. 

• Serviciul de training ajută la creşterea competenŃelor personalului angajat 
în cadrul sectorului automotive prin intermediul unor sesiuni  

• Serviciul de dezvoltare a furnizorilor care se referă la creşterea 
competenŃelor firmelor din Regiunea Vest în vederea furnizării 
companiilor din lanŃul automotive.  

 
Portofoliul de servicii Automotivest propus pentru anul 2010 
 

1. Atragerea de noi membri urmăreşte creşterea numărului de membrii asociaŃi, 
cu întreprinderi, astfel încât cel puŃin 50% dintre membrii să provină dintre 
actorii economici „drivers” ai sectorului automotive regional. 

 
2. Dezvoltarea furnizorilor vizează implementarea unui concept integrat de 

dezvoltare a competenŃelor furnizorilor automotive din Regiunea Vest. Acest 
concept va include activităŃi cum ar fi vizite la firme, organizarea de ateliere, 
consultanŃă şi training. 
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3. Actualizarea pachetului de servicii se propune dezvoltarea unui pachet 
integrat de servicii către firmele „drivers” din sectorul automotive la nivel 
regional, pe baza nevoilor identificate ale acestora, şi care să capitalizeze 
informaŃiile şi serviciile deja derulate de către ADR Vest. 

 

4. Crearea unei comunităŃi automotive regionale urmăreşte crearea unei 
comunităŃi automotive regionale, o platformă de comunicare constată cu 
întreprinderile, cu scopul de a le angaja, motiva şi reflecta nevoile prin 
intermediul serviciilor Automotivest. Activitatea include realizarea de acŃiuni 
de comunicare şi evenimente de promovare. 

 

5. OperaŃionalizarea şi promovarea platformei web se referă la introducerea 
informaŃiilor complete pe portalul Automotivest,  operaŃionalizarea şi 
promovarea platformei web. De asemenea, va fi elaborată procedura de 
actualizare a paginii web  www.automotivest.ro.  

 

6. Elaborarea şi implementarea de proiecte se referă la exploatarea 
oportunităŃilor de finanŃare în derularea şi elaborarea unui proiect, academia 
de training automotive sau realizarea de internship-uri în firme. 

 

7. RelaŃii internaŃionale vizează promovarea internaŃională a clusterului prin 
intermediul reŃelelor europene, dar şi individual, pa baza Strategiei elaborate 
în cadrul proiectului WeSteer, în asociere cu ADR Vest. 

 
 
Rezultatele obŃinute în peroada ianuarie - iunie 2010 sunt : 
 
Portofoliul de servicii pe anul 2010 a fost aprobat in data de 12 februarie 2010, la 
Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest,  în Sala de Consiliu a ADR Vest. 

 

                 

                         Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest, 12 februarie 2010  
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1. Atragerea de noi membri  

•••• Au fost efectuate activităŃi de atragere a noilor membri în AsociaŃie 

•••• Intrarea noilor membri în cluster se va efectua la sfârşitul anului 2010 
prin organizarea unei Adunări Generale unde se va supune la  vota şi 
aprobare intrarea în AsociaŃie a noilor membri 
 

2. Dezvoltarea furnizorilor  
•••• În data de 1 februarie 2010, AsociaŃia Automotivest a vizitat noul site 

DAIMLER, MERCEDES, la Kecskemet, Ungaria.  
•••• În data de 23 martie 2010 a avut loc o vizită a delegaŃiei ungare AIPA 

şi Colegiul din Kecskemet la Timişoara. Obiectivul vizitei a fost  
crearea unei potenŃiale colaborări între clusterul Automotivest şi 
clusterul din Kecskemet în vederea oferirii de suport în dezvoltarea de 
furnizori şi oferirea de servicii de formare către întreprinderi din 
România şi Ungaria.  

•••• Au fost contactate patru multinaŃionale din industria construcŃiilor de 

maşini şi subsectorul automotive din Regiunea Vest în vederea 

organizării unor vizite de grup cu potenŃiali furnizori.  Scopul acestor 

vizite va fi va fi acela de a prezenta oferta membrilor Automotivest, a 

serviciilor clusterului şi a capacităŃii potenŃialilor furnizori membri ai  
clusterului 

•••• A fost trimis un chestionar pentru furnizori in vederea identificării 
nevoilor acestora pe piaŃa automotive. 

 
3. Actualizarea pachetului de servicii 

•••• Pachetul de servicii al AsociaŃiei Automotivest va fi actualizat în 
funcŃie de nevoile identificate ale companiilor.  

•••• Momentan, a fost identificat şi selectat un număr de companii din 
industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive din 
Regiunea Vest, pasul următor fiind parcurgerea unor etape pentru a 
putea personaliza pachetul de servicii în funcŃie de cerinŃele acestora. 

 

4. OperaŃionalizarea şi promovarea platformei web  

•••• Au fost definite modalităŃile de operaŃionalizare a paginii web 
www.automotivest.ro   

•••• A fost elaborată procedura de actualizare a pagini web 
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5. Elaborarea şi implementarea de proiecte  

•••• Au fost studiate posibile surse de finanŃare în curs 

•••• Un membru al echipei Automotivest a participat la sesiunea de 
instruire privind Programul Regional Sectorial – Resurse Umane 

 
6. RelaŃii internaŃionale 

•••• În data de 18 mai 2010 AsociaŃia Automotivest a participat la seminarul 
internaŃional în cadrul proiectului PROSESC - Producer Services for 
European Sustainability and Competitiveness, coordonat de 
CorporaŃia de Dezvoltare a Regiunii Stuttgart, organizat la Timişoara. 
Seminarul a avut ca temă “ReŃelele de tip cluster şi facilitarea lor”. 

•••• AsociaŃia Automotivest a participat în data de 28 iunie 2010 la un 
workshop organizat la Debrecen, Ungaria. Seminarul a fost desfăşurat 
în cadrul proiectului transfrontalier ,,Realizarea reŃelei cooperărilor 
antreprenoriale transfrontaliere în judeŃele Hajdú-Bihar şi Bihor”. 
Scopul de bază al proiectului este de a realiza o reŃea a cooperărilor 
antreprenoriale transfrontaliere.  

 

 
              Seminar InternaŃional  „Facilitarea reŃelelor de tip cluster” , în cadrul proiectului PROSESC,  
                                                                       18 mai 2010, Timişoara 

 

Contact: AsociaŃia Automotivest – Prima iniŃiativă de cluster din România 
Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 
Email: office@adrvest.ro, website:  www.automotivest.ro 



 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara, nr. 5 

300 054 – Timişoara, România 

www.adrvest.ro 

www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro 


