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Ref: Misiuni de afaceri în Spania şi Italia pentru IMM-urile din Regiunea 
Vest 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează, în luna noiembrie 2005, două 
vizite internaţionale pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Astfel, prima vizită va avea loc 
în perioada 2-3 noiembrie 2005, la Madrid, Spania, iar cea de-a doua, în data de 24 
noiembrie 2005, la Torino, Italia. Pe parcursul acestora, ADR Vest va aranja întâlniri bi-
laterale pentru fiecare firmă participantă cu clienţi din Uniunea Europeană. 
 
În acest context, ADR Vest invită IMM-urile din Regiunea Vest care corespund domeniilor 
de interes ale partenerilor străini să participe la aceste evenimente. 
Astfel, vizita la Madrid, Spania, este stabilită pentru perioada 2-3 noiembrie 2005 şi 
vizează următoarele domenii de interes:  

- produse cosmetice şi de întreţinere;  
- produse de curăţenie;  
- produse agricole chimice, fitosanitare şi fertilizatori;  
- plastic pentru ambalaje;  
- produse farmaceutice;  
- lacuri şi vopsele;  
- uleiuri esenţiale, condimente, concentrate şi răşini;  
- amestecuri folosite în industria alimentară şi a băuturilor.  

 
De asemenea, domeniile de interes pentru vizita la Torino, Italia, care va avea loc în data 
de 24 noiembrie 2005, sunt următoarele:  

- electronică, IT şi telecomunicaţii;  
- microelectronică;  
- informaţii şi procesarea informaţiilor;  
- sisteme, managementul sistemelor de producţie (workflow);  
- IT şi aplicaţii în domeniul telematicii;  
- multimedia;  
- telecomunicaţii şi reţele. 

 
Firmele interesate care corespund domeniilor de interes enumerate sunt rugate să ne 
contacteze până cel târziu 17 septembrie 2005, la sediul ADR Vest, str. Proclamaţia de la 
Timişoara nr. 5, sau la tel./fax: 0256 491923, 491981. Persoane de contact: Claudia Niţoi, 
Consultant Proiecte Regionale, şi Sînziana Popescu, Consultant Investiţii. 
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Aceste vizite sunt organizate prin intermediul proiectului ”Fit for Europe” care este co-
finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA (Asociaţia Europeană a 
Agenţiilor de Dezvoltare).  
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