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Cap. 1 Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o organizaţie neguvernamentală, 
nonprofit şi de utilitate publică ce reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale 
României, regiunea vestică, şi acţionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii, la nivel 
naţional şi internaţional.  

Regiunea de Dezvoltare Vest a fost constituită cu aprobare 
guvernamentală la data de 28 octombrie 1998 şi este compusă din 
judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinţă în anul următor, 
adică în anul 1999. 

 

 

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

 

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

 

„Dezvoltarea Regiunii Vest și creșterea calității vieții locuitorilor 
acesteia sunt obiectivele pe care le avem tot timpul în vedere 
atunci când evaluăm proiecte sau ne implicăm în cadrul 
diferitelor proiecte internaționale.” 
 
 

 

Valorile organizației noastre transpar prin tot ce facem și 
ghidează angajații ADR Vest în acțiunile și deciziile lor. Aceste 
valori sunt: 

 
• Respect 

• Integritate 
• Responsabilitate 

• Competență profesională 
• Muncă în echipă și colaborare 

• Orientare spre rezultate 
 

Atribuțiile generale ale ADR Vest vizează: 
 
Gestionare la nivel regional a finanțărilor nerambursabile europene acordate prin Phare, POR 

2007 – 2013, POSCCE sau POR 2014 – 2020 în calitatea sa de Organism Intermediar pentru 
Regiunea Vest 

 
Susținerea dezvoltării mediului economic și a domeniului cercetării și inovării din regiune prin: 
EEN (Rețeaua Europeană a Întreprinderilor), Asociația TIC, Automotivest și Tehimpuls  
 
Atragerea de investiții și investitori în Regiunea Vest 
 
Realizarea de documente programatice pentru Regiunea Vest: Planul pentru Dezvoltare 

Regională, Strategia de Specializare Inteligentă sau diferite studii dedicate mediului 

economic din Regiunea Vest 
 

Implicarea în proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea Regiunii Vest 
 

Sprijinirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 
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Structura ADR Vest  
 
Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ADR Vest dispune de un număr de 105 de angajați activi în 
cadrul celor 6 direcții, 6 departamente și 16 birouri ale sale. 
 
Funcția de director general este deținută de domnul Sorin Maxim. 
Acesta coordonează atât activitatea ADR Vest din Timișoara și județul Timiș, cât și activitatea 
celorlalte birouri teritoriale din Arad, Deva și Reșița. 
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Cap. 2 Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

Vest (CDR Vest) este organismul regional 

pentru care ADR Vest asigură 

secretariatul și în fața căruia răspunde 

pentru demersurile și rezultatele sale, 
acest organism având rolul de coordonator al 
activităților de elaborare și monitorizare ce 
decurg din politicile pentru dezvoltare 
regională, la nivelul Regiunii Vest (județele 
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș).  
 
CDR Vest este un organism regional 
deliberativ, fără personalitate juridică, care a 
fost constituit ca urmare a semnării unei 
Convenții de Asociere a celor patru județe din 
Regiunea Vest și care funcționează pe 
principii parteneriale. 
 
CDR Vest este alcătuit din: președinții celor 4 
consilii județene din Regiunea Vest, primarii 

celor 4 municipii reședință de județ, 4 primari 
de orașe din regiune (câte unul din fiecare 
județ) și 4 primari de comune din regiune 
(câte unul din fiecare județ). Președinția și 
vicepreședinția consiliului sunt asigurate - 
prin rotație, pentru câte un mandat de un 1 
an - de președinții de consilii județene din 
Regiunea Vest.  
 
Membrii CDR Vest sunt propuși de către 
președintele de consiliu județean de care 
aparțin iar componența CDR Vest este votată 
și aprobată în cadrul unei ședințe de 
constituire. 
 
Componența CDR Vest se poate schimba și 
ca urmare a alegerilor parlamentare sau ca 
urmare a numirii unor membri în alte funcții 
decât cele care le conferă rolul de membru al 
CDR Vest. 

 
 

CDR Vest a asigurat o bună colaborare în cadrul Regiunii Vest și  

a sprijinit, în permanență, ADR Vest devenind  

un reper în politica pentru dezvoltare regională din România. 

 
 
La finalul anului 2017, componența CDR Vest a fost următoarea: 
 

Rol în cadrul  

CDR Vest Nume Funcție, 

Instituție reprezentată 

Președinte 
Silviu HURDUZEU Președinte, Consiliul Județean 

Caraș-Severin 

Vicepreședinte Iustin-Marinel 
CIONCA-ARGHIR 

Președinte, Consiliul Județean 
Arad 

Membru 
Mircea Flaviu BOBORA Președinte, Consiliul Județean 

Hunedoara 
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Membru 
Călin DOBRA Președinte, Consiliul Județean 

Timiș 

Membru  

Gheorghe FALCĂ 

 
Primar, Municipiul Arad 

Membru  

Ioan POPA 

 
Primar, Municipiul Reșița 

Membru  

Gheorghe ILE 

 
Primar, Municipiul Vulcan 

Membru  

Nicolae ROBU 

 
Primar, Municipiul Timișoara 

Membru  

Gheorghe Petru FEIEȘ 

 
Primar, Orașul Sebiș 

Membru  

Dumitru URSU 

 
Primar, Orașul Oravița 

Membru  

Dănuț BUHĂESCU 

 
Primar, Orașul Uricani 

Membru  

Teodor PAVEL 

 
Primar, Orașul Recaș 

Membru  

Corneliu POPI-MORODAN 

 
Primar, Comuna Ghioroc 

Membru  

Adrian Sergiu STOICU 

 
Primar, Comuna Bozovici 

Membru  

Tiberiu PĂSCONI 

 
Primar, Comuna Totești 

Membru  

Iosif Ionel TOMA 

 
Primar, Comuna Giroc 
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Pe durata anului 2017 au avut loc 2 ședințe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

 
 

Prima ședință a avut loc în Arad, la primăria 
Municipilui Arad, în data de 10 martie 2017.  
 

Cea de-a doua ședință a avut loc în Reșița, la 
Consiliul Județean Caraș-Severin, în data de 

17 octombrie 2017.  
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Cap. 3 Finanțări europene 
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de Organism Intermediar pentru 
trei programe operaționale gestionate la nivelul Regiunii Vest:  
 
• Regio-Programul Operațional Regional 2007- 2013 – acesta se află în ultima parte a sa, 

urmând ca ADR Vest să monitorizeze investițiile finanțate prin program 
• Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 –

ADR Vest se află în plin proces de monitorizare a investițiilor finanțate prin program, în 
cadrul operațiunilor gestionate de organizația noastră 

• Regio-Programul Operațional Regional 2014- 2020 – acest program a fost lansat, 
împreună cu depunerea de proiecte în cadrul anumitor axe prioritare din componența sa. 

 
Regio-Programul Operațional Regional  

2007- 2013  
 
ABSORBȚIA  
realizată la nivelul Regiunii Vest în cadrul Regio-Programul 
Operațional Regional 2007-2013, până la finalul lunii iunie a 
anului 2017, este de 85,69%. 
 
Regio - Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 
2013 a fost finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională și a urmărit 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, îmbunătăţirea 
condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 
 
În funcție de specificul fiecărei axe prioritare și fiecărui domeniu de 
intervenție, programul s-a adresat: autorităților publice, companiilor private, organizațiilor 
neguvernamentale, universităților de stat, furnizorilor de servicii sociale, dar și instituțiilor de cult 
organizate ca persoane juridicede utilitate publică. 
 
Regio-POR 2007 - 2013 a început în anul 2007 iar implementarea proiectelor a fost realizată 
până în anul 2016. La finalul anului 2016, în cadrul programului, nu se mai puteau depune 
proiecte spre finanțare toate domeniile majore de intervenție fiind închise. 
 
Proiectele finanțate prin Regio-POR 2007 - 2013 au fost extrem de diverse, vizând de la spații 
publice urbane, blocuri, drumuri, școli, centre sociale, ambulatorii, centrele pentru situații de 
urgență, situri poluate, companii private (centre de afaceri și microîntreprinderi), infrastructura 
pentru turism și patrimoniul cultural.

Regiunea Vest – alocare de 

446.62 milioane euro 

 

788 proiecte au fost depuse 

 

392 de proiecte finalizate/în 

implementare - valoare a 

finanțării nerambursabile de 

514,88 milioane euro 
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 Programul Operațional Sectorial  

Creșterea Competitivității Economice 2007- 2013  
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

251 de proiecte,  
cu o valoare a  

finanțării nerambursabile de  
49,18 milioane euro,  

au fost finalizate 

ADR Vest a devenit Organism 

Intermediar pentru Programul 

Operațional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice (POSCCE) 
abia în data de 11 martie 2013, ca urmare 
a preluării Axei prioritare 1 - Un sistem de 
producție inovativ și eco-eficient - și 
gestionării fondurilor alocate acesteia, la 
nivelul Regiunii Vest.  
 
Doar anumite operațiuni din cadrul Axei 
prioritare 1 au fost preluate de către ADR 
Vest - 1.1.1 & 1.1.1A, 1.1.2, 1.1.3, dar și 
1.3.2.  
 
Un an mai târziu, în 17 aprilie 2014, ADR 
Vest a preluat în gestiune și Axa prioritară 
3 - Tehnologia Informațiilor și 
Comunicațiilor pentru sectorul privat și 
public, Operațiunea 3.1.1. - Sprijinirea 
accesului la broadband și la serviciile 
conexe. Proiectele finanțate în cadrul 

POSCCE au fost finalizate până la data 

de 31 decembrie 2015 - perioada de 
implementare a programului fiind 
prelungită până la sfârșitul anului 2015. 
 
Pe parcursul primului semestru al 

anului 2017, ADR Vest a monitorizat 

proiectele finanțate și finalizate în 

Regiunea Vest, acestea aflându-se în 
perioada de menținere obligatorie a 
investiției (ex-post). 136 de proiecte se 

află în perioada ex-post, cumulând o 

valoare a finanțării nerambursabile de 

47,767 milioane euro. 
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Finanțările acordate în cadrul acestui program au vizat: 

 

• Investiții în tehnologii, echipamente, 
mașini, utilaje, capacități de producție sau 
achiziționarea de brevete, mărci, licențe și 
know-how:  
121 de proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 41,24 
milioane euro  
(operațiunea 1.1.1.A) 
 

• Investiții în echipamente, produse și 
tehnologii moderne, sprijinirea 
companiilor în demersul de creștere a 
cifrei de afaceri sau a creșterii gradului de 
inovare cu aplicabilitate în industrie, 
sprijinirea eforturilor de creștere a 
competitivității acestora pe piața 
internațională:  
16 proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 6,21 milioane 
euro  
(operațiunea 1.1.1 – apelul de proiecte din 
2014) 
 

• Implementarea și certificarea sistemelor 
de management al calității, a sistemelor 
de management de mediu (sau a 
înregistrării EMAS), certificarea voluntară 
și etichetarea ecologică a produselor și 
serviciilor, dezvoltarea și acreditarea 
laboratoarelor de încercări și etalonări:  
14 proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 0,13 milioane 
euro  
(operațiunea 1.1.2)  
 

• Consultanță pentru îmbunătățirea 
sistemelor de management a 
întreprinderilor mici și mijlocii, participarea 
la târguri, expoziții internaționale și 
misiuni:  
4 proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 0,05 milioane 
euro 
(operațiunea 1.1.3) 

 
• Achiziționarea de consultanță în domenii 

ca: elaborarea de proiecte/planuri de 
afaceri, dezvoltarea strategiilor de 
firmă/produse/servicii, consultanţă pentru 
investiţii şi financiară, activităţi de 
marketing şi promovare, managementul 
resurselor umane, tehnologia informaţiei 
şi e-business, inovare şi drepturi de 
proprietate intelectuală:  
16 proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 0,35 milioane 
euro  
(operațiunea 1.3.2) 

 
• Consolidarea infrastructurii tehnologiei și 

a comunicațiilor (TIC), facilitarea 
accesului public la infrastructura 
informațională (în special în zone rurale și 
urbane mici):  
80 de proiecte finalizate, cu o valoare a 
finanțării nerambursabile de 1,20 milioane 
euro  
(operațiunea 3.1.1).     
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Regio - Programul Operațional Regional  

2014- 2020  
 
La fel ca în cazul Regio-Programul 
Operațional Regional 2007 - 2013, Regio-
Programul Operațional Regional (POR) 2014 
- 2020 este finanțat din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională al Uniunii 
Europene.  
 
Acest program continuă să finanțeze 

investiții precum cele pe care le-a sprijinit 

în perioada de programare 2007 - 2013 
(dezvoltare urbană, reabilitarea termică de 
blocuri de locuințe, infrastructură socială, de 
sănătate și educațională, întreprinderi mici și 
mijlocii și microîntreprinderi, infrastructură de 
drumuri, turism, patrimoniu cultural). Pe 
lângă aceste tipuri de investiții, Regio-POR 

2014 - 2020 sprijină și investiții care nu au 

fost finanțate în perioada de programare 

anterioară (2007 - 2013) precum cele ce 
vizează transportul public urban, reabilitarea 
termică a clădirilor publice, regenerarea 
urbană, sprijinirea comunităților 
dezavantajate și centrele de transfer 
tehnologic.  
 
Alocarea financiară pentru Regio-POR 2014 
- 2020 este cu 70,43% mai mare decât cea 
pentru Regio-POR 2007 - 2013. Astfel, 
Regiunea Vest beneficiază de cea mai 

mare alocare financiară per județ și 

locuitor dintre toate cele 8 regiuni de 

dezvoltare din România. Alocarea este de 

712,26 milioane euro (bugetul național 
asigurând 118,41 milioane euro iar Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională 
asigurând 593,85 milioane euro).   
 
Managementul, gestionarea şi 
implementarea POR sunt în sarcina 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice desemnat Autoritate 
de Management pentru acest program. Cele 
opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională sunt 
desemnate prin Hotărârea de Guvern nr. 
1183 din 29 decembrie 2014, Organisme 
Intermediare pentru implementarea 
Programului Operaţional Regional 2014 - 
2020, având atribuţii delegate de către 
Autoritatea de Management (AM), conform 
unui acord cadru semnat cu AM POR. 
 
Obiectivul general al programului este 

creșterea competitivității economice și 
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale 
comunităților locale și regionale prin 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, 
a condițiilor infrastructurale și a 
serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a regiunilor, capabile să 
gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potențialul lor de inovare și de 
asimilare a progresului tehnologic. 
 

Regio-POR 2014 - 2020 este structurat în 13 

axe prioritare, după cum urmează: 
1. Promovarea transferului tehnologic  
2. Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii  
3. Sprijinirea  tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon  
4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
5. Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural  

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională  

7. Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului  

8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale  
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9. Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate din 
mediul urban  

10. Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale  

11. Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru 
şi cartea funciară 

12. Asistenţă tehnică 
13. Regenerare urbană orașe mici și 

mijlocii 
 

Până la finalul anului 2017, au fost lansate 

apeluri de proiecte pentru următoarele 

priorități de investiții:  
 

• Axa 1 
o PI 1.1.C: IMM în parteneriat cu entități 

de inovare și transfer tehnologic – apel 
lansat; 

 
• Axa 2 
o PI 2.1.A: Microîntreprinderi – apel 

închis; 
o 2.1.B: Incubatoare de afaceri – apel 

lansat; 
o 2.2: IMM – apel închis; 

 
• Axa 3 
o PI 3.1.A: Eficiență energetică, Clădiri 

rezidențiale – apel 1 închis, apel 2 
deschis; 

o PI 3.1.B: Eficiență energetică, Clădiri 
publice – apel închis; 

o PI 3.2. Mobilitate urbană – apel 
deschis; 
 

• Axa 4: Dezvoltare urbană – apel 
Documente strategice – apel închis; 

o PI 4.1. Mobilitate urbană – apel 
deschis; 

o PI 4.2. Terenuri degradate - apel 
deschis; 

o PI 4.3. Comunități marginalizate - apel 
deschis; 

o PI 4.4. Creșe și grădinițe - apel 
deschis; 

o PI 4.5. Licee tehnologice și școli 
profesionale - apel deschis; 
 

• Axa 5 
o PI 5.1: Dezvoltarea patrimoniului 

cultural – apel închis; 
o PI 5.2: Zone urbane abandonate – 

apelul 1 și 2 închise; 
 

• Axa 6 
o PI 6.1: Drumuri județene - apelul 1 și 2 

închise; 
 

• Axa 7 
o PI 7.1: Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului - apelul 1 și 2 închise; 
 

• Axa 8 
o PI 8.1: Servicii sociale, A. Persoane 

vârstnice – apel închis; 
o PI 8.1: Servicii sociale, B. Grup 

vulnerabil persoane cu dizabilități – 
apel deschis; 

o PI 8.1: Servicii sociale, C. Grup 
vulnerabil copii – apel deschis. 

o PI 8.2 B Unități de primiri urgențe – 
apel deschis; 
 

• Axa 10 
o PI 10.1.a - Creșe și grădinițe - apel 

deschis; 
o PI 10.1.b Învățământ obligatoriu (cls. I-

VIII) - apel deschis; 
o PI 10.2 - Învăţământ profesional şi 

tehnic - apel deschis; 
o PI 10.3 – Universități - apel deschis; 
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Apeluri de proiecte dedicate Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării (SUERD) lansate până la finalul 

anului 2017:  
 
• Axa 3 
o PI 3.1.A: Eficiență energetică, Clădiri 

rezidențiale – apel 1 deschis; 
o PI 3.1.B: Eficiență energetică, Clădiri 

publice – apel deschis; 
o PI 3.2. Mobilitate urbană – apel 

deschis; 
 

• Axa 5 
o PI 5.1: Dezvoltarea patrimoniului 

cultural – apel închis; 
o PI 5.2: Zone urbane abandonate – 

apelul 1 și 2 închise; 
 

• Axa 7 
o PI 7.1: Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului – apel închis. 

 

În perioada 31 ianuarie - 31 decembrie 2017, 
în Regiunea Vest, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR 
2014 - 2020), au fost depuse 621 proiecte, 

valoare totală de 558,06 milioane euro, 

valoarea finanțării nerambursabile fiind 

de 447,17 milioane euro. 

 
Dintre acestea, la 31 decembrie 2017, 
situația proiectelor depuse era următoarea: 

• 117 proiecte au fost contractate, 
având o valoare totală de 156,21 

milioane euro și 139,38 milioane 

euro valoarea finanțării 
nerambursabile; 

• 274 proiecte se află în 

evaluare/precontractare, având o 
valoare totală de 211,24 milioane 

euro și 149,64 milioane euro 

valoarea finanțării nerambursabile; 
• 230 proiecte sunt 

respinse/retrase/reziliate, având o 
valoare totală de 190,61 milioane 

euro și 158,15 milioane euro 
valoarea finanțării nerambursabile. 

  

 
*** 

 
În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele, 
situaţia centralizatoare a proiectelor depuse la data de 31 decembrie 2017 este următoarea: 
 

Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea 

spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor 

noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 

afaceri. Apelul de proiecte 2.1 A. 

Microîntreprinderi. 

 
Apelul de proiecte a fost unul competitiv, cu 

termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare s-au depus 

exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, 
disponibilă la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, începând cu data de 
27.07.2016, ora 12 până la data de 

04.05.2017, ora 12.  
 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 27,56 milioane euro. 
 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
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următoarea: 
• Total depuse: 364 proiecte, cu o 

valoare nerambursabilă de 55,14 

milioane euro.  

• Contractate: 84 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 12,82 milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 143 

proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

22,16 milioane euro 

• Respinse/retrase/reziliate: 137 

proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 
20,16 milioane euro 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
evaluare/precontractare reprezintă 126,92% 
din alocarea financiară regională. 
 
În data de 04.05.2017 apelul de proiecte 
2.1.A/2016 Microîntreprinderi a fost închis 
și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în 
cadrul acestuia. 
 

Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea 

creării și extinderea capacităților 

avansate de producție și dezvoltarea 

serviciilor 

 
Apelul de proiecte a fost unul competitiv, cu 

termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare s-au depus 
exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, 
disponibilă la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, începând cu data de 
23.02.2017, ora 12 până la data de 

30.08.2017, ora 12:00. 
 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 20,36 milioane euro. 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
următoarea: 

• Total depuse: 68 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 36,01 milioane euro.  

• Contractate: 4 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 1,91 milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 52 

proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 
27,10 milioane euro.  

• Respinse/retrase: 12 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 7,00 milioane 

euro 

 
Valoarea proiectelor depuse și aflate în 
evaluare/ precontractare reprezintă 142,49% 
din alocarea financiară regională. 

În data de 30.08.2017, apelul de proiecte 
POR/102/2/2 a fost închis și nu mai pot fi 
depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia. 
 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor. Operațiunea A. 

Clădiri rezidențiale  
 
Apelul 1 
Primul apel de proiecte a fost non-competitiv 
cu termen limită depunere. Cererile de 
finanțare au putut fi depuse la sediul ADR 
Vest, începând cu data de 16.05.2016, ora 

10 și până la data de 16.11.2016.  
 
În data de 16.11.2016 apelul de proiecte 

POR/2016/3/3.1/A/1 a fost închis și nu mai 
pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Apelul 2 
Al doilea apel de proiecte este de tip non-
competitiv cu termen limită depunere. 
Cererile de finanțare se pot depune exclusiv 
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prin aplicația electronică MySMIS, începând 
cu data de 28.08.2017, ora 10 și până la data 
de 28.02.2018, ora 10.  
 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 49,95 milioane euro. 
 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelurilor 1 și 2 a fost 
următoarea: 
• Total depuse: 49 proiecte, incluzând 

175 componente (blocuri) cu o valoare 
nerambursabilă de 17,65 milioane euro 

• Contractate: 8 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 3,65 milioane euro 

• În evaluare: 13 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 4,04 milioane euro.  

• Respinse: 28 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 9,96 milioane euro 

 
Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
evaluare reprezintă 15,40% din alocarea 
financiară regională. 
 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor Operațiunea B - 

Clădiri Publice 

 
Apelul de proiecte a fost de tip competitiv, cu 
termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare au putut fi 
depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS, disponibilă la adresa web 
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, începând 
cu data de 28.02.2017, ora 10 și până la data 
de 04.10.2017, ora 10. 
 

Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 34,19 milioane euro. 
 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
următoarea: 
• Total depuse: 73 proiecte, cu o 

valoare nerambursabilă de 86,54 

milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 49 

proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 61,82 milioane 

euro.  

• Respinse/retrase: 24 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 24,72 

milioane euro 

Valoarea proiectelor aflate în 
evaluare/precontractare reprezintă 180,81% 
din alocarea financiară regională. 
 
În data de 04.10.2017, apelul de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1  a fost închis și nu mai 
pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

 
Apelul de proiecte a fost de tip competitiv, cu 
termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare au putut fi 
depuse la sediul ADR Vest începând cu data 
de 25.05.2016, ora 12, până în data de 

25.11.2016. 

 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 28,81 milioane euro; 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
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următoarea: 
• Alocarea financiară regională: 28,81 

milioane euro 

• Total depuse: 22 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 59,85 milioane euro 

• Contractate: 11 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 27,38 milioane euro 

• Respinse: 11 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 32,47 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 
95,04% din alocarea financiară regională. 
 
În data de 25.11.2016 apelul de proiecte 
POR/2016/5/5.1/1 a fost închis și nu mai pot 
fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Prioritatea de investiții 5.2 - Realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 

urban, revitalizării orașelor, regenerării și 

decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

 
Apelul 1 
Primul apel de proiecte a fost de tip 
competitiv, cu termen limită de depunere a 
cererilor de finanțare. Cererile de finanțare au 
putut fi depuse la sediul ADR Vest începând 
cu data de 25.05.2016, ora 12 până în data 

de 25.11.2016, ora 12. 

În data de 25.11.2016 apelul de proiecte 

POR/2016/5/5.2/1 a fost închis și nu mai 

pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Apelul 2 
Al doilea apel de proiecte a fost de tip 
competitiv, cu termen limită de depunere a 
cererilor de finanțare. Cererile de finanțare au 

putut fi depuse exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS, disponibilă la adresa 
web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, 
începând cu data de 15.04.2017, ora 12 

până în data de 15.10.2017, ora 12. 

 
În data de 15.10.2017 apelul de proiecte 

POR/2016/5/5.2/2 a fost închis și nu mai pot 
fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Alocarea financiară regională pentru 
prioritatea de investiții: 10,59 milioane euro. 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelurilor 1 și 2 a fost 
următoarea: 
• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 31,15 milioane euro 

• Contractate: 2 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 4,98 milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 6 proiecte, 

cu o valoare nerambursabilă de 6,16 

milioane euro 

• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 20,01 milioane euro. 

 
Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
evaluare/precontractare reprezintă 105,19% 
din alocarea financiară regională. 
Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T 

 
Apelul 1 
Apelul 1 de proiecte a fost de tip non-
competitiv cu termen limită de depunere a 
cererilor de finanțare. Cererile de finanțare au 
putut fi depuse la sediul ADR Vest începând 
cu data de 16.05.2016, ora 12:00, până în 
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data de 16.11.2016, la finalizarea 
programului de lucru al ADR Vest. 
 
În cadrul acestei priorități de investiții sunt 
eligibile numai proiectele prioritizate și 
aprobate de către Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest. 
 
În data de 16.11.2016 apelul de proiecte 
POR 2016/6/6.1/1 a fost închis și nu mai pot 
fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Apelul 2  

Apelul de proiecte a fost de tip non-competitiv 
cu termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare au putut fi 
depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS, disponibilă la adresa web 
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, începând 
cu data de 06.01.2017, ora 15 până la data 

de 13.07.2017, ora 15. 

 
În cadrul acestei priorități de investiții sunt 
eligibile numai proiectele prioritizate și 
aprobate de către Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest. 
 
În data de 13.07.2017 apelul de proiecte 
POR 2016/6/6.1/2 a fost închis și nu mai pot 
fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 
 
Alocarea financiară regională pentru 
prioritatea de investiții: 93,54 milioane euro. 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
31.12.2017 în cadrul apelului de proiecte 1 și 
2 a fost următoarea: 
• Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 134,57 milioane euro 

• Contractate: 6 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 84,82 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect, cu o 
valoare nerambursabilă de 14,32 

milioane euro 

• Retrase: 3 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 35,43 milioane euro 

Valoarea proiectelor aflate în precontractare 
și contractate reprezintă 105,99% din 
alocarea financiară regională. 

 
Prioritatea de investiții 7.1, Sprijinirea 

unei creșteri favorabile ocupării forței de 

muncă, prin dezvoltarea potențialului 

endogen ca parte a unei strategii 

teritoriale pentru anumite zone, care să 

includă reconversia regiunilor industriale 

aflate în declin, precum și sporirea 

accesibilității și dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice (Investiţii în 

infrastructura de turism)  
 
Apel 1 

Apelul de proiecte a fost de tip competitiv, cu 
termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare au putut fi 
depuse la sediul ADR Vest începând cu data 
de 01.06.2016, ora 12 până la data de 

05.12.2016, la finalul programului de lucru al 
ADR Vest. 
 
Apel 2 

Apelul de proiecte a fost de tip competitiv, cu 
termen limită de depunere a cererilor de 
finanțare. Cererile de finanțare au putut fi 
depuse exclusiv prin aplicația electronică 
MySmis începând cu data de 21.04.2017, 

ora 12 până la data de 21.10.2017, ora 

12:00.  

 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 11,46 milioane euro. 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 
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31.12.2017 în cadrul apelului de proiecte 1 și 
2 a fost următoarea: 
• Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 15,40 milioane euro 

• Contractate: 2 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 3,82 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect cu o 
valoare nerambursabilă de 4,58 milioane 

euro 

• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 7,00 milioane 

euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
evaluare reprezintă 73,30% din alocarea 
financiară regională. 

Apelul de proiecte pentru Prioritatea de 

investiții 8.1 Investiţiile în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile sociale, culturale și 

de recreare, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale, 

Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului 

de acoperire cu servicii sociale, Grup 

vulnerabil persoane vârstnice  

 

Apelul de proiecte a fost de tip competitiv, 
cu depunere la termen. Cererile de finanțare 
au putut fi depuse exclusiv prin aplicația 
electronică MySMIS, disponibilă la adresa 
web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, 
începând cu data de 28.02.2017, ora 12 
până la data de 04.09.2017, ora 12:00. 
 
Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 3,15 milioane euro. 

 
Situaţia proiectelor depuse la data de 

31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
următoarea: 
• Total depuse: 9 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 4,30 milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 6 proiecte, 
cu o valoare nerambursabilă de 2,90 

milioane euro 

• Respinse/retrase: 3 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 1,40 milioane 

euro 

Valoarea proiectelor aflate în precontractare 
și în evaluare reprezintă 92,06% din alocarea 
financiară regională. 

În data de 04.09.2017, apelul de proiecte 
P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: 

persoane vârstnice a fost închis și nu mai 
pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul 
acestuia. 

Apelul de proiecte pentru Prioritatea de 

investiții 10.1 Investițiile în educație, și  

formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare, Obiectivul Specific Obiectiv 

Specific 10.3 Creșterea relevanței  

învățământului terțiar universitar in relație 

cu piața forței de muncă și sectoarele 

economice competitive 

 

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu 
depunere la termen. Cererile de finanțare se 
pot depune exclusiv prin aplicația electronică 
MySMIS, disponibilă la adresa web 
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, începând 

cu data de 24.11.2017, ora 12 până la data 

de 24.04.2018, ora 12:00. 
 

Alocarea financiară regională pentru apelul 
de proiecte: 8,41 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse la data de 
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31.12.2017 în cadrul apelului a fost 
următoarea: 
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 6,56 milioane euro 

• În evaluare: 3 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 6,56 milioane euro 

Valoarea proiectelor aflate în evaluare 
reprezintă 78,00% din alocarea financiară 
regională. 

 

Valorile proiectelor au fost calculate, la cursul 1 euro = 4,6440 lei. 
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Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează diverse domenii și activități. 

Astfel, fondurile nerambursabile acordate în cadrul programului vizează: 
 

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic 

Alocare financiară: 20,84 milioane euro 
 

 
Prioritatea de investiții 1.1: Promovarea 
investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături 
şi sinergii între întreprinderi, centrele de 
cercetare şi dezvoltare şi învăţământul 
superior, în special promovarea 
investiţiilor în dezvoltarea de produse şi 
de servicii, transferul de tehnologii, 
inovarea socială, ecoinovarea şi 
aplicaţiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă, precum şi sprijinirea 
activităţilor de cercetare tehnologică şi 
aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de 
validare precoce a produselor, 
capacităţilor de producţie avansate şi de 
primă producţie, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esenţiale şi 
difuzării tehnologiilor de uz general 
 

 

 

 

 

Operațiunea A - Infrastructura de inovare 
și transfer tehnologic 
 
Activități eligibile orientative: 

• crearea şi dezvoltarea infrastructurilor 
de inovare şi transfer tehnologic (ITT), 
respectiv, construcţia, extinderea şi 
dotarea cu echipamente și software 

• achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice  

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia 
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de 
intenţie, conform mecanismului de 
implementare al axei prioritare 1.  
 

Beneficiari eligibili: 

• Entități de inovare și transfer tehnologic 
Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul 
parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea 
de intenţie în cadrul apelului regional cu 
privire la exprimarea interesului pentru 
prezentul apel. 
 

Valoare solicitată 

• Minim: 100.000 euro -  maxim: 3.000.000 
euro 
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Operațiunea B - Sprijinirea parcurilor 
științifice și tehnologice 
 

Activități eligibile orientative 

• crearea şi dezvoltarea parcurilor 
științifice și tehnologice, respectiv, 
construcţia, extinderea şi dotarea cu 
echipamente și software necesare; 

• achiziționarea de servicii de transfer 
tehnologic specifice  

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia 
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de 
intenţie, conform mecanismului de 
implementare a axei prioritare 1.  
 

Beneficiari eligibili 

• Parcul știinţific şi tehnologic (asociere 
între o instituţie de învăţământ superior 
acreditată şi/ sau o unitate de cercetare 
dezvoltare pe de o parte, şi regii 
autonome, companii naţionale, societăţi 
comerciale, administraţia publică locală, 
asociaţii patronale sau profesionale, 
persoane fizice, investitori români sau 
străini pe de altă parte)  
 

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul 
parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea 
de intenţie în cadrul apelului regional cu 
privire la exprimarea interesului pentu 
prezentul apel.  
 
Valoare solicitată 

• Minim: 100.000 euro -  maxim: valoarea 
alocării regionale  

 

 

 

Operațiunea C - IMM-uri în parteneriat cu 
entitățile de inovare si transfer tehnologic 
 

Activități eligibile: 

• Investiții în active corporale (lucrări de 
construire/ extindere/ modernizare a 
spațiilor de producție/ prestare de 
servicii, inclusiv a utilităților generale 
aferente, achiziționarea de echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
echipamente informatice, achiziționarea 
de instalatii/ echipamente specifice în 
scopul obținerii unei economii de energie 

• Investiții în active necorporale 
(cunoștiințe tehnice, brevete, drepturi de 
utilizare, licențe, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi și 
active similare) 

• Investiții în realizarea de instrumente de 
comercializare on-line a serviciilor/ 
produselor proprii ale IMM 

• Investiții de dezvoltare experimentală 

• Investiții în alte activități de inovare 

• Investiții în activitățile de realizare a 
produsului (bun sau serviciu) sau 
procesului 
 

Beneficiari eligibili 

• IMM-uri în parteneriat cu entități de 
transfer tehnologic acreditate 

IMM-urile pot solicita finanțare pentru 
implementarea, în domeniul lor de activitate, 
a unui rezultat al cercetarii, în funcție de 
domeniile din Anexa 2.a la Ghidul specific. 
 
Valoare solicitată: 

• minim: 25.000 euro – maxim 

• nerambursabil: 200.000 euro. 
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Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

Alocare financiară: 125,44 milioane euro 

 

  
 
Prioritatea de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv 
prin incubatoare de afaceri 

 

Operațiunea MICROÎNTREPRINDERI 

 

Activități eligibile orientative 

• construirea, modernizarea, extinderea 
spațiului de producție/ prestare servicii; 

• dotarea cu active corporale, 
necorporale, inclusiv instrumente de 
comercializare on-line. 

 

Beneficiari eligibili 

• microîntreprinderi cu un istoric de 
funcţionare de minimim 1 an  

Valoare solicitată 

• minim eligibil: 25.000 euro – maxim 
nerambursabil: 200.000 euro. 

Operațiunea INCUBATOARE DE AFACERI 

 
Activități eligibile orientative 
Investiții finanțabile prin ajutor de stat 
regional:  
• lucrări de construire a spațiilor aferente 

incubatorului, inclusiv a utilităţilor 
generale aferente 

• achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, utilaje, instalații de lucru, 
mobilier, echipamente informatice 

• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente 
specifice în scopul obţinerii unei 
economii de energie, precum şi sisteme 
care utilizează surse regenerabile 
(alternative) de energie  
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• Investiții în active necorporale: brevete, 
licențe, mărci comerciale, programe 
informatice, alte drepturi şi active 
similare 

• Investiții în realizarea de instrumente de 
comercializare on-line a serviciilor/ 
produselor rezidenților incubatorului.  

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:  

• Achiziţionarea de servicii suport de 
afaceri şi capital, altele decât cele oferite 
de administrator în funcţie de cerinţele 
rezidenţilor  

Beneficiari eligibili 

• Fondatori ai incubatorului de afaceri 
(autoritatea publică a administraţiei 
publice locale, instituţia sau consorţiul de 
instituţii de învăţământ superior 
acreditate, institutele, centrele şi 
staţiunile de cercetare-dezvoltare, 
camerele de comerţ, societățile, 
societățile cooperative, asociațiile și 
fundațiile, patronatele, sindicatele)  

• Parteneriate dintre fondatorii 
incubatorului de afaceri. 

Valoare solicitată:  

• minim: 200.000 euro – maxim: 
7.000.000 euro. 

 

Prioritatea de investiții 2.2: Sprijinirea 
creării şi extinderea capacităţilor 
avansate de producţie şi dezvoltarea 
serviciilor 

 

Activități eligibile orientative 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat 
regional  

• construcţia şi extinderea spaţiului de 
producţie/servicii IMM, inclusiv dotare cu 
active corporale şi necorporale; 
modernizarea este eligibilă doar dacă 
este aferentă unei investiții inițiale care 
constă în activități de 

construire/extindere/dotare active 
corporale; 

• realizarea de instrumente de 
comercializare on-line a 
serviciilor/produselor proprii ale 
solicitantului pentru creare magazin 
virtual (e-shop). 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis 

• implementarea procesului de 
certificare/recertificare a produselor, 
serviciilor sau diferitelor procese 
specifice, sistemelor de management al 
calității, mediului sau sănătății; 

• investiții specifice procesului de 
internaţionalizare (participarea, la nivel 
internațional, în afara României, la 
târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în 
calitate de expozant). � 

Beneficiari eligibili 

• IMM-uri, cu un istoric de funționare de 
minimim 1 an  

Valoare solicitată 

• minim: 200.000 euro – maxim: 1 mil 
euro.  
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Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Alocare financiară: 145,87 milioane euro 

 

 
 

 
 
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor 

 

Operațiunea A - CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

 

Activități eligibile orientative 

• îmbunătăţirea izolaţiei termice şi 
hidroizolare anvelopei clădirii, inclusiv 
măsuri de consolidare; 

• reabilitarea şi modernizarea instalaţiei 
de distribuţie a agentului termic; 

• modernizarea sistemului de încălzire: 
repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară; achiziţionarea şi instalarea 
unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile – 
panouri solare termice, panouri solare 
electrice, pompe de căldura si/sau 
centrale termice pe biomasa, etc.; 

• înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent şi incandescent din spaţiile 
comune cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată şi durată 
mare de viaţă;  

• implementarea sistemelor de 
management al funcţionării consumurilor 
energetice: achiziţionarea şi instalarea 
sistemelor inteligente pentru 
promovarea şi gestionarea energiei 
electrice; 

• orice alte activităţi care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor şi a 
circuitelor electrice în părţile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a 
instalaţiilor şi echipamentelor montate, 
lucrari de reparaţii la faţade etc.); 

• realizarea de strategii pentru eficienţă 
energetică (ex. strategii de reducere a 
CO2) care au proiecte implementate prin 
POR 2014 – 2020. 

 

Beneficiari eligibili 

• unități adminimistrativ-teritoriale din 
mediul urban 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro - maxim 
eligibil: 5.000.000 euro. 

 

Operațiunea B - CLĂDIRI PUBLICE 
 

Activități eligibile orientative 

• îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii (pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul 
nivel, planșeu peste subsol), a 
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii; 
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• introducerea, reabilitarea și 
modernizarea, după caz, a instalațiilor 
pentru prepararea, distribuția și 
utilizarea agentului termic pentru 
încălzire și a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare și climatizare, a 
sistemelor de ventilare mecanică cu 
recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de 
răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și 
racordarea la sistemele de încălzire 
centralizată, după caz; 

• utilizarea surselor de energie 
regenerabilă, pentru asigurarea 
necesarului de energie a clădirii; 

• implementarea sistemelor de 
management energetic având ca scop 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie 
(ex. achiziționarea, instalarea, 
întreținerea și exploatarea sistemelor 
inteligente pentru gestionarea și 
monitorizarea oricărui tip de energie 
pentru asigurarea condiţiilor de confort 
interior);  

• înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată 
și durată mare de viață, cu respectarea 
normelor şi reglementărilor tehnice; 

• orice alte activități care conduc la 
îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului 
(înlocuirea/repararea/modernizarea 
lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, 
lucrări de demontare/montare a 
instalațiilor și echipamentelor montate, 
lucrări de reparații la fațade etc.); 

• realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică (ex. strategii de reducere a 
emisiilor de CO2) care au proiecte 
implementate prin POR 2014 – 2020.  

 

 

 

 

Beneficiari eligibili 

 

• autorităţi și instituții publice centrale 
(definite conform Legii 90/2001 și Legii 
340/2004), unități administrativ-
teritoriale şi instituţii publice locale 
din mediul urban și rural (definite 
conform Legii 215/2001), precum și 
parteneriate ale acestora. 

 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro -  maxim 
eligibil: 25.000.000 euro. 

 

Operațiunea C - ILUMINAT PUBLIC 
 

Activități eligibile orientative 

• Achiziționarea și instalarea sistemelor 
de telegestiune a iluminatului public  

• Montarea/înlocuirea corpurilor de 
iluminat cu un consum ridicat de energie 
electrică cu iluminat prin utilizarea unor 
corpuri de iluminat LED cu eficiență 
energetică ridicată, durată mare de viață 
și asigurarea confortului corespunzător, 
atât în cazul sistemelor existente, cât și 
în cazul celor nou create.  

• Utilizarea surselor regenerabile de 
energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)  

• Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, 
rețele, etc. (doar dacă elementele fac 
parte din sistemul de iluminat public și se 
află în proprietatea solicitantului)  

• Crearea / extinderea și/sau reîntregirea 
sistemului de iluminat public în 
localitățile urbane  
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• Alte activități care conduc la îndeplinirea 
realizării obiectivelor proiectului (lucrări 
de săpătură pentru introducerea rețelei 
de iluminat public în subteran, conform 
legislației în vigoare, instalare 
echipamente de comandă, 
automatizare, măsurare etc.) –activitățile 
care necesită emiterea autorizației de 
construire se pot realiza doar dacă 
sistemul aparține în totalitate 
solicitantului.  

Beneficiari eligibili 

• unități adminimistrativ-teritoriale din 
mediul urban 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro -  maxim 
eligibil: 5.000.000 euro. 
 

 
 
Prioritatea de investiții 3.2: Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, 
inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană şi a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 
 

Activități eligibile orientative 

 

A. Investiţii destinate îmbunătăţirii 
transportului public urban (ex. 
achizitionarea de autobuze, 

construirea/modernizarea /reabilitarea 
/extinderea traseelor de transport public 
electric, construirea/modernizarea/ 
extinderea stațiilor de alimentare a 
autobuzelor alimentate electric, 
construirea/modernizarea/reabilitarea 
depourilor/autobazelor aferente 
transportului public local/zonal de călători, 
inclusiv infrastructura tehnică aferentă, 
construirea și modernizarea stațiilor de 
transport public de călători, 
crearea/extinderea/modernizarea 
sistemelor de bilete integrate pentru 
călători, construirea/modernizarea 
/extinderea de benzi dedicate, folosite 
exclusiv pentru mijloacele de transport 
public de călători, configurarea/ 
reconfigurarea infrastructurii rutiere pe 
străzile urbane deservite de transport 
public de călători, în vederea 
construirii/modernizării/extinderii benzilor 
dedicate separate pentru transportul 
public de călători, a construirii 
/modernizării/extinderii traseelor/pistelor 
pentru pietoni și biciclete, inclusiv 
construirea/modernizarea/reabilitarea 
părţii carosabile a infrastructurii rutiere). 
 

B. Investiții destinate transportului 
electric și nemotorizat (ex. 
achiziționarea și instalarea punctelor de 
reîncărcare a autovehiculelor electrice și 
electrice hibride, construirea/ 
modernizarea/extinderea pistelor/ 
traseelor pentru biciclete, 
crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de închiriere de biciclete, 
construirea/modernizarea/extinderea de 
zone și trasee pietonale, Iistalarea de 
sisteme de reducere/interzicere a 
circulației autoturismelor în anumite zone) 

 
C. Alte investiții destinate reducerii 

emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. 
crearea/modernizarea/extinderea 
sistemelor de management al traficului, 
inclusiv a sistemului de monitorizare 
video, precum și a altor sisteme de 
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D. transport inteligente, construirea 
/modernizarea/reabilitarea infrastructurii 
rutiere utilizate prioritar de transportul 
public urban de călători, în vederea 
reducerii emisiilor de echivalent CO2 din 
transportul rutier, plantarea de 

aliniamente de arbori și arbuști, realizarea 
parcărilor de transfer de tip „park and 
ride”). 

 

Beneficiari eligibili 
 

• Unități administrative teritoriale 
orașe/municipii, cu excepția municipiilor 
reședință de județ, eligibile în cadrul axei 
prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile” 

• Parteneriate dintre unitățile administrativ-
teritoriale orașe/municipii eligibile în 
cadrul O.S. 3.2  

• Parteneriate dintre unitățile 
administrativ-teritoriale 
orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 
3.2 cu UAT comune din zona funcţională 
a acestor oraşe/municipii și care 
îndeplinesc condiția cu privire la 
vecinătatea teritorială față de aceste 
orașe/municipii eligibile și/sau cu 

Unitatea administrativ-teritorială 
județul (în care orașele/ 
municipiile/comunele partenere sunt 
situate) și/sau cu instituții publice din 
subordinea UAT orașe/municipii /parteneri 
eligibili care au în administrare 
infrastructura rutieră, ce face obiectul 
proiectului. 

 
Valoare proiecte 

• minim eligibil: 500.000 euro – maxim 
eligibil: 5.000.000 euro (pentru orașe și 
municipii cu o populație sub 20.000 
locuitori) / 10.000.000 euro (pentru 
municipii cu o populație peste 20.000 
locuitori).

 
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Alocare financiară: 163,23 milioane euro 

 
Prioritatea de investiții 4.1: Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, 
inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană şi a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 

 
Activități eligibile orientative 

A. Investiții destinate îmbunătățirii 
transportului public urban de călători 
Achiziționarea de material rulant (tramvaie), 
modernizarea materialului rulant existent 
(tramvaie), achiziționarea de troleibuze, 
achiziționarea de autobuze, construirea/ 
modernizarea/ reabilitarea/ extinderea 

traseelor de transport public electric, 
construirea/ modernizarea/reabilitarea 
depourilor aferente transportului public, 
inclusiv infrastructura tehnică aferentă, 
construirea/modernizarea stațiilor de 
transport public, crearea/extinderea 
/modernizarea sistemelor de bilete integrate 
pentru călători („e-bilete” sau „e- ticketing”), 
crearea/ modernizarea/ extinderea de benzi 
separate, folosite exclusiv pentru vehiculele 
de transport public de călători, 
Configurarea/reconfigurarea infrastructurii 
rutiere pe străzile urbane deservite de 
transportul public de călători, 
Construirea/modernizarea/reabilitarea 
infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 
transportul public de călători.  
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B. Investiții destinate transportului 
electric și nemotorizat 

Achiziționarea și instalarea stațiilor de 
reîncărcare a automobilelor electrice ṣi 
electrice hibride, construirea/ modernizarea/ 
reabilitarea/ extinderea pistelor/traseelor 
pentru bicicliști, crearea/ modernizarea/ 
extinderea sistemelor de închiriere de 
biciclete („bike-sharing”), construirea/ 
modernizarea/ extinderea de zone și trasee 
pietonale şi semi-pietonale, instalarea 
sistemelor de reducere/interzicere a 
circulației autoturismelor în anumite zone.  
C. Alte investiții destinate reducerii 
emisiilor de CO2 în zona urbană 
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor 
de management al traficului, plantarea de 
aliniamente de arbori și arbuști, construirea 
parcărilor de transfer de tip „park and ride”.  
 
Beneficiari eligibili 

• Unitățile administrativ - teritoriale 
municipii reședință de județ  

• Parteneriate dintre unitatea 
administrativ-teritorială municipiul 
reședință de județ, cu oraşe/ municipii/ 
comune din zona funcţională urbană a 
municipiului, aflate în vecinătatea 
teritorială a acestuia  

• Unitatea administrativ- teritorială judeţul 
inclusiv cu posibilitatea parteneriatului 
cu unitatea administrativ- teritorială 
municipiul reşedinţă de judeţ eligibil  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 500.000 euro – maxim 
eligibil: 20.000.000 euro/ 25.000.000 
euro (pentru cererile de finanțare ce 
conțin activităţi complementar e privind, 
minimum, infrastructura de transport 
public şi mijloacele de transport public) 

 
Prioritatea de investiții 4.2: Realizarea de 
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului 
urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminimării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 

Activități eligibile orientative 

• demolarea clădirilor (ce nu aparţin 
patrimoniului naţional cultural) situate pe 
terenurile supuse intervențiilor;  

• defrișarea vegetației existente și 
salubrizarea terenului;  

• acțiuni de modelare a terenului; � 
amenajare spații verzi; 

• achiziția și montarea elementelor  
constructive de tipul foișoare, pergole, 
grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru 
întreţinere/vestiare, scene etc.;  

• realizare de alei pietonale, piste pentru 
bicicliști, creare trotuare; 

• dotare cu mobilier urban; 

• realizarea sistemului de iluminat și/sau 
de irigații pe terenul supus intervenției, 

• realizare sisteme de supraveghere video 
si/sau Wi-Fi în spațiile publice; 

• înlocuire și/sau racordare la utilități 
publice a terenului obiect al investiției. 

• modernizarea străzilor urbane ce 
asigură acesul direct către terenurile 
supuse  intervenției; 

• crearea de facilități pentru recreere pe  
terenurile amenajate (ex. zone speciale 
pentru sport, locuri de joacă pentru copii, 
etc.).  

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 
integrată de dezvoltare urbană, selectat de 
către Autoritatea Urbană și cuprins în 
Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 
2014-2020.  
 

Beneficiari eligibili  

• unități adminsitrativ-teritoriale 
municipii reședință de județ (exclusiv 
localităţile din zona funcţională urbană). 
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Valoare proiecte  

• minim eligibil: 100.000 euro –  
maxim investiție: 5.000.000 euro. 

 

Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, 
economică şi socială a comunităţilor 
defavorizate din regiunile urbane şi rurale 

 

Activități eligibile orientative 

a. Investiţii în clădiri, unde clădirea propusă 
pentru construcție/ reabilitare/ modernizare, 
obiect al proiectului, trebuie să fie destinată 
utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative, socio-culturale, fiind 
de tipul centru de zi (categoria servicii sociale 
fără cazare), precum:  
• centru de recreere şi dezvoltare personală 
/centre multifuncționale;  
• clădire din proprietatea sau administrarea 
unui furnizor public de servicii sociale în care 
se desfășoară activitati educative, culturale si 
recreative, socio-culturale, etc.  
b. Investitii în facilități precum zone verzi de 
mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, 
părculețe, locuri de joacă pentru copii, 
precum și facilități pentru activități sportive și 
recreaționale (ex. terenuri de sport, etc)  
c. Investiţii în lucrări de construcție/ 
reabilitare/ modernizare a tuturor tipurilor de 
utilități de bază la scară mică, de tipul:  
• lucrări edilitare – extinderi, branşamente, 
racorduri (apă, gaze, canal, electrica, 
termoficare), inclusiv lucrări de refacere a 
pavajelor, devieri si modificari ale retelelor de 
utilitati deja existente  
• lucrările de construcție/ reabilitare/ 
modernizare a utilități publice  
d. Investiţii în construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea străzilor de importanță 
secundară, inclusiv trotuare, piste pentru 
bicicliști, alei pietonale, căi de acces  
 

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 
integrată de dezvoltare urbană, selectat de 
către Autoritatea Urbană și cuprins în 
Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 
2014-2020.  
 
Beneficiari eligibili 

• unități administrativ-teritoriale 
municipii reședință de județ  

• Parteneriate între UAT-uri- Municipiu - 
Reședință de județ (ca lideri de 
parteneriat) si instituții publice locale: 

• structurile specializate din 
cadrul/subordinea autorităților 
administrației publice locale ṣi 
autoritățile executive din unitățile 
administrativ- teritoriale 
organizate la nivel de municipiu- 
reședință de județ și județ;  

• unitățile sanitare, unitățile de 
învățământ ṣi alte instituții publice 
locale nivel de municipiu- 
reședință de județ și județ care 
dezvoltă, la nivel comunitar, 
servicii sociale integrate.  

 Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro –  
maxim investiție: 5.000.000 euro. 

 

Prioritatea de investiții 4.4: Investiţiile în 
educaţie, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaţie şi formare   

 

Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității 
infrastructurii în vederea asigurării 
accesului sporit la educaţie timpurie şi 
sprijinirea participării părinţilor pe piaţa 
forţei de muncă în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
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Activități eligibile orientative: 

• Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru educația timpurie 
anteprescolar (creșe) și preșcolară 
(grădinițe)  

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 
integrată de dezvoltare urbană, selectat de 
către Autoritatea Urbană și cuprins în 
Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 
2014-2020.  

Beneficiari eligibili 

• Unități administrativ-teritoriale  

• Instituții ale administrației publice locale 
aferente entităţilor menţionate anterior  

• Forme asociative între unitățile 
administrativ- teritoriale ṣi instituții ale 
administrației publice locale. Liderul 
asociației va fi reprezentat de unitatea 
administrativ teritorială.  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro –  

maxim eligibil: 6.700.000 euro. 

 

Prioritatea de investiții 4.4: Investiţiile în 

educaţie, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educaţie şi formare   

Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității 
infrastructurii educaționale relevante 
pentru piața forței de muncă în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 
2014-2020 

 

Activități eligibile orientative: 

• Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul 
profesional ṣi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice ṣi scoli 
profesionale).  

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia 
integrată de dezvoltare urbană, selectat de 
către Autoritatea Urbană și cuprins în 
Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 
2014-2020.  

Beneficiari eligibili 

• Unități administrativ-teritoriale  

• Instituții ale administrației publice locale 
aferente entităţilor menţionate anterior  

• Forme asociative între unitățile 
administrativ- teritoriale ṣi instituții ale 
administrației publice locale. Liderul 
asociației va fi reprezentat de unitatea 
administrativ teritorială.  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro –  

maxim eligibil: 6.700.000 euro. 
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*** 

 

Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” se adresează exclusiv municipiilor 
reședință de județ, unde acestea pot beneficia de finanțare din FEDR pentru proiecte de 
dezvoltare urbană durabilă.  
 
În Regiunea Vest, pot accesa fonduri alocate Axei 4 a POR 2014 - 2020, municipiile reședință de 
județ (și zona funcțională aferentă, după caz): Arad, Deva, Reșița și Timișoara. 

 

 
Beneficiari eligibili POR 2014 - 2020, Axa 4, Regiunea Vest 

 

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest din POR, Axa 4, este de 150,37 milioane euro (FEDR 
și buget de stat), fonduri care se vor distribui municipiilor reședință de județ conform unui 
mecanism de distribuire a fondurilor, prezentat în Documentul Cadru de Implementare a 
Dezvoltării Urbane Durabile. Conform Documentului Cadru de Implementare, municipiile 
reședință de județ au posibilitatea negocierii alocărilor financiare prestabilite pe Obiective 
Specifice, la nivelul domeniilor pe care fiecare municipiu dorește să le dezvolte cu prioritate. În 
urma procesului de negociere între municipii alocarea financiară la nivelul axei prioritare 4 este 
următoarea: 
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În data de 20 ianuarie 2017, ca urmare a 
parcurgerii procedurii de consultare publică, 
a fost aprobată versiunea finală a 

Documentului Cadru de Implementare a 

Dezvoltarii urbane durabile - Axa 

Prioritara 4 - Sprijinirea Dezvoltării 

Urbane Durabile. Aceasta a fost revizuită în 
data de 10 august 2017.   
 
Pe lângă Documentul Cadru de 
Implementare a Dezvoltării urbane durabile, 
MDRAP - în calitatea sa de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional 
Regional – a pus la dispoziția potențialilor 
beneficiari și documentul Orientări privind 
Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020 Sprijinirea 
Dezvoltării Urbane Durabile, document care 
oferă îndrumări cu privire la implementarea 
axei prioritare 4, îndeosebi privind 
constituirea şi funcţionarea Autorităţilor 
Urbane la nivelul municipiilor reşedinţă de 
judeţ. 

Documentul cadru reglementează condițiile 

prealabile pe care beneficiarii eligibili 
(municipiile reședință de județ), trebuie să le 
îndeplinească până la accesarea efectivă a 
fondurilor dedicate Axei 4 prin proiecte 
individuale. 
 
Conform Documentului Cadru, condiția 
obligatorie pentru acordarea finanţării în 
cadrul Axei prioritare 4, o reprezintă 
elaborarea de către municipiile reședință de 
județ a unor documente strategice: Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD). Documentele vor parcurge etapa 
de verificare preliminară de către Structura 
de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile, 
urmând a fi depuse pentru evaluarea 
conformității administrative și admisibilității la 
sediul ADR. 

 
 
 
Stadiul elaborării documentelor strategice ale municipiilor reședință de județ (SIDU și 

PMUD) 

 

Conform atribuțiilor delegate, DPRDU a 
sprijinit procesul de elaborare/ revizuire a 
celor două documente strategice prin: 

• Organizarea de evenimente pentru 
diseminarea celor mai recente informații 
referitoare la Documentul Cadru de 
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Implementare  a Dezvoltării Urbane 
Durabile – Axa Prioritară 4 – Sprijinirea 
Dezvoltării Urbane Durabile. 

• Întâlniri de lucru organizate la sediul 
fiecăruia din cele 4 municipii reședință 
de județ în vederea identificării nevoilor 
de sprijin și diseminarea informațiilor din 
Documentul Cadru de Implementare  a 
Dezvoltării Urbane Durabile; 

• Întocmirea și actualizarea permanentă a 
unei situații centralizatoare referitor la 
“Stadiul elaborării documentelor 
strategice ale municipiilor reședință de 
județ”, pentru monitorizarea pregătirii 
acestora pentru accesarea Axei 
prioritare 4; 

• Întocmirea și transmiterea unor 
observații/comentarii/recomandări pe 
conținutul documentelor strategice ale 
municipiilor (SIDU, PMUD) și al listelor 
de proiecte cuprinse în SIDU, în diverse 
stadii de elaborare a acestora; 

• Participare și implicare în dezbaterile 
publice organizate de municipii reședință 
de județ pentru informarea publicului 
referitor la elaborarea acestor 
documente strategice; 

• Acordarea de asistență de tip helpdesk 
municipiilor în vederea includerii în 
planurile de acțiune ale documentelor 
strategice a unor proiecte conforme cu 
prevederile Ghidului General POR și ale 
Ghidurilor Specifice. 

 
Până la sfârșitul anului 2017, toate cele 4 
municipii reședință de județ din Regiunea 
Vest au finalizat procesul de elaborare a 
documentelor strategice SIDU și PMUD. Ele 
au parcurs procesul de verificare preliminară 
la SSDU, respectiv au fost verificate din 
punct de vedere al conformității 
administrative și admisibilității de către ADR 
Vest. Situația este următoarea:  

 

 
 
O altă condiție impusă de către Regulamentul UE 1301/2013 (art. 7) pentru accesarea fondurilor 
dedicate dezvoltării urbane durabile este implicarea organismelor responsabile pentru 
implementarea SIDU, în procesul de gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane durabile.  
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Aceasta presupune obligativitatea ca 
Autoritatea de Management pentru POR să 
delege atribuții privind managementul și 
implementarea activităților specifice către 
organismele care implementează 
dezvoltarea urbană („Autorități Urbane”), 
fiind obligatorie cel puțin delegarea atribuției 
de selectare a operațiunilor (proiectelor). 
 
În contextul atribuțiilor delegate de către 
AMPOR, DPRDU a susținut procesul de 
creare și acreditare a celor 4 Autorități 
Urbane din Regiunea Vest, astfel că  în data 
de  13 aprilie 2017, Autoritățile urbane au 

fost desemnate Organisme Intermediare 

de nivel II ale POR 2014-2020 prin 
semnarea contractelor de delegare a 
atribuției de selectare strategică a fișelor de 
proiecte propuse spre finanțare în cadrul 
POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile în conformitate cu 
art. 125 alin. 3, lit. a)  din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.  
 
De-a lungul anului 2017, cele 4 Autorități 
Urbane s-au întâlnit pentru lansarea apelului 
intern de proiecte și selecția acestora. După 
aprobarea SIDU și PMUD, Autoritățile 
Urbane au obligativitatea de a întocmi 
Documentul Justificativ pentru proiectele cu 
finanțare din Fondurile Europene Structurale 
și de Investiții (DJ FESI). Acesta reprezintă o 
sinteză a abordării propuse prin SIDU pentru 
utilizarea fondurilor europene structurale și 
de investiții în perioada 2014-2023. Ȋn mod 
obligatoriu, acest document are anexată lista 
ideilor de proiecte prioritare finanțabile prin 
intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 
- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

 

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

Alocare financiară: 40,20 milioane euro 

 

Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, 

protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

 

Observație: În cadrul acestei priorităţi de 
investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, 
conservarea și valorificarea durabilă a 
obiectivelor de patrimoniu UNESCO, 
patrimoniu cultural național (indiferent de 
localizare, urban sau rural) și patrimoniu 
cultural local din mediul urban. 

 

Activități eligibile orientative 

• restaurarea, consolidarea, protecţia şi 
conservarea monumentelor istorice; 

• restaurarea, protecţia, conservarea 
picturilor interioare, frescelor, picturilor 
murale exterioare, stucaturilor, 
iconostas; 

• restaurarea şi remodelarea plasticii 
faţadelor; 

• dotări interioare (instalaţii, echipamente 
şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 

• dotări pentru expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

• activităţi de marketing şi promovare 
turistică a obiectivului restaurat, inclusiv 
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului; 
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• activităţi pentru digitizarea obiectivului 
restaurat în cadrul proiectului; 

• activităţi conexe pentru punerea în 
valoare sau funcţionalitate a obiectivului 
de patrimoniu restaurat.  

Beneficiari eligibili 

• unități adminstrativ-teritoriale (definite 
conform Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare), autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, 

unităţile de cult, ONG-uri şi 

parteneriate între aceste entităţi 

 

Valoare proiecte 

• minim investiție: 100.000 euro – maxim 
investiție: 5.000.000 euro / 10.000.000 
euro (pentru obiective de patrimoniu 
UNESCO). 

 

Prioritatea de investiții 5.2: Realizarea de 

acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului 

urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi 

decontaminimării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului şi 

promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

 

Activități eligibile orientative 

• demolarea clădirilor situate pe terenurile 
supuse intervenţiilor;  

• realizarea de alei pietonale, piste pentru 
biciclişti, creare trotuare; 

• amenajare spații verzi (defrișarea 
vegetației existente; modelarea 
terenului; plantarea cu plante perene 
/gazonarea suprafețelor, inclusiv 

plantare arbori și arbuști), crearea de 
facilităţi pentru recreere pe terenurile 
amenajate (ex. zone speciale pentru 
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 

• achiziționarea și montarea elementelor 
constructive de tipul alei, foișoare, 
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii 
pentru intretinere/vestiare, scene; 

• instalare Wi-Fi în spaţiile publice; 

• instalare sisteme de supraveghere video 
a spațiilor  amenajate prin proiect, 

• dotare mobilier urban (bănci, coșuri de 
gunoi, toalete ecologice, suport parcare 
biciclete, împrejmuire etc); 

• modernizarea străzilor urbane care 
conduc în mod direct la terenul supus 
intervenției (străzile urbane sunt eligibile 
în situații excepționale, numai în măsura 
în care astfel de investiții sunt necesare 
pentru facilitarea accesibilității la 
obiectivul de investiții, și  în limita de 
maxim 15% din valoarea a cheltuielilor 
eligibile aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, 
punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 
5.1.1); 

• înlocuirea și/sau racordarea la utilități 
publice a terenului obiect al investiției; 

• realizare sistem de  irigații/sistem de 
iluminat pentru spațiile amenajate prin 
proiect. 

 

Observație: În cadrul acestei priorități de 
investiție sunt vizate reconversia funcțională 
și/sau reutilizarea unor terenuri degradate, 
abandonate și neutilizate, cu o  suprafață 
de minim 1000 mp, din interiorul orașelor și 
transformarea lor în zone de agrement și 
petrecere a timpului liber pentru comunitate. 
Se pot depune cereri de finanțare care să 
conțină mai multe locații/ terenuri cu condiția 
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ca fiecare dintre acestea să nu aibă o 
suprafață mai mică de 1000 mp. 

 

Beneficiari eligibili 

• unități administrativ-teritoriale 

(definite conform Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare) 
din mediul urban, cu excepția 
municipiilor reședință de județ. 

 

 

 

Valoare proiecte 

• minim investiție: 100.000 euro – maxim 
investiție: 5.000.000 euro. 

 

 

Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  

Alocare financiară: 95,45 milioane euro 
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Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale. 

 

Activități eligibile orientative 

 

• modernizarea si reabilitarea pentru 
îmbunătățirea parametrilor relevanți- 
creșterea vitezei, siguranței rutiere, 
portanței etc. reţelei de drumuri judeţene 
(inclusiv poduri și podețe, acces la 
proprietăți - aflate în domeniul public) 
care asigura conectivitatea, directa 
(drumuri județene sau trasee compuse 
din mai multe drumuri județene legate 
direct) sau indirecta (drumuri 
județene/trasee legate de rețea prin 
intermediul unui drum național 
modernizat) cu reteaua TEN-T, 
construirea unor noi segmente de drum 
județean pentru conectarea la autostrăzi 
sau drumuri expres;  
 

• construcţia/modernizarea variantelor 
ocolitoare cu statut de drum judeţean ce 
vor face parte din drumul judetean 
respectiv, construirea/realizarea de 
sensuri giratorii și alte elemente pentru 
creșterea siguranței circulației (parapeți 
de protecție, limitatoare de viteză - 
inclusiv marcaje rezonatoare), 
semnalistică orizontală și verticală, 
reorganizare de intersecții;   

 

• construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
de pasaje/noduri rutiere (construirea 
doar pentru asigurarea conectivitatii 
directe la autostrazi TEN-T a drumurilor 
județene) şi construirea pasarelelor 
pietonale. 

 
 

Complementar cu acţiunile principale se pot 
finanţa şi următoarele sub-acţiuni: 
 

• construirea/modernizarea de stații și 
alveole (în cazul în care proiectul 
vizează un drum județean/traseu 
deservit de transportul public de călători) 
pentru transport public pe traseul 
drumului județean; 

• realizarea de investiții destinate 
siguranței rutiere pentru pietoni și 
biciclisti (construire/modernizare trasee 
pietonale și piste pentru biciclisti acolo 
unde geografia terenului permite acest 
lucru), inclusiv semnalistica luminoasă 
verticală pentru treceri de pietoni cu 
alimentare fotovoltaică; 

• realizarea de alianiamente de arbori 
situate de-a lungul căilor de transport și 
parapeți pentru protecție, apărări de 
maluri și consolidări de versanți, 
realizarea de investiții suplimentare 
pentru protecția drumului respectiv față 
de efectele generate de condiții 
meteorologice extreme (provocate de 
schimbări climatice sau alte cauze 
excepționale) – inundații, viscol etc. 

 

Beneficiari eligibili 

• unităţi administrativ-teritoriale, în 
calitate de administrator al infrastructurii 
de transport rutier de interes judeţean și 
parteneriate între unitățile 
administrativ teritoriale (UAT judeţ şi 
UAT județ/ oraş/ municipiu/ comună). 

 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 1.000.000 euro – maxim 
eligibil: 50.000.000 euro  
(cu excepția proiectelor realizate în 
parteneriat pe teritoriul mai multor 
județe, când valoarea maximă eligibilă 
este de 69.500.000 euro). 
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Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

Alocare financiară: 11,69 milioane euro 

 

Prioritatea de investiții 7.1.: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea 
accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice 

 

 
Activități eligibile orientative 

• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni 
turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform 
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

• amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică 
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de 
utilitate publică; 

• dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru 
valorificarea atracțiilor turistice; 

• crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a 
utilităţilor aferente; 

• activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului 
finanțat. 
 

Beneficiari eligibili 

• unități administrativ - teritoriale care au calitatea de staţiuni turistice conform Hotărârii 
de Guvern 852 din 2008, precum și parteneriate între unitățile administrativ teritoriale.  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro – maxim investiție: 5.000.000 euro. 

 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Alocare financiară: 50,06 milioane euro 

 
Prioritatea de investiții 8.1.: Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale şi de recreare, precum şi 
trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de colectivităţile locale 
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Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea 
accesiblității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace și izolate   
 
OPERAȚIUNEA A - AMBULATORII 
Activități eligibile orientative 

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otarea infrastructurii ambulatoriilor, 
inclusiv a celor provenite din 
reorganizarea/raţionalizarea spitalelor 
mici, ineficiente  

Beneficiari eligibili  

• Unităţile administrativ- teritoriale  

• Forme asociative între unităţile 
administrativ- teritoriale  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro – maxim 
eligibil: 2.300.000 euro. 

 

OPERAȚIUNEA B – CENTRE 
COMUNITARE INTEGRATE  
Activități eligibile orientative 

• construcția/reabilitarea/modernizarea/
extinderea dotarea centrelor 
comunitare integrate socio-medicale 

Beneficiari eligibili  

• Unităţile administrativ- teritoriale  
 
Obiectivul specific 8.2 Imbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești 
de urgență 
 

OPERAȚIUNEA A – UNITĂȚI PRIMIRI 
URGENȚE 
Activități eligibile orientative 

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otarea infrastructurii unităților de primiri 
urgențe de la nivelul spitalelor județene 

de urgență/unităților funcționale de 
urgență 

• Construcția/reabilitarea/modernizarea/d
otarea unui heliport de suprafață situat 
pe sol sau în terasă, accesibilizarea 
spațiului destinat serviciilor și a căilor de 
acces, inclusiv introducerea / 
modernizarea aparatelor / instalatiilor 
utilizate astfel încat să îndeplinească 
cerintele impuse domeniului sanitar  

• Proiectul trebuie să se regăseasecă pe 
lista proiectelor prioritare preindentificate 
- Anexa nr. 9 la Ghidul specific.  

Beneficiari eligibili  

• Unităţile administrativ- teritoriale  
Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro – maxim 
eligibil: 1.500.000 euro. 

 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale   
 
A – GRUP VULNERABIL: PERSOANE 
VÂRSTNICE 
Activități eligibile orientative 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/do
tarea infrastructurii de servicii sociale 
fără component rezidențială, destinată 
persoanelor vârstnice 

• Pentru serviciile sociale destinate 
grupului vulnerabil ”persoane vârstnice” 
intervențiile se vor concentra asupra 
înfiinţării de servicii sociale prin centrele 
de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/ 
sau cantine sociale acolo unde nu există 
asemenea servicii sau sunt slab 
reprezentate, iar nevoia pentru 
asemenea servicii este motivată de 
starea de sărăcie/ excluziune socială 
sau altă situaţie de vulnerabilitate. 

Beneficiari eligibili 

A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi 
de drept public. 
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B. Entitați de drept privat : 
• asociaţii şi fundaţii  
• unităţi de cult 

C. Parteneriate între oricare dintre 
entitățile menționate la punctele A şi B. 
Valoare proiecte 

• Pentru unități de îngrijire la domiciliu, 
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă 
între 50.000 euro și 150.000 euro cu 
TVA.  

• Pentru centre de zi, valoarea eligibilă 
trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro 
și 500 000 euro cu TVA. 

• Pentru cantine sociale, valoarea eligibilă 
trebuie să fie cuprinsă între 100 000 euro 
și 500 000 euro cu TVA. 

• Pentru  centru de zi și unitate de îngrijire 
la domiciliu în același proiect, valoarea 
eligibilă trebuie să fie cuprinsă între 100 
000 euro și  700 000 euro cu TVA. 

• Pentru  cantină socială și unitate de 
îngrijire la domiciliu în același proiect, 
valoarea eligibilă trebuie să fie cuprinsă 
între 100 000 euro și 700 000 euro cu 
TVA. 

• Pentru centru de zi și cantină socială în 
același proiect, valoarea eligibilă trebuie 
să fie cuprinsă între 100 000 euro și  900 
000 euro cu TVA. 

• Pentru centru de zi, cantină socială și 
unitate de îngrijire la domiciliu în același 
proiect, valoarea eligibilă va fi cuprinsă 
între 100 000 euro și 950 000 euro cu 
TVA. 
 

B – GRUP VULNERABIL: PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI 
Activități eligibile orientative 

Obiectul proiectului este un pachet format 
dintr-un centru de zi destinat persoanelor 
adulte cu dizabilităţi și două, până la patru 
locuinţe protejate pentru persoanele adulte 
cu dizabilităţi. 

Activităţile orientative, eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi: 

• Înființarea de locuinţe protejate pentru 
persoane cu dizabilităţi prin construirea 
de clădiri și dotare 

• Înființarea de locuinţe protejate pentru 
persoane cu dizabilităţi prin 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otare a unor clădiri existente și 
transformarea lor în locuințe protejate 

• Înființarea de centre de zi pentru 
persoanele cu dizabilităţi prin 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/d
otare a unor clădiri existente și 
transformarea lor în centre de zi pentru 
persoane cu dizabilități 

• Asigurarea/modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice pentru locuinţele 
protejate pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi (inclusiv branşarea la 
utilităţi); 

• Asigurarea utilităţilor generale şi 
specific pentru centrele de zi pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi 
(inclusiv branşarea la utilităţi); 

• Accesibilizarea spațiului destinat 
serviciului social nou înființat și a căilor 
de acces; 

• Amenajarea unor ateliere de lucru în 
cadrul centrelor de zi pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi; 

• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor 
de servicii oferite de centrul de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi, 
inclusiv tehnologii de acces și 
tehnologii și dispozitive asistive pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi; 

• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor 
de locuinţe protejate pentru persoanele 
cu dizabilităţi. 

Beneficiari eligibili 

Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sau parteneriate între 
DGASPC şi unităţi administrativ teritoriale 
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şi/sau ONG-uri cu activitate în domeniul 
protecției și promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale și/sau unități de 
cult acreditate ca furnizori de servicii sociale  
 
DGASPC-ul aplicant, sau lider, după caz, 
poate fi doar unul dintre DGASPC-urile ce 
au în subordine/ structură unul dintre centrele 
listate în Anexa 7 la Ghidul specific. 
Din Regiunea Vest a fost propus spre 
dezinstituționalizare Centrul de Recuoperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia. 
 

Valoare proiecte 

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 
923.000 de euro. 
 
C – GRUP VULNERABIL: COPII 
Activități eligibile orientative 

Obiectul proiectului trebuie să cuprindă în 
mod obligatoriu cel puţin un centru de zi 
pentru copii, împreună cu cel puţin o/un casă 
de tip familial /apartament pentru copii.  
Activităţile orientative eligibile în cadrul 
proiectului, pot fi:  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/do
tarea infrastructurii existente pentru 
centrele de zi pentru copii;  

• construirea/reabilitarea/modernizarea/e
xtinde rea/dotarea caselor de tip familial 
/apartamentelor pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/do
tarea unor imobile şi transformarea lor în 
centre de zi pentru copii;  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/do
tarea unor imobile şi transformarea lor în 
case de tip familial /apartamente pentru 
copii;  

• asigurarea/modernizarea utilităţilor 
generale şi specifice pentru centrele de 

zi pentru copii (inclusiv branşarea la 
utilităţi) şi pentru casele de tip familial 
/apartamentele pentru copii;  

• crearea/modernizarea/adaptarea 
facilităţilor de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilităţi;  

• dotări pentru imobilele în care sunt 
furnizate servicii de îngrijire de zi/ casele 
de tip familial /apartamentele pentru 
copii;  

 

Beneficiari eligibili 

Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din județele în care 
funcționează centrele de plasament 
selectate de Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în 
vederea închiderii și a continuării procesului 
de dezinstituționalizare pentru copii. (A se 
vedea Anexa nr. 5 la Ghidul specific) 
Acestea pot încheia parteneriate cu:  
- unități administrativ-teritoriale, alte entități 
de drept public aflate în subordinea UAT și 
care desfășoară activități în domeniul social.  
- entități de drept privat, acreditate ca 
furnizori de servic sociale pentru copii, 
conform legislației aplicabile în vigoare 
(asociații și fundații, unități de cult)  
 

Din Regiunea Vest au fost propuse spre 
dezinstituționalizare: 

• Serviciul de îngrijire de tip rezidențial 
pentru copilul cu dizabilități din cadrul 
Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copilul cu 
Handicap Lugoj 

• Centrul de plasament Găvojdia 

 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 200.000 euro – maxim 
eligibil: 1.000.000 euro 
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Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  
din mediul urban  

Alocare financiară:10,54 milioane euro 

 

 
 

Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea  
comunităţii 

 

Activități eligibile orientative 

• construire/reabilitare/modernizare de 
unităţi de învăţământ preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli 
gimnaziale etc.); 

• construirea/dotarea cu echipamente 
a infrastructurii întreprinderilor de 
economie socială de inserţie. 

• reabilitare/modernizare centre 
comunitare integrate medico-sociale; 

• construire/reabilitare/modernizare 
locuinţe sociale; 

• construire/reabilitare/modernizare 
clădiri pentru a găzdui diferite 
activități sociale, comunitare, 
culturale, agrement și sport etc. (de 
ex: clădiri cu destinație de: centre 

multifunctionale, cantine sociale, băi 
publice, centre de agrement, 
biblioteci,  teatre, cămine culturale 
etc). 

• crearea/reabilitarea/modernizarea 
spațiilor publice urbane (străzi 
nemodernizate, inclusiv 
reabilitarea/modernizarea utilităților 
publice, zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale 
și comerciale, etc.) 

Beneficiari eligibili 
• grupurile de acţiune locală, constituite 

din reprezentanţi ai autorităţii publice 
locale, ai instituţiilor, ai mediului de 
afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei 
urbane marginalizate selectate pentru 
intervenţie.  

Valoare proiecte:  

• minim eligibil: 100.000 euro –  
maxim eligibil: 5.000.000 euro.
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Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Alocare financiară:30,77 milioane euro 

 

 
 

Prioritatea de investiții 10.1: Investiţiile în 
educaţie, şi  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul 
vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaţie şi formare   

 

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului 
de participare la nivelul educaţiei timpurii 
şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului 
 
OPERAȚIUNEA A – ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREȘCOLAR ȘI ANTEPREȘCOLAR  
 

Activități eligibile orientative 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru educația timpurie 
antepreșcolară (creșe) și preșcolară 
(grădinițe)  

 

Beneficiari eligibili 

• Unităţi administrativ-teritoriale, cu 
excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR  

• Instituții ale administraţiei publice locale 
aflate în subordinea sau coordonarea 
autorităţii publice locale  

• Forme asociative între unităţile 
administrativ- teritoriale menționate si 
Instituții ale administraţiei publice locale  

 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro 
La stabilirea valorii maxime eligibile a 
proiectului seva avea în vedere încadrarea în 
paritatea 7.700,00 euro per participant direct 
la procesul educaţional, respectiv copii 
încadraţi în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de finanţare, 
calculată la cursul infoeuro din luna depunerii 
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OPERAȚIUNEA B – ÎNVĂȚĂMÂNT 
OGLIGATORIU  
Activități eligibile orientative 

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învățământul general 
obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregătitoare)  

Beneficiari eligibili 

• Unităţi administrativ-teritoriale 

• Instituții ale administraţiei publice locale 
aflate în subordinea sau coordonarea 
autorităţii publice locale  

• Forme asociative între unităţile 
administrativ- teritoriale menționate și 
instituții ale administraţiei publice locale  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro –  
La stabilirea valorii maxime eligibile a 
proiectului seva avea în vedere încadrarea în 
paritatea 7.700,00 euro per participant direct 
la procesul educaţional, respectiv elevi 
încadraţi în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de finanţare, 
calculată la cursul infoeuro din luna depunerii 

 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului 
de participare la învăţământul profesional 
şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
 

Activități eligibile orientative 

• Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot 
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale)  

Beneficiari eligibili 

• Unităţi administrativ-teritoriale, cu 
excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ 
eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a 
POR  

• Instituții ale administraţiei publice 
locale aflate în subordinea sau 
coordonarea autorităţii publice locale  

• Forme asociative între unităţile 
administrativ- teritoriale menționate si 
Instituții ale administraţiei publice 
locale  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro 
La stabilirea valorii maxime eligibile a 
proiectului seva avea în vedere încadrarea în 
paritatea 7.700,00 euro per participant direct 
la procesul educaţional, respectiv elevi 
încadraţi în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de finanţare, 
calculată la cursul infoeuro din luna depunerii 

 
Obiectiv Specific 10.3 Creșterea 
relevanței  învățământului terțiar 
universitar in relație cu piața forței de 
muncă și sectoarele economice 
competitive 
 

Activități eligibile orientative 

• Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 
echiparea infrastructurii educaţionale 
universitare  

Beneficiari eligibili 

• Instituţiile de învăţământ superior de 
stat  

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro, maxim 
6.700.000 euro 

• La stabilirea valorii maxime eligibile a 
proiectului se va avea în vedere 
încadrarea în paritatea 2.600-2.800 euro 
per participant direct la procesul 
educaţional, respectiv studenți încadraţi 
în unitatea de infrastructură 
educaţională subiect al cererii de 
finanţare, calculată la cursul infoeuro din 
luna depunerii. 
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Axa 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 
cartea funciară (gestionată la nivel central) 

 

 
 
 

Prioritatea de investiții 11.1:  
Consolidarea capacităţii instituţionale şi o 
adminimistraţiei publică eficientă  

 

Activități eligibile orientative 

Proiect major elaborat pentru o implementare 
în trei faze de către ANCPI 

• integrarea datelor existente și 
extinderea înregistrării sistematice în 
zonele rurale ale României; 

• îmbunătățirea serviciilor de înregistrare 
cadastrală; 

• politici, strategii și management. 
 

Axa 12 – Asistență tehnică (gestionată la nivel central) 

 
Prioritatea de investiții 11.1:  
Asistenţă tehnică 

 

Activități eligibile orientative 

• sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de 
personal pentru Organismul Intermediar) pentru implementarea diferitelor etape ale Regio-
Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 

Alocare financiară: 18,16 milioane euro 

 

Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi 

mijlocii din România 
 
Activități eligibile orientative 

 

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, 

educaţionale şi cultural-recreative 

În această categorie sunt incluse activităţile 
eligibile privind construirea/ extinderea/ 
finalizarea/ modernizarea/ reabilitarea și 
dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau 
se vor desfăşura activităţi sociale, 
educaţionale,culturale şi recreative (centre 
sociale de zi, cantine sociale, locuințe 
sociale, creșe și grădinițe, şcoli pentru 
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clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul 
clasei pregătitoare, centre de tineret, centre 
multifuncţionale educaționale, centre 
multifuncţionale recreative, biblioteci, muzee, 
teatre de vară etc.). 

 
B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane 

 
În această categorie sunt sprijinite activitățile 
eligibile 
privind construirea/extinderea/modernizarea
/reabilitarea infrastructurii 
publice urbane (drumuri publice, zone/ 
trasee pietonale, parcuri, scuaruri, grădini 
publice, alte zone cu spaţii verzi, facilităţi 
sportive de mici dimensiuni (terenuri de 
sport), parcări de mici dimensiuni etc.). 
 

Beneficiari eligibili 

• UAT orașe/municipii, sub 100.000 de 
locuitori, cu excepția celor 40 de 
municipii reședință de județ. 
Pentru apelul dedicat SUERD sunt 
eligibile UAT oraşele/municipiile din 11 
județe riverane fluviului Dunărea 
(Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, 
Brăila, Galați, Constanța). 

• Parteneriate dintre UAT 
orașe/municipii (un 
oraș/municipiu) eligibile, și/sau 
cu UAT județul și/sau cu instituții 
publice cu personalitate juridică din 
subordinea UAT 
oraș/municipiu/județ, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale și/sau 
cu ONG-uri acreditate ca furnizori 
de servicii sociale. 

 

Valoare proiecte 

• minim eligibil: 100.000 euro, maxim 
5.000.000 euro 
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În anul 2017, ADR Vest s-a implicat în 

Comitetul Comun de Monitorizare 

constituit la nivelul programului ROMÂNIA 

- SERBIA 2014 - 2020, având calitate de 

membru. 

 
Programul Interreg IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Serbia este un 
program finanțat de Uniunea Europeană în 
ciclul de finanțare 2014 - 2020, din fonduri 
IPA-CBC și care face parte din familia 
programelor europene Interreg. Noul program 
de cooperare transfrontalieră dintre România 
și Serbia a fost elaborat având în vedere atât 
nevoile locale ale comunităților din zona de 
graniță, cât și strategiile europene dezvoltate 
la nivel macro-regional.  
 
Aria eligibilă cuprinde județele Timiș, Caraș-
Severin și Mehedinți, iar în Serbia districtele 
Severno Banatski (Banatul de Nord), Srednje 
Banatski (Banatul Central), Južno Banatski 
(Banatul de Sud), Braničevski, Borski și 
Podunavski. 
 
Obiectivele programului sunt:  
• Promovarea ocupării forței de muncă și 

serviciilor pentru o creștere favorabilă 
incluziunii; 

• Protecția mediului și managementului 
riscurilor; 

• Mobilitate şi accesibilitate sustenabile; 
• Atractivitate pentru turism sustenabil. 
Programul Interreg IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România-Serbia a fost 
aprobat de Comisia Europeană la 6 august 

2015.  

 
În primul semestru al anului 2017, deciziile 
care țin de managementul programului au fost 
luate prin procedură scrisă.  
 

În anul 2017, ADR Vest s-a implicat în 

Comitetul Comun de Monitorizare 

constituit la nivelul Programului de 

Cooperare Teritorială ROMÂNIA - 

UNGARIA 2014 - 2020, având calitate de 

membru. 

 
Bugetul total al programului este de 
231.861.763 euro, din care 189.138.672 euro 
din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), iar 42.723.091 euro din 
bugetele naţionale ale celor două state 
participante în program, România şi Ungaria. 
 

Strategia programului - realizarea de 
intervenţii integrate cu accent transfrontalier şi 
strategic puternic, în vederea exploatării 
potențialului comun şi abordării provocărilor 
comune. 
 
Programul Interreg V-A Romania-Ungaria a 
fost adoptat prin decizie a Comisiei Europene 
în data de 9 decembrie 2015. 

 

Cele 6 axe prioritare ale programului 

vizează cooperarea în domeniul valorilor 
comune și resurselor, a accesibilității, în 
domeniul ocupării forței de muncă, a sănătății 
și prevenției bolilor, în domeniul prevenirii 
riscurilor și gestionării dezastrelor, precum și 
între instituții și comunități. 
 

În primul semestru al anului 2017, deciziile 
care țin de managementul programului au fost 
luate prin procedură scrisă. 
 

 



 

Capitolul 4
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Cap. 4 Rețeaua Europeană a Întreprinderilor - EEN 
 

 
 

Consorţiul regional – „RO-Boost SMEs” 
alcătuit din Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Vest, în calitate de coordonator, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest, Centrul Regional de Transfer 

Tehnologic Tehimpuls, Centrul de 

Dezvoltare Arad şi Universitatea Craiova, 
în urma câștigării apelului de proiecte din 
2014, a devenit Partener în Reţeaua 

Europeană pentru Întreprinderi 

(Enterprise Europe Network) pentru 

perioada 2015 – 2020. Apelul a fost câștigat 
cu proiectul „Boosting Smart and 
Innovation-Driven Growth for Romanian 
SMEs”. 
 
Enterprise Europe Network este o reţea 
europeană  care are scopul de a ajuta 
întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte 
potențialul inovativ şi de afaceri pentru 
creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
inteligentă şi durabilă. Reţeaua este prezentă 
în peste  40 de ţări şi funcţionează pe bază 
de structuri parteneriale care implementează 
servicii ample de suport, utilizând un set 
comun de instrumente creat de Agenția 
Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(EASME), coordonator al Reţelei. 
 
Obiectivul Consorțiului „RO-Boost SMEs” 
este dezvoltarea unei structuri de suport 

pentru IMM-urile din cele două regiuni de 

dezvoltare, Vest şi Sud - Vest, ce formează 
Macroregiunea 4, prin intermediul căreia va 
furniza un set integrat de servicii de 
informare, sprijin şi consultanţă care să 
sprijine IMM-urile să exploateze 
oportunităţile europene de dezvoltare a 
afacerilor în contextul Pieţei Unice.  
 
Astfel, Consorțiul livrează prin intermediul 
proiectului un set de servicii IMM-urilor care 
acoperă un spectru larg de arii de expertiză 
cu dimensiune europeană:  
• Consultanţă cu privire la politici şi 

reglementări europene relevante pentru 
IMM-uri 

• Acces la finanţare 
• Internaţionalizarea 
• Parteneriate pentru proiecte 

internaţionale de cercetare şi dezvoltare 
• Facilitarea de inovare şi transfer 

tehnologic transnaţional 
• Dezvoltarea de parteneriate de afaceri 

transnaţionale  
• Dezvoltarea capacităţii de management 

şi inovare. 
 
Sunt vizate, de asemenea, servicii cu 

valoare adăugată dedicate IMM-urilor 

inovatoare sau bazate pe cunoaştere din 

sectoarele strategice ale celor două 
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regiuni: ICT, Automotive, Agro-food, 

Eficienţă Energetică, Turism, Construcţii 

Sustenabile.  
 
Prin implementarea acestor servicii 
Consorţiul contribuie la creşterea 

competitivităţii IMM-urilor din 

Macroregiunea Vestică a României pe plan 
global şi, implicit, la creşterea cifrei de 
afaceri, a investiţiilor în inovare şi tehnologii 
de ultimă generaţie şi a locurilor de muncă, 
având astfel un impact direct asupra 
dezvoltării economice a celor două regiuni în 
ansamblu. 
 
Un alt aspect esenţial în economia proiectului 
constă în creşterea sinergiilor dintre 

fondurile structurale şi fondurile 

europene dedicate cercetării – inovării şi 
creşterii competitivităţii globale, în corelare 
cu Strategia Regională de Specializare 

Inteligentă a Regiunii Vest, precum şi alte 
strategii de interes precum Strategia 
Europeană a Dunării  
 
Activitățile realizate în 2017 sunt:  

 

A. Elaborarea și depunerea raportului tehnic  
și financiar final pentru perioada 2015 - 2016 
 
ADR Vest în calitate de coordonator al 
proiectului a colectat de la parteneri 
Consorțiului RO-Boost SMEs documentația 
necesară pentru întocmirea raportului final 
pentru primului contract de finanțare aferent 
perioadei 2015-2016, acesta cuprinzând: 
• Descrierea activităților realizate și a 

rezultatelor obținute 
• Sumarul indicatorilor realizați în perioada 

de referință 
• Lista livrabilelor rezultate din activitatea 

întreprinsă 
• Raportul financiar și formularul de 

rambursare a costurilor. 

Pe baza informațiilor primite, ADR Vest a 
elaborat raportul de progres final al 
Consorțiului RO-Boost SMEs și l-a depus la 
EASME prin intermediul platformei 
Participant Portal la data de 31 martie 2017.  
 
Rezultatele Consorțiului RO-Boost SMEs în 
perioada 2015-2016 au fost: 
 
• 35 de evenimente locale de informare / 

instruire pe diferite teme de interes 
pentru companiile regionale (Protectie 
intelectuala, internaționalizare, 
comunicare, inovare, Fonduri europene 
pentru proiecte de inovare, etc.) 

• 255 de consultări individuale oferite 
companiilor regionale / universităților / 
centrelor de cercetare  

• 360 de companii au fost implicate în 
acțiuni de internaționalizare, prin: 
o 71 de profile de parteneriat 

publicate in baza de date EEN 
care au generat 241 de expresiid e 
interes 

o 126 de expresii de interes au fost 
facute in numele companiilor din 
Regiunile Vest si Sud Vest la 
profile de parteneriat ale unor 
companii străine din baza de date 
EEN  

o 163 de companii au participat la 
23 evenimente de brokeraj  în 
cadrul cărra au avut 575 de 

întâlniri bilaterale de afaceri 
• Activitățile de facilitare de parteneriate 

internaționale au generat 22 de 

acorduri de afaceri între companii din 
Regiunile Vest si Sud-Vest si organizații 
din alte state UE. 

• În plus, prin activitățile de diseminare în 
vederea creșterii vizibilității serviciilor 
EEN, Consorțiul RO-Boost SMEs a atins 
un număr de 18,941 indivizi unici prin 
intermediul paginii web a Consorțiului - 
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http://www.eenroboost.ro/ si 16.686 prin 

canale social media. 

 
Rezultatele obținute de ADR Vest în perioada 
2015-2016 au fost: 
• 10 evenimente organizate cu 553 de 

participanți 
 

• 89 de firme au beneficiat de asistență 

individuală în domenii precum 
obținerea de fonduri europene, aces la 
finanțare, protecție intelectuală, 
specializare inteligentă, îmbunătățirea 
managementului firmei, etc 

 
• (Co-)Organizarea a 10 evenimente de 

brokeraj și a unei misiuni de companii 
la care au participat 70 de IMM-uri care 
au avut 318 de întălniri cu firme și alte 
entități din alte țări UE 

 
• Realizarea a 19 de profile de 

parteneriat, care au generat 87 

expresii de interes; alte 41 expresii de 

interes au fost făcute în numele 
firmelor regionale la profile străine 
existente în baza de date EEN. 

 
• În urma acțiunilor de facilitare de 

parteneriate transnaționale au rezultat 
11 acorduri comerciale între firme 
regionale si parteneri străini. 

 

• 7 IMM-uri participante la consultarea 
Comisiei Europene cu privire la acesul 
IMM-urilor la finanțare privată  

 
• 1283 de recipienți unici ai materialelor 

informative diseminate de ADR Vest prin 
mijloace digitale 

 
• 18 acorduri de colaborare semnate cu 

furnizori de servicii de suport pentru 

afaceri din Regiunea Vest în scopul 
asigurării complementarității cu serviciile 
EEN. 

 

Raportul de progres precum și costurile 
angajate de parteneri în perioada de 
implementare de referință au fost aprobate 
de EASME, bugetul total cheltuit al 
proiectului fiind în valoarea de 816.853,84 

Euro. Ca urmare, EASME a efectuat 
viramentul diferenței de buget , în valoare de 
54,807,51 Euro în raport cu prefinațarea 
primită în 2015.  
 
Bugetul tootal cheltuit de ADR Vest a fost de 
423,886.75 €, din care grantul primit a fost în 
valoare de 254,332.05 €. 
 

B. Inițierea noilor contracte specifice de 
finanțare aferente activității EEN pentru 
perioada 2017-2018 
 
Ø Aplicația Consorțiului RO-Boost SMEs 

pentru finanțarea activităților generale 
EEN pentru perioada 2017-2018, cu 
finanțare din Programul COSME.  

 
• Bugetul total al proiectului este de 

1.037.490,25 €, iar valoarea grantului 
CE este de 621.864 €. 

• Bugetul ADR Vest este de 
439.697,50 €, valoarea grantului CE 
fiind de 263,818.50 € 

• Aplicația a fost evaluată cu succes și 
contractul de finanțare s-a semnat în 
luna decembrie 2016.  

 
Ø Aplicația Consorțiului RO-Boost SMEs 

pentru finanțarea activităților dedicate 
managementului inovării EEN pentru 
perioada 2017-2018, cu finanțare din 
Programul Horizon 2020 
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• Bugetul total al proiectului este de 
56.546,25 €, cu o finanțare de 100% 
din partea CE.  

• Aplicația a fost evaluată cu succes și 
contractul de finanțare s-a semnat în 
data de 3 februarie 2017 

 
Ca urmare a aprobării Comisiei Europene a 
noului Program de Activități EEN pentru 
perioada 2017-2018 și semnării contractelor 
de finanțare aferente, Consorțiul RO-Boost 
SMEs a început implementarea activitățiilor 
planificate pentru această nouă perioada la 1 
ianuarie 2017.  
 
În perioada ianuarie – iunie 2017, ADR Vest 
a realizat următoarele activități: 
• 66 vizite la companii 
• Elaborarea și publicarea a 9 profile de 

parteneriat 
• Realizarea a 29 de experesii de 

interes 
• Furnizarea de consultață individuală 

unui număr de 20 de firme 
• Realizarea a 9 evaluări de 

managementul inovării  
• Facilitarea participării a 22 de firme la 

sesiuni de matchmaking.  
 
C. Organizarea primei întâlniri de 
management al proiectului pentru noua 
perioada contractuală 2017-2018 
 
Prim întâlnire de proiect subscrisă noului 
contract de finanțare a avut loc în data de 1 

martie 2017 la sediul ADR Vest. La întâlnire 
au au participat 11 persoane (7 din partea 
ADR vest, 2 din partea ADR SV Oltenia, 1 din 
partea Universității Craiova și 1 din partea 
Tehimpuls) 
 
Agenda întâlnirii a curpins: 
• Discutarea progresului realizat în 2015-

2016 și stadiul procesului de raportare 

• Planificarea activităților pentru anul 2017 

• Discutarea modificării componenței 

Consorțiului. 
 
Partenerul Centrul de Dezvoltare Arad a 
decis retragerea din Consorțiu începând cu 
data de 1 ianuarie 2017. Ca urmare, 
incheierea colaborării a fost discutată în 
cadrul ședinței de Consorțiu și s-a aprobat 
decizia de a inlocui Arad CDA  cu un nou 
partener din aceași arie geografică care să 
preia în totalitate activitățile și bugetul alocate 
ARAD CDA pentru perioada 2017-2018. 
 
Procesul de amendare a Contractului Cadru 
si a Contractelor de Finanțare pentru 
perioada 2017-2018 este în curs de derulare. 

 
D. Participarea la Grupurile de Lucru ale 
Rețelei Enterprise Europe Network  

 
o Grupul Sectorial Automotive, 

Transport și Logistică  
 
În perioada 17-18 Mai, Dl. Cristin Cistelecan 
a participat la întâlnirea Grupului Sectorial 
EEN Automotive, Transport și Logistică la 
Saarlouis, Germania. În cadrul ședinței s-au 
discutat bune practici și noi oportunități de 
colaborare în domeniul de referință. In plus, 
cu ocazia Conferinței Industry 4.0, ADR Vest 
a facilitat participarea în data de 18 mai 2017 
a reprezentantiilor companiei Lasting 
Software la sesiunea de brokeraj organizată 
de antemenționatul Grup Sectorial. 
 
Agenda întâlnirii a cuprins: 

1. Activități ale grupului sectorial; 
2. Planul de evenimente; 
3. Discutarea evenimentelor comune; 
4. Discutarea bunelor practici ale 

celorlalte grupuri sectoriale; 
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5. Cooperarea cu ETNA 2000 (rețea de 
parteneriaste în proiecte de cercetare 
și dezvoltare); 

6. Viziunea strategică a rețelei EEN 
până în 2020 și mai departe. 

 
In perioada 17-18 Octombrie 2017, Dl. 
Cristin Cistelecan a participat la întâlnirea 
Grupului Sectorial EEN Automotive, 
Transport și Logistică la Strasbourf, Franța. 
Intâlnirea grupului de lucru a avut loc după 
evenimentul KETs Strasbourg, centrat pe 
nanotehnologii, biotehnologii si productie 
avansata (advanced manufacturing). 
 
Agenda intalnirii a cuprins: 

1. Introducerea noilor membri ai 
grupului. 

2. Analiza performantei grupului SG 
ATL. 

3. Realizarea de legaturi intre 
grupurile de lucru sectoriale. 

4. Discuții pe teme de comunicare in 
grup. 

5. Conceptul de Electromobilitate. 
6. Actualizarea instrumentului denumit 

"rolling plan" (planul evenimentelor si 
activitatilor tuturor membrilor grupului. 

7. Agenda urmatoarei intalniri. 
8. Stabilirea datei si locatiei urmatoarei 

intalniri la Timisoara in luna Martie 
2018. 

 
o Grupul Tematic Clustere  

 
În perioada 12-15 iunie, Cristin Cistelecan a 
participat la întâlnirea Grupului Tematic EEN 
Clustere la Madrid, Spania. Anterior ședinței 
a avut loc un workshop gazduit de Delegația 
Comisiei Europene la Madrid denumit: 
"Cluster Excellence for Growth". În cadrul 
atelierului au avut loc prezentări ale unor 
TCP (persoane desemnate ca puncte de 

contact național) pe tema colaborării dintre 
guvern și clustere. 
 
Intâlnirea TG Clusters a avut pe ordinea de zi 
mai multe teme de discuție, aceasta fiind a 
doua întâlnire anuală a grupului: 

1. Prezentarea raportului anual de 
activitate; 

2. Alegerile conducerii grupului conform 
regulilor EEN; 

3. Comunicare de informații din Partea 
EASME; 

4. Obiective/Activități ale grupului în 
continuare. 

 
o Grupul Sectorial Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor  

 
Karla Hategan a fost nominalizată ca 
reprezentant al Consorțiului Ro-Boost SMEs 
în Grupul Sectorial dedicat Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor, începând cu 1 
ianuarie 2017. În perioada ianuarie-iunie 
2017, Karla Hațegan a participat la discuțiile 
interne ale Grupului și a diseminat către 
firmele regionale oportunități de parteneriat 
transmise prin intermediul grupului. 
 
o Grupul Tematic Inovare 

 
Raluca Cibu-Buzac, în calitate de expert în 
managementul inovării a devenit membru în 
cadrul grupului tematic Inovare, dedicat 
schimbului de experiență și bune practici 
între experții de managementul inovării din 
cadrul Rețelei EEN. 
 
o Grupul Sectorial Agro-Alimentar 

 
Raluca Cibu-Buzac este membru în cadrul 
Grupului Sectorial dedicat industriei agro-
alimentare, facilitând diseminarea de 
oportunități specifice în lanțurile valorice 
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agro-food europene pentru firmele regionale 
de profil. 
 
o Grupul Tematic Scale-ups 

 
Ca urmare a câștigării finanțării europene 
pentru proiectul pilot destinat dezvoltării de 
servicii specifice pentru companiile aflate în 
faza de scalare a afacerii, începând cu data 
de 1 iulie 2017 Raluca Cibu-Buzac a devenit 
membru în cadrul Grupului Tematic nou 
format pentru Scale-ups. În cadrul acestui 
grup experții EEN din UE implicați în scheme 
pilot similare vor avea oportunitatea de a 
schimba experiențe și bune practici și vor 
contribui la uniformizarea serviciului pentru 
scalare la nivel UE în urma implementării 
schemelor pilot. Impactul dorit este de a 
introduce acest serviciu specific în portofoliul 
de servicii standard oferite de EEN în 
perioada următoare de programare.  
 
o Grupul Tematic Internaționalizare în 

afara UE 

 
Cristian Goția a devenit reprezentantul 
Consorțiului Ro-Boost SMEs în cadrul 
grupului tematic internaționalizare, 
participarea sa la acest grup asigurând 
accesul Consorțiului la informații privind 
tendințele macro economice globale, cu 
precădere în piețele emergente, pentru a 
completa serviciile suport oferite IMM-urilor 
regionale cu privire la oportunitățile de afaceri 
transnaționale cu potențialul cel mai mare.  
 

E. Reprezentarea EEN Romania în grupul de 
guvernanță EEN SAG (Steering and 
Advisory Group)  
 
Începând cu 1 ianuarie 2017, doamna 
Raluca Cibu-Buzac, în calitate de 
Coordonator al Consorțiului RO-Boost 
SMEs, a fost nominalizată de celelalte 3 

Consorții EEN din Romania să le reprezinte 
în forumul EEN dedicat guvernanței rețelei – 
SAG.  
 
Doamna Raluca Cibu-Buzac a participat la 
cele două ședințe SAG organizate în anul 
2017 în perioada în 15-16 februarie, 
respectiv 14-15 iunie. 
 
Pe lângă aspectele operaționale ale rețelei 
(raportare, noi apeluri pentru membrii EEN, 
instrumente IT, etc.), unul dintre subiectele 
cheie discutate în cele două ședințe SAG l-a 
constituit elaborarea viziunii Enterprise 
Europe Network pentru următoarea perioada 
de programare 2021-2026. În cadrul celei  
de-a treia întîlniri din perioada 11-12 
octombrie 2017, s-a stabilit grupul de lucru  
dedicat definirii  indicatoriilor de 

performanța pentru viitoarea perioada de 

contractare EEN, în cadrul căruia ADR Vest 
va fi reprezentată de Domana Raluca Cibu-
Buzac.    
 
F. Participarea la Întâlnirea națională a 
Consorțiilor EEN, Constanța, 26-27 iunie 
2017  
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, a 
participat la întâlnirea națională EEN 
organizată de Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanta, 
coordonatorul Consorțiului ERBSN. 
Întâlnirea s-a desfășurat în perioada 26-27 
iunie 2017 la Constanța.  
 
Din partea Consorțiului RO-Boost SMEs au 
participat: 
• Raluca Cibu-Buzac, Bianca Tătaru și 

Cristian Goția, din partea ADR Vest 
• Mihaela Sas și Alexandra Sîrbu, din 

partea ADR SV Oltenia 
• Dan Popescu și Mădălina Știrbu, din 

partea Universității din Craiova. 
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La întâlnire a participat de asemenea Ofițerul 
de Proiect pentru Consorțiile EEN din 
România, doamna Anna Sibilla. 
 
În cadrul întâlnirii au fost prezentate 
rezultatele obținute de fiecare Consorțiu EEN 
din România în perioada 2015-2016. De 
asemenea, s-au discutat subiecte de interes 
comun pentru cele 4 Consorții românești: 
bune practici, sinergii cu alte proiecte 
europene, serviciile de managementul 
inovării, acțiuni pilot EEN (scale-ups), 
evenimente de referință EEN, activitățile de 
comunicare, noua viziune EEN etc.  

 
G. Organizarea evenimentului de brokeraj 
international Demo Plast Vest, 21 iunie 2017, 
Expo Arad  
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
alături de Asociația Tehimpuls, sub egida 
Enterprise Europe Network, au organizat în 
data de 21 iunie 2017, o sesiunea de brokeraj 
internațional în cadrul primei ediții a târgului 
Demo Plast Vest, organizat de Tehnic Media 
la Arad în perioada 20-24 iunie 2017. 
Evenimentul a fost dedicat industriei 
prelucrătoare din domeniile plastic, cauciuc 
și materiale compozite. 
 
Participanții la sesiunea de brokeraj s-au 
înregistrat pe pagina web dedicată, 
https://www.b2match.eu/demoplast2017 , 
prin intermediul căreia au și-au selectat și 
întâlnirile bilaterale. 

 
29 de firme din România, Serbia, Ungaria și 
Slovacia, au participat în 45 de întâlniri 
bilaterale.  
 

 

 
 

H. Participarea la un evenimentul Viking 
Days cu membrii EEN din țările nordice și 
baltice EEN , 26-27 aprilie 2017, Vilnius, 
Lituania 
 
La invitația EEN Danemarca, Karla Hategan 
a participat în perioada 26-27 aprilie la 
întâlnirea anuală a Membrilor EEN din statele 
nordice și baltice.  
 
În cadrul întâlnirii s-au susținut prezentări 
despre performanța Consorțiilor EEN in 
perioada 2015-2016, bune practici și 
exemple de succes. De asemenea s-a 
organizat o sesiune de intâlniri bilaterale 
pentru participanții la eveniment, în vederea 
discutării de oportunități de colaborare.  
 
În cadrul acestor întâlniri, Karla Hategan a 
stabilit contactul cu organzații EEN din 
Lituania,  Norvegia, Suedia, Olanda și 
Danemarca. Un aspect important îl constituie 
inițierea demersurilor pentru organizarea 
unei misiuni de companii în sectoarele ICT și 
automotive in Gotteburg, Suedia.  
 
I. Participarea la sesiunea de brokeraj EEN 
din cadrul Food Business Summit, Seinajoki, 
Finalnda – 8 iunie 2017 
 
În data de 8 iunie ADR Vest, reprezentată de 
Karla Hațegan, a participat împreună cu o 
companie inovatoare din Deva, Hunedoara la 
sesiunea de întâlniri bilaterale organizată în 
cadrul Food Business Summit, Seinajoki, 
Finalnda.  
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În cadrul sesiunii au avut loc 7 întîlniri 
bilaterale cu firme din Finalnda din domeniul 
agro-alimentar și forestier.  
 
J. Găzduirea unei misiuni de companii în 
domeniul agro-alimentar, Timișoara, 23 Mai 
2017 
 
În data de 23 mai, ADR Vest a organizat o 
misiune de companii pentru a facilita intalniri 
de afaceri între delagația străină compusă 
din organizații din Irlanda, Polonia, Estonia și 
firme din Regiunea Vest din domeniul agro 
alimentar. 
 
14 organizatii au participat in 22 de înttâlniri 
bilaterale în cadrul acestei misiuni.  
 
K. Organizarea unei sesiuni de brokeraj 

international în cadrul Târgului 
Agromalim 2017, 8 septembrie 2017, 
Expo Arad  

 
Sesiunea de întâlniri bilaterale s-a adresat 
industriei agro-alimentare și a avut loc în data de 
8 septembrie 2017, între orele 10.30 - 13.00, în 
cadrul târgului AGROMALIM 2017 organizat de 
Camera de Comerț Industrie și Agricultură la 
Expo Arad în perioada 7-10 septembrie 2017. 
Obiectivul sesiunii de Business-to-Business a 
fost de a sprijini companiile românești să 
acceseze noi piețe internaționale și să își 
crească rețeaua de parteneri strategici 
transnaționali. 
 
Înregistrarea participanților s-a realizat pe 
platforma de brokeraj dedicată evenimentului, 
accesând link-ul: https://agromalim.b2match.io/. 
 
Au participat 35 de entități care au avut 47 de 
intalniri bilaterale. 
 
L. Participarea la Conferința Anuală 

Enterprise Europe Network  
 
Conferința Anuală EEN a avut loc în perioada 
20 - 22 noiembrie 2017 în Talinn, Estonia 
(statul deținând președinția Consiliului 
Uniunii Europene în cel de-al doilea semestru 
al anului 2017). Evenimentul a fost organizat 

de Camera de Comerț și Industrie a Estoniei. 
Din partea ADR Vest au participat Raluca 
Cibu-Buzac și Karla Hațegan. 
 
ADR Vest a facilitat workshop-ul ”Seeking 
Business Impact and Increased 
Innovation Performance Among our 
Clients Throughout Creating Synergies 
between Enterpries Europe Network and 
Interreg Europe”. 
 
De asemenea, ADR Vest a facilitat 
participarea unui start-up din Regiunea Vest 
la atelierul de lucru dedicat scalării afacerilor. 
 
În plus reprezentanții ADR Vest au participat 
la întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai EEN 
din Vietnam, Singapore, Coreea de Sud, 
Danemarca, Germania, Suedia, SUA, 
Franța, Olanda, Indonezia, dar și cu 
reprezentanți ai proiectului CubeIn și ai 
Asociației Europene a Camerelor de Comerț. 
 
M. Gazduirea unei misiuni pentru o firmă 

italiană, in calitate de co-organizator 
 
In perioada 6-7 Decembrie 2017, ADR Vest 
a gazduit in calitate de co-organizator si 
partener EEN, o misiune de companii 
adresata reprezentanților unei firme italiene: 
Art Design Arredamenti. Aceasta firma a dorit 
sa viziteze Romania pentru a intalni potentiali 
producatori de mobilă care sa le furnizeze 
produse pentru re-vanzarea pe piata italiana. 
 
Aceasta misiune a fost realizata in 
parteneriat cu Universitatea din Cluj Napoca 
si a vizat intalniri cu 4 firme din judetele Timis 
si Arad. 
 
N. Evenimentul Regional Anual de Inovare  

Innomatch 2017 

Aflat la cea de-a 5-a ediție, Evenimentul 
Regional Anual de Inovare Innomatch2017 
organizat de către Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest în parteneriat cu Asociația 
Tehimpuls, a avut loc în data de 12 
decembrie 2017 la Venue Timișoara. 
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Evenimentul, reprezentând o platformă unică 
de interacțiune în Regiunea Vest pentru 
inovatori și antreprenori, a beneficiat de 
prezența a peste 100 de participanți. 

Evenimentul a adus la Timișoara renumiți 
experți în domeniul inovării: Jason 
Braverman, Director Tehnic al SkyX 
Systems Corp Canada, Maxine Adam, 
Director pentru Dezvoltare Strategică și 
Coordonator Enterprise Europe Network 
pentru Anglia, Irlanda de Nord și Țara Galilor, 
Innovate UK., Emma Fau, Fondator EU 
Capital și Strategic Advisor Startup Europe 
Regions Network și Adrian Val Harea, Head 
of Engineering Product Line Electronic la 
Continental. 

  

  

 

Proiectul ASPYRE - Accelerated Scaling 
Pilot for Young Romanian Entrepreneurs  

 
Aplicația Consorțiului RO-Boost SMEs  - 
ASPYRE -  în cadrul apelului de proiecte 
pentru crearea unui serviciu pilot pentru IMM-
uri aflate în faza de scale-up, a fost evaluată 
pozitiv de Comisia Europeană și propusă 
spre finanțare în data de 31 martie 2017. 
 
ADR Vest este unic beneficiar în cadrul 
acestui proiect, reprezentând ambele regiuni 
de dezvoltare: VEST și SUD VEST 
OLTENIA.  
 
Perioada de implementare a schemei pilot 
este de 18 luni, începând cu 1 iulie 2017, iar 
bugetul proiectului este de 25.729 Euro, din 
care 23,156,1 Euro reprezintă valoarea 
grantului acordat de Comisia Europeană.  
 
Activitățile proiectului includ: 
1. Realizarea metodologiei de identificare, 

recrutare și selecție de IMM-uri cu 
potențial de scalare a afacerii 

2. Promovarea oportunității în rândul IMM-
urilor din Regiunile Vest și Sud Vest în 
cadrul unor evenimente locale și 
recrutarea a 3 companii beneficiare, și 
2 pentru lista de rezervă 

3. Organizarea de consultari individuale 
cu firmele selectate – identificarea 
nevoilor și provocărilor în faza de scalare, 
elaborarea planurilor individuale de 
acțiune și sprijinirea firmelor în 
implementarea acestora cu diferite 
instrumente (identificarea de parteneri 
strategici, dezvoltarea strategiie de 
scalare, identificarea de surse de 
finanțare, etc.) 

4. Organizarea de sesiuni de mentorat cu 
un expert din mediul economic regional și 
de sesiuni de instruire pe teme 
transversale cu experți internaționali 

5. Furnizarea de  servicii de 
internaționalizare pentru scalarea 
afacerii firmelor beneficiare 

6. Evaluarea rezultatelor obținute, 
promovarea acestora și formularea 
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conceptului de capitalizare a schemei 
pilot.     

 
O. Competiția Regională ScaleUP2017 
 
Competiția Regională ScaleUP2017 
constituie o acțiune pilot a ADR Vest dedicată 
IMM-urilor din regiunile de dezvoltare Vest și 
Sud-Vest Oltenia cu potențial de scalare, 
organizată în contextul Enterprise Europe 
Network - cea mai mare rețea de sprijinire a 
afacerilor din lume.  
 
Competiția s-a desfășurat în perioada 8 
noiembrie - 15 decembrie 2017 în 2 etape:  

• Transmiterea unei aplicații cu detalii 
despre activitatea companiei, stadiul 
de dezvoltare și ambițiile de scalare 
internațională; 

• Susținerea unei prezentări de tip 
pitching în cadrul evenimentului 
regional Innomatch2017 în data de 
12 decembrie. 

 
Fiecare etapă a fost evaluată separat din 
perspectiva potențialului de scalare de 
comisia de evaluare compusă din experți 
ADR Vest. 
 
În competiție s-au înscris 11 companii: 
Apiarium SRL, Ascent Soft SRL, Aur'a 
Mineral Water SRL, Dream Development 
SRL, Duo Bio SRL, E.B.I.G. Management 
SRL, Effective Flux SRL, Nan Alexandru 
Intreprindere Individuala, Nazza SRL, 
Piconet SRL și Vipublic Com Advertising SRL 
În clasamentul final al competiției primele 3 
locuri au fost ocupate de: 
 

• Locul 1 - NAZZA SRL- companie 
activă în domeniul producției și 
comercializării de uleiuri esențiale și 
apelor florale 
 

• Locul 2 - ASCENT SOFT SRL - 
companiei dezvoltatoare de produse 

software pentru productivitatea 
afacerilor 

 
• Locul 3 - NAN ALEXANDRU 

INTREPRINDERE INDIVIDUALA - 
companie producătoare de produse 
apicole 

 
Câștigătorii acestei prime ediții a Competiției 
Regionale ScaleUP vor beneficia pe 
parcursul anului 2018 de un pachet de 
servicii dedicat pentru scalarea afacerilor, 
constând în: 

• Realizarea strategiei pentru scalarea 
afacerii 

• Coaching pentru implementarea 
strategiei pentru scalarea afacerii 

• Sesiuni de instruire dedicate temelor 
specifice etapei de scalare (ex. 
managementul inovării, leadership, 
scalare internațională) 

• Suport în identificarea de parteneri 
strategici internaționali 

• Consultanță individuală pentru 
accesarea de noi piețe internaționale 

• Promovarea companiei în plan 
internațional. 
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Cap. 5 Planificare regională 
 
 
 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2014 – 2020 (PDR 2014 - 2020) 

 
În data de 10 decembrie 2015 Planul pentru 
Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 - 
2020 a fost aprobat în cadrul ședinței 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest.   
 
 
 

Documentul este disponibil pe  
pagina de internet a ADR VEST la adresa 
http://adrvest.ro/wp-
content/uploads/2016/09/PDR-2014-2020-
ro.pdf. 
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Strategia de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Vest (RIS 3) 

 
Regiunea Vest a realizat Strategia 

Regională de Specializare Inteligentă 
plecând de la inventarierea a șase sectoare 
cu potenţial în economia regională (IT, 
automotive, textile, agro-food, turism și 
construcții). În data de 26 septembrie 2016 

Strategia Regională de Specializare 

Inteligentă a fost aprobată în cadrul ședinței 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest.  Documentul este disponibil pe 
pagina de internet a ADR VEST la adresa 
http://adrvest.ro/wp-
content/uploads/2016/09/RIS3-septembrie-
2016.pdf. 

 
 

 
 

 

Programul Operațional Regional 2014 - 

2020 (POR) finanțează în cadrul Axei 

prioritare 1: Promovarea transferului 

tehnologic, astfel că pentru regiunile care au 
deja aprobată o Strategie Regională de 
Specializare Regională (RIS3) va trebui 
realizat un document cadru numit Concept 

Note. 

În perioada mai 2016 - aprilie 2017 s-a 
elaborat Documentul Cadru pentru Strategia 
de Cercetare și Inovare Regională pentru 
Specializare Inteligentă – Concept Note, 
acesta fiind un document suport al Strategiei 

regionale de Specializare Inteligentă. 
Concept Note reprezintă o fundamentare 
mai detaliată care să ducă la concluzii  

 

 

privind localizarea, sectoarele economice 

şi tipurile de servicii pentru care s-ar  

 

putea obţine finanţare de către entităţile 

de transfer tehnologic şi de către IMM-urile 
care pot implementa un rezultat al 
transferului tehnologic. 
 
În data de 4 aprilie 2017 a avut loc prima 
întâlnire a Consorțiului Regional de 

Inovare (CRI), aceasta fiind o structură 
consultativă, cu rol de monitorizare a 

Strategiei regionale de specializare 

inteligentă, de avizare a documentului 

cadru regional, precum și de analiză și 

prioritizare a propunerilor de proiecte 

RIS 3

IT

Automotiv
e

Textile

Agro-food

Turism

Construcții
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aferente structurilor de inovare și transfer 
tehnologic pe baza scrisorilor de intenție. 
 
Mecanismul de finanțare a Axei prioritare 1: 

Promovarea transferului tehnologic 
prevede și elaborarea unor scrisori de 

intenție în vederea identificării expresiilor 

de interes din partea potențialilor beneficiari, 
respectiv entitățile de inovare și transfer 
tehnologic (EITT), care intenționează să 
aplice pentru finanțare în cadrul acestei axe 
prioritare. Ghidurile specifice Axei 

prioritare 1 prevăd că doar acele entități 

(sau o entitate din parteneriat) care au 

depus o scrisoare de intenție să aibă 

posibilitatea depunerii a unei cerere de 

finanțare. 

 

În perioada 23 martie – 30 iunie au fost 
depuse la ADR VEST 14 scrisori de intenție 
din partea potențialilor beneficiari, valoarea 
estimată a ideilor de proiecte fiind de 
aproximativ 43 mil. EUR.  
 
În data de 17 august 2017 a avut loc ce-a 
de-a doua întâlnire a Consorțiului Regional 
de Inovare (CRI). În cadrul acestei întâlniri 
de lucru s-au prezentat propunerile de 
proiecte din cadrul scrisorilor de intenție 
depuse. De asemenea, în cadrul acestei 
întâlniri s-a avizat Documentul cadru 
pentru strategia de cercetare și inovare 

regională pentru specializare inteligentă – 
REGIUNEA VEST.  
 
În luna august 2017, în vederea finalizării 
ghidurilor de finanțare aferentei Axei 
prioritate 1 POR: Promovarea transferului 
tehnologic, partenerii regionali au completat 
un chestionar elaborat de MDRAPFE, în 
care au subliniat principalele dificultăților 
întâmpinate în elaborarea documentației 
pentru finanțare. 
 
În data de 27 decembrie 2017, MDRAPFE a 
emis ordinul nr. 7251/27.12.2017 de 
aprobare a Ghidului solicitantului – Condiții 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C/1 
Axa prioritară 1, Prioritatea de Investiții 
1.1, Operațiunea C – Investiții pentru IMM-

uri pentru implementarea unui rezultat al 

cercetării-inovării în partneneriat cu ITT. 
 
Apelul de proiecte aferent acestei operațiuni 
va fi deschis în perioada 25.01.-25.06.2018, 
urmând ca în decursul anului 2018, să fie 
lansate și celelalte operațiuni aferente 
acestei priorități de investiții și anume 
operațiunea A – Infrastructura de inovare și 
transfer tehnologic și operațiunea B – 
sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice. 
 

 
Portofoliul de hărţi regionale  

 
Softurile GIS sunt folosite pentru 
vizualizarea şi analiza datelor spaţiale din 
perspectivă geografică şi constituie 
instrumente informatice pentru găsirea de 
soluţii la problemele spaţiale şi pentru luarea 
de decizii. 
 
În cadrul activităţii de planificare strategică, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

utilizează mai multe instrumente, printre care 
se numără şi hărţile tematice digitale produse 
cu ajutorul tehnologiei GIS/SIG 
(Geographical Information Systems sau 
Sisteme Informatice Geografice).  
Hărţile digitale produse în cadrul suitei de 
programe ESRI® ArcGIS™ și QGIS în 
calitate de produs final al analizelor spaţiale, 
au servit pentru localizarea proiectelor 
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finanţate prin Regio - Programul 

Operaţional Regional 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 susţinerea unor 

proiecte proprii ale ADR Vest. 

În decursul anului 2017, s-a sprijinit 
Departamentul de Planificare Regională și 

Dezvoltare Urbană (DPRDU), cât și alte 
departamente din cadrul ADR VEST prin 
elaborarea de material cartografic, atât 
pentru sprijinirea activităților de planificare 
regională, cât și pentru sprijinirea directă a 
programului POR cu hărți specifice. 
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Cap. 6 Proiecte și internaționalizare 
 
 
Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar, 
coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest  
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest este singura organizație din România 

lider al unui proiect propus spre finanțare în cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, 

primul apel de proiecte. Proiectul NICHE a obținut locul 3 din 261 aplicații propuse spre 

finanțare și 62 de aplicații finanțate.  

 

ADR Vest conduce un consorțiu format din 7 organizații din 7 state europene - Irlanda, Marea 
Britanie, Estonia, Finalnda, Polonia, Grecia și România. 
 

Obiectivul proiectului este acela de a 
facilita deschiderea unor noi oportunități de 
afaceri în sectorul alimentar, bazate pe 
inovare, cunoștiințele acumulate la nivelul 
regiunilor partenere și pe resursele de 
specializarea inteligentă ale acestora. 
 
Principala activitate a proiectului constă în 
stabilirea unor ecosisteme eficiente pentru 
inovare și dezvoltarea unor planuri de acțiune 
care au ca scop creșterea capacității de 
inovare a sectorului agroalimentar, bazată pe 
cunoșțiințele actuale, experiențele și 
competențele existente la nivelul regiunilor 
participante. 
 
Activitățile de suport vor consta în 
identificarea, analizarea, diseminarea și 
transferul bunelor practici și a experienței 
actorilor implicați, în scopul creșterii eficienței 
regiunilor și a politicilor locale, proces de 
transfer de cunoștiințe între regiunile 
partenere, dezvoltarea planurilor de acțiune 
la nivelul regiunilor partenere. 
 
Majoritatea organizațiilor partenere implicate 
sunt autorități regionale sau locale 
responsabile de implementarea 
instrumentelor pentru politici de inovare unde 

sectorul alimentar reprezintă o prioritate a 
Strategiei de Specializare Inteligentă. 
 

Bugetul total al proiectului este de 
1,330,099.00 EUR, din care 252,210.00 EUR 
îi revin Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Vest. 
 
Perioada de implementare este 1 aprilie 
2016 – 31 mai 2020, dintre care ultimii doi ani 
reprezintă activități de monitorizare și 
măsurare a impactului proiectului. 

 

Activități implementate în perioada 
ianuarie – iunie 2016: 

• ADR vest, in calitate de partener lider al 
proiectului a elaborat procedura de 
interacțiune cu proiectele externe / 
organizații / platforme / inițiative la nivel 
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european relevante pentru proiectul 
NICHE. ADR Vest a dezvoltat relatii de 
cooperare in acest sens cu EEN, 
IMP³rove Academy, ERNACT, S3P.  
 

• Evaluarea politicilor de inovare a fost 
finalizată la nivelul regiunii de Vest la 
inceputul anului 2017.  Aceasta 
reprezeinta punctul de plecare pentru 
planul de actiune pentru sectorul agro-
alimentar care va fi dezvoltat si 
implementat in Regiunea vest in 
urmatorii 3 ani. 

 
• 16 companii din sectorul alimentar din 

Regiunea Vest a României au fost 
evaluate și comparate la nivelul UE in 
ceea ce priveste potențialul lor de 
inovare. Un studiu complex a fost 
realizat impreuna cu Academia 
IMP³rove, care prezinta o analiza 
detaliata a sectorului alimentar pentru 
fiecare regiune partenera NICHE, 
precum si o situatie comparativa in ceea 
ce priveste potentialul si gradul de 
inovare al firmelor din sector in cele 7 
regiuni partenere. 

 
• ADR Vest și două firme din Regiunea 

Vest (Avia Agrobanat si Aur’A) au 
participat la eveninmentul interregional 
din Derry, NI, în perioada 15-18 martie 
2017. Participantii au avut o perspectivă 
amplă asupra sectorului alimentar din 
Derry și Districtul Strabane, au contribuit 
la conferința „Inovare în lanțul de valori 

al alimentelor locale”, unde au participat 
peste 40 de organizatii internationale. 
De asemenea, au avut oportunitatea de 
a vizita cateva din bunele practici 
propuse de Irlanda de Nord, 
FoodOvation, ferma Corndale și Gold 
Brouter. Aceste vizite au permis o 
înțelegere mai profunda a tipului de 
sprijin disponibil la nivel local, precum si 
tehnologii noi utilizate în producția de 
alimente. 

 
• In perioada 20-22 aprilie 2017, ADR Vest 

a particpat impreuna cu un reprezentant 
al USAMVBT la un schimb de experienta 
in Regiunea Tartu, Estonia. Au fost 
organizate intalniri si vizite la Centrul de 
Bio-Competențe al produselor lactate 
sănătoase, A Le Coq (fabricarea 
băuturilor), SirLoin (produse ecologice 
din carne), SPARK Demo , Salvest 
(producator de supe, salate, gemuri, 
băuturi, alimente ecologice pentru copii), 
Centrul de Cercetări Horticole Polli și 
Andre Farm (fermă de produse lactate). 

 
• In  perioada 23-25 mai 2017, ADR Vest 

a organizat evenimentul interregional 
unde au participat reprezentanti ai 
organizatiilor partenere NICHE si 
membri ai grupurilor locale din regiunile 
partenere. Au fost organizate doua 
workshop-uri tematice si intalniri cu 
producatori de miere si firme din sectorul 
agro-alimentar din Regiunea Vest 
(Petras Bio, Prospero, Duo Bio, 
USAMVBT, Apivest, Petrovaselo).
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• Site-ul proiectului NICHE si contul 

Twitter au fost actualizate in permanenta 
de ADR Vest  

• Grupul LinkedIN are în prezent 36 de 
membri (parteneri NICHE, membri ai 
grupurilor locale și organizații externe 
relevante pentru proiect).  

• ADR Vest a transmis newsletterul 
semestrial NICHE catre 88 de destinatari 
din Regiunea Vest 

• ADR Vest este în permanentă 
comunicare cu secretariatul Interreg în 
ceea ce privește procesul de raportare și 
problemele ridicate de partenerii NICHE. 

• Platforma de comunicare internă este 
gestionată și actualizată în mod regulat 
de ADR Vest
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• În perioada 30 august – 1 septembrie, 
ADR Vest a participat împreună la 
cea de-a treia întâlnire de proiect, 
organizată în Kauhajoki, Finlanda.  
Pe parcursul întâlnirilor s-a pus 
accent pe revizuirea avtivităților și 
rezultatelor din cel de-al treilea 
semestru al proiectului și activităților 
următoare, în special dezvoltarea 
planurilor de acțiune. De asemenea, 
s-a participat la workshop-uri 
tematice și au fost organziate vizite la 
diverse locații. 

• Au fost organizate 3 întâlniri ale 

Grupului Regional de Actori. Toate 
cele 3 întâlniri au au avut ca obiectiv 
identificare unor priorități la nivelul 

sectorului alimentar regional și 
transpunerea lor în acțiuni pentru a fi 
incluse în planul de acțiune. 

• Rezultatul întâlnirilor cu Grupul 
Regional de Actori constă în 
identificarea următoarelor priorități 
pentru planul de acțiune:  

1. Dezvoltarea unor lanțuri valorice 

2. Dezvoltarea unui brand regional 

3. Certificare și conformitate 

Fiecare dintre cele 3 priorități identificate au 
fost detaliate în pași concreți de urmat în 
următoarea periodă. 

 

Proiectul iEER – Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel 
regional, în care Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest este partener 
 

 
ADR Vest este membru al consorţiului 
european coordonat de Consiliul Regional 

Helsinki-Uusimaa din Finlanda care 
implementeaza proiectul iEER - Sprijinirea 

antreprenoriatului în rândul tinerilor prin 

politici la nivel regional finanțat în cadrul 
Programului Interreg Europe 2014-2020.   
 
Format în principal din regiuni care au obținut 
de-a lungul timpului statutul de Regiuni 
Antreprenoriale Europene, proiectul iEER se 
adresează provocărilor pe care autoritățile 
regionale le întâmpină în creșterea eficienței 
Fondurilor Structurale dedicate tinerilor 
antreprenori. Aceste provocări se referă la 

lipsa competențelor antreprenoriale atât ale 
autorităților locale și regionale, cât și a 
instituțiilor de studii superioare, la alocarea 
de resurse inegale în zonele centrale și cele 
periferice ale UE sau la accesul limitat la 
finanțare. 
 
iEER își propune să definească acele căi și 
soluții pentru regiunile partenere, în scopul 
de a permite instituțiilor de studii superioare 
și ai principalilor actori regionali să creze un 
ecosistem favorabil antreprenorilor prin 
îmbunătățirea a 11 programe de finațare prin 
Fonduri Structurale și de Investiții, în 10 
regiuni din Finlanda, Danemarca, Marea 
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Britanie, Irlanda, Estonia, Italia, Germania, 

Franța, Polonia și România. 
 
În cei doi ani de studiu și monitorizare 
interregională, iEER va prelua din expertiza 
regiunilor EER și va transfera bune practici 
prin învățare reciprocă, workshop-uri ghidate 
și o abordare de sus în jos care va oferi 
autorităților locale și regionale, instituțiilor de 
educație superioară, companiilor și tinerilor 
antreprenori posibilitatea de a-și însuși 
dezvoltarea și implementarea a 10 planuri de 
acțiune.  
 
Fiecare plan de acțiune susținut are rolul de 
a îmbunătății Fondurile Europene Structurale 
și de Investiții prin: proiecte de importare a 
bunelor practice (sprijin pentru 
antreprenoriatul universitar și startup-uri), 
adaptarea guvernării pe niveluri multiple, 
finanțarea prin fonduri multiple și un 
instrument de evaluare care să conducă la 
dezvoltarea și sporirea numărului de locuri de 
muncă. 
 

Activități implementate în perioada 
ianuarie – iunie 2017 cadrul proiectului au 
fost: 
• Au fost identificate un număr de 4 

inițiative de succes făcând parte din 
două arii tematice, Competențe 
Antreprenoriale și  Sprijin pentru 
Startupuri și Accelerare. 

• În perioada 27- 30 martie a avut loc 
Learning Camp în cadrul proiectului 
iEER, în Kerry - Irlanda. Din partea 
Regiunii Vest au luat parte Dna. Bianca 
Tătaru, împreună cu reprezentanții a 
două organizații din domeniul 
antreprenoriatului, Andrei Firoiu – 
Cowork Timisoara și Andrei Avram – 
Transylvania High Tech Solutions. Pe 
parcursul primei jumătăți a anului 2017 
s-a făcut un studiu al mediului 

antreprenorial din regiune. Rezultatul a 
fost o mapare care include o serie de 
inițiative, cum ar fi resurse, evenimente, 
susținători ai entreprenoriatului, de la 
stadiul de idee, la lansare și până la 
povești de succes. Maparea a fost 
realizată cu ajutorul grupului local de 
stakeholderi. De asemenea, a fost 
realizată și o analiză SWOT, care a 
inclus observații primite de la grupul de 
stakeholder, care au contribuit cu 
experianța și cunoștiințele proprii. 

• În data de 30 martie a avut loc un 
evenimente organizat de către Romania 
Business Leaders. Evenimentul 
organizat în Reșița a reprezintat o 
campanie națională de promovare a 
antreprenoriatului. ADR Vest a fost co-
organizator în cadrul evenimentului unde 
au participat peste 150 de elevi și 
studenți, împreună cu două startup-uri 
din Regiunea Vest. 

• Pe parcursul primului semestru al anului 
au fost organizate 3 întâlniri ale grupului 
local de stakeholderi. Principalul rezultat 
în urma întâlnirilor a fost o listă de 
inițiative din trei arii tematice, care au 
fost adăugate la harta ecosistemului 
antreprenorial, o analiză SWOT 
completă a ecosistemului și o variantă 
finală a hărții ecosistemului 
antreprenorial regional. 

• În perioada 10-12 aprilie a avut loc Peer 

Review organizat în cadrul proiectului 
iEER. La vizită a luat parte o delegație 
de 11 persoane (reprezentanți ai 
organizațiilor partenere, împreună cu 
parteneri externi), reprezentanți ai ADR 
Vest și actori locali din domeniul 
antreprenoriatului. Pe parcursul celor 3 
zile au avut loc vizite la structure de 
suport pentru antreprenoriat și un 
workshop unde au fost prezentate 
initiative de success din Regiunea Vest. 
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• În perioada 29 mai – 1 iunie a avut loc 

Learning Camp organizat de către 
partenerii din Regiunea Danemarca de 
Sud, unde au participat Dl. Răzvan Incă 
din partea ADR Vest, împreună cu Alina 
Iotu – Inițiativa Growvity și Ana Maria 
Radu – Digitales S.R.L.. La Learning 
Camp au luat parte peste 50 de 

persoane din toate cele 11 regiuni 
partenere în cadrul proiectului. Pe 
parcursul celor 3 zile, participanții au 
avut ocazia să viziteze inițiative de 
succes din mediul antreprenorial din 
orașul Odense, Danemarca și să ia parte 
la workshop-urile organizate de către 
partenerii danezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ADR Vest împreună cu un reprezentant 

al Grupului Local de Actori – Ramon 
Năstase, au luat parte la Learning 

Camp organizat în Regiunea Marche, 

Italia, în perioada 27-29 Septembrie 

2017. Pe parcursul celor 3 zile au fost 
vizitate infrastructuri de afaceri, startup-
uri și universități și s-a participat la 
workshop tematic organizat de către 
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partenerii din Regiunea Marche. 
Workshop-ul a avut rolul de a identifica 
bune practici din regiunile partenere care 
ar putea fi implementate în Regiunea 
Vest în cadrul planului de acțiune. 

• În data de 30 iunie a fost organizată o 
întâlnire a Grupului Local de Actori, la 
care a luat parte și Dl. Charles De 
Monchy – facilitator care a contribuit 
direct la dezvoltarea planului de acțiune 
din cadrul proiectului. În cadrul întâlnirii 
au fost adunate informații din mediul 
antreprenorial regional în scopul 
dezvoltării planului de acțiune. De 
asemenea, au mai fost organizate alte 3 
întâlniri ale Grupului Local de Actori în 
vederea dezvoltării planului de acțiune. 

• În perioada 13-14 iulie 2017 a fost 
organizat un workshop pentru tineri 
antreprenori care avut rolul de a 
îmbunătății abilităților de management al 
afacerii. 

• Rezultatul principal obținut în urma 
activităților din 2017 este planul de 

acțiune, finalizat în proporție de 99%. 
Prioritățile identificate în planul de 
acțiune sunt: 

1. Crearea unui Centru pentru 
Antreprenoriat. Obiectivul este de a 
integra întregul ecosistem de 
susținere al antreprenoriatului în 
cadrul unei structuri de suport – un 
Centru pentru Antreprenoriat 

2. Diseminarea poveștilor de succes. 
Obiectivul este de a crește 
vizibilitatea poveștilor de succes 
locale. 

3. Crearea de legături cu investitori prin 
actualizarea și îmbunătățirea unei 
platforme deja existente care include 
informații legate de startup-urile din 
regiune. 

4. Educarea tineretului cu privire la 
”adevarata față” a antreprenoriatului 
prin două acțiuni, una dintre ele 
adresată elevilor de liceu și 
studenților, iar cealaltă, tinerilor 
antreprenori. 

5. Program de incubare pentru echipe 
de studenți. Programul constă într-o 
perioadă de incubare de 2 luni 
adresată echipelor de studenți din 
cadrul Universității de Vest, de la 
specializările Econimie, Științe 
Sociale și Politice și IT.

Proiectul MONITORIS3 – Exchange of experiences in monitoring mechanisms, indicators 
and methodologies addressed to improvement in the delivery of policies and instruments 
in the framework of Regional RIS3 across Regions  – Regiunea Vest este partener 
 

 
 
ADR Vest este membru al consorţiului 
european coordonat de Agenția de Inovare 

din Galiția (Spania) care implementeaza 
proiectul MONITORIS3 – schimbul de 



  

 Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România     +40 256 491 981     +40 256 491 923      adresa@adrvest.ro       www.adrvest.ro 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

experiență în mecanismul de 

monitorizare, indicatori și metodologii 

destinate îmbunătățirii politicilor și 

instrumentelor în contextul Strategiilor 

Regionale de Specializare Inteligentă 
finanțat în cadrul Programului Interreg 
Europe 2014-2020.   
 
Format din regiuni care au realizat deja 
Strategia de Specializare Inteligentă, 
MONITORIS3 se adresează identificării unui 
mod de monitorizare și evaluare al RISS3 în 
raport cu celelalte politici ale Fondurilor 
Structurale. 
 
Scopul proiectului este de a îmbunătăți 
activitatea de politici regionale privind 
inovarea prin schimbul bunelor practici 
privind activitatea de monitorizare a RIS3. 
  
Consorțiul este format din șapte instituții 

partenere care desfășoară activități de 
dezvoltare regională, policy making și spijin 
al inovării: Agenția de Inovare din Galiția 
(Spania), Agenția de Dezvoltare Regională 
din Dubrovnik (Croația), Agenția de 
Dezvoltare Regională Veneto (Italia), 
Consiliul Județean Nordland (Norvegia), 
Comisia de Dezvoltare a Regiunii Norte 
(Portugalia), Agenția Națională de Inovare 
din Portugalia.     
      
Principalele activități prevăzute în proiect 
sunt: 
• realizarea unei analize analize a 

Strategiilor S3 
• desfășurarea a 8 seminarii tematice 

interregionale 
• selectarea bunelor practice și 7 vizite de 

studiu 
• realizarea a 6 planuri de acțiune privind 

monitorizarea RIS3. 
 
În perioada ianuarie-iunie 2017 au avut loc 

următoarele activități: 
- ianuarie a avut loc sedinta kick-off a 

proiectului in care s-au discutat 
elemente legate de implementarea 
proiectului și partenerii au prezentat 
propria regiune alături de instrumentul 
de politici pe care doresc sa-l 
monitorizeze. La intalnire a participat Dl. 
Cristian Goția 

 
- 4 aprilie a avut loc ședința regională 

alături de stake-holderi unde s-a 
prezentat Axa 1 POR care prevede 
finanțarea transferului tehnologic. Cu 
această ocazie a fost prezentat proiectul 
MONITORI3, parteneriatul și obiectivele 
acestuia. La intalnire a prezentat domnul 
Cristian Goția 

 

- 20-21 aprilie a avut loc primul seminar 
tematic Interregional dedicat 
parteneriatului public privat în vederea 
desfășurării activităților de inovare. 
Seminarul a adunat partenerii proiectului 
in vederea dezbaterii acestei teme. ADR 
Vest a facilitat prezentarea unor 
infrastructuri dedicate cercetării și 
inovării finanțate prin Programul POR și 
POSCCE 2007-2013 

 

- 20-21 Iunie a avut loc a doilea seminar 
tematic Interregional dedicat temei 
imbunătățirii activității de monitorizare a 
politicilor destinate parteneriatului public 
privat. Seminarul a adunat partenerii 
proiectului in vederea dezbaterii acestei 
teme. Pe percursul a doua zile au fost 
prezentate inițiative publice de stimulare 
a activităților CDI in mediul privat și 
provocările privind activitatea de 
monitorizare. Au fost prezentate 
exemple de sprijin al innovării în 
activitatea turistică bazată pe oferirea 
unor experiențe unice în zona arctica.  
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- La intalnire a participat domnul Cristian 
Goția care a prezentat o situație a 
evoluției ideilor de proiecte depuse pe 
Axa 1 POR 2014-2020 destinată 
transferului tehnologic. 

 
- 17 august a avut loc ședința regională 

alături de stake-holderi unde s-au 
prezentat bunele practici privind 
inovarea din Norvegia alături de sistemul 
de indicatori propus în cadrul Axe 1 POR 
care prevede finanțarea transferului 
tehnologic. Cu această ocazie a fost 
prezentat proiectul MONITORIS3, 
parteneriatul și obiectivele acestuia. La 
intalnire a prezentat domnul Cristian 
Goția. 

- 29 – 30 noiembrie a avut loc al treilea 
seminar tematic Interregional la 
Veneția (Italia). Au fost prezentate 
politicile privind sprijinirea cluster-elor 
și serviciile de support (networking, 
inovare, strategie, formare 
profesională). Un aspect inovativ se 
referă la inițiativa S3-4AlpClusters un 
concept transfrontalier de colaborare 
între clustere și care angreneaza 
urmatoarele regiuni: Veneto, Trento, 
Baden-Wurtemberg, Salzburg, Upper 
Austria. Conceptul angreneaza 
partea industrială tehnică și de 
manufactură.  
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Deplasare CDR în țara Bascilor (Spania)  

 

În perioada, 2-4 octombrie a avut loc vizita 
de studiu în Țara Bascilor (Spania) a 
membrilor CDR ai Regiunii Vest. 
 
Scopul deplasării a fost de a participa la o 
serie de întâlniri cu instituții relevante în 
vederea implementării bunelor practici la 
nivel regional. 
 
Au fost vizitate agenții de dezvoltare, de 
sprijin al inovării și antreprenoriat, platforme 
de management al deșeurilor, instituții de 
guvernare regională și management al 
transporturilor: 
 

- Agenția SPRI este instituția executivă 
a Guvernului Țării Bascilor care 
coordonează activitatea de  
dezvotare, politica tehnologică și de 
inovare alături de înca 100 de 
persoane angrenate în parcurile 
tehnologice, sau în mangementul 
capitalului de risc.  

- Agenția Sprilur este organismul 
similar cu ADR Vest, care 
implementeaza politica de dezvoltare 
pe cele trei direcții: antreprenoriat, 
inovare și internaționalizare.  Scopul 
Sprilur a fost acela de a dezvolta 
terenurile în parcuri tehnologice și 

vânzarea către investitori. Tendința 
actuală este de a acționa în vederea 
regenerării industriale a 
infrastructurilor realizate. 

- Consiliul provincial Vizkaya are toate 
funcțiile pe care le are guvernul 
central în încasarea taxelor, 
veniturilor și gestionarea investițiilor. 
Zona metropolitană are 1 milion de 
persoane, iar în aria Biscaia sunt 
gestionate 112 primării. 

- Agenția pentru dezvoltare “Fomento 
de San Sebastian”, funcționează 
precum ADR Vest, fiind mandatată 
pentru următoarele activități: 

o să realizeze politica de 
dezvotare și inovare; 

o să implementeze inițiative 
bazate pe proiecte 
internaționale; 

o să sprijine sectoarele de 
specializare inteligentă. 

- Parcul Tehnologic din Zamudio a fost 
dezvoltat prin punerea în comun a 
mai multor terenuri deținute de mai 
multe administrații locale și persoane 
private, respectiv transformarea ariei 
într-un parc tehnologic conectat la 
drumuri, logistică și aeroport. 
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- Centrul Tehnologic IK 4 – GAIKER – 
a fost dezvoltat pentru a oferi servicii 
testare, modelare de injecții mase 
plastice și chimie industrială. Au un 
rol de asemenea în gasirea unor 
solutii de reducere a deșeurilor 
industriale.  

- Consortiul de Transporturi din 

Vizcaya este finantat 50-50% de 
către guvernul autonom și guvernul 
județean acoperind mai multe servicii 
de transport: autobuze de capacitate 
mica, mare, tramvai, tren și metrou. 
Împreună acopera relația ariei 
metropolitane cu provincia. 

- ARTIGAS reprezintă un sistem 
controlat de gestionare , reducere, 

reutilizare și reciclare a deșeurilor. 
Are la baza un Plan Integrat de 
Gestiune 2015-2016. 

- În cadrul Parcului tehnologic 

Gipuzkoa, a fost vizitat 
VICOMTECH, un incubator axat pe 
facilitarea legăturii dintre cercetarea 
fundamentală în Tehnologia 
informației și piață: 

- Parcul Tehnologic din Zamudio a 
fost dezvoltat prin punerea în comun 
a mai multor terenuri deținute de mai 
multe administrații locale și persoane 
private, respectiv transformarea ariei 
într-un parc tehnologic conectat la 
drumuri, logistică și aeroport. 
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Întâlnirile Comitetului Interregional de Management al Reţelei ERNACT  

(Reţeaua  Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor) 
 

Regiunea Vest  este membră în cadrul ERNACT (reţea europeană înfiinţată în 1990 şi alcătuită 
din autorități locale şi regionale din 7 regiuni europene din Cehia, Irlanda, România, Spania şi 
Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012.  
 
Obiectivul principal al Reţelei ERNACT 
constă în promovarea economiei bazate 

pe cunoaştere şi a societăţii 

informaţionale la nivelul regiunilor 

partenere, cu precădere prin dezvoltarea şi 
implementarea de proiecte transfrontaliere, 
inter-regionale şi trans-naţionale care să 
contribuie la definirea unor modele de 
dezvoltare regională bazate pe tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Din ERNACT fac parte: Municipalitatea Derry 
(Irlanda de Nord), Județul Donegal (Irlanda), 
Județul Galway (Irlanda), Regiunea 
Cantabria (Spania), Asociația Autorităților 
Locale din județul  Vasternorrland (Suedia), 
Municipalitatea San Sebastian (Spania), 
Regiunea Banat (Serbia) şi Regiunea Vest  
(Romania). 

 

 
 
Întâlnirea comitetului pentru management 
interregional al Reţelei ERNACT a avut loc in 
data de 30 martie 2017 la Napoli in Italia. Au 
fost discutate aspecte legate de bugetul 
asociației, planul de activități pentru 2017, 
pregătirea de proiecte noi și aderarea altor 
regiuni europene la ERNACT. 
 
ADR Vest a fost aprijinită de către ERNACT 
în pregătirea proiectului căștigător NICHE, în 

cadrul programului Interreg Europe. De 
asemenea, ADR Vest este implicată în 
majoritatea inițiativelor, evenimentelor și 
proiectelor derulate de către ERNACT. 
 
ADR Vest a prezentat în cadrul acestei 
întâlniri oportunitatea oferită de Programul 
Transnațional Dunărea, în cadrul căruia 
ERNACT poate fi partener asociat. Acest 
proiect va viza creșterea competențelor 
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organizațiilor de suport pentru afaceri din 
țările dunărene și livrarea unui număr de 
pachete de coaching pentru start-up-uri și 
firme în curs de scalare din zona eligibilă. 
 
De asemenea, în calitate de membru cu 
drepturi depline, ADR Vest va participa la 
activitățile și evenimentele următoare. În 
principal, ca urmare a acestei vizite, 
aspectele relevante includ: 
- Informare cu privire la proiecte încheiate, 

în curs de implementare, elaborare sau 
evaluare ale ERNACT, un aspect 
esenţial constând în posibilitatea de a 
identifica soluţii realizate şi testate în 
cadrul proiectelor ERNACT anterioare 
care pot fi adoptate/transferate în 
Regiunea Vest  şi adaptate nevoilor 
specifice  

- Utilizarea instrumentelor financiare 
europene disponibile 

- pregătirea unui nou proiect Interreg 
Europe coordonat de ERNACT, pe tema 
antreprenoriatului digital.  

 
Beneficiarii regionali potențiali ai unor astfel 
de inițiative aparțin în două categorii: 

ü administrație publică – pot participa la 
viitoare proiecte pentru integrarea de 
aplicaţii TIC în livrarea serviciilor 

ü întreprinderi private  din sectorul TIC, 
membrii Clusterului Regional TIC  – 
pot genera noi proiecte care să 
propună dezvoltarea şi utilizarea de 
aplicaţii TIC în diferite sectoare 
economice, dar şi în beneficiul 
populaţiei în general (servicii de e-
guvernanţă) 

ü parteneri strategici ai ADR Vest din 
diferite domenii de activitate  care vor 
putea fii implicaţi în viitoare proiecte 
TIC dedicate anumitor sectoare 
economice specifice (turism, educaţie 
etc. )   

 
În perioada 3-16 aprilie 2017 a avut loc o 
campanie de promovare demarată de către 
Rețeaua ERNACT, în cadrul căreia, 3 startup-uri 
din domeniul IT din Regiunea Vest au fost 

promovate   pe toate canalele disponibile la 
nivelul rețelei. Astfel, MagnaSCI, Canvy și Stats 
Hub au beneficiat de promovare gratuită în 
cadrul Rețelei ERNACT. 
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Cap. 7 Investiții străine 
 
 
Permanenta activitate de consultare a pieţei, atât din discuţiile cu investitorii noi şi cei localizaţi 
deja, cât şi consultarea unor manageri de infrastructuri de afaceri (parcuri industriale, clădiri de 
birouri/centre de afaceri şi parcuri logistice), contribuie la adaptarea activităţii Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, la cerinţele investitorilor. Diversificarea portofoliului de servicii pentru 
investitori a fost şi este de asemenea o activitate permanentă asigurată de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest. 
 

Managementul promovării infrastructurilor de afaceri localizate în Regiunea Vest 

 
Luând în considerare relaţia client – ofertă, 
pe care o considerăm transpusă în cadrul 
departamentului ca fiind: promovare (către 
client) – teritoriu (realizarea unei oferte 
integrate), vom acţiona în interiorul acestor 

coordonate urmărind realizarea de rezultate 
specifice eficiente, care să apropie această 
relaţie şi să ofere satisfacţie investitorilor care 
abordează Regiunea Vest prin ADR Vest. 

 

 
 
În consecință activităţile care sunt destinate 
acestei abordări, conform schemei de mai 
sus, sunt:  
1. Realizarea unei reţele de infrastructuri de 

afaceri si proprietăţi publice şi private, 
care să acţioneze în beneficiul membrilor 
prin mai multe avantaje specifice; 

2. Realizarea unui pachet de facilităţi 

regional, ca parte a ofertei regionale 
alături de: 

3. Identificarea unui (unor) terenuri 

pentru investiţii mari,  care să întâmpine 
dar să şi fie oferite/comunicate 
firmelor/regiunilor ţintă; 

4. Organizarea de misiuni pentru 

investitori, practic ca un serviciu de 
localizare a acestora; 

5. Promovarea Regiunii Vest către 

potenţiali investitori printr-o abordare 
activă, depăşind faza pasivă, de interfaţă, 
desfăşurată în ultimii ani. 
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1. Realizarea unei reţele de infrastructuri de afaceri şi proprietăţi publice şi private 

 
Conceptul de reţea de locaţii pentru 
investitori are drept scop coagularea unei 
mase critice de infrastructuri de afaceri şi 
locaţii individuale sub un brand comun. Acest 
lucru este necesar pentru crearea unor 
pachete de facilităţi destinate investitorilor, 
alături de alte servicii specifice care țin de 
educaţie, formare continuă, recrutarea forței 
de muncă, cercetare, servicii ale clusterelor 
regionale etc. 
 
Abordare 

Considerăm că abordarea conceptului de 
reţea trebuie să se facă ţinându-se seama de 
potenţialul de resurse umane şi buget 
disponibil. Totodată considerăm că 
abordarea generală, a întregului teritoriu al 
regiunii nu mai este adecvată, datorită 
spaţializării diferite a pieţei muncii bazată pe 
aptitudini şi abilităţi cu specific local şi nu în 
ultimul rând, conturării sectoriale a zonelor cu 
specific industrial din regiune.  

Mod de lucru 

Propunem abordarea lansării unei reţele 
(neorganizată juridic) prin identificarea unor 
parteneri iniţiali şi lansarea unui proiect pilot 
de asistenţă care să cuprindă: 
• Identificarea celor mai bune modele de 

servicii, clasificate pe criterii de valoare 
adăugată, îmbunătăţirea lor şi 
standardizarea celor care pot fi aplicate 
la modul general; 

• Realizarea de training pentru managerii 
şi personalul infrastructurilor de afaceri 
selectate pe teme ce ţin de nevoile de 
îmbunătăţire a activităţii acestora; 

• Asistarea acestor infrastructuri de 
afaceri în planificarea viitoare atât din 
punct de vedere teritorial, al serviciilor 
furnizate, cât şi al promovării şi atragerii 
de noi clienţi. 

 
2. Realizarea unui pachet de facilităţi regional, ca parte a ofertei regionale 
 
Oferta regională trebuie să cuprindă mai mult 
decât locaţii şi birouri şi anume educaţie, 
servicii şi cercetare. Aceste pachete de 
facilităţi personalizate vor fi constituite din 
informaţii referitoare la: 
• Oferta de locaţii pentru investitori; 
• Oferta de birouri; 
• Oferta de educaţie pe nivele de 

calificare; 
• Oferta de forţă de muncă specifică pe 

zone; 
• Oferta de servicii via clustere, firme de 

recrutare, firme de consultanţă (juridică, 

financiară, etc.), firme de imobiliare 
(Cushman&Wakefield, CBRE, etc.); 

• Identificarea de firme ţintă pentru 
achiziţie sau joint venture; 

• Schimb de experienţă cu alţi investitori 
similari; 

• Întâlniri cu administraţia publică la nivel 
înalt, etc. 

 
Combinarea acestor oferte/ servicii este 
cheia realizării unor pachete de facilităţi 
„interesante pentru investitori”. 
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3. Oferta pentru investiţii mari, ca parte a ofertei regionale 

 
Păstrând un mod de lucru focalizat în 
detrimentul unei abordări generale, va trebui 
analizată structura teritorială a regiunii 
ţinându-se seama de conturarea anumitor 
zone cu sectoare industriale specifice, 

zonele de influenţă ale marilor oraşe, 
potenţialul de deservire cu utilităţi si nu în 
ultimul rând disponibilitatea colaborării 
anumitor localităţi pentru însumarea 
teritoriului motivată de un interes comun. 

 
4. Misiuni investitori 

 
Structura organizării de misiuni pentru investitori este o activitate care se află într-o permanentă 
evoluţie şi îmbunătăţire.  
 
5. Promovare 

În încercarea de a trece de la o abordare 
pasivă la una activă în promovarea Regiunii 
Vest la exterior, propunem urmarea aceluiaşi 
principiu al focalizării şi concentrării pe 
anumite regiuni europene care ne 
interesează. Câteva dintre motivele pentru 
care Regiunea Vest trebuie să fie interesată 
de anumite regiuni europene ţin de: 
• Concentrarea unor industrii similare şi / 

sau compatibile cu cele din Regiunea 
Vest; 

• Prezenţa în aceste regiuni europene a 
unor firme ţintă, clasificate după nişte 
criterii bine stabilite care ţin de relaţia de 

apartenenţă la un anume grup de firme 
care mai are investiţii în regiune, firme 
care sunt furnizori principali ai unor 
multinaţionale localizate deja în Regiune, 
firme care au tendinţe de a muta anumite 
capacităţi din Asia înapoi în Europa etc. 

 
Informaţia care trebuie transmisă către aceşti 
parteneri ţintă trebuie să conţină detalii clare 
şi obiective despre sectoarele industriale 
(aşa numite fişe de sector). De asemenea 
îmbunătăţirea brandului regional şi a paginii 
web www.regiuneavest.ro. 

 

 

Proiecte de  investiţii 

 

Parteneriate 

 

 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și 
Camera de Comerț și Industrie Româno-
Germană au agreat o colaborare referitoare 
la atragerea de investiții străine germane și 
furnizarea în parteneriat a unor servicii EEN: 

misiuni de companii românești în Germania 
și reciproc și organizarea de evenimente 
comune de brokeraj. Această colaborare a 
fost inițiată cu ocazia vizitei firmei Peter 
Kremser (descrisă mai jos) însoțită de 
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reprezentanții Camerei de Comerț și 
Industrie Româno-Germană. 

 

Vizite ale investitorilor în Regiunea Vest 

 

 
 
Editura Omniscriptum de origine germană, 
dar prin filiala din Republica Moldova, a 
vizitat Regiunea Vest in luna Ianuarie 2017. 
Delegatia formata din 7 persoane, a vizitat 
Timisoara pentru a cerceta deschiderea unui 
birou in Romania. Delegatiei le-au fost 

prezentate mai multe oferte de spatii de 
birouri si a fost organizata o intalnire cu 
Universitatea de Vest. Relatia cu 
universitatea este importantă, întrucât 
Omniscriptum este o editura preponderent 
universitară. 

 

 
 
Oxford Strategic Consulting a solicitat ADR 
Vest in luna Martie 2017, completarea unui 
chestionar legat de ingineria produsului si 
cercetare&dezvoltare în Regiunea Vest. 

Chestionarul a servit unui studiu comandat 
de un producator de tip OEM (original 
equipment manufacturer), interesat de vestul 
Romaniei. 

 
Poveste de succes 

 
 
Firma malaeziană cu capital majoritar 
elvețian ESCATEC a început cercetarea 
Regiunii Vest în luna Aprilie 2017. Aflata in 
concurenta cu alte 5 țări, Romania a ajuns în 
lista de doua, la concurenta cu Polonia. La 
sfarsitul lunii Iunie 2017, consiliul de 
administratție al firmei Escatec a decis 
localizarea noului proiect de investiție de tip 
"greenfield" in Timișoara. Efortul depus de 
reprezentantii ADR Vest împreuna cu 
organizații partenere (recrutatori, firme locale 

si constructori) a contribuit la atragerea 
acestui investitor în Regiunea Vest. 
 
Firma Escatec este producator de 
componente electronice industriale (cu 
exceptia automotive) si are sediul central la 
Penang în Malaezia. In Timisoara firma are 
ca țintă constructia unei hale de aprox 8000 
mp in care sa angajeze in 3 ani aproximativ 
450 de salariați
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În data de 16 mai 2017 a avut loc la sediul 
agenției ADR Vest o vizită din partea unui 
potențial investitor german, respectiv firma 
Peter Kremser din Germania. Firma Peter 
Kremser este o companie activă în domeniul 
automatizărilor industriale și soluțiilor de 
iluminat, o companie care activează atât pe 
piețe din Europa, cât și din Asia. Firma are în 
jur de 500 de angajați, nu produce end-to-

end, ci aduce valoare produsului final. 
Totodată, este puternic orientată spre 
inovare, calitate, iar motto-ul lor este 
"Performance simplicity". Există un potențial 
interes din partea firmei de a se localiza în 
Regiunea Vest, în acest sens vizita a fost 
focalizată pe colectarea de cât mai multe 
informații despre regiune și oportunitățile 
existente. 

 

  
 
Firma Lander Automotive din Marea Britanie 
a vizitat Timisoara in Luna Mai 2017 cu 
scopul de a vizita mai multe zone din 
România în vederea plasării unei unități de 

producție. Pe parcursul vizitei au fost vizitate 
câteva locații de hale pentru închiriat. Firma 
Lander Automotive produce soluțiid e 
inginerie destinate industriei automotive. 

 

  
 
Firma japoneza Cataler, producator de 
catalizatoare auto, a vizitat Regiunea Vest in 
luna Mai 2017, pentru a realiza o prima 
cercetare în vederea plasarii unei unități de 

producție. ADR Vest sea afla în contact cu 
firma si așteaptă o a doua vizită daca o 
decizie în acest sens va fi luată de 
conducerea acesteia. 

 

 
 
Firma TURCK este un actor global pe piața 
automotive, care mai are o filiala in Romania, 
specializată pe sisteme de comunicare CAN-
BUS si senzoristica. In data de 6 Decembrie 
2017, reprezentanții firmei TURCK au vizitat 
Deva, unde a avut loc o intalnire cu 
reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara si ADR Vest. Această întâlnire a 

avut ca scop cercetarea zonei Deva pentru 
localizarea unei unități de producție. In afara 
Devei a mai fost vizitat municipiul Brașov. 
După întâlnire, ADR Vest a furnizat informații 
referitoare la economia orasului Deva si 
unitatile de invatamant gimnazial si 
universitar din zonă. 
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Cap. 8 Resurse umane 
 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul uman ca fiind resursa cea mai 
valoroasă a sa. Astfel, în jurul acestei idei a fost dezvoltată politica de gestionare a resurselor 
umane a agenției. Principalele obiective vizate de politica de gestionare a resurselor umane sunt: 
menţinerea stabilităţii şi dezvoltarea profesională a angajaţilor, sporirea cantităţii şi menţinerea 
calităţii activităţilor desfăşurate. Acestor ţinte le corespunde în plan funcţional dezvoltarea 
continuă a potenţialului uman, care conduce la dezvoltarea organizaţiei în ansamblu. 
 

 

Activitatea de planificare a personalului 

 
Activitatea de planificare a personalului este 
un proces complex care are ca aspecte 
principale planificarea dezvoltării 

profesionale a angajaţilor, adică 
asigurarea faptului că există oamenii cu 
calificări potrivite, la locul potrivit, la timpul 
potrivit. 
 
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 2017 au fost parcurse, 
următoarele etape: 

• Analiza situaţiei curente  
• Evaluarea nevoilor viitoare  

• Analiza lipsurilor  
• Elaborarea strategiilor pentru 

acoperirea lipsurilor de personal şi 

faza de planificare. 

 

Rolul şi responsabilităţile s-au schimbat ca 
urmare a desemnării ADR Vest drept 
Organism Intermediar pentru POR 2014 - 
2020  prin semnarea Acordului Cadru 
încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest și Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (actualul 
Minister al Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor 
Europene). Astfel analiza nevoilor de 
personal pentru anul 2017 s-a realizat în 
funcţie de estimarea volumului activităţilor şi 
aprecierea competenţelor necesare pentru 
implementarea cu succes a POR 2014 – 
2020, a serviciilor IMM - EEN, precum şi în 
vederea desfăşurării celorlalte activităţi ale 
agenţiei.  
 
În urma actualizării organigramei ADR Vest 
prin hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest nr. 12/2016 a fost înființat, în 
cadrul structurii agenției, Biroul pentru 
Evaluare Tehnică și Financiară, în vederea 
constituirii comisiilor de evaluare tehnică și 
financiară a proiectelor depuse în cadrul 
POR 2014 - 2020.  
 
Ca urmare a evoluției noilor politici ale 
Comisiei Europene în domeniul serviciilor de 
suport pentru afaceri și inovare organigrama 
agenției a fost completată cu 9 posturi noi de 
execuție în cadrul Direcției pentru Politici 
Regionale și Relații Internaționale. Această 
extindere ne va permite să generăm 
schimbări structurale în județele regiunii, 
menite să genereze o creștere 
economică  accelerate. 
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În vederea asigurării necesarului de 
competenţe pentru atingerea obiectivelor 
strategice ale Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest în anul 2017 ADR 
Vest a avut în vedere recrutarea şi selecţia 

unor noi angajaţi pentru a acoperi 
competenţele necesare.  
 
 

 

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 
responsabilităţilor aferente unui post, fişele 
de post stabilesc cu claritate aşteptările în 
relaţia 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. 
 
Pe parcursul anului 2017 au fost realizate, 
actualizate și/sau modificate 102 fișe de 

post în 23 rânduri ca urmare a angajărilor, 
modificărilor alocării sarcinilor, modificărilor 
procentelor de implicare în gestionarea 
programelor/ proiectelor, etc. 

 

Recrutare şi selecţie 

 
Pe parcursul anului 2017, ADR Vest a organizat 12 concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi:  
 

• 1, 2 și 3 februarie 2017 – 8 posturi de Consultant Evaluare Proiecte 
• 3 martie 2017 – 3 posturi de Consultant Evaluare Proiecte 

• 6 aprilie 2017 – 1 post de Consultant Documentare și Cercetare 

• 8 iunie 2017 – 2 posturi de Consultant Evaluare Proiecte 

• 21 iulie 2017 - 1 post de Consultant Evaluare Proiecte 

• 2 august 2017 - 1 post de Consultant Evaluare Proiecte 

• 4 august 2017 - 2 posturi de Consultant Evaluare Proiecte 

• 17 august 2017 - 1 post de Consultant Evaluare Proiecte 

• 14 septembrie 2017 - 1 post de Consultant Documentare și Cercetare 

• 19 septembrie 2017 - 2 posturi de Consultant Implementare POR 

• 21 septembrie 2017 - 1 post de Consultant Evaluare Proiecte 

• 29 noiembrie 2017 - 2 posturi de Consultant Implementare POR, 1 post de 

Consultant Planificarea Spațiului Urban & 1 post de Consultant Suport 

Autoritate Urbană 

 
Ca urmare a organizării acestor concursuri ADR Vest a angajat, pe parcursul anului 2017, 20 de 
persoane iar din 15 ianuarie 2018 alte 4 persoane. 
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Integrare organizaţională 

 
În această perioadă s-a realizat procesul de 
integrare organizaţională pentru toţi colegii 
angajaţi pe parcursul anului 2017.  
 
În acest sens, a fost realizat un program al 
perioadei de integrare organizaţională şi s-au 
stabilit obiectivele individuale pentru această 
perioadă, pentru fiecare nou angajat. 
 
Procesul de integrare organizaţională s-a 
finalizat cu evaluarea modului în care noii 

angajaţi au realizat obiectivele stabilite la 
angajare prin completarea, de către 
supervizorul direct a formularului intitulat 
Raportul de evaluare finală a perioadei de 
integrare organizaţională a noului angajat şi 
acordarea unui calificativ. La rândul lor, noii 
angajaţi au realizat propria evaluare a 
perioadei de integrare organizaţională prin 
completarea formularului Fişa noului angajat.   

 

Instruire şi dezvoltare 

 

La începutul anului 2017 a fost elaborat Planul de acțiune pentru instruire al ADR Vest pentru 

anul 2017. Acesta este elaborat de către biroul de resurse umane, iniţial sub formă de proiect 
pentru discuţii, corecţii şi pentru aprobarea de către directorul gerneral al ADR Vest.  
 

 

În anul 2017 în vederea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor identificate în cadrul procesului de 
analiză a nevoilor de instruire şi dezvoltare, angajaţii ADR Vest au participat la următoarele 

cursuri: 

 

 

A. Cursuri in-house cu trainer intern 

 
Sesiunea de instruire cu tema Verificare 

lucrări construcții. Calitatea în construcții 

– Eficiență energetică clădiri rezidențiale 
organizată în data de 24 mai 2017. La 
această instruire au participat colegi implicați 
în activitatea de implementare POR, în 
special help-desk, evaluare și monitorizare 
proiecte. 
 

Tematică: 

• Secțiunilor unui certificat energetic 
• Modalități de calcul a indicatorilor 

proiectelor (economie de energie, consum 
specific de energie, etc.) 

• P rincipalele unități de măsură utilizate 

în domeniu (Gw, Mh/h etc.) cu diferențe 
între ele și explicarea diferitelor grade de 
măsură 

• Explicarea modalității de realizare a unui 
audit energetic  - pașii de realizat de 
auditor, ce se măsoară, ce elemente ale 
construcției sunt esențiale în obținerea 
unui punctaj mare și la ce nu se poate 
renunța sau în ce masura se poate 
renunța/ scădea anumite caracteristici ale 
materialelor utilizate (scădere de grosime 
a polistirenului, tâmplărie eficientă termic 
cu mai puține camere, fără izolație în pod/ 
pivniță etc) 

• Legislație relevantă  
• Explicarea principalelor categorii de 

materiale utilizate în termoizolarea 
clădirilor cu prezentarea diferitelor 
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variante ale acestora (ex ignifuge/ 
neignifuge, hidroizolante/ nehidroizolante 
etc) 

• Modalități de identificare a materialelor 
prezente pe șantier – vizual și cu ajutorul 
ambalajelor (grosimi, ignifugate sau nu, în 
termen de valabilitate etc) 

• Explicarea locului din proiectul tehnic 
unde sunt precizate materialele prevăzute 
de proiectant a fi utilizate de constructor 
(caracteristici, tip, interdicții etc) 

• Explicarea principalelor metodologii de 
realizare a lucrărilor de reabilitare termică 
(ex. modalitate de anvelopare cu polistiren 
a unei clădiri) precum și abateri/ greșeli 
permise în practica obișnuită (ex mici fisuri 
în tencuială, îmbinări nu întotdeauna 
paralele ale polistirenului etc) - dacă este 
cazul 

• Descrieri generale privind sistemele de 
încălzire clasice (cazane, centrale etc.) 
precum și prevederi generale privind 
execuția sistemelor de energie alternative. 
Greșeli posibile de urmărit în realizarea 
acestora precum și reglementări legale în 
vigoare privind darea în exploatare a 
acestoara (autorizatii, avize etc) 

• Prezentarea sistemelor de iluminat 
ecologic posibil a fi decontate în cadrul 
proiectelor. 

 
*** 

 
Sesiunile de instruire cu tema Verificare 

lucrări construcții. Calitatea în construcții 

– Monumente istorice organizate în 9 

august și 5 septembrie 2017. La aceaste 
instruiri au participat colegi implicați în 
activitatea de implementare POR, în special 
help-desk, evaluare și monitorizare proiecte. 
Tematică: 

• Etapele realizării unui proiect pentru 
clădire monument istoric, de la tema de 
proiectare la finalizarea lucrărilor.	

• Exemple Certificat Urbanism, avize MC, 
alte avize specifice pentu clădiri 
monument istoric. Riscuri posibile, limitari 
impuse prin acestea, elemente cheie în 
avizul MC.	

• Proiect de reabilitare: exigente de 
conținut și formă.	

• Obligațiile beneficiarului pe parcursul 
execuției lucrărilor. Situații imprevizibile. 
Obligațiile proiectantului, dirigentelui de 
șantier, executantului.	

• Precizarea diferențelor (documente 
suplimentare, derulare investiție) față de 
o clădire normală.	

• Execuția lucrărilor de reabilitare și 
întreținerea monumentelor istorice.	

• Modul de stabilire a studiilor necesare în 
vederea realizării PT si DDE.	

 
*** 

 
Sesiunea de teambuilding cu tema – 
Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 și stadiul implementării lui în Regiunea 
Vest, organizată în perioada 22 – 24 

septembrie 2017. 
 

*** 
 
Sesiunile de instruire cu tema Monitorizare 

proiecte – Teme orizontale organizate în 3 

și 31 octombrie 2017. La aceaste instruiri au 
participat colegi implicați în activitatea de 
implementare POR, în special monitorizare și 
verificare proiecte. 
 
Tematică: 

• Temele de mediu generale punctate in 
evaluare si urmărirea acestora 

• Temele privind egalitatea de șanse și 
urmărirea acestora in funcție de linia de 
finanțare 
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B. Alte Instruiri  

 

Cursul online Designing Smart 

Specialisation Strategies organizat în 
perioada 16 ianuarie – 20 martie 2017 de 
Școala Politehnică Federală Laussane.  

 

Tematica cursului: 

• Prezentarea conceptului Strategiei de 
Specializare Inteligentă și a relației 
acestuia cu procesul de dezvoltare 
regională 

• Procesul de elaborare a strategiei RIS3 
• Procesul de monitorizare a strategiei 

RIS3. 
 

*** 

 
Sesiunea de instruire cu tema Expert 

prevenire și combatere a corupției 
organizat în perioada 23 – 26 martie 2017 de 
S.C. Expert Aktiv Group S.R.L. La acest curs 
au participat audori interni din cadrul agenției. 
 

Tematica cursului: 

• Specificul măsurilor preventive în 
materia infracțiunilor de corupție și de 
fraudă; principalele cauze identificate; 
inventarul măsurilor preventive 
anticorupție și indicatori de evaluare; 
domenii vulnerabile la corupție; ierarhia 
situațiilor de conflicte de interese 

• Diagnoza anticorupție a unei 
instituții/organizații; proiectarea 
procedurilor de implementare a 
măsurilor impuse de ISO 37001 adoptat 
în noiembrie 2016; elaborarea strategiei 
anticorupție la nivelul 
organizației/instituției 

• Identificarea și monitorizarea sectoarelor 
de activitate vulnerabile la corupție și 
factorii de risc corespunzători  

• Necesitatea implementării sistemelor de 
control antifraudă 

• Bune practici dezvoltate în 
implementarea măsurilor anticorupție, 
prevenirea și combaterea conflictelor de 
interese și a fraudelor; tehnici și metode 
pentru remedierea vulnerabilităților și 
implementarea măsurilor preventive; 
îmbunătățirea sistemului de control 
intern; creșterea transparenței 
instituționale prin sporirea gradului de 
disponibilitate a datelor publice; 
creșterea gradului de recuperare a 
produselor infracțiunilor și consolidarea 
practicii judiciare; executarea silită a 
obligațiilor stabilite de instanțe; 
parteneriatul public – privat în materia 
prevenirii și combaterii fraudei 

• Etică și integritate: avertizorul de 
integritate  

• Răspunderea civilă și penală, 
contravenții, sancțiuni și jurisprudență, 
necesități legislative 

• Infracțiuni cu achiziții publice și fonduri 
europene – identificarea neregulilor, 
înțelegeri anticoncurențiale în 
procedurile de achiziții publice 

• Grupuri vulnerabile la corupție, acte și 
fapte de corupție, stategii, politici 
publice, planuri de acțiuni și 
implementare 

• Tehnici generale și specifice de 
investigare a corupției; supravegherea 
conduitei personalului notificat; 
informarea conducerii 
organizației/instituției; corupția privată; 
corupția activă și corupția pasivă; 
“marea corupție” și “mica corupție” – 
analiza și distincția dintre cele două 
niveluri ale corupției 

• Practici frauduloase la nivelul 
corporațiilor multinaționale 
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• Practicile incorecte și frauduloase care 
afectează direct consumatorii de servicii 
publice/private 

• Corupția și evaziunea fiscală: stare și 
forme de manifestare. 

*** 

 

Sesiunea de instruire cu tema Formarea 

profesională a personalului din 

autoritățile competente pentru protecția 

mediului privind evaluarea impactului 

asupra mediului și evaluarea de mediu 

pentru perioada 2014-2020, organizată de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în 
perioada 24 – 25 mai 2017. 

 

Tematica cursului: 

• Prezentarea ghidurilor elaborate de 
Jaspers cu privire la conţinutul 
Rapoartelor privind impactul asupra 
mediului  

• Procedura EIA (Environmental Impact 
Assessment)  

• Procedura SEA (Strategic 
Environmental Assessment)  

• Etapele procedurii de evaluare de mediu 
– încadrare, consultarea autorităților, 
analiza calității raportului de mediu, 
monitorizare 

• Etapele procedurii de evaluare 
adecvată. 

 

*** 

 

Cursul online cu tema Geographic 

Information System (GIS) Specialization, 

desfășurat pe platforma coursera.org, în 
perioada 13 septembrie 2016 – 18 iulie 

2017. 

 

Tematica: 

• Fundamentele GIS [Fundamentals of 
GIS] 

• Formate ale Datelor GIS, Design și 
Calitate [GIS Data Formats, Design and 
Quality] 

• Analiză Geospațială și de Mediu 
[Geospatial and Environmental Analysis] 

• Imagini, Automatizări și Aplicații 
[Imagery, Automation, and Applications] 

• Proiect de Analiză Geospațială 
[Geospatial Analysis Project] 

 

*** 

 

Cursul online cu tema Digital marketing 

specialization, desfășurat pe platforma 
coursera.org, în perioada 26 septembrie 

2016 – 2 august 2017. 

 

Tematica: 

• Marketing in a Digital World 
• Digital Analytics for Marketing 

Professionals: Marketing Analytics in 
Theory 

• Digital Analytics for Marketing 
Professionals: Marketing Analytics in 
Practice 

• Digital Marketing Channels: The 
Landscape 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire cu tema Guvernanța 

corporativă, auditul intern în sectorul 

public și controlul intern managerial, 

organizată de Proiect Conta Plus în perioada 
24 – 27 august  2017. 

 

Tematica: 

• guvernanța corporativă: competențele 
autorităților publice tutelare; 
administrarea și conducerea regiilor 
autonome; administrarea întreprinderilor 
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publice; protecția acționarilor minoritari; 
audit statutar; transparența; 

• abordarea practică a tipurilor de misiuni 
de audit public intern; 

• controlul intern managerial: “bune 
practici” în implementarea controlului 
intern managerial; codul controlului intern 
managerial; conținutul sistemului de 
control intern; etapele procesului de 
implementare și dezvoltare a sistemului 
de control intern managerial; 
managementul riscului; implementarea 
standardelor de control intern 
managerial; raportarea implementării 
sistemului de control intern; limitele 
controlului intern. 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire cu tema Certified  

Sonicwall Security, organizată de Sonicwall 

& Printopia în perioada 19 – 20 septembrie 

2017. 

 

Tematica: 

• Fundamentele sistemului de operare; 
• Scalabilitate și fiabilitate; 
• Acces securizat și controlul conținutului; 
• Gestionarea unificată a amenințărilor; 
• Depanare. 
 

Seminarul cu tema Legislația muncii și 

REVISAL în anul 2017, organizat de Brum 
Partners în data de 9 noiembrie 2017. 

 

Tematica: 

• Codul Muncii în anul 2017. Interpretare 
practică și spețe; 

• REVISAL – versiunea nouă a aplicației; 
• Contracte colective de muncă. 

Negociere.  Legea Dialogului Social.

 

 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale 

 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest se realizează la 
începutul fiecărui an şi vizează activitatea desfăşurată în anul anterior. Procedura de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui angajat al ADR Vest, în raport cu 
realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului şi prin raportarea 
competenţelor/criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor 
prevăzute în fişa postului. 
 
În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor profesionale 
individuale pentru anul 2017 aceasta s-a realizat în luna 
decembrie 2017 în conformitate cu procedurile interne de 
resurse umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării 
performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor 
agenţiei pentru anul 2017 au fost completate Formularele 
de evaluare corespunzătoare. 
 
 
 



 

Capitolul 9
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Cap. 9 Aspecte financiare 
 
 
Pentru implementarea Regio - POR la nivel 
regional în cele mai bune condiţii, pentru 
asigurarea managementului eficient al 
programului şi pentru utilizarea eficientă a 
fondurilor alocate acestui program, precum şi 
pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate prin 
Acordul Cadru, ADR Vest în calitate de OI 
POR la nivelul Regiunii Vest, este sprijinită 
prin intermediul alocărilor financiare în cadrul 
axei prioritare 12 – Asistenţă tehnică. 

 
Contractul de finanţare din instrumente 

structurale pentru axa prioritara 12 – 

Asistenţă tehnică „Asigurarea sprijinului 
financiar necesar ADR Vest pentru realizarea 
activitatilor specifice atributiilor delegate prin 
acordul cadru de delegare a atributiilor 
privind implementarea POR 2014-2020” a 
fost încheiat între ADR Vest, în calitate de OI 
POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice, în calitate de AM  
POR, în data de 11.10.2016 pentru perioada 

ianuarie 2016 – decembrie 2017.  
Valoarea eligibilă a contractului este de 
29.980.156 lei. 
 

Contractul asigură sustenabilitatea financiară 
a ADR Vest pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor delegate prin Acordul 
Cadru pentru implementarea Regio - POR la 
nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităţi 
se referă la managementul tehnic şi 

administrativ al fondurilor structurale la 

nivel regional şi întărirea capacităţii 

instituţionale şi administrative ale 
Organismului Intermediar cu scopul 
asigurării absorbţiei cât mai ridicate a 
Fondurilor Structurale.  
 
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale 
acestui domeniu de intervenţie ADR Vest – 
OI POR beneficiază în principal de suportul 
financiar şi tehnic pentru  pregătirea, selecţia, 
evaluarea, auditul şi monitorizarea 
activităţilor şi a proiectelor realizate pentru 
implementarea Regio - POR la nivelul 
Regiunii Vest. De asemenea, prin acest 
domeniu de intervenţie se finanţează 
salarizarea personalului contractual, 
introducerea datelor în SMIS, achiziţia şi 
instalarea echipamentului necesar pentru 
implementarea Regio - POR la nivelul 
Regiunii Vest.

Obiectivele specifice ale contractului se referă la: 
 

1. Implementarea eficienta a POR. Pentru 
realizarea acestui obiectiv specific se vor 
implementa masuri de imbunatatire a 
sistemului de implementare a 
programului, astfel incat institutiile 
implicate (Autoritatea de Management, 
Organisme Intermediare) sa poata realiza 
cu eficienta si eficacitate functiile 
indeplinite (programare, contractare, 
monitorizare, plati, etc) 

2. Implementarea transparenta a POR. 
Pentru realizarea acestui obiectiv specific 
se vor implementa masuri de sprijinire a 
institutiilor implicate in implementarea 
POR in vederea asigurarii, informarii si 
comunicarii catre potentialii beneficiari, 
beneficiari de finantare POR, cat si catre 
publicul larg, in conditii de transparenta si 
tratament egal. 

  



  

 Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România     +40 256 491 981     +40 256 491 923      adresa@adrvest.ro       www.adrvest.ro 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Raport privind încheierea contractului pe 

anul financiar 2017 

 
În cursul anului 2017, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest a derulat o 
activitate complexă în vederea atingerii 
obiectivelor sale, aşa cum sunt prevăzute în 
Legea 315/2004 – Legea dezvoltării 
regionale în România. Astfel, au fost 
organizate numeroase evenimente – 
seminarii regionale şi interregionale, 
conferinţe naţionale şi internaţionale, mese 
rotunde pentru informarea publicului larg 
asupra oportunităţilor de finanţare, conferinţe 
de presă – şi au fost iniţiate şi implementate 
numeroase proiecte în vederea intensificării 
prezenţei ADR Vest pe plan internaţional. 
 
Dorim să menţionăm că ADR Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului Operațional 
Regional 2007-2014, a finalizat , pe parcursul 
anului 2017, implementarea contractului de 
finanţare, axa prioritara 6– Asistenţă 

tehnică „Sprijin pentru ADR Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea şi monitorizarea cu 
succes şi profesionalism a proiectelor 
finanţate din POR 2007-2013”, precum 
implementarea Programului Operațional 
Regional 2014-2020 axa prioritara 12– 

Asistenţă tehnică   „Asigurarea sprijinului 
financiar necesar ADR Vest pentru realizarea 
activitatilor specifice atributiilor delegate prin 
acordul cadru de delegare a atributiilor 
privind implementarea POR 2014-2020” 
sprijin acordat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020. Perioada 

de implementare a activităţilor finanţate 

prin acest  contract este 01.01.2016 - 

31.12.2017. 

 

Obiectul acestui contract a constat în 

acordarea finanţării necesare 

implementării proiectului „Asigurarea 
sprijinului financiar necesar ADR Vest 
pentru realizarea activitatilor specifice 
atributiilor delegate prin acordul cadru 
de delegare a atributiilor privind 
implementarea POR 2014-2020”. 
Valoarea eligibilă a contractului de 
finanțare este de 29.980.156  lei. 

 

În cursul anului 2017 ADR Vest a efectuat o 
serie de  investiţii ca de exemplu: 
achiziţionarea de PC-uri pentru noii angajaţi, 
echipamente informatice,  licente informatice 
, programe informatice , echipamente de 
protecția muncii, achiziţionarea de mobilier  
pentru păstrarea şi arhivarea documentelor.  
În acest context, execuţia bugetară pe anul 

2017 s-a finalizat printr-un excedent  de 

470.931 lei, aceasta datorându-se în 
principal recuperarii costurilor  aferente 
cheltuielilor salariale  pentru  personalul 
angajat în proiecte şi cheltuielilor angajate cu 
ocazia efectuării investiţiilor necesare 
implementării proiectelor mai sus menţionat, 
cheltuieli efectuate în perioada 01.01.2017 -
31.12.2017, achitarii in totalitate a 
contributiilor consiliilor judetene aferente 
anului 2017  si  recuperării unor contribuţii 
restante datorate de consilliile judeţene 
aferente anului 2016.  
 
Realizarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli la Capitolul Venituri 

 
Realizarea veniturilor ADR Vest a fost făcută 
atât din încasarea contribuţiilor consiliilor 
judeţene pe de o parte, cât şi din veniturile 
aferente proiectelor şi programelor europene 
în care agenţia este angrenată, respectiv: 

• Venituri din proiecte europene:  
Proiect RO-BOOST EEN ,  Proiecte 
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INTERREG- NICHE, iEER, 

Monitoris 3  

• Venituri din fonduri structurale 
aferente contractului de finanţare 
pentru derularea proiectului „Sprijin 
pentru ADR Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru 
implementarea şi monitorizarea cu 
succes şi profesionalism a 
proiectelor finanţate din POR 2007-
2013”; 

• Venituri din fonduri structurale 
aferente contractului de finanţare 
pentru derularea proiectului 
„Asigurarea sprijinului financiar 
necesar ADR Vest pentru 
realizarea activitatilor specifice 
atributiilor delegate prin acordul 
cadru de delegare a atributiilor 
privind implementarea POR 2014-
2020 ”; 
 

Venituri din fonduri structurale aferente 
contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „ Sprijin acordat Organismului 
Intermediar din cadrul ADR Vest in 
perioada 01.01.2016-31.12.2018 pentru 
managementul , implementarea si 
controlul POCCCE in regiunea VEST , 
conform Acordului de delegare semnat 
de AMPOSCCE” 
 
Realizarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli la Capitolul Venituri 

 
A. Cheltuieli de personal  

 

Economiile totale existente la nivelul salariilor 
cât şi la nivelul contribuţiilor asigurărilor 
sociale, de sănătate, şomaj se datorează 
posturilor vacante existente în Statul de 

funcţiuni aprobat, cât şi folosirii unor metode 
exacte de evaluare a personalului şi a 
remuneraţiei acestora în funcţie de aceste 
evaluări. 
 
De asemenea, datorită evaluării precise a 
nivelului cheltuielilor salariale, conducerea 
agenţiei a avut posibilitatea stimulării unor 
categorii de angajaţi pentru eforturile 
întreprinse în cadrul activităţilor în care 
aceştia au fost implicaţi, ca de exemplu 
derularea cu succes a proceselor de 
evaluare în cadrul programului „Asigurarea 
sprijinului financiar necesar ADR Vest 
pentru realizarea activitatilor specifice 
atributiilor delegate prin acordul cadru de 
delegare a atributiilor privind 
implementarea POR 2014-2020 ”; 
 

B. Cheltuieli materiale 

 

În cadrul acestui capitol nu s-a înregistrat 
nicio depăşire a nivelului cheltuielilor faţă de 
nivelul prognozat, acest lucru permitand 
angajarea liniara a acestora faţă de nivelul 
celor  aprobate. 
 

C. Cheltuieli cu achiziţionarea 

de  mijloace fixe şi obiecte 

de inventar 

 

În cadrul acestui capitol bugetar au fost 
achiziţionate în mare parte  mijloacele fixe și 
obiectele de inventar cuprinse în nota de 
fundamentare care a stat la baza aprobării 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 
2017. 
 
Menționăm că lucrările de reparaţii aferente 
sediului nou situat în str. Gh. Lazar nr. 14 
urmează a se realiza în perioada următoare 
2018. 
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Încheierea contractului de execuție pe anul 2017 

 
Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2017 aprobat 

RON 

Buget 2017 12 luni 

RON 

 VENITURI TOTALE (ADR +BRCT) 30.494.653 19.468.740 

 VENITURI TOTALE ADR 29.601.653 18.129.240 

A. 

Venituri din contribuţii consilii 

judeţene (nr. total populaţie 

Regiunea Vest:  

4.450.306 4.451.114 

 
- judeţul Arad 

 1.046.850 1.046.850 

 
- judeţul Caraş-Severin 

 730.987 730.987 

 
- judeţul Hunedoara 

 1.046.192 1.047.000 

 
- judeţul Timiş 

 1.626.277 1.626.277 

B. Venituri din alte surse 25.151.347 13.678.126 

1. 
Venituri din fonduri structurale 

/alte proiecte 
23.171.597 12.806.202 

2. Venituri din proiecte europene 1.779.750 804.369 

3. 

Venituri din sectorul privat 

(sponsorizări, taxe participare 
seminari etc.) 

200.000 67.555 

C. 
Venituri contribuţii CDR la 

funcţionarea BRCT 
893.000 1.339.500 

4. pentru birou Timişoara 693.000 1.039.500 

 din partea CJ Timiş 346.500 693.000 
 din partea CJ Caraş-Severin 346.500 346.000 

5. pentru birou Oradea 200.000 300.000 

 din partea CJ Timiş 100.000 200.000 
 din partea CJ Arad 100.000 100.000 

 
CHELTUIELI TOTALE 

(ADR+BRCT) 
30.494.653 19.344.309 

 CHELTUIELI TOTALE ADR 29.601.653 17.658.309 

A. Cheltuieli de personal 15.573.473 12.916.603 

1. Salarii brute + sporuri 11.281.909 9.347.704 
2. Fond de premii (10%) 1.005.509 881.272 

3. 
Contribuţii asigurări sociale +fond 

sănătate 2.630.951 2.330.345 

4. Contribuţii fond şomaj 91.244 76.532 
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Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2017 aprobat 

RON 

Buget 2017 12 luni 

RON 

5. Tichete de masă 298.340 204.750 
6. Deplasări-diurne 265.520 76.000 
B. Cheltuieli materiale 6.789.180 2.767.693 

7. Transport şi delegaţii 919.574 315.457 
8. Curent electric 120.000 42.735 
9. Întreţinere (încălzit, apă, canal) 82.320 53.981 

10. Chirie 437.640 427.827 
11. Poşta şi telecomunicaţii 103.200 53.382 

12. 
Furnituri de birou + Obiecte de 

inventar de mică valoare 120.000 33.493 

13. 
Materiale pentru informatică, fax, 

xerox 152.600 91.783 

14. Materiale curăţenie 30.000 21.330 

15. Reparaţii curente + Piese de schimb 132.000 39.081 
 

16. Servicii bancare 36.000 18.151 
17. Servicii de informatică, web, internet 160.700 29.335 
18. Cărţi şi publicaţii 38.400 5.251 
19. Cursuri de formare profesională 210.500 80.815 
20. Organizare evenimente (protocol) 252.000 131.513 
21. Reclamă, publicitate, promovare 307.400 195.224 

22. 
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor 

de transport 54.000 41.840 

23. 

Audit extern, expertize tehnice, 
judiciare, contabile, contracte experţi 

POR, alte cheltuieli 
3.416.946 1.114.649 

24. Cotizaţii, contribuţii (EURADA) 65.000 55.408 
25. Elaborare studii 150.900 16.438 

C. 

Cheltuieli cu achiziţionarea 

mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventor 

7.239.000 1.974.013 

26. Cheltuieli cu achiziţia de mijloace fixe 6.907.900 1.967.030 

27. 
Cheltuieli cu achiziţia de obiecte de 

inventar 331.100 6.983 

D. 

Cheltuieli Birouri Teritoriale 

Cooperare Transfrontalieră - 

Timişoara şi Oradea 

893.000 1.686.000 

28. Pentru  birou Timişoara 693.000 1.386.000 

29. Pentru birou Oradea 200.000 300.000 
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Cap. 10 Audit 

 
 

Misiuni de audit intern 
 

Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte perfecţionarea 
capacităţii agenţiei de a implementa politica de dezvoltare regională şi de a facilita atingerea 
obiectivelor corespunzătoare acestei politici. 
 

 
A. Misiunea de audit privind sistemul contabil al agenţiei şi fiabilitatea acestuia 

 
În perioada ianuarie - iunie 2017 s-au derulat 
operaţiunile misiunii de audit privind 
sistemul contabil al agenţiei şi fiabilitatea 

acestuia.  

 
Obiectivul general al acestei misiuni a fost 
evaluarea conformităţi activităţilor financiar-
contabile cu regulamentele, manualele, 
procedurile şi contractele încheiate și 
evaluarea sistemului de control intern şi 
management al riscurilor asociat activităţilor. 
 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

• evaluarea modului de organizare și 
conducere a contabilității: cheltuielile de 
personal și întocmirea balanțelor de 
verificare, 

• evaluarea modului de organizare și 
conducere a activității financiare: 
registrul de casă, conturile de disponibil 
și avansurile spre decontare și 

• evaluarea angajamentelor legale din 
care derivă obligații de plată pentru ADR 
Vest și stingerea acestora. 

 
B. Misiunea de audit privind evaluarea activităților desfășurate în cadrul 

Departamentului Planificare Regională și Dezvoltare Urbană 
 
Misiunea de audit privind activităților 

desfășurate în cadrul Departamentului 

Planificare Regională și Dezvoltare 

Urbană s-a desfășurat în perioada ianuarie - 
iunie 2017.  
 
Obiectivul general al misiunii a fost 
evaluarea conformităţi activităţilor cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate, precum şi evaluarea 
sistemului de control intern şi management al 
riscurilor asociate activităţilor, iar obiectivele 

specifice ale misiunii au vizat:  

• evaluarea modului în care se asigură 
sprijinul municipiilor reședință de județ 
din Regiunea Vest în elaborarea 
documentelor strategice precum și în 
îndeplinirea responsabilităților,   

• evaluarea modului de elaborare și 
actualizare a documentelor de 
programare regională, precum și a 
modului de monitorizare a implementării 
acestora și 

• managementul și organizarea 
Departamentului Planificare Regională 
și Dezvoltare Urbană.
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C. Evaluarea activităților de gestionare a finalizării proiectelor finanțate din POR 2007-

2013 și a activităților post-implementare 
 
În luna aprilie a anului 2017 a început 
derularea operaţiunilor misiunii de audit 
privind evaluarea activităților de 

gestionare a finalizării proiectelor 

finanțate din POR 2007-2013 și a 

activităților post-implementare.  

 
Obiectivul general al acestei misiuni este 
evaluarea conformităţi activităţilor financiar-
contabile cu regulamentele, manualele, 
procedurile şi contractele încheiate și 
evaluarea sistemului de control intern şi 

management al riscurilor asociat activităţilor. 
 

Obiectivele specifice ale misiunii privesc: 
• evaluarea activităților de monitorizare a 

proiectelor finanțate din POR 2007-
2013, aflate în implementare, declarate 
nefuncționale și care trebuie finalizate 
din fondurile proprii ale beneficiarilor și 

• evaluarea activităților privind 
monitorizarea ex-post a proiectelor 
contractate în cadrul POR 2007 – 2013. 

 
 

D. Activitatea de management tehnic şi financiar pentru proiectele implementate de 

către ADR Vest în calitate de beneficiar din axele prioritare de asistență tehnică ale 

programelor opraționale 
 
Misiunea de audit privind activitatea de 

management tehnic şi financiar pentru 

proiectele implementate de către ADR 

Vest în calitate de beneficiar din axele 

prioritare de asistență tehnică ale 

programelor opraționale a debutat în luna 
mai a anului 2017.  
 
Obiectivul general al misiunii este 
evaluarea conformităţi activităţilor cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate, precum şi evaluarea 
sistemului de control intern şi management al 
riscurilor asociate activităţilor, iar obiectivele 

specifice ale misiunii vizează:  
• evaluarea modificărilor contractului de 

finanţare pe parcursul implementării 
proiectului,  

• evaluarea procesului de monitorizare a 
activităților de implementare a 
proiectului, de întocmire și transmitere a 
rapoartelor de progres,  

• evaluarea modului de întocmire și 
transmitere a cererilor de prefinanţare, 
de rambursare și de rambursare 
aferente cererilor de prefinanțare, 

• evaluarea modului de raportare a 
achizițiilor bunurilor şi serviciilor în cadrul 
contractului finanţat din axa de asistenţă 
tehnică și 

• evaluarea modului de păstrare a 
documentelor legate de proiectul de 
asistenţă tehnică.  
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E. Evaluarea activităților de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare și de 

gestionare a implementării proiectelor finanțate din POR 2014-2020 
 
În perioada august - decembrie 2017 s-au derulat operaţiunile misiunii de audit privind evaluarea 

activităților de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare și de gestionare a 

implementării proiectelor finanțate din POR 2014-2020.  

 
Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţi activităţilor cu regulamentele, 
manualele, procedurile şi contractele încheiate și evaluarea sistemului de control intern şi  
management al riscurilor asociat activităţilor. 
 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 
• evaluarea modului de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de 

finanțare, 
• evaluarea modului de asigurare a evaluării tehnice și financiare și a secretariatului și 

președinției comisiilor de evaluare tehnică și financiară și 
• evaluarea modului de asigurare a precontractării și contractării proiectelor. 

 
F. Evaluarea activităților post-implementare aferente proiectelor finanțate din POSCCE 

2007-2013 
 
Misiunea de audit privind evaluarea activităților post-implementare aferente proiectelor 

finanțate din POSCCE 2007-2013 s-a derulat în perioada august - decembrie 2017.  
 
Obiectivul general al misiunii a fost evaluarea conformităţi activităţilor cu regulamentele, 
manualele, procedurile şi contractele încheiate, precum şi evaluarea sistemului de control intern 
şi management al riscurilor asociate activităţilor, iar obiectivul specific al misiunii a vizat 
evaluarea respectării cadrului procedural, contractual și cel din instrucțiunile emise de către MFE 
privind monitorizarea ex-post a proiectelor contractate în cadrul POSCCE 2007-2013.  

 

*** 

 

Auditorii interni acordă suport auditorilor externi din cadrul Autorităţii de Audit – Direcția Regională 
de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest şi colegilor implicaţi în misiunile respective.  
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Misiuni ale Autorităţii de Audit  
 
Autoritatea de Audit efectuează misiuni de audit extern în vederea verificării funcţionării eficiente 
a sistemului de gestiune şi a controlului POR respectiv POSCCE şi efectuează controale ale 
operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvat, pentru a verifica cheltuielile declarate Comisiei 
Europene. 
 
 

A. Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional 2007-2013  
 
În perioada decembrie 2016 – martie 2017, 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi a României, prin Direcția Regională 
de Audit Timiş, a derulat o misiune pentru 
obţinerea unei asigurări rezonabile că 
declaraţia finală de cheltuieli a 
Programului Operațional Regional 2007-
2013 prezentată Comisiei Europene este 
corectă, iar tranzacţiile care au stau la 
baza acesteia au fost corecte, legale şi 
regulamentare.  

În perioada iunie - septembrie 2017, 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi a României, prin Direcția Regională 
de Audit Timiş, a derulat o misiune de audit 
pentru obţinerea unei asigurări rezonabile 
că declarațiile de cheltuieli prezentate 
Comisiei pentru POR 2007-2013 sunt 
corecte, iar tranzacțiile care stau la baza 
acestora sunt corecte, legale și 
regulamentare.  

 
 
 

B. Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
În perioada aprilie – mai 2017, Autoritatea 
de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Direcția Regională de Audit 
Timiş, a derulat o misiune de evaluare a 
conformității sistemul de management și 
control stabilit pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 cu 
criteriile prevăzute prin Anexa XIII la 
Regulamentul (UE) nr.1303/ 2013. 
 
 

În luna noiembrie a anului 2017, Autoritatea 
de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Direcția Regională de Audit 
Timiş, a început derularea unei misiuni 
pentru obţinerea unei asigurări rezonabile 
că sistemul de management și control al 
Programul Operațional Regional, instituit 
pentru perioada de programare 2014 - 
2020, funcționează eficace pentru a 
preveni erorile și neregulile și că, în cazul 
apariției acestora, sistemul este capabil 
să asigure detectarea și corectarea lor.  

 
 

*** 
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Implementarea Programului antifraudă şi anticorupţie 2016-2020 al ADR Vest 

 
La nivelul agenției a fost realizat și se implementează un program antifraudă şi anticorupţie, în 
scopul diminuării riscurilor din acest domeniu. Acest program este structurat în patru obiective: 
 
 
 
1. Prevenirea corupţiei la nivelul ADR Vest 
prin: 
 
o Remedierea vulnerabilităţilor specifice 

agenţiei prin implementarea sistematică 
a măsurilor preventive; 

o Creşterea transparenţei instituţionale 
prin sporirea gradului de disponibilitate a 
informaţiilor publice puse la dispoziţie de 
către agenţie; 

o Promovarea unui mediu intern corect şi 
integru. 

 

2. Creşterea gradului de educaţie şi 

conştientizare antifraudă şi anticorupţie, 
care presupune: 
 

o Dezvoltarea componentei anticorupţie a 
curriculumului de formare continuă 
pentru personalul agenţiei. 

 

3. Combaterea corupţiei prin măsuri 

administrative prin: 
 
o Consolidarea mecanismelor de control 

administrativ; 
o Tratarea încălcărilor prevederilor 

regulamentelor, procedurilor, normelor şi 
politicilor agenţiei. 

 
4. Creşterea gradului de implementare și 

monitorizare a planurilor de acțiune 

aferente programului la nivelul ADR Vest, 
care presupune: 
 
Implementarea şi monitorizarea Planului de 
acţiune aferent Programului Antifraudă și 
Anticorupție la nivelul agenției. 
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Cap. 11 Comunicare și promovare 
 
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplinește un rol important la nivelul 
regional în ceea ce privește gestionarea fondurilor structurale. Astfel, comunicarea externă 
precum și cea internă reprezintă un factor esențial pentru agenție.  
 

 
 
 
Strategia de comunicare a agenţiei implică 
o transparenţă totală din partea acesteia în 
relaţie cu toţi cei interesaţi de activitatea sa şi 
cu programele şi proiectele gestionate de 
aceasta. Transparenţa a contribuit, de-a 
lungul timpului, la stabilirea unei relaţii de 
încredere cu jurnaliştii din Regiunea Vest, 
precum şi cu alţi jurnalişti interesaţi de 
informaţii legate de ADR Vest şi activitatea 
acesteia. 
 

Publicurile agenţiei sunt menţinute la 
curent, în mod constant, cu noutăţile din viaţa 
organizaţiei şi sunt implicate în activităţile 
acesteia. De asemenea, în calitate sa de 
Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest menţine o 
comunicare constantă cu publicurile sale 
asigurând transparenţa utilizării fondurilor 
nerambursabile în Regiunea Vest. 

 
 
 

 
 

În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaţii agenţiei şi cu 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu potenţialii beneficiari de 

finanţare nerambursabilă, beneficiarii de finanţare, reţeaua comunicatorilor REGIO, mass-

media, precum și cu alți colaboratori. 
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Aniversarea a 18 ani de ADR Vest 

 
În luna iunie a avut loc celebrarea a 18 ani de la înființarea 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
Acest eveniment a fost dedicat tuturor celor care au sprijinit 
dezvoltarea Regiunii Vest și a Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Vest.  
 
Astfel, la eveniment au participat colaboratori din cadrul 
administrației publice, a mediului de afaceri din regiune, 
precum și angajații agenției. 
 
Cătălin Ștefănescu, moderatorul emisiunii Garantat 100% 
de la TVR, a fost gazda evenimentului alături de domnul 
Sorin Maxim – directorul general al organizației.  
 
Evenimentul a cuprins o serie de momentele artistice, 
discursuri ale unora dintre colaboratorii ADR Vest și oferirea 
unei monede aniversare tuturor participanților la eveniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximativ 200 de persoane au participat la evenimentul aniversar al ADR Vest și al Regiunii Vest.  
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Comunicarea externă 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a avut numeroase apariţii în paginile publicaţiilor locale, 
regionale şi naţionale (în varianta printată precum și în variantă electronică). 
 
Pentru a obține cele mai bune rezultate, ADR Vest se folosește de următoarele instrumente de 

comunicare: evenimente şi conferinţe de presă, comunicate de presă, ştiri publicate pe pagina 
web a agenţiei, precum şi materiale de informare/prezentare realizate de agenţie şi distribuite 
tuturor celor interesați. Pentru a se asigura că informația ajunge la publicul țintă, organizația 
noastră este preocupată în mod constant de actualizarea bazei de date cu jurnaliștii. 
 
 
  

 

Comunicarea  

cu mass-media 

Comunicatele de presă  
sunt trimise către jurnalişti 

atât cu ocazia organizării unor 
evenimente deosebite, cât şi 
pentru anunţarea noutăţilor şi 
schimbărilor de interes public 
privind programul gestionate 
de agenţie - Regio-Programul 

Operaţional Regional. 
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Pe durata anului 2017, ADR Vest a transmis către mass-media  

28 comunicate de presă.  

 

Ca urmare a transmiterii comunicatelor de presă către reprezentanții mass-media au apărut  
414 de articole. 
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Articole apărute în urma transmiterii 
comunicatelor de presă

92% 
 
din articolele rezultate în urma transmiterii 
comunicatelor de presă au avut ca temă 
principală de discuție Regio-Programul 
Operațional Regional 2014-2020. 
Multiplele semnări de contracte de 
finanțare fiind o temă de interes pentru 
reprezentanții mass-media. 
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Conferințe de presă organizate de ADR Vest 

 
 

10 martie 2017 

22 articole de presă 

 

13 aprilie 2017 

23 articole de presă 

 

9 mai 2017 

13 articole de presă 

 

10 mai 2017 

23 articole de presă 

 

12 mai 2017 

14 articole de presă 

 

16 mai 2017 

16 articole de presă 
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17 mai 2017 
11 articole de presă 

 
25 mai 2017 
20 articole de presă 

 
10 iulie 2017 
22 articole de presă 

 

 

 
18 iulie 2017 
5 articole de presă 
 

 
 
19 iulie 2017 
13 articole de presă 
 

 

 
17 octombrie 2017 
12 articole de presă 
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28 noiembrie 2017 
19 articole de presă 
 

 

 
5 decembrie 2017 
30 articole de presă 
 

 
 
19 decembrie 2017 
19 articole de presă 
 

 

 
22 decembrie 2017 
8 articole de presă 
 

 
 
 
 
ADR Vest a organizat, pe durata anului 2017, 
conferințe de presă cu ocazia: 

• ședințelor Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest 

• semnarea contractelor de finanțare 
• organizarea de sesiuni de brokeraj 

 
Conferința de presă este unul dintre 
instrumentele de comunicare directă prin 
intermediul căreia ADR Vest menține o 

relație bună de colaborare cu reprezentanții 
mass-media. 
 
Astfel, ca urmare a organizării 

conferințelor de presă, în mass-media 

locală, regională și națională au apărut… 
 

270  

articole de presă
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Monitorizarea presei 

 
Monitorizarea presei se face prin intermediul a două instrumente:  
revista presei și raportul de presă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Raportul de presă presupune sintetizarea aparițiilor 
ADR Vest, prin intermediul tuturor canalelor de 
comunicare, cu ocazia organizării de către agenție a 
unui eveniment la care aceasta a avut o contribuție 
considerabilă.  
 
 

17 rapoarte  

de presă 

…este realizată cu frecvență zilnică și presupune 
urmărirea informațiilor publicate referitoare la ADR 
Vest, acțiunile în care este implicată agenția, dar și 
informații referitoare la mediul de interes al agenției. 
Revista presei se realizează cu o frecvență zilnică, 
astfel încât organizația să reacționeze cu promtitudine 
la articolele ce o vizează.  
 
Revista presei are un dublu rol - atât acela de a 
monitoriza reflectarea în mass-media cotidiană a ADR 
Vest și a activităților organizate, precum și cel de 
informare a angajaților ADR Vest. 
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Comunicarea cu colaboratorii ADR Vest 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest menține o legatură strânsă cu colaboratorii săi 
(potențialii beneficiari și beneficiarii programelor operaționale pe care le gestionează). Relația de 
bună colaborare pe care ADR Vest o are cu publicurile sale este un element esențial în 
dezvoltarea și modernizarea Regiunii Vest. 
 
 
Rețeaua comunicatorilor Regio este unul 
dintre instrumentele de comunicare ale ADR 
Vest și unul dintre canalelel importante de 
comunicare cu privire la Regio - Programul 
Operațional Regional în (Regio-POR) 
Regiunea Vest. Membrii acestei rețele sunt 
multiplicatori de informație despre Regio-
POR în regiune, având astfel un rol important 
în promovarea programului. 
 
Membrii rețelei sunt informați permanent cu 
privire la noutățile apărute în implementarea 
programelor cu finanțare europeană 
nerambursabilă gestionate de ADR Vest în 
Regiunea Vest. Astfel, pe durata anului 2017 
acestora li s-au trimis un număr de 26 de 

informări care au prezentat interes pentru 
activitatea lor. 
 
 
 

Informarea colaboratorilor 

Membrii CDR Vest, prefecții și primarii 
orașelor din Regiunea Vest primesc o dată la 
două luni o informare referitoare la stadiul 
Regio-POR 2014-2020 și la stadiul Regio-
POR 2007-2013. 

…10 informări bilunare 
 
Informații de interes public 
 
Prin intermediul rapoartelor aferente legii 
544/2001 - Raportului periodic de activitate al 
Agenței pentru Dezvoltare Regională Vest și 
Raportul privind accesul la informațiile de 
interes public, conform Legii 544/2001 – se 
oferă informații de interes public referitoare la 
activitatea ADR Vest pentru cei interesați. 
Aceste rapoarte se găsesc pe website-ul 
ADR Vest.   

*** 
 
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor municipii reședință de județ, în cursul anului 2017, au fost 
transmise municipiilor un număr de 20 de informări referitoare la subiecte de interes pentru 

domeniul dezvoltare urbană, și pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul Axei Prioritare 
4 a POR 2014-2020:  
 
• Broșură cu surse de finanțare pentru UAT-uri; 
• Modificarea legii achizițiilor publice; 
• Aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile; 
• Lansarea în consultare publică a setului de ghiduri specifice AP 4; 
• Informații relevante privind Autoritatea Urbană; 
• alte programe, documente, cursuri/seminarii/conferințe sau informații legate conceptul de 

dezvoltare urbană durabilă; 
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MATERIALE 

PROMOȚIONALE 

ADR VEST 

...folosite în vederea 
promovării programului 

Regio 2014-2020 și a 
ADR Vest   
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ADR Vest  

în mediul online 

Pagina de internet a ADR Vest este actualizată 
permanent cu noutăți despre ultimele 
evenimente organizate de agenție, precum și cu 
materiale de prezentare, documente cu caracter 
strategic, noi programe de finanțare 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene și 
cu noile reglementări în privința fondurilor 
structurale și a documentelor ce stau la baza 
acestora. 
 

În anul 2017 pagina web a ADR Vest 
a fost vizitată de un număr … 

 
80.819 vizitatori 

Vizitatorii paginii web a ADR Vest sunt interesați 
de Programul Operațional Regional 2014-2020 și 
posturile de angajare disponiblie din cadrul 
agenției. 
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Informarea și publicitatea proiectelor finanțate prin Regio - Programului Operațional 
Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020) 

 
 
 
Activitățile de informare și publicitate sunt activități obligatorii pentru toate proiectele 
finanțate cu fonduri nerambursabile. Aceste activități sunt necesare în vederea creşterii 
nivelului de informare și conştientizarea despre asistenţa oferită României de către 
Uniunea Europeană, precum și de a garanta un grad înalt de transparenţă în utilizarea 
fondurilor europene. 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020 asigură respectarea de către beneficiari a 
măsurilor de informare și publicitate prin verificarea materialelor supuse avizării de către 
aceștia. 
 
Pe durata anului 2017 s-a răspuns la toate solicitările de avizare a materialelor de 
informare și publicitate venite din partea beneficiarilor care au implementat sau sunt în 
proces de implementare de proiecte finanțate prin intermediul programului Regio-POR 
2014-2020.  
 
Astfel, au fost transmise beneficiarilor de finanțare nerambursabilă 138 avize de 

identitate vizuală. 
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Comunicarea internă 

 
Fiecare angajat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest este un membru esențial în 
comunicarea informațiilor importante către exterior. 
 
Astfel, comunicarea internă trebuie să fie corectă și coerentă pentru ca angajatul să aibă o 
viziune clară asupra imaginii agenției, rezultatelor acesteia și a mesajului pe care aceasta 
dorește să îl transmită. ADR Vest menține transparența la nivel intern prin informarea 
angajațiilor cu privire la schimbările ce afectează agenția, deciziile importante pe care 
conducerea acesteia le ia, precum și privind principalele activități întreprinse de direcțiile ADR 
Vest. 
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Gradul de notorietate al Regio – POR în Regiunea Vest 
Studiu Comunicare Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 

 
Pentru a identifica cât de cunoscut este Regio-POR în Regiunea Vest și cum este el perceput 
atât de către cei care pot beneficia de finanțări nerambursabile (public specific), cât și de 
publicul larg au fost factorii determinanți în realizarea Studiului - Gradul de notorietate al 
Regio-POR în Regiunea Vest. Demersurile viitoare de comunicare și promovare a 
programului către cetățenii Regiunii Vest vor ține cont de  concluziile acestui studiu.  
 
Câteva dintre concluziile studiului se găsesc mai jos: 
 
 

 



 

Capitolul 12
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Cap. 12 Asociații și clustere fondate de                                             

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 
Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic - TEHIMPULS 

 
A. Proiecte aflate în derulare 

 
Proiectul „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs” – RO-Boost 
SMEs 
 
În ianuarie 2014 Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Vest, în parteneriat cu Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest, 
Centrul Regional de Transfer Tehnologic 

Tehimpuls, Centrul de Dezvoltare Arad şi 

Universitatea Craiova, a inițiat demersurile 
pentru realizarea consorţiului regional – „RO-
Boost SMEs” - care să se alăture Reţelei 

Europene pentru Întreprinderi (Enterprise 

Europe Network) pentru perioada 2015 – 

2020.  
 
Enterprise Europe Network este o reţea 
europeană  care are scopul de a ajuta 
întreprinderile mici si mijlocii să îşi dezvolte 
potențialul inovativ şi de afaceri pentru 
creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 
inteligentă şi durabilă. Reţeaua este prezentă 
în peste  40 de ţări şi funcţionează pe bază 
de structuri parteneriale care implementează 
servicii ample de suport, utilizând un set 
comun de instrumente creat de Agenția 
Executiva pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(EASME), coordonator al Reţelei. 
 
Astfel, în perioada februarie - mai 2014 
Consorţiul „RO-Boost SMEs” a pregătit 
strategia de implementare pentru 

intervalul 2015 – 2020 şi planul de acţiuni 

pentru perioada 2015 - 2016, care au fost 
depuse în data de 3 iunie 2014 în cadrul  
competiţiei deschise lansate de Directoratul 
General Întreprinderi şi Industrie (DG 
Enterprise and Industry).   

Activităţi: 

 

Strategia de Implementare 2015 – 2020 a 
Consorţiului RO-Boost SMEs adresează 
palmaresul de servicii Enterprise Europe 
Network  din prisma particularităţilor  celor 
două regiuni de dezvoltare, Regiunea Vest şi 
Regiunea Sud – Vest, urmărind  furnizarea 

unor servicii adaptate nevoilor specifice 

ale IMM-urilor din cele două regiuni, care 
acoperă un spectru larg de arii de expertiză 

cu dimensiune europeană:  
• Consultanţă cu privire la politici, 

reglementări legale şi programe de 

finanţare europene 
• Acces la finanţare (venture capital, 

vouchers, equity funds etc.) 
• Internaţionalizarea (informaţii despre 

pieţe din Europa şi ţări terţe – business 

intelligence) 
• Parteneriate pentru proiecte 

internaţionale de cercetare şi 

dezvoltare 
• Facilitarea de inovare şi transfer 

tehnologic transnaţional 
• Dezvoltarea de parteneriate de afaceri 

transnaţionale  
• Dezvoltarea capacităţii de 

managementul inovării. 
 

Asociaţia Tehimpuls este Coordonator al 

Pachetului de Activităţi 2. Obiectivul 
acestui pachet de activităţi constă în 
sprijinirea IMM-urilor în identificarea de 
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parteneri în alte state UE sau asociate, cu 
ajutorul unor instrumente de intermediere 

specifice Reţelei Enterprise Europe 
Network. 
 

Sub-activităţi: 

• Organizarea de evenimente de 

brokeraj şi misiuni economice 
pentru facilitarea de parteneriate 
transnaţionale 

• Facilitarea de parteneriate 

transnaţionale (de afaceri, de 
transfer tehnologic sau de colaborare 
în proiecte) 
o INWARD: Examinarea 

oportunităţilor de parteneriate 
postate pe Platforma EEN de 
către alte consorţii, filtrarea 
acestora şi diseminarea în rândul 
grupurilor ţintă din Regiunea 
Vest, gestionarea expresiilor de 
interes ale IMM-urilor din 
Regiunea Vest pentru 
oportunităţile diseminate 
(răspuns la întrebări, solicitarea 
de informaţii suplimentare, 
facilitarea dialogului între ofertant 
şi IMM-ul solicitant) 

o OUTWARD: Identificarea de 
cereri şi oferte ale IMM-urilor 
regionale, întocmirea profilelor 
de parteneriat pentru 
prezentarea cererilor / ofertelor, 
diseminarea acestora pe 
Platforma EEN, facilitarea 
dialogului între părţi pe baza 
expresiilor de interes primite prin 
intermediul altor Consorţii EEN. 

 
Rezultate 

ü Prin implementarea acestor servicii 
Consorţiul va contribui la creşterea 

competitivităţii IMM-urilor din 

Macroregiunea Vestică a Românie pe 
plan global şi, implicit, la creşterea cifrei 
de afaceri, a investiţiilor în inovare şi 

tehnologii de ultimă generaţie şi a locurilor 
de muncă, având astfel un impact direct 
asupra dezvoltării economice a celor două 
regiuni în ansamblu. 
 

ü Un alt aspect esenţial în economia 
proiectului va consta în creşterea 

sinergiilor dintre fondurile structurale 

şi fondurile europene dedicate cercetării 
– inovării şi creşterii competitivităţii 
globale, în corelare cu Strategia 

Regională de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Vest, precum şi alte strategii de 
interes precum Strategia Europeană a 
Dunării. 

 
Obiectivul Consorțiului „RO-Boost SMEs” 
este dezvoltarea unei structuri de suport 

pentru IMM-urile din cele două regiuni de 

dezvoltare, Vest şi Sud - Vest, ce formează 
Macroregiunea 4, prin intermediul căreia va 
furniza un set integrat de servicii de 
informare, sprijin şi consultanţă care să 
sprijine IMM-urile să exploateze 
oportunităţile europene de dezvoltare a 
afacerilor în contextul Pieţei Unice. 
 
Pe parcursul anului 2017 au avut loc vizite la 
firme din regiune în scopul întocmirii unor 
profile de parteneriat și promovării serviciilor 
oferite de către Tehimpuls prin intermediul 
proiectului. Rezultate obținute în această 
perioadă: 
- Profile de cooperare publicate: 17 
- Expresii de interes primite: 36 
- Expresii de interes transmise: 5 
- 2 acorduri de parteneriat incheiate 
- 3 servicii de consultanta personalizata 

oferite 
- 2 evaluări ale Managementului Inovării 

efectuate la firme 
- 4 evenimente locale organizate 
- 3 sesiuni de brokeraj (40 clienti 

participanti, 67 de intalniri) 
- 4 newsletter-e transmise 
 



    
  

 

 Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România     +40 256 491 981     +40 256 491 923      adresa@adrvest.ro       www.adrvest.ro 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Alte activităţi derulate (Evenimente): 

 
În perioada 16 – 18 ianuarie 2017 a avut loc 
la Düsseldorf Trainingul IMP3rove - 

"Strategia de inovare din cadrul firmei". În 
cadrul trainingului a fost dezbătut conceptul 
și rolul strategiei de inovare în cadrul 
managementului inovării. Din partea 
asociaţiei a participat doamna Raluca Cibu- 
 
Buzac – Manager inovare. 
 
În data de 25 mai 2017 a avut loc întâlnirea 
Apicultorilor și a Producătorilor de Miere din 
Regiunea Vest. La eveniment au luat parte 
15 persoane din Regiunea Vest, Irlanda de 
Nord, Estonia și Polonia. 
 
Au fost organizate 3 evenimente locale 

intitulate Inovarea – Motor al dezvoltării 

regionale, în cadrul cărora Dl. Nicolae 
Farbas – Consultant Senior Inovare și 
Transfer Tehnologic, a susținut prezentari 
despre evaluarea managementului inovării în 
firme. Cele 3 evenimente au avut loc în 
datele: 
- 14 iunie 2017 -  Universitatea Aurel 
Vlaicu din Arad 
- 12 octombrie 2017 - Universitatea 
Eftimie Murgu din Reșița 
- 13 octombrie 2017 - Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului ”Regele Mihai I al României” din 
Timișoara.  
 
În data de 21 – 24 iunie 2017, Asociația 
Tehimpuls a fost coorganizator al 
evenimentului de brokeraj Demo Plast Vest, 
organizat la Expo Arad. Evenimentul dedicat 
industriei de prelucrare a materialelor 
plastice, cauciuc și compozite, a inclus o 
expoziție și conferințe dedicate: oportunități 
de colaborări internaționale, materiale 
plastice pentru sectorul Automotive, inovare 
și tehnologie, educație pentru industria 
materialelor plastice. 

În data de 08 septembrie 2017, Asociația 
Tehimpuls a fost coorganizator al 
evenimentului de brokeraj Agromalim 2017, 
organizat la Expo Arad. Evenimentul dedicat  
industriei agro-alimentare a inclus o expoziție 
și conferințe dedicate. 
 

 
 
În perioada 1 – 3 noiembrie 2017 a avut loc 
la Berlin, Germania Trainingul IMP3rove - 

"Introducere în metoda IMP3rove". În 
cadrul trainingului a fost dezbătut conceptul 
metodei Imp3rove în cadrul managementului 
inovării. 
 
În data de 12 decembrie 2017, Asociația 
Tehimpuls a fost co-organizator al celei de-a 

5-a ediții a Evenimentului Regional Anual 

de Inovare Innomatch 2017.  
 
În prima parte a evenimentului, experții în 
inovare veniți din Belgia, Canada, Marea 
Britanie și România vor prezenta povești de 
succes privind inovarea în sectorul 

tehnologiei informației și comunicațiilor 

și din sectorul automotive, bune practici 
privind servicii de suport pentru afaceri 

care au generat impact economic major, 
precum și experiențe practice de atragere de 

capital privat în vederea creșterii capacității 
de producție și vânzări.   
 
În acest sens, domnul Sorin Maxim – 
directorul general al ADR Vest – a vorbit 
despre inovarea din întreprinderile din 
Regiunea Vest și despre inovare în contextul 
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dezvoltării regionale. Domnul Jason 

Braverman - directorul de tehnologie al 
companiei SkyX Systems Corp. din 

Canada a prezentat un exemplu de inovare 

pe piața internațională iar un alt exemplu de 
succes a venit din România, prin compania 
Continental România și directorul său de 
producție sisteme electronice de motor – 
domnul Adrian Val Harea. Reprezentantul 
Continental România le-a prezentat 
participanților câteva exemple concrete de 
inovare în cadrul unei companii 

multinaționale.   
 
Pe lângă aceste exemple, în cadrul 
evenimentului au fost prezentate soluții-

suport pentru inovare oferite companiilor 

private.  
 

Doamna Raluca Cibu-Buzac, Președinte 

al Asociației Tehimpuls și coordonator 
Enterprise Europe Network a prezentat 
serviciile rețelei EEN și impactul acestora 
asupra companiilor care beneficiază de ele. 
De asemenea, doamna Maxine Adam – 
directorul pentru Dezvoltare Strategică al 
Innovate UK (agenția guvernamentală de 

inovare a Marii Britanii) – a prezentat 
modalitățile de sprijinire și dezvoltare 

(scalare) pentru companiile private 
practicate în Marea Britanie iar doamna 

Emma Fau – consilier strategic al rețelei 
Startup le-a indica participanților care sunt 
pașii pe care trebuie să-I parcurgă o 

companie inovatoare pentru a accesa un 

investitor privat 

 
Prezentările experților și o selecție de 
imagini din cadrul evenimentului se pot găsi 
la link-ul următor: 

https://drive.google.com/open?id=1whJVGvr
vQMI-EVqQsAvbkYSAKsPbz3VZ 

 

 
 

 
 

B. Proiecte depuse spre finanțare 

 

Scrisoare de Intenție privind depunerea unui proiect pentru finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic.   

 

În data de 27 martie 2017 a fost transmisă o 
Scrisoare de Intenție din partea Asociației 
Tehimpuls, privind depunerea unui proiect 

pentru finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 – Axa 
prioritară 1 – Promovarea transferului 
tehnologic.   
 
Prin proiectul propus se dorește atragerea 
unei finanțări pentru dezvoltarea de noi 
servicii pentru facilitarea comercializării 

cunoștiințelor/tehnologiilor, precum și servicii 
noi pentru sprijinirea întreprinderlilor în 
dobândirea de noi cunoștințe/tehnologii, 
respective servicii de suport/consultanță 
pentru inovare care să vină în sprijinul 
inovatorilor din Regiunea de Vest.  
Se estimează faptul că serviciile noi care vor 
fi implementate și dezvoltate, precum și cele 
care există deja, vor crea impact asupra 
ecosistemului regional de suport pentru 
afaceri și inovare prin: 
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• creșterea gradului de pregătire a 

companiilor pentru a inova, și al 
mediului academic și economic de a 
genera inovare 

• creșterea sprijinului acordat în 

zona de pre-seed / seed / 
accelerare pentru inovatori, o zonă 
de altfel puțin acoperită în prezent în 
cadrul ecosistemului regional 

• contribuția la extinderea și 
consolidarea unui mediu favorabil 
inovării, adică a unui context centrat 

pe creșterea ponderii inovării în 

firme și a creșterii ponderii 

veniturilor firmelor provenite din  
•  

 
• vânzarea de produse și servicii 

inovatoare 
• creșterea numărului de firme care 

beneficiază de 2-3 runde de 

investiții private, cu scopul de a 

„scala” și de a comercializa 

inovarea 
• promovarea utilizării unor servicii 

mai „sofisticate” în sprijinul 

inovării, în prezent puțin acoperite la 
nivelul ecosistemului regional 

• creșterea numărului de firme care își 

bazează creșterea pe inovare 
• crearea de noi locuri de muncă. 
 
 

 

Participare în calitate de partener depunerea propunerii de proiect MEIGAS – 

Manufacturing European Hubs Initiative for Green Technologies Adoption by SMEs  

 
Asociația Tehimpuls a participat în calitate de 
partener la depunerea propunerii de Proiect 
MEIGAS. Proiectul a avut ca obiectiv 
dezvoltarea unei rețete europene de one-
stop-shops pentru IMM-uri pentru a le facilita 
integrarea tehnologiilor inovative de fabricare 
avansată pentru producție ecologică în 
procesele de producție ale acestora. Așadar, 
proiectul MEIGAS urmărește atragerea unui 
număr ridicat de IMM-uri care să utilizeze 
tehnologii inovative  

 
de fabricare avansată, conducând la creșteri 
semnificative și cuantificabile ale 
productivității, performanțelor ecologice și ale 
cotei de piață. 
 
Coordonator al inițiativei este Comisariatul 
pentru Energie Atomică și Energii Alternative 
din Franța. Propunerea de proiect a fost 
depusă în luna aprilie 2017, dar din păcate 
nu a fost selecționată pentru a beneficia de 
finanțare.

 
C. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Prima Adunare Generală Tehimpuls a avut 
loc în data de 23 februarie 2017. Ordinea de 
zi a cuprins: 
1) Prezentarea stadiului implementării 

inițiativei Enterprise Europe Network – 
„Boosting Smart and Innovation-
Driven Growth for Romanian SMEs – 
RO-Boost SMEs” 

2) Prezentarea parteneriatului cu 

Academia IMP3rove din Germania în 
domeniul managementului inovării  

3) Aprobarea Raportului de Activitate pe 
anul 2016 

4) Aprobarea Planului de Activitate pe 
anul 2017, precum şi a Planului de 
Activitate pe anul 2017 a Centrului de 
Transfer Tehnologic din cadrul Asociației 
Tehimpuls 

5) Aprobarea Execuţiei bugetare pe anul 
2016 şi prezentarea stadiului colectării 

cotizaţiilor membrilor 
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6) Aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2017, precum şi a 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
2017 a Centrului de Transfer Tehnologic 
din cadrul Asociației Tehimpuls 

7) Alegerea Consiliului Director al 
Asociaţiei Tehimpuls și aprobarea 
Actului Adiţional nr. 5 la Statutul 
Asociaţiei Tehimpuls 

8) Diverse:  
o Prezentarea proiectului iEER – 

„Sprijinirea antreprenoriatului 
în rândul tinerilor prin politici la 
nivel regional” derulat de 
Regiunea Vest în cadrul 
programului Interreg Europe 

o Informare cu privire la Consorțiul 

Regional de Inovare, inițiativă în 
sprijinul implementării Axei 
prioritare 1 – Promovarea 
transferului tehnologic din cadrul 
Programului Operațional Regional 
2014-2020 

o Propunere de constituire a 
Comisie de Cenzori a Asociației 
Tehimpuls. 
 

În urma Adunării Generale a membrilor 
asociației au fost demarate activitățile 
referitoare la pregătirea actului adițional nr. 5, 
precum și depunerea acestuia la Judecătoria 
Timișoara pentru aprobarea modificărilor 
solicitate. 
 

Participare la evenimente 

 
În data de 9 februarie 2017 s-a desfășurat o 
sesiune de informare organizată de către 
Secretariatul Tehnic Comun al programului 
Interreg România-Ungaria. Evenimentul a 
avut loc la Arad, fiind prezentate informații 
despre apelurile deschise in cadrul 
programului. Din partea Asociației au 
participat doamna Mariana Nagy, doamna 
Mira Sisak și domnul Răzvan Incă.  
 
În perioada 13-17 martie 2017 la Oslo, 
Norvegia a avut loc evenimentul "Bilateral 

Experience Sharing", care a fost organizat 

de către Norway Grants. Obiectivul vizitei a 
fost de a schimba experiență cu ceilalți 
aplicanți ai programului Norway Grants din 
mai multe țări. Din partea asociației a 
participat în calitate de delegat domnul 
Cristin Cistelecan.  
 

În data de 15 mai 2017 a avut loc Târgul 

AGRO B2B, în Novi Sad – Serbia. Asociația 
Tehimpuls a facilitat participarea firmei Duo 
Bio Srl,  din Regiunea Vest la brokerajul 
organizat cu ocazia evenimentului, unde 
reprezentatul firmei a avut întâlniri cu omologi 
din Serbia. 
 
În perioada 10 – 11 mai 2017, domnul Tamas 
Gyulai a participat din partea Asociației 
Tehimpuls la Tech Summit Bratislava. 
Evenimentul a reprezentat o conferință de 
două zile care a inclus o expoziție axată pe 
domeniile tehnologice strategice din 
Economia Digitală. La eveniment au luat 
parte companii, universități și cercetători 
interesați de împărtășirea noilor idei de 
proiecte și identificarea de noi parteneri. 
 
Domnul Tamas Gyulai a luat parte la 
Inițiativa Watify – Eveniment de 
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Matchmaking, organizat în perioada 15 – 16 

mai în Bruxelles, Belgia. Obiectivul 
evenimentului a fost de a facilita cooperări 
inter-regionale / transfrontaliere între actori 
din sectoarele public și privat pentru 
dezvoltarea de inițiative comune în domeniul 
Internet of Things – combinarea priorităților 
S3 și exploatarea sinergiilor identificate și a 
resurselor și puntelor forte. 
 
În data de 19 iulie 2017 Dl. Nicolae Farbaș a 
luat parte la întâlnirea de lucru organizată de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene 
referitoare la aspecte specifice implementării 
Axei prioritare 1 POR. Promovarea 
transferului tehnologic. Evenimentul a avut 
loc la București. 
 
În data de 25 octombrie 2017, Dl. Nicolae 
Farbaș a luat parte la o sesiune de consultări 
cu reprezentanți ai clusterelor din regiunii și  
 
 

reprezentanți ai sectorului privat, pentru 
identificarea dificultăților întâmpinate de 
sectorul privat în Regiunea Vest. 
Evenimentul a fost organizat de către Banca 
Mondială în Timișoara, la Hotel Continental 
 
În data de 5 octombrie 2017 a avut loc la 
ISIM Timișoara un workshop în cadrul 
proiectului "O îmbinare rapidă prin procedee 
alternative", finanțat în cadrul programului 
Manunet. Din partea asociației a participat Dl. 
Nicolae Farbaș.  
 
În perioada 9 – 10 noiembrie 2017 a avut loc 
la Timișoara ediția nr. 12 a Conferinței 

Internaționale "Integritatea Structurală a 

Structurilor Sudate" (“Structural Integrity of 
Welded Structures” - ISCS17), care a fost 
organizată de către ISIM Timișoara. Din 
partea asociației a participat Dl. Nicolae 
Farbaș, care a fost și reviewer în cadrul 
conferinței. 

 
Contact: Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic (str. Proclamaţia de la 
Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România; telefon: + 40 356 178753, fax: + 40 356 178753; 
 e-mail: office@tehimpuls.ro, website: www.tehimpuls.ro
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Asociaţia Automotivest 
 
Asociaţia AutomotiVEST este coordonată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
a fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a 
membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto.  
 
În luna septembrie 2016, Clusterul 

automotivest a dobandit eticheta 

Bronze Label. Această eticheta a fost 
acordată de ESCA (European Secretariat 

for Cluster Analysis), după derularea 
unei proceduri bazate pe un interviu in luna 
Iulie 2016. Interviul a constat in analiza a 
36 de indicatori care vizeaza structura 
clusterului, managementul acestuia, 
guvernarea sa, finanțarea clusterului, 
serviciile livrate precum și interacțiunea 
acestuia cu industria. 
 

Membrii clusterului AutomotiVEST sunt 
întreprinderi din industria construcţiilor 

de maşini şi subsectorul automotive 
precum Continental Automotive România 
SRL, Yazaki Component Technology, 
DURA Automotive România, ZF TRW, 
NUTechologies, Interpart Production SRL, 
Inteliform SRL, instituţii publice, centre 

de cercetare, furnizori de formare, 
universităţi şi camere de comerţ. 
 

Principalele activităţi ale Asociaţiei 
AutomotiVEST previzionate pentru anul 
2017 sunt:  
• Servicii Enterprise Europe Network 

o Servicii suport de informare 
o Misiuni pentru companii 
o Activitati de brokeraj internationale 

o Vizite la firme, consolidarea si 
extinderea bazei de date, pe 
sectoare de activitate  

• Instrumente şi servicii 

o Identificare nevoi firme client 
o Dezvoltarea unui instrument de 

selecţie şi comunicare cu firmele 
client 

o Elaborare cerinţe şi ţinte pentru 
furnizori  

o Implementare pachet de servicii 
pentru dezvoltarea furnizorilor (ex: 
certificare, training, implementare 
metode de imbunatire a proceselor- 
LEAN, SIX SIGMA, etc) 

• Silver Label 

o Identificarea procedurilor si 
demersurilor necesare pentru 
obținerea „Silver Label” 

• Promovare şi comunicare 

o Participarea la organizarea Târgului 
Regional De Inovare 2017, 
Regiunea Vest România 

o Participarea şi reprezentarea la 
evenimente locale, naţionale şi 
internaţionale cu prezentarea 
clusterului 

o Organizarea de evenimente de 
socializare între membrii clusterului 

• Planificare şi obţinerea de finanţări 

pentru perioada 2014-2020 

o Actualizarea Strategiei de 
Dezvoltare a Asociatiei  
AUTOMOTIVEST 
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o Identificarea posibilitatilor de 
finantare in perioada de 
programare 2014-2020 

o Elaborarea unui concept de 
construire a unui campus de 
locuințe în vederea atragerii forței 
de muncă pentru companiile din 
automotive, din Regiunea Vest 

• Atragerea de noi membri. 

 

Serviciile pe care Asociaţia 
AutomotiVEST le oferă sunt: 

• Serviciul de promovare, 

comunicare şi internaţionalizare - 

se referă la creşterea vizibilităţii 
întreprinderilor din Regiunea Vest în 
cadrul sectorului automotive şi 
facilitarea de cooperări de afaceri cu 
parteneri internaţionali. 

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

• Serviciul de dezvoltare a 

furnizorilor - se referă la creşterea 
competenţelor firmelor din Regiunea 
Vest în vederea furnizării companiilor 
din lanţul automotive.  

 

 

 

Evenimente 

 
În data de 7 martie 2017, la Universitatea de Vest din Timișoara, a avut loc şedinţa 

Adunării Generale a Asociaţiei AutomotiVEST. 

 

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins: 
1. Prezentarea și vizitarea Universității 

de Vest din Timișoara  
2. Prezentarea oportunităţilor pentru 

sectorul automotive, în cadrul 
proiectului „Boosting Smart and 

Innovation-Driven Growth for 

Romanian SMEs – RO-Boost 

SMEs”  
• Automotive Day 2017 – International 

Day of Automotive Suppliers of the 
Greater Region, 18 mai 2017, 
Saarlouis, Germania 

•   "World Class Manufacturing" - 
Training si vizite la companii, 26 - 30 

iunie 2017, Tokyo, Japonia 
•   Conferința “SEE Automotive - 

Connect & Supply 2017”, Novi Sad, 
11- 12 aprilie 2017, Serbia 

3. Aprobarea Raportului de Activitate 
pe anul 2016 

4. Aprobarea Planului de Activitate pe 
anul 2017 

5. Aprobarea Execuției Bugetare pe 
anul 2016 și prezentarea stadiului 

colectării contribuțiilor membrilor 
6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Asociaţiei Automotivest 
pe anul 2017 

7. Alegerea Consiliului Director al  
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8. Asociaţiei Automotivest și aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Statutul Asociaţiei 
Automotivest 

9. Prezentarea stadiului activităților și serviciilor Centrului Regional de Competenţe şi 

Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive – CERC 
10. Diverse 
 

      
 
 

*** 
 
În data de 18 mai 2017, clusterul Automotivest a fost reprezentat la evenimentul 
Automotive Day 2017 – International Day of Automotive Suppliers of the Greater 

Region, in Saarlouis, Germania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În data de 21 iunie 2017, membri ai clusterului Automotivest au participat la Târgul Demo 

Plast Vest și la evenimentul de brokeraj organizat în cadrul acestuia. 
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In data de 17 Octombrie 2017, Clusterul Automotivest a fost reprezentat la evenimentul 
KET (key enabling technologies) organizat de Camera de Comert CCI Grand Est, la 
Strasbourg în Franța. 
 
Evenimentul a avut ca tematica: nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologii si 
productie avansată (advanced manufacturing). 
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Asociaţia Automotivest invitată în rețeaua Enterprise Europe Network 

 

Începând cu 1 ianuarie 2015, ADR Vest a 

devenit organizaţie gazdă a platformei 

Enterprise Europe Network (EEN) 

finanţată de către Comisia Europeană, 
pentru Macro-Regiunea 4 România – 
regiunile Vest şi Sud Vest. ADR Vest este 
astfel coordonator al Consorţiului RO-Boost 
SMEs, alături de partenerii ADR Sud-Vest, 
Tehimpuls, Centrul de Dezvoltare Arad şi 
Universitatea Craiova.  
Astfel, prin pachete de servicii dedicate 
antreprenoriatului și inovării, consorțiul RO-
BOOST SMEs oferă: 
• Consultanţă cu privire la politici, 

reglementări legale şi programe de 
finanţare europene; 

• Acces la finanţare (venture capital, 
vouchere, equity funds etc.); 

• Internaţionalizare (informaţii despre 
pieţe din Europa şi ţări terţe – business 
intelligence); 

• Parteneriate pentru proiecte 
internaţionale de cercetare şi dezvoltare; 

• Facilitarea inovării şi a transferului 
tehnologic transnaţional; 

• Dezvoltarea de parteneriate de afaceri 
transnaţionale;  

• Dezvoltarea capacităţii de management 
al inovării. 

 
În cadrul instrumentului specific de misiuni de 
companii în alte țări Europene, membrii 
asociației Automotivest vor fi invitați să 
participe la la misiuni economice dedicate 

industriei auto. 

 
Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de cluster din România (Str. Proclamaţia de la 
Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România; telefon: + 40 256 491981, fax: + 40 256 491923; 
e-mail: office@adrvest.ro, website:  www.automotivest.ro 
 
 

Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor – Regiunea Vest România” 
 
„Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest România” a 

fost constituit în cadrul şedinţei Adunării Generale din data de 21 aprilie 2011, organizată 
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe au fost aprobate şi 
semnate documentele constitutive ale Asociaţiei, au fost alese structurile de conducere şi onorifice 
şi votaţi membrii Consiliului Director şi cei ai Structurilor Onorifice.  
 

Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 2011. 

 

Această inițiativă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al Strategiei de 

Inovare Regională 2009 - 2013 și face parte din activităţile şi proiectele prin care ADR Vest 
sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest. 
 

Membrii Fondatori ai Clusterului Regional TIC sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest, Judeţul Arad, Judeţul Caraş-Severin, Judeţul Timiş, Municipiul Arad, Municipiul Timişoara, 
Municipiul Deva, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, 
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Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Alcatel Lucent România (Nokia România), Aci Worldwide, Ssi 
Schaefer, Lasting System, Oce Software, Kathrein România, Flextronics Romania, Institutul E-
Austria Timişoara, Vox Filemakers Solutions, Modatim Business Facility, Genisoft, Eta 2u, Intuitive 
Software, High-Tech Systems & Software, Digital Geek, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din 
Arad, Asociația Tehimpuls, Haufe-Lexware, UnifiedPost, M2M Smart Systems, Interlink Banat, 
Ascent Soft. 
 
Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC sunt următoarele: 
 
Comisii de specialitate pe domenii 
prioritare 

• Administraţie 
• Educaţie – instruire  
• Cercetare – dezvoltare – inovare 
• Dezvoltare de afaceri TIC şi start - 

up 
• Internaţionalizare 

 
Consiliul Director 

• Preşedinte – Sorin MAXIM, Director 
General ADR Vest 

• Secretar – Ovidiu ŞANDOR, 
Director General Modatim Business 
Facility 

• Membri – coordonatori ai celor 5 
comisii de specialitate: 

• Administraţie – Consiliul 
Judeţean Arad 

• Educaţie–instruire – 
Institutul E-Austria 

• Cercetare-dezvoltare-
inovare – OCE Software 

• Dezvoltare de afaceri TIC şi 
start-up – Lasting System  

• Internaţionalizare – Alcatel 
Lucent (Nokia România) 

 
Structuri onorifice 

• Varujan PAMBUCCIAN – 
Preşedinte Onorific, membru în 

Comisia de IT a Camerei 
Deputaţilor, Profesor Politehnica 
Bucureşti 

• Dan BEDROS – Membru, fost 
Preşedinte şi Director General 
Alcatel România (12 ţări), fost Vice-
Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru 
Europa de Est,   Preşedinte al 
Consiliului Strategic al Thales 
România 

• Virgil MARTON – Membru, fost 
Coordonator de unitate strategică a 
HP, fost Responsabil 
telecomunicaţii pentru Europa al 
Lucent  

• Radu GEORGESCU – Membru, 
Preşedinte al Axigen/GECAD 
Technologies, Avangate, GECAD 
NET şi Director al GECAD 
ePayment 

• Silviu HOTĂRAN – Membru, fost 
Director General al Microsoft 
România, fost Director al Microsoft 
Europa de Est şi fost Director 
General la CIEL România 

• Preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest – 
Membru 

• Primarul Municipiului Timişoara – 
Membru. 

 
Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC sunt:  
• Evoluţia modelului de business în 

sectorul TIC regional dinspre comerţ şi 
servicii către consultanţă şi produse 
proprii  

• Consolidarea sectorului TIC regional 
prin crearea unor centre de cercetare - 

dezvoltare şi creşterea ponderii 
produselor cu valoare adăugată mare 

• Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile 
mediului de afaceri în sectorul TIC 
regional 

• Menţinerea resursei umane TIC în 
Regiunea Vest 
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• Crearea unui context regional favorabil 
afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor 

publice în sector, precum şi atragerea de 
noi resurse şi investiţii. 

 
 

*** 
 
 
Închiderea situațiilor financiare aferente anului 2016 şi aprobarea Bilanțului contabil  
 
La începutul anului 2017 bilantul de închidere a operațiunilor financiar contabile au fost trasnmise 
spre analiza cenzorului Asociației în vederea elaborării raportului cenzorului.  
 
Acesta a fost transmis membrilor Asociație împrună cu bilanțul contabil rapoartele de gestiune în 
vederea aprobării acestora. Votul a fost exprimat prin procedură scrisă, în conformitate cu 
prevederile statulului Asociației.  
 
Bilantul a fost aprobat în unanimitate.  
 
Vizita Doamnei Lina Constantinovici, CEO of Innovation 4.4  
 
În perioada 24-25 mai Clusterul regional TIC a gazduit vizita Doamnei Lina Constantinovici, CEO 
of Innovation 4.4, organizatie care are drept scop accelararea comercializării de tehnologii TIC 
destinate sustenabilității, cu precădere în domneiul energiei sustenabile, spațiu, sănătate, 
materiale inteligente, etc. 
 
În acest scop Industry 4.4 evalueaza anual 1000 de start-up-uri care propun noi tehnologii 
disruptive care răspund unor nevoi strigente de a identifica soluții inovatoare pentru creșeterea 
ssustenabilității utilizării resurselor planetare. Start-up-urile sunt sprijinite a aduce tehnologiile 
propuse la o faza de comercuializare, atât prin sprijini financiar cât și prin sprijin tehnologic, iar 
apoi sunt sprijinite să identifice paretneri de afaceri pentru intrarea pe piață rapidă cu aceste noi 
tehnologiile. 
 
Vizita doameni Lina Constantinoivici a constat în: 

• Vizitarea companiei Lasting Software și discuția cu Domnul Horațiu Moldovan, 
Prședintele Grupului Lasting, membru în Consiliul Director la Clusterului TIC și 
coordonator al comisiei tematice Start-up-uri și dezvoltarea afacerilor din cadrul 
Clusterului TIC. 

• Vizitarea Departamentului de Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
și intâlnirea cu Doamna Dana Petcu, Prorector pentru Internaționalizare, director al 
Institutului E-Austria, membră în Consiliul Director al Clusterului TIC și coordonator al 
comisiei tematice 

• Educație – Instruire din cadrul Clusterului. 
• Vizită la compania Voxfilemakers și întâlnire cu domnul Virgil Tornorean

CEO. 
 
Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC (str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 
3000054, România; telefon: + 40 256 491981, fax: + 40 256 491923; e-mail: office@adrvest.ro  
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TIMIȘOARA

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054 Timișoara, România

Tel/Fax:   +40 256 491981
E-mail:     office@adrvest.ro

ARAD

Bd. Revoluției, nr. 81
310025 Arad, România

Tel/Fax:   +40 257 285808
E-mail:     office.ar@adrvest.ro

RESIȚA

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1
320084 Reșița, România

Tel/Fax:   +40 255 213463
E-mail:     office.cs@adrvest.ro

www.adrvest ro

DEVA

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

Tel/Fax:    +40 254 219770
E-mail:      office.hd@adrvest.ro

Ioana Falca



