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Ref: Oportunităţi de afaceri pentru firmele din Regiunea Vest 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează, în data de 22 septembrie 2005, 
cu ocazia „Zilelor României în Belgia”, o videoconferinţă între firme româneşti şi firme 
belgiene, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara (str. Pestalozzi nr. 16). 
Această videoconferinţă, organizată împreună cu instituţia parteneră belgiană – GOM 
Limburg şi ADR Nord-Vest, va fi structurată pe întâlniri individuale cu o durată de 20-30 
minute pentru fiecare dintre firme după un program prestabilit. Înregistrarea, în prealabil, 
a IMM-urilor româneşti din Regiunea Vest se poate face la sediul ADR Vest până la data 
de 19 septembrie 2005. 
 
Avantajul participării la această videoconferinţă este că, la costuri foarte reduse, firmele 
din Regiunea Vest vor avea acces direct la parteneri de afaceri din Uniunea Europeană. 
Această iniţiativă a agenţiei se bucură de succes, astfel încât pe lângă firmele deja 
înregistrate, ADR Vest invită şi alte IMM-uri să-şi exprime interesul faţă de această 
oportunitate. 
 
Astfel, la 10 luni de la iniţierea proiectului ”Fit for Europe”, dar şi la şase ani de la 
înfiinţarea agenţiilor pentru dezvoltare regională în România, ADR Vest se află la 
începutul activităţii sale derulate direct cu firmele specializate pe domenii după criteriile 
„cumpărătorilor” şi este, de asemenea, prima activitate a agenţiei în vederea 
internaţionalizării firmelor din Regiunea Vest.  
 
Videoconferinţa este organizată prin intermediul proiectului ”Fit for Europe” care este co-
finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA (Asociaţia Europeană a 
Agenţiilor de Dezvoltare). Acest proiect se bazează pe un parteneriat larg din care fac 
parte ţări precum: Belgia, Austria, Cehia, Spania, Germania, Franţa, Finlanda, Marea 
Britanie, Italia, Polonia, România, Slovacia, Cipru, Estonia, Suedia, Ungaria. Proiectul îşi 
propune să consolideze cooperarea dintre concentrările sectoriale de IMM-uri din 
regiunile Uniunii Europene şi ale ţărilor candidate, în scopul promovării comerţului pe 
termen lung între companii.  
 
Mai multe detalii referitoare videoconferinţă şi la introducerea datelor despre IMM-urile 
româneşti pot fi găsite la sediul ADR Vest, Biroul de Investiţii, tel./fax: 0256 491923, 
491981, persoane de contact: dl Cristi Cistelecan, Şef Birou Investiţii, şi d-ra Sînziana 
Popescu, Consultant Investiţii. 
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