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I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie neguvernamentală, 

nonprofit şi de utilitate publică. Ea 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 s-a constituit 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.  

 

 
 

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii Vest, 

prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi 

de creare de noi locuri de muncă.  

 

Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare 

Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost 

considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi a 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


    
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

fost utilizată în tranziţia către implementarea Regio - Programul Operaţional Regional. Astfel, o 

dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR 

Vest deţine un rol extrem de important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea 

sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest.  

 

ADR Vest îndeplinește același rol, acela de Organism Intermediar, și pentru Programul 

Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” – axa prioritară 1 în Regiunea 

Vest începând cu anul 2013 ca urmare a rezultatelor obținute prin implementarea Regio-POR, 

iar din primăvara lui 2014 ADR Vest este Organism Intermediar pentru axa prioritară 3. 

 

Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de 

Management, implementează axele prioritare din Regio - Programul Operaţional Regional 

respectiv Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – axa 

prioritară 1, iar Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are 

responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate 

prin intermediul celor doua programe operaţionale. 

 

1.1. Viziunea, misiunea şi valorile organizaţionale ale ADR Vest 

 

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va 

mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea 

susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a Regiunii 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. 

 

Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei. Aceste valori 

sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi angajaţii ADR Vest. Valorile 

organizaţionale ale ADR Vest sunt: 

 Respect 

 Integritate profesională şi morală 

 Responsabilitate faţă de activitatea profesională 

 Competenţă profesională  

 Munca în echipă şi colaborare între direcţii 
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 Orientare spre rezultate calitative şi de succes 

 

 
 

1.2. Atribuţiile ADR Vest 

 

Principalele atribuţii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare regională în 

România, aşa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 - privind dezvoltarea regională în 

România şi se referă la: 

 gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană Regiunii 

Vest; 

 asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de 

gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;  

 promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de 

afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii; 

 coordonarea realizării parteneriatelor interregionale, intraregionale şi a relaţiilor 

internaţionale ale agenţiei;  

 identificarea şi promovarea în parteneriat, a proiectelor de interes regional şi local, 

precum şi a proiectelor de cooperare intraregională;  

 promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, a regiunii şi 

atragerea de investiţii străine;  

 dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi 

participarea la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local.  
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*** 

Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 

Regional 

 

După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 

19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul implementării Regio – Programul 

Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fostul 

Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului) a delegat o serie de atribuţii către nivelul 

regional Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei 

Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin 

intermediul Acordului Cadru încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional. Acordul Cadru 

mai sus menţionat a fost semnat în data de 19 decembrie 2006, la Timişoara. 

 

Printre principalele atribuţii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional se numără: informarea şi publicitatea; gestionarea şi dezvoltarea 

portofoliului de proiecte eligibile; lansarea licitaţiilor la nivel regional pentru depunerea 

cererilor de finanţare;  primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare; evaluarea şi contractarea 

proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional; monitorizarea, 

implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional; 

verificarea realizării operaţiunilor  (verificarea cererilor de plată, verificări la faţa locului şi 

recuperarea debitelor); monitorizarea procesului de implementare a programului la nivelul 

Regiunii Vest.  

 

*** 

Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a devenit Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (OI POSCCE), Axa 

Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, începând cu data de 11 martie 

2013 prin semnarea Acordului Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea 

programului şi încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management 

pentru POSCCE (AMPOSCCE). 
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Din data de 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat şi axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiilor şi 

Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public”, Operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la 

broadband şi la serviciile conexe”.  

 

ADR Vest – OI POSCCE gestionează proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale 

întreprinderilor mari din Regiunea Vest. În calitate de OI POSCCE, conform articolului 18, 

alineatul 2 din Acordul-Cadru, ADR Vest îndeplineşte atribuţii specifice gestionării următoarelor 

operaţiuni, din cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient:  

 

 Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv 

prin investiţii tangibile şi intangibile – investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

 Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale 

 Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare 

 Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor. 

 

În cadrul axei prioritare 3 a POSCCE, ADR Vest gestionează domeniul major de intervenţie 

3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, iar acestea vizează 

operaţiunea Operațiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe.   

 

Prin semnarea Acordului Cadru, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest i-au fost delegate 

atribuţii precum: 

 de a se asigura, la nivel regional, în legătură cu respectarea cerinţelor privind 

informarea şi publicitatea; 

 de a se asigura, la nivel regional, că proiectele sunt selectate spre finanţare în 

conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE; 

 de a se asigura că activitatea evaluatorilor independenţi în procesul de evaluare 

respectă criteriile / cerinţele aplicabile POSCCE; 

 de a se asigura, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre finanţare 

în cadrul POSCCE se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, 

legislaţia naţională şi comunitară relevantă. 

 de a verifica, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi implementate în 

regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate / 

livrate / prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către Beneficiari în cadrul 

proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale, în 

special legislaţia în domeniul achiziţiilor, şi a celei comunitare relevante;  

 de a se asigura că informaţiile şi datele necesare pentru managementul financiar, 

monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate corespunzător pentru fiecare 
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proiect implementat în regiune şi introduse în SUIM/SMIS conform procedurii 

specifice; 

 de a verifica că Beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi analitice 

distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia naţională financiar-

contabilă; 

 de a se asigura că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare 

pentru a se garanta o pistă de audit adecvată pentru fiecare proiect implementat în 

regiune sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială 

a POSCCE, în conformitate cu prevederile art. 90 din Regulamentul Consiliului (CE) 

nr.1083/2006. 

 

*** 

 

În urma câștigării de către ADR Vest a finanțării europene prin programul COSME 2014-2020, 

aferentă derulării activităților și serviciilor European Enterprise Network pentru Macroregiunea 

IV România – Regiunea Vest și Sud-Vest, în calitate de coordonator al Consorțiului Ro-Boost 

SMEs, ADR Vest va îndeplini atribuţii după cum urmează:   

 oferirea de consultanţă cu privire la politicile şi reglementările legale europene de 

interes pentru IMM-uri; 

 acces la finanţare; 

 realizarea de activităţi de internaţionalizare; 

 realizarea de 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. 

 

 

1.3. Structura organizatorică a ADR Vest 

 

Structură organizatorică a ADR Vest este următoarea: 

 

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în acelaşi 

timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru POR  şi POSCCE pentru Regiunea 

Vest, asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii direcţiilor şi birourilor 

agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenţiei în 

limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest. În calitate de şef 

al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea 
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implementării Regio - Programului Operaţional Regional şi Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” în Regiunea Vest.  

 

Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la 

implementarea Regio - Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest în perioada 2007 – 

2013, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest 

cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea 

asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de seminarii de informare şi 

instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest 

pentru Regio - Programul Operaţional Regional. 

 

Direcţia Implementare Program Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

asigură implementarea în Regiunea Vest a Programului Operațional Sectorial „Creșterea 

Competitivității Economice” (POSCCE), axa prioritară 1 şi axa prioritară 3, prin evaluarea 

proiectelor depuse spre finanţare în alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest şi realizarea 

unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR, verificarea cererilor de 

plată justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, monitorizarea 

contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru POSCCE.  

 

Direcţia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a Regio - Programul 

Operaţional Regional prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte, 

evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS.  

 

Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură planificarea strategică regională în 

parteneriat, iniţierea şi fundamentarea politicilor de dezvoltare regională, implementarea de 

proiecte cu impact regional, facilitarea atragerii investiţiilor directe în regiune, sprijinirea și 

dezvoltarea potențialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și 

prioritizarea investițiilor și serviciilor de susținere a economiei regionale, precum şi 

reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene.   

 

Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor 

financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al 

operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe  seama fondurilor publice 

cu finanţare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de 

proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative până 

la întocmirea Situaţiilor financiare anuale. 
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Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de resurse 

umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi 

procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale 

agenţiei.  

 

Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuţii: stabilirea unei relaţii de 

colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere (preşedintele Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de creştere Timişoara) precum şi cu 

celelalte autorităţi locale din cadrul polului; facilitarea legăturii dintre autorităţile centrale şi 

cele locale implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID); 

acordarea de sprijin în elaborarea şi implementarea PID; sprijinirea implementării proiectelor 

incluse în lista de proiecte din PID; participarea la monitorizarea respectării graficului de 

implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; contribuie la 

campania de promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenţa şi 

vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului; elaborarea de rapoarte periodice  sau ad-

hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea lor la Ministerul 

Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi directorului 

general ADR Vest. 

 

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la 

prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi 

evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îmbunătăţirii 

permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenţei şi conformităţii cu 

normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de management financiar şi control 

ale agenţiei. 

 

Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu 

alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contractelor în 

care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor şi birourilor din 

cadrul ADR Vest.  

 

Astfel că, în acest moment structura organizatorică a ADR Vest este următoarea: 
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un birou 

teritorial în fiecare reşedinţă de judeţ a celorlalte judeţe componente ale Regiunii Vest – Arad, 

Hunedoara şi Caraş – Severin. Datele de contact ale birourilor ADR Vest din Timişoara şi 

teritoriu sunt următoarele: 

 

 

  

ARAD 

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

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

web: www.adrvest.ro 

DEVA 

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

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

web: www.adrvest.ro 

 

TIMIŞOARA 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 

300054, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro 

web: www.adrvest.ro 

 

 

REŞIŢA 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, 
et. IX, cam. 902 

320084, Reşiţa, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475 

e-mail: office.cs@adrvest.ro 
web: www.adrvest.ro 
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II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără 

personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul 

regiunii de dezvoltare vest în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare care 

decurg din politicile de dezvoltare regională.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a fost constituit odată cu semnarea 

Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către 

cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al CDR Vest.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din: 

 

 preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii 

 4 reprezentanţi ai consiliilor locale municipale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii 

 4 reprezentanţi ai consiliilor locale orăşeneşti, câte unul din fiecare judeţ al regiunii 

 4 reprezentanţi ai consiliilor locale comunale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii. 

 

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi 

reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un 

mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. În funcţie de problematica supusă 

dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor, 

reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi ai instituţiilor 

şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai societăţii civile, 

dar şi parteneri socio - economici relevanţi. 

 

 

România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde Euro 

de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În contextul implementării Regio 

- Programului Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în 

prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) a delegat o serie de atribuţii 

către nivelul regional –  în cazul Regiunii Vest către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
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delegare care a avut un impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de 

dezvoltare din România. Acelaşi impact este aşteptat şi în cazul implementării Programului 

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 1 şi axa prioritară 3, 

ca urmare a delegării de atribuţii la nivel regional de către Ministerul Economiei (Autoritate de 

Management pentru POSCCE).  

 

 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a avut şi are în continuare, prin activitatea 

desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuţie decisivă la crearea cadrului 

instituţional necesar Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a îndeplini în mod 

optim rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, respectiv rolul de 

Organism Intermediar pentru  Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”, axa prioritară 1 şi axa prioritară 3, contribuind astfel la dezvoltarea strategică şi 

durabilă a Regiunii Vest.  

 

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat activitatea 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin coerenţa şi viziunea 

sa – a devenit un reper în politica de dezvoltare regională din România, reper urmat şi de alte 

regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din România. 
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2.1. Componenţa CDR Vest  

 

31 octombrie 2012  -  11 iunie 2014 

 

Nr. 

crt. 
Numele Funcţia 

Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 

1. Sorin FRUNZĂVERDE 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin 
Preşedinte CDR Vest 

2. Petru Nicolae IOŢCU 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Arad 
Vicepreşedinte CDR Vest 

3. Titu BOJIN  
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 
Membru 

4. Mircea Ioan MOLOŢ 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Hunedoara 
Membru 

5. Ioan BORDUZ  Primar Fârliug Membru 

6. Emilia BRĂNEŢ Primar Şagu Membru 

7. Gheorghe FALCĂ Primar Arad Membru 

8. Gheorghe Petru FEIEŞ Primar Sebiş Membru 

9. Marcel Adrian GOIA  Primar Haţeg  Membru 

10. Alger Viorel ILAŞ  Primar Buziaş  Membru 

11. Petru MĂRGINEAN  Primar Deva Membru 

12. Tiberiu PASCONI  Primar Toteşti  Membru 

13. Nicolae ROBU  Primar Timişoara  Membru 

14. Gheorghe ROMÂNU Primar Anina Membru 
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15. Ioan SORINCĂU  Primar Moşniţa Nouă Membru 

16. Ion Marcel VELA Primar Caransebeş  Membru 

 

Componenţa actuală a CDR Vest 

 

Nr. 

crt. 
Numele Funcţia 

Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 

1. Titu BOJIN  
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 
Preşedinte CDR Vest 

2. Adrian Nicolae DAVID 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Hunedoara  
Vicepreşedinte CDR Vest 

3. Sorin FRUNZĂVERDE 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Caraş-Severin 
Membru 

4. Petru Nicolae IOŢCU 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Arad 
Membru 

5. Cornel Ioan NEGARIU  Viceprimar Fârliug Membru 

6. Emilia BRĂNEŢ Primar Şagu Membru 

7. Gheorghe FALCĂ Primar Arad Membru 

8. Gheorghe Petru FEIEŞ Primar Sebiş Membru 

9. Marcel Adrian GOIA  Primar Haţeg  Membru 

10. Alger Viorel ILAŞ  Primar Buziaş  Membru 

11. Petru MĂRGINEAN  Primar Deva Membru 

12. Tiberiu PASCONI  Primar Toteşti  Membru 

13. Nicolae ROBU  Primar Timişoara  Membru 
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14. Gheorghe ROMÂNU Primar Anina Membru 

15. Ioan SORINCĂU  Primar Moşniţa Nouă Membru 

16. Ion Marcel VELA Primar Caransebeş  Membru 
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III. Evenimente importante 
 

 

3.1. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine preşedinţia Asociaţiei Agenţiilor 

pentru Dezvoltare Regională din România 

 

În perioada 1 – 2 aprilie 2015, directorii celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională din 

România s-au întrunit în cadrul unei întâlniri de lucru ce a avut loc în municipiul Alba Iulia. 

 

Întâlnirea a fost organizată în contextul Anului European al Dezvoltării și a avut ca temă 

principală armonizarea activităților Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR-urilor) din 

România având în vedere finalizarea implementării Regio - Programul Operațional Regional 

2007-2013 și a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-

2013, dar și pregătirea noii perioade de programare (2014 – 2020) la nivelul fiecărei regiuni de 

dezvoltare.  

 
De asemenea, în cadrul întâlnirii de la Alba Iulia a fost aleasă și noua conducere a Asociației 

Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG): domnul Sorin MAXIM, director 
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general al ADR Vest – președinte, domnul Simion CREȚU, director general al ADR Centru – 

vicepreședinte și doamna Luminița MIHAILOV, director general al ADR Sud-Est – 

vicepreședinte și domnul Vasile ASANDEI, director general al ADR Nord-Est – secretar. 

 

 
 

În cadrul întâlnirii a fost reiterată necesitatea unei abordări unitare în gestionarea regională a 

fondurilor europene nerambursabile, abordare care să permită obținerea celor mai bune 

rezultate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, precum și importanța realizării de schimburi 

de expertiză între ADR-uri. Membrii ROREG au conchis asupra colaborării în cadrul unor 

proiecte de cooperare inter-regională care să fie de interes comun și utile în vederea atragerii 

de investiții, precum și asupra sprijinirii îmbunătățirii procesului de dezvoltare regională și 

obținerii de resurse la nivel regional prin activități de lobby la nivel național.      

 

Ca urmare a participării în cadrul întâlnirii ROREG de la Alba Iulia, domnul Sorin Maxim a 

declarat următoarele:  

 

„Aveam nevoie de această întâlnire pentru a revitaliza activitatea Asociației ROREG și mă bucur 

că am fost cu toții invitații Regiunii Centru. Consider că trebuie să devenim o forță la nivel 

național, ținând cont de experiența pe care am dobândit-o în acești peste 16 ani de funcționare. 

Avem nevoie de coordonare și este necesară comunicarea către public a activităților pe care le 

desfășurăm. Din acest punct de vedere am decis să acționăm concentrat și să folosim judicios, 

fiecare Agenție, avantajele pe care le-am obținut prin multă muncă, dar și să optimizăm 
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experiența celorlalți colegi. Vom încerca să facem lobby pentru a îmbunătăți procesul de 

dezvoltare regională și pentru a obține resurse cât mai importante pentru acest proces”. 

 

 
La întâlnire au participat reprezentanți din conducerea ADR-urilor după cum urmează: domnul 

Sorin MAXIM, director general – ADR Vest; domnul Simion CREȚU, director general – ADR 

Centru; doamna Luminița MIHAILOV, director general – ADR Sud-Est; domnul Vasile ASANDEI, 

director general – ADR Nord-Est; domnul Liviu MUȘAT, director general – ADR Sud-Muntenia; 

domnul Dan NICULA, director general – ADR București-Ilfov; doamna Sanda CĂTANĂ, director al 

direcției Implementare Program Operațional Regional – ADR Nord-Vest și domnul Dorian 

DELUREANU, director al direcției Implementare Program Operațional Regional – ADR Sud-Vest. 

 

Ca urmare a întâlnirii de la Alba Iulia, în presă au apărut 29 articole care fac referire la acest 

eveniment. 
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3.2. Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din România s-au întâlnit la Timişoara 

 

În cadrul Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, în perioada 3 

– 4 iunie 2015 reprezentanți ai acestora s-au întâlnit în Timișoara, la sediul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), cu scopul de a colabora în vederea transmiterii de 

propuneri și observații pentru Ghidul Solicitantului dedicat Programului Operațional Regional 

2014 – 2020 (POR 2014 - 2020).  

 

În cadrul întâlnirii din Timișoara participanții au discutat și apoi au centralizat observațiile și 

propunerile pentru Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020 în vederea transmiterii lor către AM 

POR. Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020 a fost publicat de către Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional (AM POR) – Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, și a putut fi supus consultării publice până în data de 5 iunie 2015. 

 

De asemenea, pe lista temelor de discuție în cadrul întâlnirii au fost și elementele de noutate 

aduse de POR 2014 – 2020 față de POR 2007 – 2013, precum și abordările regionale pentru 

acestea.  
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ADR Vest deține calitatea de președinte al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională 

din România (ROREG). Întâlnirea a avut loc în contextul pregătirilor pentru noua perioadă de 

programare, 2014 – 2020, și ca urmare a concluziilor ROREG stabilite în cadrul întâlnirii ce a 

avut loc la începutul acestui an în Alba-Iulia, concluzii referitoare la necesitatea unei abordări 

unitare în gestionarea regională a fondurilor europene nerambursabile și la necesitatea 

colaborării în cadrul unor proiecte de cooperare inter-regională.  

 

 
 

ROREG este Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România și are ca scop 

reprezentarea acestora la nivel național și internațional în vederea sprijinirii dezvoltării lor 

instituționale și îndeplinirii obiectivelor care le revin în conformitate cu legea privind 

dezvoltarea regională în România (315/28.06.2004). 
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3.3. Caravana Fondurilor Europene a avut loc  În Regiunea Vest 

 

În perioada 11 – 20 mai 2015, a avut loc Caravana Fondurilor Europene în Regiunea Vest. 

Caravana a trecut prin toate cele patru reședințe de județ ale Regiunii Vest - Arad, Timișoara, 

Reșița, Deva.  

 
Astfel, startul caravanei s-a dat luni, 11 mai 2015, în ARAD, în sala de ședințe Vasile Goldiș a 

Consiliului Județean Arad. În data de 18 mai 2015, caravana s-a oprit la Timişoara, evenimentul 

având loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Timiş. Marți, 19 mai 2015, caravana a 

poposit în REȘIȚA, în sala de ședințe a Consiliului Județean Caraș - Severin iar miercuri, 20 mai 

2015, caravana a ajuns în DEVA, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 

 

În cadrul caravanei au fost prezentate oportunitățile de finanțare pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, oferite prin intermediul:  

 Programului Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014 – 2020;  

Domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Vest-Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, 
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a prezentat aspectele specifice acestui program operațional și a răspuns întrebărilor 

venite din partea participanților.   

 Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru perioada 2014 – 2020 

Domnul Mircea LESCHIAN, directorul Organismului Intermediar pentru Programul 

Operațional Sectorial Mediu Timișoara – Regiunea Vest, domnul Aurel Băruţă, 

consilier în cadrul Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial 

Mediu Timişoara – Regiunea Vest precum şi doamna Mariana Damian consilier al 

Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Timişoara – 

Regiunea Vest au prezentat aspectele specifice sectorului de mediu cuprinse în cadrul 

acestui program operațional și au răspuns întrebărilor venite din partea participanților.   

 Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014 – 2020 

Doamna Margareta Rodica ROICOV, directorul general adjunct al Centrului Regional 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest, şi domnul Iulian Bucătaru, directorul 

general adjunct al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, au prezentat 

aspectele specifice acestui program operațional și au răspuns întrebărilor venite din 

partea participanților.  

 
De asemenea, pe lângă prezentarea oportunităților de finanțare cu fonduri europene 

nerambursabile și a oportunităților de finanțare a investițiilor în Regiunea Vest, participanților 

la întâlnirile organizate în cadrul caravanei li s-au prezentat: aspecte generale privind Acordul 

de Parteneriat pentru perioada 2014 – 2020 semnat de Comisia Europeană și Guvernul 

României, Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest corespunzător aceleiași 

perioade și portofoliul de proiecte al Regiunii Vest pentru această nouă perioadă de finanțare. 

 

La aceste întâlniri au fost așteptați să participe toți cei interesați de obținerea fondurilor 

structurale nerambursabile în următoarea perioadă de programare (2014 – 2020), din mediul 

privat (companii private, Organizații Non-Guvernamentale) sau din administația publică locală 

sau județeană. 
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Caravana Fondurilor Europene este o inițiativă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, în 

calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, 

căreia i s-au alăturat Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 

Timișoara - Regiunea Vest și Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest.  

 
Demersul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest de a organiza Caravana Fondurilor 

Europene are ca scop final facilitarea accesului Regiunii Vest la fonduri nerambursabile prin 

sprijinirea potențialilor beneficiari de finanțare europeană nerambursabilă și continuarea 

inițiativelor pentru dezvoltarea Regiunii Vest cu fonduri europene.  
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3.4. Excelența Sa doamna Tove Bruvik WESTBERG, ambasador al Norvegiei în România, 

a fost în vizită la Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest  

 

În data de 19 februarie 2015, Excelența Sa doamna Tove Bruvik WESTBERG - ambasador al 

Norvegiei în România – a fost prezentă în Regiunea Vest la invitația Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și a Asociației Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare 

și Transfer Tehnologic. Întâlnirea a fost organizată ca urmare a câștigării, de către Asociația 

Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic, a unei finanțări norvegiene 

pentru proiectul „Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” – acesta fiind singurul proiect 

finanțat în Regiunea Vest. 

 

 
Întâlnirea cu Excelența Sa doamna Tove Bruvik WESTBERG, ambasador al Norvegiei în 

România, a cuprins prezentări ale ADR Vest și ale Asociației Tehimpuls, precum și prezentări 

realizate de câștigătorii premiilor 1,2 și 3 din cadrul Competiției Regionale de Eco-Inovare din 

Regiunea Vest - competiție organizată în cadrul Târgului Regional de Inovare ce a avut loc în 
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Arad în data de 12 noiembrie 2014. Cei trei câștigători ai competiției și participanți în cadrul 

întâlnirii cu Excelența Sa doamna Tove Bruvik WESTBERG sunt:  

 domnul drd. ing. Pavel Ștefan (Medical Safe by Politehnica SRL, produs câștigător: 

Instalație pentru Decontaminarea apei reziduale medicale),  

 doamna conf. dr. Narcisa Mederle (Universitatea de Științe Agricole si Medicina 

Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara, produs câștigător: 

Supliment alimentar din plante utilizat în prevenirea şi compaterea Nosemozei la albine)  

 doamna director QES Anișoara Bejinaru (SC AZUR SA, produsul câștigător: vopsea 

lavabilă cu proprietăți termoizolante).    

 

 
De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost organizată o vizită la proiectul City Business 

Development Centre – Structură de sprijin pentru afacerile inovative din Timişoara, al cărui 

beneficiar este SC Modatim Business Facility SRL și care a fost implementat cu finanțare 

europeană nerambursabilă prin Regio – Programul Operațional Regional, și o vizită la compania 

Digital Geek din Timișoara – membru al Asociației Cluster Regional Tehnologia Informației și a 

Comunicațiilor al cărei membri fondatori sunt ADR Vest și Asociația Tehimpuls. 

 

Proiectul Asociației Tehimpuls „Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” - finanțat în 

cadrul Programului Inovare în Industria Verde România prin intermediul Mecanismului Financiar 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


    
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

Norvegian Norway Grants al cărui Operator de Program este  Innovation Norway -  are o 

valoare totală  de 179.024 euro dintre care 160.000 euro reprezintă grant-ul din partea Norway 

Grants iar restul reprezintă co-finanţarea Asociaţiei Tehimpuls. Proiectul a început în data de 2 

iunie 2014 și se implementează pe parcursul a 23 de luni, urmând a se finaliza în data de 30 

aprilie 2016. 

 

Ca urmare a vizitei Excelenței Sale doamna Tove Bruvik WESTBERG - ambasador al Norvegiei 

în România – în presa naţională şi regională au apărut 7 articole de presă. 

 

 

 

 

 

3.5. Lansarea proiectului - Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru 

întreprinderile mici și mijlocii din România  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și partenerii săi din cadrul consorțiului 

regional RO-BOOST SMEs – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, Centrul Regional 

de Transfer Tehnologic Tehimpuls, Centrul de Dezvoltare Arad și Universitatea Craiova – au 

organizat în data de 4 februarie 2015, evenimentul de lansare al proiectului comun 

„Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii din 

România”.  

 

 
În cadrul evenimentului au luat cuvântul: domnul Sorin MAXIM – directorul general al ADR 

Vest, organizație cu rol de coordonator al consorțiului RO-BOOST SMEs, doamna Marilena 

BOGHEANU – director al ADR Sud-Vest, domnul Nicolae FARBAȘ - reprezentant al Centrului 
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Regional de Transfer Tehnologic Tehimpuls, domnul Nicolae GROȘAN – președintele Centrului 

de Dezvoltare Arad și domnul profesor universitar doctor Dan Claudiu DANIȘOR – rectorul 

Universității Craiova. 

 

Consorțiul regional RO-BOOST SMEs a fost constituit în anul 2014 și este parte a Enterprise 

Europe Network, o reţea europeană prezentă în peste  40 de ţări care are ca scop sprijinirea 

întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) în dezvoltarea potențialul inovativ şi de afaceri 

pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltarea inteligentă şi durabilă.  

 
Obiectivul consorțiului RO-BOOST SMEs și al proiectului acestuia a fost dezvoltarea unei 

structuri de suport pentru IMM-urile din cele două regiuni de dezvoltare, Vest şi Sud - Vest, 

prin intermediul căreia va furniza un set integrat de servicii de informare, sprijin şi consultanţă 

care să ajute IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de dezvoltare a afacerilor. 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 
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 Facilitarea inovării şi a transferului tehnologic transnaţional 

 Dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaţionale  

 Dezvoltarea capacităţii de management al inovării. 

 

Aceste servicii vor fi oferite de toți membrii consorțiului prin intermediul organizării de 

evenimente, grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activități de brokeraj, misiuni de 

companii (misiuni economice), prin intermediul unei platforme europene dedicate 

microîntreprinderilor, precum și prin intermediul birourilor de informare ce urmează a fi 

deschise la sediul fiecărui partener din cadrul consorțiului și prin intermediul paginii web ce 

urmează a fi creată cu acest scop.  

 
Acest prim proiect al consorțiului RO-BOOST SMEs „Stimularea creșterii inteligente și bazate pe 

inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii din România” se va desfășura pe parcursul 

perioadei 2015 – 2020 și se implementează cu finanțare europeană nerambursabilă prin 

programul COSME - program al Comisiei Europene dedicat competitivității întreprinderilor și 

IMM-urilor. Valoarea totală a proiectului, în primii 2 ani de implementare, este de 1.036.441 

euro urmând ca negocierea pentru finanțarea activităților din anii ulteriori să se facă în anul 

2016.    

 

Ca urmare a lansării proiectului „Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru 

întreprinderile mici și mijlocii din România”, în presa naţională şi regională au apărut 29 de 

articole de presă. 
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3.6. Noii membri ai Reţelei Entreprise Europe s-au instruit la Timişoara 

 

Consortiul RO-BOOST SMEs, al carui coordonator este Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Vest, a organizat în perioada 21 - 22 aprilie 2015, în calitatea sa de membru al Reţelei 

Enterprise Europe (Enterprise Europe Network – EEN), o sesiune de formare dedicată celor 

care au devenit membri ai reteţei începând cu 1 ianuarie 2015. 45 de noi membri ai reţelei 

europene, provenind din Anglia, Bosnia şi Hertegovina, Germania, Polonia, Romania şi Turcia, 

au  participat în cadrul sesiunii ce a avut loc la sediul City Business Centre din Timişoara.  

 

 
În cadrul evenimentului au luat cuvântul: domnul Sorin MAXIM – directorul general al ADR 

Vest – organizaţie cu rol de coordonator al consorţiului RO-BOOST SMEs, domnul Sven SCHADE 

- reprezentant al Directoratului General din cadrul Comisiei Europene dedicat Pieţei Interne, 

Industriei, Antreprenoriatului şi IMM-urilor, doamna Darina BOTSOVA - reprezentant al 

Agenţiei Europene pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii din cadrul Comisiei Europene, 

domnul Gabriel HANISCH - membru EEN–Regiunea Baden-Württemberg din Germania, 

doamna Valerie PONDAVEN - Consultant EEN pentru parteneriate de afaceri - Universitatea 

Greenwich (Anglia). 

 

Pe durata celor două zile ale sesiunii de formare au fost abordate aspecte legate de politicile 

europene de sprijinire a IMM-urilor şi aspecte privind instrumentele specifice reţelei, în 

vederea familiarizării noilor membrii EEN (membri începand cu data de 1 ianuarie 2015) cu 

structurile şi metodologiile acesteia. De asemenea, au avut loc sesiuni interactive în cadrul 

carora au fost discutate teme precum facilitarea de parteneriate, metodele de maximizare a 
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impactului parteneriatelor pentru IMM-uri, bune practici de organizare a evenimentelor de 

brokeraj şi a misiunilor de companii şi furnizarea de servicii de consultanţă individuală. 

 

   
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) alături de Agenţia pentru Dezvoltare 

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

Arad şi Universitatea Craiova constituie consorţiul regional RO-BOOST SMEs. Consorţiul este 

parte a Reţelei Enterprise Europe (Enterprise Europe Network - EEN), o reţea europeană 

prezentă în peste 40 de ţări care are ca scop sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 

în dezvoltarea potenţialului inovativ şi de afaceri pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 

inteligentă şi durabilă. 

 

Consorţiul regional RO-BOOST SMEs oferă servicii cu valoare adaugată prin organizarea de 

evenimente, grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activităţi de brokeraj, misiuni de 

companii (misiuni economice), prin intermediul unei platforme europene dedicate 

întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul birourilor de informare ale partenerilor consorţiului şi 

prin intermediul paginii web ce urmează a fi creată cu acest scop. 

 

Activitatea consorţiului RO-BOOST SMEs se desfasoară cu finanţare din fonduri europene 

nerambursabile, începând din 1 ianuarie 2015, prin programul COSME - program al Comisiei 

Europene dedicat competitivităţii întreprinderilor şi IMM-urilor - şi programul ORIZONT 2020 - 

program al Comisiei Europene dedicat cercetării şi inovarii. 

 

Ca urmare a evenimentului, în presa naţională şi regională au apărut 20 articole de presă. 
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3.7. Contracte de finanţare semnate în Regiunea Vest 

 

În prima parte a anului 2015 au fost organizate cinci conferințe de presă pentru a marca 

semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Regio – Programul 

Operaţional Regional.  Contractele de finanțare nerambursabilă au vizat: 

 Reabilitarea Liceului Pedagogic „C.D. Loga” din Caransebeș 
  

În data de 20 martie 2015 a avut loc în Aula 1 Decembrie 1918 a Primăriei Municipiului 

Caransebeș semnarea contractului de finanţare pentru proiectul Realizare (construire) campus 

școlar la Liceul Pedagogic „C. D. Loga”din Caransebeș, jud. Caraș-Severin.  

Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Ion Marcel VELA – Primar 

al Municipiului Caransebeș şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest – Organism 

Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional în Regiunea Vest. 

 

Proiectul Realizare (construire) campus 

școlar la Liceul Pedagogic „C. D. 

Loga”din Caransebeș, jud. Caraș-

Severin vizează reabilitarea clădirii 

liceului (școală), a școlii de muzică și a 

cantinei, precum și construirea unui 

campus preuniversitar. Implementarea 

proiectului se va face pe parcursul a 9 luni. 

 

Valoarea totală a proiectului depășește 18 milioane lei (4,09 milioane euro), dintre care 

aproximativ 14 milioane lei (3,15 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,4205 lei/euro) reprezintă 

finanţarea nerambursabilă. 

 

Ca urmare a semnării contractului de finanţare în presă au apărut 17 articole de presă. 
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 Creşterea atractivităţii spaţiilor publice și îmbunătăţirea gradului de confort urban în 
Deva  
 

În data de 26 martie 2015, a avut loc în Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Deva semnarea 

contractelor de finanţare pentru proiectele Amenajare Piaţa Arras şi Reabilitarea şi 

refuncţionalizarea spaţiului public urban Bulevardul Dacia şi zona adiacentă,proiecte 

finanţate prin Regio – Programul Operaţional Regional în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” și a domeniului major de intervenţie 

1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Beneficiarul ambelor proiecte este Municipiul 

Deva. 

Semnarea contractelor de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Petru MĂRGINEAN – 

Primar al Municipiului Deva şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în 

Regiunea Vest. 

 

 Proiectul Amenajare Piaţa Arras vizează amenajarea spaţiului public urban al pieţei prin 

crearea unui ansamblu unitar, adecvat unei platforme pietonale urbane, cu locuri pentru 

odihnă, socializare şi spaţii de tip piaţetă. Implementarea proiectului se va face pe 

parcursul a 9 luni.  

 

Valoarea totală a proiectului este de aproape 6,5 milioane lei (1,46 milioane euro), dintre 

care aproximativ 6,3 milioane lei (1,42 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,4205 lei/euro) 

reprezintă finanţarea nerambursabilă. 
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 Proiectul Regio-POR - Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public urban Bulevardul 

Dacia şi zona adiacentă vizează 

reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului 

public urban al bulevardului Dacia şi zona 

adiacentă acestuia prin reabilitarea 

trotuarelor, spaţiilor destinate parcărilor, 

îmbrăcăminţii asfaltice, amenajarea de 

piste de biciclete. Implementarea 

proiectului se va face pe parcursul a 9 

luni. 

 

Valoarea totală a proiectului depăşeşte 

5,6 milioane lei (1,27 milioane euro), 

dintre care aproximativ 5,5 milioane lei 

(1,24 milioane euro) (la cursul inforeuro 

4,4205 lei/euro) reprezintă finanţarea 

nerambursabilă.  

 

Ca urmare a semnării contractului de 

finanţare în presă au apărut 40 articole de presă. 

 

 Modernizarea drumurilor de acces la cetățile dacice din munții Orăștiei  
 

10 aprilie 2015 a fost data semnării contractului de finanţare pentru proiectul „Modernizare 

drumuri de acces pentru integrarea în circuitul 

turistic european a cetăţilor dacice din Munţii 

Orăştiei”, proiect finanţat prin Regio – 

Programul Operaţional Regional. Evenimentul a 

avut loc în Sala mică de şedinţe a Consiliului 

Judeţean Hunedoara.  

 

Proiectul Consiliului Județean Hunedoara, 

Modernizare drumuri de acces pentru 

integrarea in circuitul turistic european a 

cetatilor dacice din Muntii Orastiei,vizeaza 
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modernizarea drumului judetean 705A, pe traseul cuprins intre localitatile Costesti si 

Sarmizegetusa Regia (km 19+465 – 37+370) si conectarea acestuia la reteaua drumurilor 

nationale si la reteaua TEN. Implementarea proiectului se va face pe parcursul a 8 luni. 

 

Valoarea totala a proiectului este de aproximativ 41,59 milioane lei (9,41 milioane euro), dintre 

careaproximativ 32,95 milioane lei (7,45 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,4205 lei/euro) 

reprezinta finantarea nerambursabila. 

 

Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Dorin GLIGOR – 

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional. 

 

Ca urmare a semnării contractului de finanţare în presă au apărut 22 articole de presă. 

 

 Modernizarea parcului Justiției din Timișoara  

 

În data de 29 aprilie 2015, a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara 

semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Modernizarea Parcului Justiției”.  

 

Proiectul, ce se va desfasura pe parcursul a 8 luni, vizeaza reabilitarea spatiilor verzi si a 

infrastructurii tehnico-edilitare a parcului Justitiei in vederea cresterii confortului urban in 

spatiile publice destinate agrementului 

si recreerii. Astfel, prin implementarea 

acestui proiect, se va obtine o suprafata 

gazonata de 16.697,8 mp, 1.577 mp de 

alei vor fi modernizati, vor fi plantati 53 

de arbori si arbusti si 109.300 bulbi. De 

asemenea, va fi realizat un sistem de 

irigare pentru spatiile verzi si se vor 

achizitiona si monta 38 de banci, 35 de 

cosuri de gunoi si 23 de stalpi de 

iluminat fotovoltaici. 

  

Valoarea totală a proiectului este de 2.096.732,65 lei (aproximativ 474.320,24 euro) iar 

valoarea finanţării nerambursabile este de 2.042.691,46 lei (aproximativ 462.095,11 euro). 
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Semnatarii contractului de finanțare 

au fost domnii Nicolae ROBU – 

Primar al Municipiului Timișoara şi 

Sorin MAXIM – Directorul general al 

Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest, Organism 

Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional în Regiunea 

Vest.  

 

Ca urmare a semnării contractului de 

finanţare în presă au apărut 37 

articole de presă. 

 

3.8. Seminarii cu beneficiarii Regio - POR şi POSCCE 

 

Reprezentanţii ADR Vest au o relaţie de strânsă colaborare cu beneficiarii de finanţare 

nerambursabilă prin Regio - Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” din Regiunea Vest. Comunicarea Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă prin Regio - Programul 

Operaţional Regional şi Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

se realizează prin interacțiuni directe, întâlniri, precum și prin intermediul seminariilor de 

informare. 
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Astfel, în perioada ianuarie - iunie 2015 au avut loc 3 seminarii cu beneficiarii de finanţare 

nerambursabilă, după cum urmează: 

 

Regio-POR POSCCE 

 

 Seminarul din data de 29 ianuarie 2015 la 
care au participat 11 beneficiari 

 

 Seminarul din data de 16 aprilie 2015 la care 
au participat 6 beneficiari 

 
 

 Seminarul din data de 21 aprilie 2015 la 
care au participat 16 beneficiari 
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IV. Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 
 

 

4.1. Caracteristici POR 2014 - 2020 

 

Procesul de programare aferent ciclului 2014 - 2020 se caracterizează prin: 

 

 Concentrarea tematică asupra obiectivelor Strategiei Europa 20201 pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și incluzivă; 

 Posibilitatea de a putea elabora programe multi-fond în cazul implementării 

instrumentelor structurale; 

 Oportunități extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 Un accent crescut pe performanță și monitorizarea rezultatelor; 

 Simplificarea procesului de implementare și un mai bun management al fondurilor;  

 Orientare clară către rezultate – condiţionalităţi macro-economice şi ex-ante, cadru de 

performanţă (indicatori de rezultate clari și măsurabili) şi rezervă de performanţă (5% 

din alocările naţionale); 

 Măsuri integrate: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, investiţii 

teritoriale integrate, operaţiuni integrate, planuri de acţiune comune; 

 Dezvoltarea urbană va fi finanțată prin strategii care stabilesc acţiuni integrate.  

 

 

4.2. Acordul de Parteneriat  

 

Acordul de Parteneriat a fost trimis oficial de România la data de 31 martie 2014 și a fost 

aprobat de Comisia Europeană la data de 7 august 2014.  

 

                                                           
1
 Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. Într-o lume aflată în 

permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei 

priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a 

forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. 
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Prioritățile României pentru 2014 - 2020 prezentate în cadrul ultimei variante oficiale a 

Acordului de Parteneriat sunt: 
 

a) Îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și 

politici mai bune privind incluziunea socială și educația; 

b) Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere şi locuri de muncă; 

c) Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale; 

d) Optimizarea utilizării şi protejării resurselor și activelor naturale; 

e) Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar.  

 
 

4.3. Programele operaționale 2014 - 2020 

 

Alocarea netă (fără rezerva de performanță și facilitatea Conectarea Europei) disponibilă 

pentru România este de aproximativ 30 miliarde euro. Aceasta cuprinde alocările din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul 

European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri 

Marine. Acestei sume i se adaugă o alocare de aproximativ 10 miliarde euro din Fondul 

European de Garantare Agricolă.  

 

În viitoarea perioadă de programare vor fi utilizate următoarele programe operaționale: 
 

PROGRAM OPERAȚIONAL 
ALOCARE 

(miliarde Euro)* 

STADIUL 

 

Infrastructură Mare 11,89 
Trimis la Comisia 

Europeană (CE) 

Capital Uman 5,06 Aprobat 

Capacitate Administrativă 0,66 Aprobat 

Competitivitate 1,58 Aprobat 

Asistență Tehnică 0,25 Aprobat 

Regional 8,25 Aprobat 

PNDR 9,5 Aprobat 

*inclusiv rezerva de performanță (6%) și cofinanțarea națională 
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4.4. Programul Operațional Regional 2014 - 2020 

 

La data de 23 iunie 2015, Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 a fost aprobat de 

Comisia Europeană.   

 

OBIECTIV GENERAL: 

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. 

 

ALOCARE FINANCIARĂ: 

 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanță) sprijinul 

UE, respectiv 1,55 miliarde euro contribuția națională 

 9 din cele 11 obiective tematice 

 58% din resursele sunt destinate obiectivelor tematice 1 (cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare), 3 (întreprinderi mici şi mijlocii) și 4 (economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon). 

 bugetul este împărțit în 3 categorii: 

 gestionat la nivel central – 1.569,1 milioane euro - 20,45%; 

 alocat pentru 7 regiuni – 5.454,9 milioane euro  - 74,11%; 

 alocat direct regiunii București-Ilfov – 5,44%. 

 

 

AXELE PRIORITARE: 

1. Promovarea transferului tehnologic - 2,62% 

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii - 11,12% 

3. Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice – 29,90% 

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 17,59% 

5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – 5,89% 

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală - 13,54% 

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului - 1,51% 

8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale – 6,35%  

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban – 1,43% 
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10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – 4,43% 

11. Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România – 3,97% 

12. Asistenţă tehnică – 1,65% 

 

În varianta oficială transmisă serviciilor comunitare spre analiză și aprobare, POR propune spre 

finanțare în perioada de programare 2014 – 2020, următoarele tipuri de investiții: 

 

Axa 1 - Transfer tehnologic 

Activitățile avute în vedere:  

 crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer 

tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente. 

 

Axa 2 - Dezvoltarea competitivității IMM-urilor 

Activitățile avute în vedere:  

 construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv 

dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi 

tehnologii 

 crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, 

inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente 

 

Axa 3 - Eficiența energetică în clădiri publice 

Activitățile avute în vedere:  

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

 sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale și iluminat public 

 promovarea transportului public urban și a regenerării urbane și revitalizării orașelor 

micii și mijlocii  

Axa 4 - Dezvoltare urbană 

Activitățile avute în vedere:  

 promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană 

 creșterea calității vieții în zonele urbane 

 sprijinirea comunităților defavorizate 

 creșterea gradului de participare în sistemul educațional  

Beneficiari: autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) 

din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz) 
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Axa 5 - Patrimoniul cultural 
Activitățile avute în vedere:  

 restaurarea, protecția și conservare a patrimoniului cultural (UNESCO, național, local 

din mediu urban). 

 creșterea calității vieții în zonele urbane (pentru celelalte oraşe decât reşedințele de 

județ) 

 

Axa 6 - Infrastructura de transport rutier 

Activitățile avute în vedere:  

 reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, 

directă sau indirectă cu rețeaua TEN T  

 construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum 

judeţean aflate pe traseul drumului județean respectiv 

 

Axa 7 - Valorificarea potențialului turistic 

Activitățile avute în vedere se referă la:  

 dezvoltarea infrastructurii de agrement, a turismului montan, balnear, etc. 

 

Axa 8 - Infrastructura sanitară și socială 

Activitățile avute în vedere: 

 construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii medicale, inclusiv 

dotarea cu echipamente  

 reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu 

echipamente 

 

Axa 9 - Comunități marginalizate  

Activitățile avute în vedere acțiuni integrate (CLLD) prin: 

 Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale 

 Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale 

 Stimularea ocupării - activităţi de  economie socială  

 Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate  

 

Axa 10 - Infrastructură educațională 

Activitățile avute în vedere: 

 construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale  

antepreșcolare (creșe),  preșcolare (grădinițe) și a celei pentru învățământul general 

obligatoriu (școli I- VIII) 
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 reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale,  liceelor,  

infrastructurii educaţionale universitare 

 

Axa 11 - Cadastru 

Activitățile avute în vedere au în vedere elaborarea unui proiect major care va fi 

implementat în trei faze: 

 Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale 

României; 

 Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 

 Management, Strategie și Tactici. 
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VI. Polul de Creştere Timişoara 
 

 

6.1. Stadiul proiectelor incluse în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 

Timişoara 

 

Lista proiectelor prioritare în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara, 

aprobată prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor 

Structurale nr. 26/02.08.2012 prezintă următoarele aspecte: 

 cuprinde 64 de proiecte dintre care 7 proiecte în rezervă 

 34 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio - POR Axa 1  

 30 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare alte programe de finanţare 

europeană  

 valoarea proiectelor prioritare este de 2.151.005.380,43 lei 

 valoarea totală a proiectelor aflate în rezervă este de 420.778.388,96 lei 

 valoarea totală a proiectelor Regio - POR Axa 1 este de 573.554.463,28 lei 

 valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate pentru proiecte 

prioritare POR axa 1 este de 410.254.122,86 lei.   
 

Alocarea financiară pentru Polul de Creștere Timișoara din POR Axa 1 este de 313.222.315 lei2. 

Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile a proiectelor depuse la ADR Vest pentru 

Polul de Creștere Timișoara este de 339.747.491,39 lei (echivalent a cca. 108,47% din alocarea 

financiară totală). Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile a proiectelor 

contractate este de 319.608.927,83 lei (echivalent a 102,04% din alocarea financiară totală). 

 

Situaţia celor 34 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio – POR Axa 1 este 

prezentată mai jos: 

 

 

 

                                                           
2 Curs InforEuro mai 2015: 1 euro= 4,4435 RON 
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Proiecte  

finalizate 

 

Finalizat 

tehnic 

(urmează 

cererea de 

rambursar

e finală) 

Proiecte 

în 

impleme

ntare 

 

Evaluare 

tehnico-

financiară 

finalizată 

Proiecte în 

lista de 

rezervă 

Retras de 

beneficiar 

Reziliate 

9 4 10 2 6 1 2 

 

La sfârşitul lunii iunie 2015 situaţia proiectelor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al 

Polului de creştere Timişoara se prezenta astfel: 

 

Proiecte contractate 

 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect individual 

Valoare totală 

proiect (lei) 

Valoare 

nerambursabil

ă solicitată (lei) 

Data semnării 

contractului 

1 

Reabilitare Strada Iancu 
Văcărescu – tronsonul cuprins 

între b-dul Regele Carol I și b-dul 
16 Decembrie 1989 

5.963.431,82 3.625.574,58 

Data semnării 
contractului 
07.05.2011 
FINALIZAT 

2 Modernizarea Parcului Rozelor 5.634.1231,55 4.455.036,98 

Data semnării 
contractului 
07.05.2011 
FINALIZAT 

3 
Sistem de informare și 

comunicare facil pentru cetățeni 
- panouri informative 

4.522.865 3.559.294,08 

Data semnării 
contractului 
28.07.2011 
FINALIZAT 

4 
Infrastructură Regională de 
afaceri și inovare în sectorul 

IT&C 
19.159.203,27 7.217.067,83 

Data semnării 
contractului 
28.07.2011– 

FINALIZAT 
TEHNIC 

5 
Modernizarea str. Cloșca – 

extindere la 4 benzi, sector Bld. 
Cetății – str. Ovidiu Balea 

14.039.993,22 10.867.480,19 

Data semnării 
contractului 
26.08.2011 
FINALIZAT 

6 
Structuri  locale pentru 

sprijinirea afacerilor în Comuna 
Dumbrăvița - Incubator de 

4.840.672,15 1.776.273,92 
Data semnării 
contractului 
14.12.2011 
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afaceri FINALIZAT 

7 
Reabilitarea spațiilor publice din 

centrul istoric al Municipiului 
Timișoara 

65.588.177,7 51.241.919,9 
Data semnării 
contractului 
29.12.2011 

8 
Amenajare complex rutier 

Michelangelo 
69.022.742,72 54.537.145,69 

Data semnării 
contractului 
29.12.2011 
FINALIZAT 

TEHNIC 

9 

Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea infrastructurii 

Serviciului pentru Protecția 
Copilului și Familiei Timișoara 

1.545.365,44 986.304,14 

Data semnării 
contractului    
11.05.2012 
FINALIZAT  

10 
Reabilitarea Centrului de zi 

pentru copii cu dizabilități Podul 
Lung Timișoara 

5.162.561,08 4.048.887,20 

Data semnării 
contractului 
29.05.2012– 

FINALIZAT  

11 
Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 

Canalului Bega 
49.207.387,67 34.111.204,87 

Data semnării 
contractului      
29.06.2012 

12 
Centru regional de competenţe 

şi dezvoltare a furnizorilor în 
sectorul automotive 

12.625.307,35 4.906.255,42 
Data semnării 
contractului      
22.08.2012 

13 
Modernizarea staţiilor de 

transport public intermodal la 
nivelul PCT 

7.489.225,7 5.540.358,66 

Data semnării 
contractului       
29.01.2013 – 

FINALIZAT 
TEHNIC 

14 

Reabilitare str. Văcărescu 
- pe tronsonul cuprins între b-dul 

Regele Carol şi Spl. T. 
Vladimirescu 

8.281.564,16 6.559.517,46 

Data semnării 
contractului       
29.01.2013– 

FINALIZAT 

15 

Reabilitare linii tramvai şi 
modernizare trame stradale pe  

str. Ştefan cel Mare din 
municipiul Timişoara 

24.695.616,45 
24.170.299,02 

 

Data semnării 
contractului       
29.01.2013 -

FINALIZAT 
TEHNIC 

16 
Trafic management şi 
supraveghere video 

    43.762.356,75 
42.850.510,57 

 

Data semnării 
contractului       
29.01.2013 
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17 

Extindere reţea troleibuz 
Dumbrăviţa (Accesibilizarea 

zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – 

Dumbrăviţa) 

17.228.694,14 16.878.490,23 
Data semnării 
contractului       
29.01.2013 

18 

Sistem de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în 
municipiul Timişoara 

3.999.719,84 3.115.650,21 
Data semnării 
contractului       
15.02.2013 

19 
Reabilitare clădire persoane în 

dificultate 
2.995.213,20 

2.932.635,49 

 

Data semnării 
contractului       
15.02.2013 
FINALIZAT 

20 
Centru de zi pentru îngrijirea 

copiilor în comuna Dumbrăviţa 
7.898.468,40 6.895.269,04 

Data semnării 
contractului       
15.02.2013 

21 

Reabilitarea/modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Cantinei 

de Ajutor Social pentru 
dezvoltarea unui Centru Social 

de Urgenta pentru Persoane fără 
adăpost, situat în Timişoara, str. 

Telegrafului nr.8 

3.994.333,55 3.163.314,75 
Data semnării 
contractului       
01.04.2013 

22 
Extindere rețea troleibuz 

Ghiroda 
24.625.899,01 24.127.746,14 

Data semnării 
contractului 
24.12.2013 

23 Modernizarea Parcului Justiţiei 2.096.732,65 2.042.691,46 
Data semnării 
contractului 
29.04.2015 

 

 

              

Complex rutier Michelangelo Centru de afaceri IT&C Centru de zi Podul Lung 
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Str. Ștefan cel Mare Centru istoric Cetate Str. Iancu Văcărescu 

 

         

Centru persoane in dificultate Incubator Dumbrăvița Maluri Canal Bega 

 

 

6.2. Finanţarea activităţilor biroului pol de creştere 

 

În condiţiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, a fost elaborată şi depusă 

o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007 - 2013 

pentru acoperirea cheltuielilor cu finanţarea activităţii acestuia, în condiţiile în care Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică are drept obiectiv asigurarea unui proces de implementare a 

instrumentelor structurale în România. 

 

Proiectul este depus în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1, încadrându-se în activitatea 

eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. Proiectul are ca scop 
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coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de 

creştere Timişoara prin sprijinirea activităţii coordonatorului de pol (care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul ADR Vest) şi a personalului de sprijin al acestuia.  

 

Proiectul a fost depus în luna ianuarie 2010, iar contractul de finanţare între Ministerul 

Economiei şi Finanţelor, actualul Minister al Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică şi ADR Vest, în calitate de beneficiar 

a fost semnat la 18 martie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 1.877.995,77 lei, dintre 

care 1.782.669,23 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile a proiectului. Până la 

sfârşitul lunii iunie 2015 au fost depuse și aprobate 20 cereri de rambursare. Cererea de 

rambursare nr. 21 este în verificare la AM POAT. 
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VII. Implementarea Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice 

 – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient” și Axa 

Prioritară 3  „Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi 

public” - 

 

Prin Hotărârea de Guvern numărul 64 din 27 februarie 2013 pentru modificarea art. 23 din 

Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 

Instrumentelor Structurale, s-a stabilit că Agențiile pentru Dezvoltare Regională preiau rolul de 

Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității 

Economice”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”. 

 

Astfel, începând cu data de 11 martie 2013, în baza Acordului-Cadru de delegare de atribuții 

semnat cu  Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POSCCE), Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Vest devine Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” - Axa Prioritară 1 “Un sistem de 

producție inovativ și eco-eficient” – la nivelul Regiunii Vest având următoarele domenii de 

intervenție și operațiuni:  

 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru 

competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM  

 

 intangibile -  

 

 

 

-how. 
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serviciilor;  

  

 

 

 

i, website-uri, acces la rețele de afaceri);  

  

 

În lunile februarie, martie si mai 2015, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a preluat un 

număr de 12 cereri de finanţare, aferente Operațiunii 1.1.1. „Sprijin financiar acordat pentru 

investiții în întreprinderi” – apel 2014. 

 

Operațiunea 1.1.1. „Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi” – apel 2014 

 Sprijinirea întreprinderilor în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor; 

 Realizarea de investiţii moderne şi, implicit, creşterea productivităţii întreprinderilor; 

 Sprijinirea întreprinderilor prin introducerea de produse şi tehnologii noi si pentru 

extinderea producţiei existente; 

 Sprijinirea întreprinderilor româneşti să devină mai competitive pe piața 

internaţională; 

 Creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie. 

 

 

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului 

 

Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor 

 -

-
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ADR Vest a preluat în data de 17 aprilie 2014 şi Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi 

Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public, Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la 

broadband şi la serviciile conexe  

 

Obiectivele specifice ale Axei Prioritare 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru 

sectorul privat şi public sunt: 

  

 

 

 

 

Stadiul proiectelor preluate de ADR Vest 

 

Proiecte evaluate de către ADR Vest 

 

ADR Vest a evaluat un număr total de 364 proiecte în valoare totală de 66,13 milioane euro și 

sumă nerambursabilă de  42,42 milioane euro distribuite astfel: 

 

Domeniul major de intervenţie 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe 

piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, Operaţiunea: 1.1.1. - Sprijin pentru 

consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, 

Schema de finanţare: A1 Sprijin financiar pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 

productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii - Sprijin financiar în 

valoarea de până la 1.065.000 lei, pentru investiţii în   întreprinderile mici  şi mijlocii, Apelul 4 

– 2012: 

 212 proiecte: 60,85 milioane euro valoare totală 

                                       39,19 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate 

* Cele 212 proiecte au fost depuse de beneficiari din alte regiuni de dezvoltare decât 

Regiunea Vest.  

 

Domeniul major de intervenție 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operațiunea 

b) Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii Schema de finanțare - 

Sprijin pentru consultanță acordat IMM, Apel 2 – 2012: 

 85 proiecte: 3,88 milioane euro valoare totală 

                                    2,20 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate 
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* Cele 85 proiecte au fost depuse de beneficiari din alte regiuni de dezvoltare decât 

Regiunea Vest.  

 

Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public, 

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe: 

 67 proiecte: 1,40 milioane euro valoare totală 

                       1,03 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate. 

 

 

Proiecte depuse de solicitanții de finanțare din Regiunea Vest, evaluate de alte 

Regiuni și contractate de către ADR Vest 

 

În cadrul Operațiunii 1.1.1. A2. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 

productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mici (până la 1.065.000 lei), 

solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 119 proiecte, având o valoare a finanțării 

nerambursabile solicitate de 20,31 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate la celelalte 

7 Agenții pentru Dezvoltare Regională din țară și de către AMPOSCCE, iar proiectele selectate 

spre finanțare urmează să fie contractate și implementate de către ADR Vest. În prezent stadiul 

acestora este: 

 68 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 12,42 milioane euro, au 
fost contractate 

 17 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 2,31 milioane euro, au fost 
retrase de către solicitanți 

 34 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 5,58 milioane euro, au fost 
respinse în procesul de evaluare.  

 

În cadrul Operațiunii 1.1.1. A1. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 

productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 

lei), ADR Vest a preluat un număr de 27 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile 

solicitate de 29,97 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE, iar 

proiectele selectate spre finanțare au fost contractate și urmează să fie implementate de către 

ADR Vest. În prezent stadiul acestora este: 

 23 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 25,60 milioane euro, au 

fost contractate 

 3 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 3,45 milioane euro, au fost 

retrase de către solicitanți 
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 1 proiect, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,92 milioane euro, a fost 

respins. 

 

În cadrul Operațiunii 1.1.1. - Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi, ADR 

Vest a preluat un număr de 12 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate 

de  5,33 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE, iar proiectele 

selectate spre finanțare au fost contractate și urmează să fie implementate de către ADR Vest. 

În prezent stadiul acestora este: 

 9 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 4,20 milioane euro, au fost 

contractate 

 3 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1,13 milioane euro, sunt în 

etapa de contractare. 

 

În cadrul - , 

solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 2 proiecte. Aceste proiecte au fost evaluate 

la AMPOSCCE, iar proiectul selectat spre finanțare a fost contractat și urmează să fie 

implementat de către ADR Vest. În prezent stadiul acestuia este: 

 1 proiect, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,007 milioane euro, a fost 

contractat. 

 

În cadrul Operațiunii 1.3.2 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operațiunea b) Sprijin 

pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii Schema de finanțare - Sprijin 

pentru consultanță acordat IMM, Apel 2 – 2012, solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au 

depus 33 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 0,84 milioane 

euro. ADR Vest a preluat un număr de 29 proiecte, având o valoare a finanțării 

nerambursabile solicitate de 0,74 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către 

AMPOSCCE, iar proiectele selectate spre finanțare au fost contractate și urmează să fie 

implementate de către ADR Vest. În prezent stadiul acestora este: 

 26 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,63 milioane euro, au fost 

contractate 

 3 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,11 milioane euro, au fost 

respinse în etapa precontractuală. 

 4 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,10 milioane euro, sunt 

acceptate, și se găsesc pe lista de rezervă.  

 

În cadrul Axei Prioritare 3 - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi 

public, Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe, solicitanții 
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de finanțare din Regiunea Vest au depus 77 proiecte, având o valoare a finanțării 

nerambursabile solicitate de 1,14 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către 

AMPOSCCE și de către ADR Vest, iar proiectele selectate spre finanțare au fost contractate și 

urmează să fie implementate de către ADR Vest. În prezent stadiul acestora este: 

 33 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,46 milioane euro, au fost 

contractate 

 22 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de  0,35 milioane euro, au fost 

respinse 

 22 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,33 milioane euro, au fost 

retrase de către solicitanți. 

 

 

Proiecte în implementare/ finalizate/ reziliate 

 

Până în acest moment ADR Vest a preluat/ contractat 301 proiecte ale beneficiarilor din 

Regiunea Vest, aflate în diferite stadii: finalizate, în implementare sau reziliate. Valoarea  totală 

a acestora este de 126,42 milioane euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 

64,41 milioane euro. 

 

Stadiul în care se află aceste proiecte este următorul: 

 Proiecte aflate în implementare: 25 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,32 
milioane euro 

 Proiecte finalizate: 227 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,58 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 49 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 15,51 milioane euro. 

În funcție de operațiune, situația centralizatoare a acestora este următoarea: 

  

Operațiunea 1.1.1. A1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 

investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mici (până la 1.065.000 lei)  

 Proiecte în implementare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,57 milioane 
euro 

 Proiecte finalizate: 94 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,85 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,05 milioane euro. 
 

Operațiunea 1.1.1.  A2. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 

investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei)  
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 Proiecte în implementare: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,54 milioane 
euro 

 Proiecte finalizate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,79  milioane euro 

 Proiecte reziliate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,13 milioane euro. 
 

Operaţiune 1.1.1. Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi – apel 2014 

 Proiecte în implementare: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,20 milioane 

euro. 

 

Operaţiune 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale  

 Proiecte în implementare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 7 mii euro 

 Proiecte finalizate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,13 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,13 milioane euro. 

 

Operaţiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare 

 Proiecte finalizate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,05 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,05 milioane euro. 

 

Operaţiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor 

 Proiecte finalizate: 22 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,53 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,13 milioane euro. 

 

Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public, 

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe  

 Proiecte finalizate: 81 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,20 milioane euro 

 Proiecte reziliate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,02 milioane euro. 

 

* Valorile proiectelor au fost calculate la cursul 1 euro = 4,4125  lei 
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VIII.  Politici regionale şi amenajarea teritoriului 
 

 

8.1. Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2014 - 2020  

(PDR 2014 - 2020) 

 

În decursul anului 2014 s-a lucrat la elaborarea şi validarea Planului de Dezvoltare Regională al 

Regiunii Vest pentru perioada de programare 2014 - 2020.   
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La nivelul Regiunii Vest, procesul de planificare este complex şi de lungă durată, astfel că au 

fost parcurse mai multe etape: 

 

 2012 – 2013: realizarea unor studii suport finanţate prin Programul Operaţional de 

Asistenţă Tehnică (Studiu de potențial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor 

Timișoara și Arad; Creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calității 

vieții locuitorilor din Regiunea Vest; Servicii pentru creșterea competitivității în 

Regiunea Vest), cât şi realizarea analizei socio-economice, a capitolului de SWOT, 

strategia de dezvoltare regională. Un punct important în această perioadă au fost 

întâlnirile regionale de informare, consultare şi validare a documentelor prezentate de 

către ADR Vest. 

 

 În perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014 a avut loc evaluarea ex-ante a Planului 

pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în cadrul unui contract de asistență tehnică 

al Ministerului Fondurilor Europene. Documentele transmise din partea Firmei de 

Consultanţă Ernest&Young au conţinut recomandări pentru îmbunătăţirea capitolelor 

aferente analizei socio-economice şi SWOT. În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii 

acestei firme de consultanţă au fost transmise răspunsuri şi observaţii. 

 

 
 

 

 În luna februarie 2014, în cadrul Comitetului Regional pentru elaborarea PDR, au avut 

loc întâlniri judeţene cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene, ai 

prefecturii, ai instituţiilor publice deconcentrate, ai mediului universitar, ai mediului 
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privat. Obiectivul principal al acestor întâlniri a fost prezentarea şi discutarea 

următoarelor aspecte: variantele draft ale Strategiei pentru dezvoltare regională, 

Acordului de Parteneriat, Programului Operaţional Regional 2014-2020, precum şi 

iniţierea demersurilor de creare a unui portofoliu de proiecte la nivel regional.  

 

 În perioada martie – mai 2014 a avut loc o colectare de idei de finanţare pentru 

perioada 2014 - 2020.  În acest context, au fost trimise fişe de proiecte la toate 

localităţile din mediul urban din regiune. Până la acest moment au fost primite la ADR 

Vest 536 de fişe de proiecte. Aceste proiecte au fost inventariate într-o bază de date. De 

asemenea, s-a realizat un set de hărţi cartografice care să includă aceste proiecte pe 20 

de domenii şi anume: administraţie şi justiţie, agricultură/dezvoltare rurală, baze 

sportive, asistenţă tehnică, business, cercetare, cultură, deşeuri, dezvoltare urbană, 

educaţie, eficienţă energetică, energie, infrastructura de mediu, infrastructura de 

transport, resurse umane, sănătate, situaţii de urgenţă, social, TIC, transport public 

urban şi turism.  
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 În perioada iulie – decembrie 2014 au avut loc o serie de întâlniri județene pentru 

discutarea strategiei de dezvoltare regională, în special aspecte care vizează corelarea 

cu prioritățile și nevoile identificate la nivel județean și local.  

 

Analiza socio-economică, analiza SWOT și strategia de dezvoltare sunt disponibile pentru 

consultare pe site-urile www.adrvest.ro și www.strategvest.ro.   

 

 

8.2. Portofoliul de hărţi regionale  

 

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 (Geographical Information Systems sau Sisteme Informatice Geografice).  
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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. 

 

Hărţile digitale produse în cadrul suitei de programe ArcGIS, în calitate de produs final al 

analizelor spaţiale, au servit pentru localizarea proiectelor 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. 

 

 

8.3. Strategia de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Vest 

 

În data de 13 februarie 2014 la sediul ADR Vest, a avut loc o întâlnire de lucru alături de domnii 

Crister Mattsson și Marco Forzati, în calitate de experţi din partea Institutului de cercetare în 

electronică, optică şi TIC ACREO Suedia.  

 

Aceasta a constituit prima vizită în Regiunea Vest, scopul acesteia fiind de a oferi suport în 

implementarea Agendei digitale la nivelul regiunii prin instrumente specifice de policy making. 

Acest demers este complementar iniţiativelor Comisiei Europene în politicile privind 

Specializarea Inteligentă şi Broadband, Regiunea Vest fiind una din regiunile care realizează în 

prezent o strategie regională de inovare şi care gestionează un cluster Regional în domeniul ICT. 

Experţii au venit în contextul unui parteneriat cu Platforma S3 

(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home) unde şi Regiunea Vest este membră. 

 

Strategia de specializare inteligentă în Regiunea Vest este:  

 imagine de ansamblu a sistemului economic regional; 

 analiză a capacității întreprinderilor de a adopta noi tehnologii;  

 un diagnostic al nișelor de specializare inteligentă din sectoarele ţintă;  

 un instrument care propune politici și intervenții publice. 

 

În luna noiembrie 2014 cu ocazia Târgului regional de inovare a fost prezentată strategia de 

specializare inteligentă a Regiunii Vest. Astfel, obiectivul general identificat este: 
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Prin investițiile în CDI, Regiunea Vest va deveni:  

 mai productivă – bazată pe eficiența forței de muncă și cu un nivel ridicat de inovare;  

 mai dinamică – cu investiții noi atrase și competențe capitalizaze; 

 în permanență conectată la nou – urmărind creșterea valorii adăugate pe produs și 
proces. 
 

  

 

Regiunea Vest realizează în prezent Strategia Regională de Specializare Inteligentă plecând de 

la inventarierea a șase sectoare cu potenţial în economia regională: IT, Automotive, Textile, 

Agro-food, Turism, Constructii şi Eficienţă energetică. Din toate acestea, primele patru 

menţionate au potenţial evident de specializare care poate fi exploatat în vederea câştigării 

competitivităţii în contextul unei economii globale interconectate.  

De asemenea, în cadrul strategiei au fost propuse o serie de priorități orizontale care 

urmăresc intervenții asupra principalilor actori ai procesului CDI: oferta de CDI, cererea de 

CDI, intermediarii de CDI și finanțatorii de CDI.  

 

Începând cu luna iunie 2015 documentul este supus procesului de consultare publică 

pe site-ul www.adrvest.ro,  secțiunea Planificare 2014-2020. 

 

 

8.4. Participare la Reţeaua EEN 

 

Începând cu 1 ianuarie 2015 ADR Vest ca lider de proiect al Consorţiului RO-Boost SMES, 

implementează în calitate de „hosting organisation” serviciile Comisiei Europene destinate 

IMM-urilor.   

 

Consorţiul organizat de ADR Vest, are ca membrii pe ADR Sud Vest, Tehimpuls, Universitatea 

Craiova şi Centrul de Dezvoltare Arad, participând alături de celelalte macro-regiuni din 

România şi UE în cadrul unei reţele vaste care cuprinde 600 de organizaţii membre în Europa, 

cât şi în Asia, Japonia şi America de Sud. 

 

S-au demarat activităţi specifice de organizare a activităţii consorţiului alături de ceilalţi 

parteneri cât şi primele activităţi specifice în cadrul ADR Vest: 
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 4 februarie - Prima Întâlnire de Coordonare a Consorţiului RO-Boost SMEs - 

"Project Management Unit”  din cadrul Reţelei European Enterprise Network şi 

conferinţa de presă; 

 5 februarie - Conferinţă de promovare a Consorţiului RO Boost SMEs din cadrul 

Reţelei European Enterprise Network; 

 21-22 aprilie – desfăşurarea Newcomers Training la Timişoara cu participarea  a 

50 de persoane din 7 ţări ale UE, partenere în Reţeaua EEN; 

 23 aprilie – a doua întâlnire de Coordonare a Consortiului RO-Boost SMEs - 

"Project Management Unit”; 

 26 mai – prima întâlnire a Unităţii de Management al calităţii desfăşurată la 

Timişoara cu participarea partenerilor Consorţiului; 

 26 mai – training pentru partenerii Consorţiului în ceea ce priveşte utilizarea 

platformei MERLIN; 

 prima misiune a sectorului TIC în Irlanda; 

 Sprijin oferit reţelei EEN, în vederea identificării de posibili parteneri de afaceri în 

România 

 Elaborarea procedurilor interne ale consorţiului; 

 Desfăşurarea unor interviuri la firme cu potenţial de internaţionalizare în 

vederea completării profilurilor şi completării expresiilor de interes. 

 

S-a primit evaluarea pe Programul Horizon 2020 pe componenta destinată IMM-ur şi s-au trimis 

clarificările alături de modificarile privind indicatorii asumaţi.    

 

Consorţiul îşi propune prin competenţele specifice să impulsioneze mediul de afaceri regional 

(IMM-urile), prin oferirea de servicii cu valoare adăugată în direcţia informării, 

internaţionalizării şi inovării. 

 

 

8.5. Participare grupuri de lucru JWG RO-HU 2014 - 2020 

 

În această perioadă, ADR Vest s-a implicat în Grupul Comun de Lucru în vederea elaborării 

programului RO-HU 2014 - 2020, având calitate de observator. 

 

În perioada 21 - 22 aprilie 2015, a avut loc la Arad a 11- a şedinţă a Grupului Comun de Lucru, 

România-Ungaria în vederea adoptării şi clarificării următoarelor aspecte strategice: 
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 Prezentarea şi adoptarea Programului  RO-HU 2014-2020, indicatorii şi 

metodologia; 

 Prezentarea şi adoptarea evaluării  Ex-ante; 

 Prezentarea şi adoptarea evaluării  SEA (Strategic Environmental Assessment); 

 Stabilirea modului de submitere a Programului  RO-HU către Comisia Europeană.  

 

Obiectivele tematice (OT) prioritare în ceea ce priveşte acordarea finanţărilor din program, 

sunt: 

 Promovarea de investiții pentru a aborda riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața 

dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor; 

 Investiții în sectorul de apă pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii 

și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre;  

 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; 

 Stimularea mobilității regionale prin conectarea legăturilor rutiere secundare și terțiare 

la infrastructura TEN-T; 

 Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv zgomot redus), 

și emisii reduse de carbon, inclusiv căile navigabile interioare și transportul maritim, 

porturile, link-uri multimodale și infrastructurii aeroportuare, în vederea promovării 

mobilității regionale și locale durabile; 

 Sprijinirea creșterii ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca 

parte a unei strategii teritoriale pentru domenii specifice, inclusiv prin reconversia 

regiunilor industriale în declin, dezvoltarea accesibilităţii, dezvoltarea resurselor 

naturale și culturale specifice; 

 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, 

promovarea incluziunii sociale prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și recreative și tranziția de la serviociile instituționalizate la servicii 

comunitare; 

 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și eficientizarea 

administraţiei publice. 

 

În luna mai 2015, Programul Interreg VA Romania - Ungaria a fost aprobat de grupul comun 

de lucru pentru planificare și programare, fiind înaintat Comisiei Europene spre aprobare.  

Versiunea în limba română aprobată de Guvern este disponibilă la:  

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369.  
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8.6. Participare grupuri de lucru JWG RO-SE 2014 - 2020 

 

În această perioadă, ADR Vest s-a implicat activ în Grupul Comun de Lucru în vederea elaborării 

programului RO-SE 2014 - 2020, având calitate de membru. 

 

În prima jumătate a anului 2014 a fost elaborat documentul, împreună cu toate analizele 

preliminare acestuia. La data de 20 septembrie 2014, Programul de Cooperare Transfrontalieră 

IPA România - Serbia a fost trimis spre aprobare la Comisia Europeană.  

 

În luna februarie 2015 au fost primite observații pe marginea documentului din partea Comisiei 

Europene. Acestea au fost asumate de partea română în calitate de Autoritate de Management 

și au fost integrate într-un nou document de programare, trimis spre aprobare Comisiei 

Europene în luna martie 2015.    

 

În luna iunie 2015 a fost lansat spre consultare publică varianta draft a Ghidului solicitantului, 

împreună cu anexele aferente. Documentul este disponibil la: 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-8134. 

 

  

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-8134


    
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

 

 

IX. Proiecte şi Internaţionalizare 
 

 

9.1. Proiectul NEWS - Development of a Next generation European Inland Waterway 

Ship and logistics system   NEWS - Programul Cadru 7  

 

Proiectul „Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics 

system” (NEWS) a fost aprobat spre finanţare în luna februarie 2013 în cadrul Programului 

Cadru 7  Transport de suprafaţă durabil, Apelul de proiecte SST.2012.2.2-1.  Flote inovatoare 

pentru lanţuri logistice eficiente - Proiecte de colaborare – proiecte de cercetare de scară mică 

şi medie.  

 

Consorţiul acestui proiect este compus din Universitatea Tehnică din Austria (Austria) – 

Coordonator de Proiect, Ziviltechniker DI Anzböck (Austria), Kuehne+Nagel (Austria), Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Vest (România), Lindenau Maritime Engineering and Projecting 

(Germania), Universitatea Duisburg-Essen (Germania), Universitatea Dortmund (Germania), 

Universitatea Novi Sad (Serbia), Intermodal Concepts & Management (Elveţia), 

Projektkompetenz.eu (Austria).  

 

Proiectul NEWS va fi sprijinit de următoarele organizații, în calitate de Parteneri Asociaţi:  

 Portul din Viena 

 Portul de la Novi Sad 

 Portul Enns 

 Portul de la Moldova Nouă 

 SENATOR INTERNATIONAL 

 DHL Global Forwarding GmbH 

 INE (Inland Navigation Europe). 

 

În cadrul proiectului va fi creat şi un Consiliu Consultativ alcătuit din:  

 Dr. Erhard BUSEK, fost Vice-cancelar al Austriei şi Președinte al Institutului pentru 

Regiunea Dunării (IDM) 

 Otto SCHWETZ, Președinte al PIANC Austria, Președinte pentru Coridorul VII (Strategia 

Dunării) 
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 Dr. István VALKÁR, Director General al Comisiei pentru Dunăre  

 Anton van MEGEN, Director Asociației Europene a Proprietarilor de Barje şi Servicii 

Nautice (“European United Barge Owners and Nautical Services”) 

 Dr. Andreas TOSTMANN, CEO Volkswagen (VW) Slovacia 

 Dr. Werner KNOLL, Consultant Şef în cadrul Societăţii Germane pentru navigație fluvială 

(“Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft“ - Berlin, Germania). 

 

Obiectivul principal: proiectul NEWS are drept scop modernizarea flotei europene pentru căile 

navigabile interioare şi a sistemelor logistice adiacente. Performanţa economică şi de mediu la 

nivelul căilor navigabile interioare europene va fi astfel îmbunătățită. Principalele rezultate ale 

proiectului NEWS (modelul de carenă optimizată, sistemul de propulsie hibrid, conceptele 

logistice) vor putea fi folosite pentru noi inovaţii în domeniu. Proiectul NEWS va contribui astfel 

la atingerea obiectivelor Strategiei Dunării. 

 

Bugetul proiectului  NEWS este de 2,212,916.00 euro (din care 1,765,038.00 euro finanţare din 

partea Fondului European de Dezvoltare Regională).   

 

Perioada de implementare a acestui proiect este 1 martie 2013 – 31 august 2015. 

 

Activităţile cele mai importante pe care le vizează proiectul NEWS sunt: 

 

1. Dezvoltarea şi validarea unui model nou de navă container (cu dimensiuni standard pentru 

căi navigabile interioare de clasa V) incluzând următoarele inovaţii tehnice: 

 Reproiectarea carenei unei barje container standard pentru creşterea capacităţii de  

transport (+100%) fără a modifica dimensiunile tehnice şi de infrastructură standard 

 Pescaj ajustabil pentru a permite traversarea pe sub poduri mici şi pentru adaptarea 

la variaţiile nivelului apei determinând astfel creşterea numărului de zile de 

navigabilitate (cu 88% - de la 170 de zile la 320 de zile) 

 Un sistem de propulsie hibrid (diesel/ gaz/ gaz natural lichefiat/ energie electrică) 

care va determina o creştere a eficienţei resurselor cu 33% şi reducerea 

considerabilă a emisiilor de gaze de eșapament. 

 

2. Crearea unui concept de sistem logistic integrat particularizat care se va baza pe 

următoarele inovaţii logistice: 

 Sistem logistic şi de alimentare adaptat pentru cerinţele specifice ale pieţei din zona 

bazinelor hidrografice vizate prin proiect 
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 Extinderea reţelei europene de transport de containere pe căi navigabile interioare 

– prin utilizarea noului concept tehnic de navă în reproiectarea şi construcţia de 

nave care navighează pe căi navigabile interioare 

de clasa IV şi III  

 Elaborarea unor noi concepte pentru 

infrastructura portuară 

 Analiza şi evaluarea sistemelor logistice 

intermodale din Regiunea Dunării şi propunerea de 

recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.  

 

Noul model de barjă – container va răspunde nevoilor operatorilor de transport pe căi 

navigabile interioare - optimizare a costurilor, a timpului de transport (şi implicit al nivelului de 

încredere), adaptabilitatea crescută la îngustările şenalului (datorate podurilor mici, secţiunilor 

de mici adâncimi etc.), reducerea amprentei de carbon – şi, astfel, va determina o creştere a  

competitivităţii transportului pe căile navigabile interioare în raport cu transportul rutier şi 

feroviar.  

 

 
Cel mai important rezultat al proiectului, care le integrează pe toate celelalte, va consta într-un 

plan financiar şi de afaceri conceput pentru integrarea pe piaţă a noului model de navă şi a 

conceptelor logistice. 

  

Grupurile ţintă vizate în cadrul proiectului NEWS sunt: 

 întreprinderi mici şi mijlocii de transport de marfă pe căi navigabile interioare  

 autorităţi publice centrale, regionale şi locale  

 actori din industria de logistică. 

 

Activităţile realizate în perioada ianuarie -  iunie 2015  în cadrul proiectului NEWS sunt: 
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 Finalizarea studiului „Concept and Specification of an Inland Waterway Container 

Vessel” în care sunt furnizate datele tehnice ale navei proiectate precum şi condiţii de 

adaptare a acesteia pe fluvii de gradul III și IV. 

 Contactarea unor actori cheie regionali potențiali beneficiari ai dezvoltării serviciilor în 

porturile Moldova Nouă, Regiunea Vest și Ruse în vederea sondării serviciilor existente 

și a planurilor de extinderea și /sau îmbunătățire a lor. 

 Au fost contactate companii din sectorul automotive în calitate de importatori/ 

exportatori de bunuri pretabile pentru transport containerizat.  

 Participarea domnului Cristin Cistelecan la întâlnirea de proiecte din data de 30 ianuarie 

2015 la Institute of Transport Logistics, Dortmund. Activitatea ţintă pentru această 

întâlnire a fost 5.4 Soluţii pentru modificarea infrastructurii şi serviciilor livrate în 

cadrul porturilor dunărene.  

 S-a realizat o analiză privind potenţialul dezvoltării unei platforme intermodale în cadrul 

Portului Moldova Nouă, care să servească transportului de tip containerizat pe Dunăre. 

Analiza pleacă de la potenţialul economic al sectoarelor regionale, posibilităţile de a 

dezvolta infrastructura de acces printr-un drum expres Timişoara – Moldova Nouă în 

contextul autostrăzii cu Serbia şi necesitatea dezvoltării de servicii în cadrul platformei 

care să sprijine activitatea propriu-zisă şi să ofere şansa antreprenoriatului de nişă. 

Iniţiativa este o prioritate pentru ADR Vest, căutându-se finanţări în acest sens. 
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Propunere pentru dezvoltarea portului Moldova Nouă inclusiv conexiunea prin 

drum expres / autostradă și cale ferată 

Ipoteză de lucru 

 

Oraşul Moldova Nouă se află la o distanţă rutieră de 85 km de municipiul Reşiţa, 45 km de 

Oraviţa şi 88 km de oraşul Orşova. Portul dispune, în prezent, de cheuri verticale şi pereate, 

care deservesc traficul industrial şi de pasageri din zonă. În acest sens, portul existent are 

fronturi de operare cu cheuri şi platforme, dispuse pe şase dane astfel: 3 dane cu front total de 

operare de 300 m lungime dotate cu cheiuri verticale şi mărfuri generale; 2 dane cu front total 

de cca. 160 m lungime, dotate cu cheiuri înclinate pereate de operare a traficului de produse 

lemnoase şi alte mărfuri generale; 1 dană de 100 m lungime, dotată cu cheiuri pereate pentru 

traficul de pasageri. De asemenea, portul dispune de o cale de rulare de 400 m lungime, pe care 

operează 2 macarale portic de 5 tf x 32 m, dispune de facilităţi privind alimentarea cu energie 

electrică, apă şi canalizare. 

 

Principala problemă legată de zona Moldova Nouă este legată de accesibilitatea relativ scăzută. 

Actualmente, singura cale de acces la portul Moldova Nouă este cea dată de reţeaua stradală a 

localităţii şi în continuare legături la DN57, DN58, DN59 şi DJ571. Localitatea este traversată de 

către drumul naţional DN57 care străbate Clisura Dunării, însoţind Dunărea pe malul stâng, de 

la Orşova la Vama Naidăş (114 km) şi face legătura spre nord cu Oraviţa (48 km) şi cu E70, la 

Moraviţa. Localitatea este legată prin DN57 şi DN59 de Timişoara, prin DN57 de Orşova, prin 

DN57B de oraşul Anina, iar prin DN57B şi în continuare DN58 de capitala judeţului, municipiul 

Reşiţa. Investiţiile la nivelul infrastructurii portuare trebuie însoţite de intervenţii la nivelul 

infrastructurii de acces rutier, eventual feroviar. 

 

Portul Moldova Nouă trebuie modernizat pentru a putea prelua atât mărfurile care vin pe 

Dunăre dinspre Marea Neagră sau Europa Centrală, dar şi pasagerii care tranzitează zona. Din 

această perspectivă trebuie create zone de depozitare şi sortare mărfuri, cu acces la o 

infrastructură rutieră de mare capacitate (cea existentă tranzitează oraşul) şi în perspectivă, 

legarea portului la o cale ferată secundară, cu acces la magistrala internaţională care străbate 

Regiunea Vest, dinspre Timişoara spre Drobeta Turnu Severin. 

 

 În perioada mai - iunie s-a realizat un studiu portuare în porturile Moldova Noua, 

Regiunea Vest, România și Ruse, Bulgaria privitor la facilitățile portuare disponibile și 

viitoare care ar susține introducerea unei linii de containere pe ruta Rotterdam, 
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Olanda - Enns, Austria – Constanta, România cu parametrii definiți pe baza 

performanței navei NEWS Mark II. 

 

 
Concept pentru o linie de container pe ruta Rotterdam – Enns – Constanța cu nava NEWS 

 

În acest sens au fost chestionate cele două porturi pentru colectarea de informații privitoare la 

serviciile care pot deservi acest concept, în special pe ruta Enns, Austria – Constanța, România: 
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Parametrii pentru tronsonul Enns – Constanta cu nava NEWS Mark II 

 

 

 În data de 10 iunie a avut loc atelierul de diseminare a rezultatelor proiectului în 

Regiunea Vest la sediul ADR Vest. La întâlnire au participat reprezentanți responsabili de 

logistica din cadrul unor companii din sectorul automotive. Proiectul a fost prezentat 

participanților de Georg Brunnthaller din partea coordonatorului de proiect, 

Universitatea Tehnica din Viena. De asemenea reprezentanți DURA Automotive Systems 

și  TRW Automtoive au prezentat nevoile companiilor lor din punct de vedere logistic și 

oportunitățile pe care le urmăresc din perspectiva transportul naval pe căi navigabile 

interne în contextul operațiunilor logistice ale companiilor în cauză. S-a discutat 

scenariul pentru transferul unei rute și pe transport fluvial (pe ruta Hamburg – Moldova 

Nouă și rutier de la Moldova Nouă la Timișoara), ruta actuală fiind: 

o Maritim: Veracruz – Hamburg (30 zile și deconsolidare în port: 3-5 zile) 
o Rutier: Hamburg – Timişoara (3 zile) 
o Timp de tranzit => 38 zile 

 

În plus companiile BANATFARMING și SC DANU-SEED SRL  au expus provocările cu care 

se confruntă în ceea ce privește transportul de mărfuri vrac din Portul Moldova Nouă și 

interesul pentru dezvoltarea acestuia. 

 

De asemenea, reprezentantul Consiliului Județean Caraș-Severin, domnul Năidan a 

prezentat statusul Portului Moldova Nouă precum și funcționalitățile intermodale pe 

care le va oferi prin implementarea proiectului de dezvoltare a acestuia.  
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9.2. Proiectul „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs” – RO-

Boost SMEs   

 

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, a devenit Partener în Reţeaura Europeană pentru Întreprinderi 

(Enterprise Europe Network) pentru perioada 2015 – 2020.  

 

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 va livra 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. 

 

Vor fi dezvoltate, de asemenea, servicii cu valoare adăugată dedicate IMM-urilor inovatoare 

sau bazate pe cunoaştere din sectoarele strategice ale celor două regiuni: ICT, Automotive, 

Agro-food, Eficienţă Energetică, Turism, Construcţii Sustenabile.  
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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. 

 

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  

 

Activitățile realizate în perioada ianuarie - iunie 2015 sunt:  

 

A. Organizarea Conferinţei de Presă privitor la lansarea proiectului  

  

În cadrul conferinței de presă domnul Sorin Maxim a prezentat contextul proiectului şi mizele 

urmărite pentru îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din cele două Regiuni de Dezvoltare, 

Vest și Sud-Vest, iar doamna Raluca Cibu-Buzac a prezentat serviciile pe care Consorțiul le va 

furniza prin proiect și grupurile țintă cărora le sunt dedicate. Ulterior reprezentanții celorlalți 

parteneri ai Consorțiului au prezentat succint obiectivele organizațiilor lor în cadrul proiectului. 

Au luat cuvântul doamna Mihaela Sas, Director de Marketing Regional în cadrul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, domnul Prorector Dan Popescu, de la Universitatea din 

Craiova, domnul Nicolae Farbaș, reprezentând Asociația Tehimpuls și domnul Nicolae Groșan 

din partea Centrului de Dezvoltare Arad.  
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B. Organizarea primei întâlniri de management proiect în data de 4 februarie 2015 

 

Întâlnirea a avut drept scop discutarea tuturor aspectelor organizatorice și măsurile 

necesare a fi implementate pentru demararea proiectului. Principalele aspecte stabilite în 

cadrul ședinței au inclus: 

 

 Stabilirea modului de funcționare a Consorțiului și a procedurilor de lucru în 

vederea asigurării atingerii întregii mase critice de IMM-uri și alte organizații din cele 

două regiuni și mijloace de evitare a suprapunerilor 

 Principiile de colaborare și comunicare, atât internă cât și externă, scopul fiind de a 

asigura transmiterea unui mesaj unitar în rândul grupurilor țintă 

 Planificarea activităților pentru primul an de proiect, cu discutarea în detaliu a 

ariilor pe care fiecare organizație parteneră va interveni în vederea generării de 

impact în sectoare strategice unde există deja masă critică și competențe 

 Agrearea cadrului general de management al proiectului precum și 

responsabilităților fiecărei organizații partenere. 

 Discutarea instrumentelor de lucru cu ajutorul cărora se va realiza gestiunea 

serviciilor furnizate IMM-urilor și a mecanismelor de monitorizare a calității acestora 

 

 

C. Organizarea unei întâlniri cu organizaţii de suport a afacerilor în vederea prezentării 

proiectului şi stabilirii de colaborări cu aceste pentru sprijinirea IMM-urilor regionale. 

 

Obiectivul acestei întâlniri a fost de a prezenta proiectul Ro-Boost SMEs organizațiilor regionale 

care oferă servicii de sprijinire a afacerilor în vederea creării de sinergii. Domnul Sorin Maxim 

a prezentat succint contextul proiectului și rolul Rețelei ”Enterprise Europe” în economia 
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serviciilor de suport a afacerilor, accentuând faptul că serviciile oferite prin proiect sunt menite 

să complementeze serviciile specializate existente în Regiune. Astfel rolul Enterprise Europe 

Network este acela de a consilia și sprijini  IMM-urile în capitalizarea oportunităților europene 

de creștere a afacerii prin internaționalizare pe piața unică Europeană sau piețe internaționale. 

Este vizată în mod particular dezvoltarea afacerii 

prin inovare, transfer tehnologic și extindere pe 

noi piețe. De asemenea, un rol aparte îl vor juca 

platformele de colaborare existente în care IMM-

urile sunt prezente, de tipul asociațiilor 

profesionale, clusterelor, incubatoarelor, 

acceleratoarelor etc. În acest context, Consorțiul 

Ro-Boost SMEs urmărește stabilirea de acorduri 

de cooperare cu organizațiile care oferă servicii 

specializate (elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, planuri de afaceri, strategii 

de marketing ori de dezvoltare organizațională) către care experții Consorțiului să 

redirecționeze firmele cu care intră în contact în funcție de nevoile acestora. Astfel, se dorește 

consolidarea ”sistemului regional de sprijinire a afacerii” și complementarea lui cu consultanță 

dedicată oportunităților Europene de creștere a competitivității.  

 

D. Organizarea unei sesiuni de instruire pentru noi colegi în cadrul Rețelei Enterprise Europe 

Network 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, a organizat în perioada 21 - 22 aprilie 2015, în 

calitatea sa de membru al Reţelei Enterprise Europe (Enterprise Europe Network - EEN), o 

sesiune de formare dedicată celor care au devenit membri ai reţelei începând cu 1 ianuarie 

2015. La acest eveniment, care a avut loc la sediul City Business Centre din Timişoara, au 

participat 37 de noi membri ai reţelei europene, provenind din Anglia, Bosnia şi Herţegovina, 

Germania, Polonia şi România. 

 

 În cadrul sesiunilor au luat cuvântul: domnul Sorin 

MAXIM - directorul general al ADR Vest - organizaţie cu 

rol de coordonator al consorţiului RO-BOOST SMEs, 

domnul Sven SCHADE -  reprezentant al Directoratului 

General din cadrul Comisiei Europene dedicat Pieţei 

Interne, Industriei, Antreprenoriatului şi IMM-urilor, 

doamna Darina BOTSOVA - reprezentant al Agenţiei 

Executive pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii din 
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cadrul Comisiei Europene, doamna Gabriele HANISCH - membru EEN-Regiunea Baden-

Württemberg din Germania, doamna Valerie 

PONDAVEN - Consultant EEN pentru parteneriate de 

afaceri - Universitatea Greenwich, Anglia. 

 

Pe durata celor două zile ale 

sesiunii de formare au fost 

abordate aspecte legate de 

politicile europene de 

sprijinire a IMM-urilor și aspecte privind instrumentele specifice 

rețelei, în vederea familiarizării noilor membrii EEN ( începând cu data 

de 1 ianuarie 2015) cu structurile şi metodologiile acesteia.  

 

De asemenea, au avut loc sesiuni interactive în cadrul cărora au fost discutate teme precum 

facilitarea de parteneriate, metodele de maximizare a impactului parteneriatelor pentru IMM-

uri, bune practici de organizare a evenimentelor de brokeraj şi a misiunilor de companii şi 

furnizarea de servicii de consultanţă individuală.  

 

 

 
 

  

E. Ce de-a doua ședință de management de proiect  

 

F. Prima Întâlnire a Unității pentru Managementul Calității din cadrul Consorțiului și sesiune 

de instruire internă privitoare la platforma NMERLIn dedicată partenerilor Enterprise 

Europe Network 
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În data de 23 aprilie 2015, ADR Vest, în calitate de coordonator a organizat cea de-a doua 

ședință de management în cadrul Consorțiului RO-Boostb SMEs, la sediul Agenției. 

 

Principalele aspecte discutate în cadrul ședințe sunt: 

 Prezentarea stadiului procesului de contractare:  

 Contractul Cadru de Parteneriat care atestă apartenența Consorțiului ROP-Boost 

SMEs la Enterprise Europe Network a fost semnat între ADR vest și Comisia 

Europeană în perioada 2015 - 2020.  

 Contractul specific de finanțare a activităților pentru primii doi ani, 2015 – 2016 

este în curs de pregătire, estimându-se semnarea sa până la sfârșitul lunii mai. 

Bugetul total al proiectului este de 1.037.545 euro, din care valoarea totală a 

grantului pentru acest interval este de 621.864 euro. Ulterior semnării contractului 

de finanţare, Consorțiul va primi în termen de 30 de zile pre-finanțarea în cuantum 

de 70 % din totalul grantului. 

 Agrearea și semnarea Acordului de Parteneriat între membri Consorțiului Ro-Boost SMEs 

 Adoptarea principiilor de coordonare și management de proiect elaborate de ADR Vest 

 Discutarea stadiului implementării proiectului și a modificărilor propuse de fiecare dintre 

parteneri 

 Stabilirea următoarelor ședințe ale Consorțiului. 

 

G. Prima Întâlnire a Unității pentru Managementul Calității din cadrul Consorțiului și sesiune 

de instruire internă privitoare la platforma NMERLIn dedicată partenerilor Enterprise 

Europe Network 

 

În data de 26 mai 2015 ADR Vest a organizat o întâlnire de proiect cu dublu scop: 

 Oferirea unei instruiri interne privitor la modul de utilizare a platformei MERLIN 

dedicată partenerilor EEN. La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor celor 5 

organizații membre în Consorțiul macro-regional RO-Boost SMEs, iar prezentările au fost 

susținute de: 

o Domnul Nicolae Farbas, reprezentând Asociația Tehimpuls, care a prezentat 

audienței caracteristicile generale ale platformei electronice Merlin, modul de 

întocmire a profilelor de parteneriat pentru clienții Consorțiului din Regiunile 

Vest și Sud Vest, precum și gestionarea acestora prin diseminare în cadrul 

platformei, interogarea bazei de date cu profile și emiterea de expresii de 

interes, furnizând exemple concrete  

o Doamna Mariana Nagy, reprezentând Asociația Tehimpuls, care a prezentat 

modul de înregistrare a evenimentelor în Merlin precum și gestionarea acestora 
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până la momentul finalizării lor și înregistrarea rezultatelor obținute, precum și 

alte instrumente informatice de interogare și extragere de informații în 

platformele proprii (websites) din baza de date cu profile de cooperare locată pe 

serverul EEN – MERLIN 

o Doamna Karla Hațegan, reprezentând ADR Vest, care a prezentat modul de 

înregistrare a parteneriatelor încheiate cu succes între clineții RO-Boost SMEs și 

entități din alte regiuni Europene prin intermediul EEN 

 Ce-a de-a doua parte întâlnirii a constat în prima sedință a unității de managementul 

calității la nivelul Consorțiului RO-Boost SMEs, în cadrul căreia doamna Raluca Cibu-

Buzac și domnul Cristian Goția au prezentat principiile și mecanismele de urmărire a 

implementării proiectului și respectiv a calității serviciilor oferite clienților din cele două 

regiuni de dezvoltare. 

 

H. Misiunea de companii în Irlanda cu membrii Clusterului TIC 

 

În ianuarie 2015 ADR Vest a prezentat membrilor Clusterelor TIC și Automotivest, precum și ai 

Asociației Tehimpuls, în cadrul Adunărilor Generale, serviciile pe care Consorțiul RO-Boost SMEs 

le va oferi în perioada 2015 – 2020, cu accent pe serviciile cu valoarea adăugată în sectoarele 

regionale strategice. În acest context, o primă facilitate pe care Consorțiul o oferă membrilor 

structurilor asociative, cu precădere IMM-urilor,  este de a organiza misiuni economice în state 

europene sau asociate în vederea vizitării de organizații de interes din punct de vedere al 

modelului de business sau al oportunităților de cooperare. Membri au fost invitați să își 

adreseze interesul precum și să facă propuneri pentru potențiale destinații de interes.  

 

O primă misiune economică a fost organizată în Irlanda cu 5 firme membre în Clusterul TIC în 

perioada 26 – 29 mai 2015. Vizita a fost facilitată de Asociația ERNACT, în cadrul căreia 

Regiunea Vest este membră din 2012. Agenda misiunii a cuprins vizite la organizații de 

cercetare, entități de sprijinire a afacerilor și întâlniri bilaterale între reprezentanții firmelor 

românești și cele irlandeze, programate în prealabil.  

 

Instituțiile vizitate au inclus: 

 

o Connect Ireland, Dublin, Republica Irlanda 

S-au discutat în cadrul unei întâlniri posibilități de cooperare între firmele românești și 

cele irlandeze, în special de tip subcontractare în domeniul aplicațiilor și ingineriei 

software. A fost reprezentată organizația Enterprise Ireland cu 5500 clienţi şi 350 

milioane de euro buget anual.  
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o North Ireland Science Park Titanic, Belfast, Irlanda de Nord, Marea Britanie 

În cadrul acestei întâlniri a fost  prezentat Parcul tehnologic și modul de gestiune a 

acestuia, au fost vizitate două firme din incinta Parcului (SOPHIA Search Ltd și Titan IC 

Systems) au fost prezentate programe de finanțare a antreprenoriatului (Springboard 

care acordă scheme de mentorat firmelor membre și două programe de tip seeds care 

însumează 120 de investitori și prin care se finanțează fundamentarea ideii de afaceri, 

prototipare și analiza de piaţă, precum şi un fond de tip "equity" care poate acorda până 

la 250 000 lire pentru o singură afacere). Pe parcursul acestei întâlniri a avut loc vizita 

domnului Ministru Joe McHugh, Minister of State at the Department of Transport, 

Tourism and Sport with Special Responsibility for Tourism and Sport. Domnia sa a ținut 

un discurs și a răspuns la întrebările participanților. 

 

 
 

o North West Ireland Science Park @ Colab, Letterkenny, Republica Irlanda 

La această locație, au fost realizate prezentări ale Colab şi noul North West Science Park 

(noul statut al Colab), realizată de John Andy Bonar, Director de Dezvoltare al 
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Letterkenny Institute of Technology. De asemenea a avut loc o prezentare a INSIGHT, 

realizată de Niall o Brolchain, reprezentant al acestei asociații de universități și centre de 

cercetare. În sală au fost prezente mai multe firme, printre care şi o firmă americană, 

PRAMERICA, originară din El Paso, Texas, prezentă pentru a face outsourcing către 1200 

de dezvoltatori (persoane). 

 

 
 

o North West Ireland Science Park Fort George, Derry, Irlanda de Nord, Marea 

Britanie 

Parcul a fost prezentat de Directorul de Dezvoltare Andy McDonalds. Lansat în 2005, 

parcul urmează modelul celui de la Belfast, fiind administrat de același Busines 

Development Manager. În sală au fost prezenți și reprezentantul Camerei de Comerț, 

doamna Sinead McLaughlin, CEO, precum și Mark Nagurski, reprezentant al fundaţiei 

Culturetech. Au fost apoi vizitate firmele: Connected Talent, EyeSpyFX, Wurkhouse Ltd. 

 

Ca urmare a misiunii economice s-au facilitat legături între firmele românești și entitățile 

irlandeze, s-au schimbat idei de cooperare, s-a învățat despre mediul antreprenorial din 

Irlanda. Aceste beneficii vor fi exploatate, capitalizate în viitor prin contact direct între părțile 

interesate. ADR Vest va sprijini și urmări procesul în perioada următoare. 

 

 

9.3. 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 
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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). 

 

În 22 aprilie 2014 domnul Cristin Cistelecan și doamna Daniela Copaci au reprezentat ADR Vest 

la întâlnirea Comitetul Interregional de Management al Reţelei ERNACT (Reţeaua Regiunilor 

Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor) care a avut loc la Zrenjanin, Serbia. 

 

Obiectivele întâlnirii au fost: 

 Explorarea nevoilor Agendei Digitale ale Regiunii Banat, Serbia 

 Agrearea propunerilor de proiecte care vor fi dezvoltate pe parcursul anului 2015, 

având în vedere asemănările între priorităţile de specializare inteligentă din diferitele 

regiuni şi priorităţile programelor de finanţare. 

 Discuţii asupra bugetului pe anul 2015 

 

Este pentru prima oară când întâlnirea ERNACT s-a desfăşurat într-o ţară candidată la Uniunea 

Europeană şi a reprezentat o   oportunitate unică pentru evaluarea rolului pe care reţeaua ERNACT 

ar putea să îl aibă pentru a sprijini Regiunea Banat în acest proces. Astfel, un punct principal pe 

agenda zilei a fost accentul pus pe identificarea nevoilor de digitalizare ale Regiunii Banat. În 

practică, acest lucru a fost transpus prin discuţii cu Agenţia Regională pentru Dezvoltare Banat şi 

vizite relevante la faţa locului.  

 

Totodată, întâlnirea a avut loc într-un moment în care sunt în etapa de pregătire diverse programe 

ale Uniunii Europene pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

 

Aspecte legate de managementul reţelei 

 A fost propusă discutarea în fiecare an de către membrii consorţiului a cuantumului 

taxei de membru al ERNACT în funcţie de activităţile propuse şi bugetul disponibil 

pentru anul următor. Membrii ERNACT vor primi o propunere de modificare a 

cuantumului taxei de membru pentru anul 2016, înainte de cea de-a doua întâlnire a 
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reţelei care va avea loc în luna octombrie 2015, atunci când va fi discutată şi aprobată 

varianta finală.  

 A fost dezbătută ideea extinderii reţelei prin atragerea de noi membri. Au fost purtate 

discuţii în acest sens cu autorităţi din Scoţia, Slovenia şi Canada. De asemenea, vor fi 

reluate discuţiile de aderare la reţea a unei organizaţii din Polonia, în urma 

recomandărilor făcute în acest sens de  către ADR Vest, prin D-na Raluca Cibu-Buzac. 

 Au fost propuse două perioade pentru cea de-a doua întâlnire a Comitetului de 

Management ERNACT din 2015, care va avea loc la Bruxelles, respectiv: o zi în 

intervalul  12-15 octombrie 2015 în perioada Open Days şi posibilitatea pregătirii reţelei 

pentru a participa la o parte din evenimentele din cadrul Open Days şi data de 28 

octombrie 2015.  

 Vor fi lansate apeluri deschise de proiecte aferente tuturor celor 4 priorităţi ale 

Programului Interreg IVC în cursul lunii iunie 2015. ADR Vest este, până în acest 

moment, membru a două consorţii conduse de ERNACT care pregătesc proiecte în 

domeniile energii regenerabile, respectiv turism şi agrofood. Cele două idei de proiecte 

au fost transmise spre validare către Interreg. A fost subliniat faptul că, în urma 

discuţiilor purtate cu responsabili ai Programului Interreg IVC, propunerile de proiecte 

care nu vizează direct obiective tematice ale Programelor Operaţionale Regionale (în 

conformitate cu priorităţile stabilite prin Programul de finanţare Interreg IVC), nu vor fi 

finanţate. 

 

Aspecte legate de rolul de lobby a reţelei ERNACT 

 Domnul Colm McColgan, Director ERNACT, a prezentat conceptul unui raport ca răspuns 

al rețelei, la dezbaterea și analiza Politicii de Vecinătate a Europei (ENP) care au loc în 

acest moment pentru combaterea unei instabilități în creștere a granițelor şi care se 

referă la nevoia de complementare a contactelor dintre țări din Europa și a țărilor 

vecine, cu contacte la nivel de regiuni, orașe, societăți civile, guverne locale, afaceri și 

cercetare și comunități educaționale. 

 

 

9.4. Regiunea Vest, una din cele șase regiuni demonstrative europene, în cadrul unui 

proiect câștigat la Bruxelles 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitatea sa de organizaţie iniţiatoare a clusterelor 

Automotivest şi Clusterul Regional TIC, a depus o expresie de interes în mai 2014 în cadrul 

apelului lansat de Comisia Europeană împreună cu Observatorul European de Clustere, pentru 

selectarea a 6 regiuni demonstrative europene interesate să-şi dezvolte politicile de clustere 
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intraregionale şi să îşi consolideze reţelele de clustere create pentru creşterea competitivităţii 

industriilor implicate şi dezvoltării IMM-urilor membre. 

 

Astfel, Regiunea Vest a fost selectată ca parte a grupului de 6 regiuni demonstrative dintr-un 

total de 44 de aplicaţii la nivel european. 

 

Acest demers va aduce importante beneficii Regiunii Vest şi clusterelor implicate în această 

iniţiativă, atât de imagine cât şi de expertiză, proiectul constând în asistenţă acordată de 

experţi ai Observatorului European de Clustere pe parcursul anului 2015. 

 

Acest apel este legat de contractul prin care Comisia Europeană a lansat a doua ediţie a 

Observatorului European de Clustere 2014 - 2016, pe durata a 3 ani (pe programul 2013 CIP-EIP 

Work Programme). Autoritatea de management pe acest contract este Unitatea D5: Clusters 

and Emerging Industries, a Enterprise & Industry Directorate-General, din Comisia Europeană. 

 

Regiunea Vest şi alte cinci regiuni model europene, vor primi gratuit consultanţă şi sprijin din 

partea European Cluster Observatory pentru elaborarea şi implementarea politicilor regionale 

de clustere. Această schemă de consultanţă include, printre altele, chestionarea online a 

membrilor clusterelor active din Regiunea Vest.  

 

Fiecare regiune demonstrativă model va primi recomandări de politici de clustere, prin care 

să faciliteze antreprenoriatul inovativ, inovarea în lanţul valoric şi facilitarea dezvoltării 

industriilor emergente. 

 

Etape: 

 Evaluare preliminară (raport asupra importanţei relative şi a potenţialului clusterelor 

din regiune - Februarie 2015)  

 Studiu regional şi "benchmarking" (identificarea condiţiilor favorabile din mediul 

economic, a maturităţii firmelor şi a disponibilităţii serviciilor de consultanţă pe o 

anumită temă sau industrie emergentă – martie - mai 2015)  

 Workshop de tip "peer review" (2 zile, cu 4 experţi externi în regiune, pentru 

introducerea expertizei şi recomandărilor – iunie - septembrie 2015)  

 Recomandări de politici (recomandări cu plan de acţiune detaliat şi parcurs prestabilit – 

septembrie - decembrie 2015) 
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Astfel, ADR Vest a invitat în martie 2015 membrii Clusterelor Autmotivest, TIC și ROSENC și 

membrilor Asociației Tehimpuls să participe la studiul online European Cluster Excellence 

Scoreboard  pentru a se putea evalua punctele tari ale Regiunii Vest. 

 

European Cluster Excellence Scoreboard măsoară punctele tari regionale în industriile 

emergente, pentru a identifica în ce fel clusterele pot sprijini dezvoltarea acestora. Chestionarul 

online este împărţit în trei părţi: 

  

 analiză a mediului de afaceri din Regiunea Vest 

 maturitatea firmelor şi punctele tari ale acestora 

 analiza serviciilor de suport a afacerii de pe piaţă 

 

În urma datelor colectate prin European Cluster Excellence Scoreboard se va realiza ulterior o 

evaluare sub forma unui atelier cu participarea experţilor European Cluster Observatory.  
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X. Promovarea şi dezvoltarea investiţiilor 
 

 

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. 

 

 

10.1. 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. 
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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. 

 

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. 
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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”. 

 

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 
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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. 

 

 

10.2. Proiecte de  investiţii 

 

Firma Baumer are activitate în producția de senzori destinați 

aplicațiilor industriale în procesele de producție. Firma 

intenționează să deschidă o unitate de producție  de 

dimensiuni mici, cu activitate de asamblare  a senzorilor. 

Numărul de angajați din prima faza nu va trece de 100. Firma face întreaga activitate de 

producție a componentelor de senzori în Elveția. Mai are filiale cum ar fi cea din India 

(asamblare mecanică) și la Brno, Cehia (proiectare și cercetare). 

 

Persoanele care au reprezentat firma în delegaţia din România au fost: Wolfgang Meyer - Head 

of Baumer Group Operations şi Christoph Kluser - Head of Product Segment Sensor Solutions. 

 

Subiectele discutate pe parcursul întâlnirii au fost: 

 Informaţii despre starea economiei la nivel naţional şi la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Vest 

 Perspectivele de dezvoltare economica si impactul asupra derulării afacerilor 

 Stabilitatea politică şi influenţa ei asupra mediului de afaceri 

 Forme de sprijin pentru firmele private 

 Finanţările nerambursabile din partea Uniunii Europene şi din alte surse 

 Evoluţia investiţiilor străine directe în ţară şi în Regiunea de Dezvoltare Vest 

 Evoluţia preţurilor la utilităţi şi energie (electricitate, gaze). 

  

În ceea ce priveşte întreprinderile s-a discutat despre: 

 Baza de aprovizionare, din ţară şi din străinătate 

 Evoluţia preţurilor în branşă 

 Orientarea exporturilor în branşă 

 Disponibilitatea forţei de muncă şi programele de pregătire profesională 

 Asigurarea calităţii – gradul de însuşire a conceptelor şi implementarea măsurilor de 
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asigurare a calităţii. 

 

Au fost realizate următoarele întâlniri în Timişoara, astfel: 

 

Vizită la HELLA România 

La HELLA România gazda întâlnirii a fost domnul Gelu Murariu, Director General. Discuția a fost 

canalizată spre disponibilitatea forței de muncă și experienţa Hella de la localizare și până în 

prezent. Discuţia a fost direcţionată și către subcontractori, existența acestora, nivelul de 

pregătire şi stantarde. 

 

Vizită la ELBA 

Domnul Bogdan Cocian a primit delegaţia Baumer la Elba şi a deschis discuția prezentându-și 

experiența profesională de consultant pe strategii de business. A urmat apoi o analiză a 

proiectului de investiţii al Baumer din punct de vedere al rentabilităţii, raportat la numărul mic 

de angajaţi din prima fază. Concluzia domnului Cocian a fost că trebuie bine analizată 

rentabilitatea, existând riscul ca la un număr sub 50 de angajaţi să nu se atingă ţintele de profit. 

 

În general discuţiile au fost pozitive, reflectând realitatea mediului de afaceri din Regiunea Vest. 

Reprezentanţii Baumer au menţionat că în prima fază vor face la noua locaţie doar asamblarea 

componentelor importante din Elveţia, urmând ca în faza a doua să folosească furnizori locali 

pentru anumite componente. 
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Firma Magneti Marelli a abordat Regiunea Vest pentru o cercetare 

primara a situaţiei economice in vederea unui potenţial proiect de 

investiţii. Având peste 40.000 de angajaţi în cele opt divizii, firma 

Magneti Marelli este o companie multinaţională dedicată producţiei 

de componente de înaltă tehnologie pentru industria auto. 

 

Proiectul în cauză constă în deschiderea unui centru de cercetare şi dezvoltare care să cuprindă 

250 de ingineri locali. Pentru acest proiect de centru de cercetare şi dezvoltare firma cercetează 

Estul Europei. 

 

Firmei i-au fost furnizate informaţii de către consultanţii ADR Vest referitor la forţa de muncă 

din Regiune şi calificarea acesteia, universităţile existente, facilităţi fiscale, ajutoare de stat şi 

finanţări disponibile. 

 

 
 

 
 

Compania Actimage este localizată în Luxemburg. Este o 
companie ICT , cu proiecte în domeniul informaticii medicale, 

big data, servicii cloud etc. Compania are activitate şi în domeniul R&D (inovaţie), proiecte web 
(soluţii mobile), consultanţă şi Cloud Computing. Alte puncte de lucru sunt localizate în Paris, 
Strasbourg, Colmar (Franţa), în Elveţia şi Germania. 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


    
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

  
În perioada 20 - 27 mai 2015 reprezentanţii firmei au vizitat Timişoara pentru a cerceta 
oportunităţile Regiunii Vest, ce facilităţi ar putea avea şi nu în ultimul rând pentru a întâlni 
câţiva profesori de la Universitatea Politehnica Timişoara cu care deja a fost deschisă o 
comunicare pentru proiecte comune în R&D. 
  
Reprezentanţii firmei au vizitat ADR Vest în data de 20 mai 2015 la ora 14.00. Delegaţiei i-au 

fost prezentate Regiunea Vest, ADR Vest şi clusterul IT. Totodată reprezentanţii Actimage au 

fost direcţionaţi către organizaţii partenere în domenii ca recrutare, servicii legale şi juridice. 

 

QSR24h Europe 

Această firmă, localizată în Germania, a fost fondată în anul 2003 şi se ocupă cu servicii în 

domeniul calităţii în producţie: 

 Activităţi de sortare şi reparare (rework) a produselor firmelor active în industria auto  

 Activităţi de filtrare a componentelor folosite de acestea pe criterii de calitate 

(firewall/qualitywall) 

 Activităţi de asamblare şi dezasamblare, logistică şi optimizare de procese de producţie. 

 

Firma deţine o platformă online dezvoltată intern, care asigură monitorizarea calităţii 

componentelor şi materiei prime folosite dar şi a produselor realizate. Această platformă 

organizează şi gestionează aceste activităţi într-un mod foarte ordonat, permiţând clientului să 

urmăreasca mult mai uşor aceste procese interne. 

 

Firma doreşte să deschidă o filială şi în România, pe lângă cele pe care le deţine deja în Slovacia, 

Cehia, Ungaria şi Polonia. 
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Prezenţa în România de aproape 2 ani dar fără o unitate 

de producţie, firma Soehner a solicitat ADR Vest 

asistenţă în identificarea unor locaţii disponibile pe raza 

oraşului Timişoara şi în împrejurimi. ADR Vest a prezentat mai multe obiective din care au fost 

selectate Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara şi o hală aparţinând firmei GEOX, localizată în 

Parcul Industrial Incontro. În data de 18 iunie 2015, reprezentanţii firmei Soehner însoţiţi de un 

reprezentant al ADR Vest au organizat vizite la cele două obiective de mai sus. Activitatea 

acestei firme constă în piese injectate din plastic, fiind furnizori pentru mai multe firme 

multinaţionale din industria auto, localizate în Regiunea Vest. 
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V. Implementarea Regio - Programul Operaţional 

Regional 2007 - 2013 
 

Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte 

programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este finanţat 

din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR). Programul Operaţional Regional urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări 

economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător 

nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, 

îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 

 

Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 operează  în toate cele opt regiuni de 

dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.  

 

Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate 

aproximativ 4,179 miliarde euro.  

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de este de 432,25 

milioane euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. 

Domeniile majore de intervenţie ale POR gestionate de ADR Vest în calitate de organism 

intermediar însumează 417,92 milioane euro Această valoare include contribuţia Uniunii 

Europene şi cofinanţarea din sursele publice naţionale.  

Regio - Programul Operaţional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  

 Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere;  

 Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 

 Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  

 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  

 Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  

 Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică. 

 

Managementul, gestionarea şi implementarea Regio revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, care este desemnat Autoritate de Management pentru acest program. 
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Cele opt Agenţii  pentru Dezvoltare Regională sunt desemnate Organisme Intermediare pentru 

implementarea Programului Operaţional Regional. Organismele Intermediare au 

responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management, 

conform unui acord cadru semnat cu AM POR. 

 

În funcţie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanţi de fonduri în 

cadrul Regio: 

 Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; 

 Furnizori de servicii sociale; 

 Universităţile de stat; 

 Instituţii de formare profesională a adulţilor din sistemul public şi privat; 

 Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri); 

 Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi 

microîntreprinderi; 

 Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică. 

 

Implementarea Regio ar trebui să conducă la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi 

a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi 

arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive  investitori şi cele neatractive, 

printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. 

 

*** 

 

788 proiecte au fost depuse până la data de 28.07.2015, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional 

Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul 

Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea 

Vest, gestionată de ADR Vest, este de 417,92 milioane euro. În urma realocărilor de pe POS 

Transport şi POS Mediu, precum și între axele prioritare, noua alocare financiară regională 

aferentă domeniilor de intervenție gestionate de ADR Vest este de 446,62 milioane euro. 

 

Până în acest moment, au fost contractate 430 de proiecte. Dintre acestea, 398 proiecte se află 

în implementare sau sunt finalizate, iar 32 de contracte sunt reziliate. Valoarea totală a 

proiectelor în implementare/finalizate este de 769,18 milioane euro, dintre care 558,19 

milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Gradul de contractare este de 

133,56% (124,98% raportat la alocarea care include fonduri suplimentare).  
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Valoarea plăților efectuate este de 265,25 milioane euro, gradul de absorbție fiind de  59,39%.   

 

60 proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă având o valoare 

totală de 279,82 milioane euro, dintre care 229,82 milioane euro reprezintă valoarea finanţării 

nerambursabile. 

 

 
 

În funcţie de axa prioritară şi de domeniul de intervenţie în cadrul căruia au fost depuse 

proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea: 

 

 

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  

 

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul 

„Centre urbane”  

 

În data de 6 noiembrie 2008 s-a lansat cererea de proiecte cu termen limită de depunere 31 

martie 2009. Până la această dată s-au putut depune Planurile integrate de dezvoltare urbană 

însoţite de proiectele individuale aferente. Această cerere de proiecte a fost adresată centrelor 

urbane din Regiunea Vest, respectiv oraşelor/municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu 
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excepţia polilor de creştere (Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaţi 

prin HG nr. 998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 38,08 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul cererii deschise de proiecte este următoarea: 

 

 Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă de 69,52 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 9 planuri integrate, însumând 22 

proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 62,23 milioane euro 

o Plăți: 32,07 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 16 proiecte 

 Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă de 7,29 milioane euro 

 

Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este depăşită cu 

63,42%. 
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PIDU Petroşani PIDU Bocşa 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Petroşani 

 

Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Bocşa 

 

 

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”-  subdomeniul 

„Poli de dezvoltare urbană”  

 

Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 20 noiembrie 2008. În cadrul acestui 

subdomeniu de intervenţie pot depune Planuri integrate de dezvoltare urbană exclusiv 

municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană prin Hotărârea de Guvern nr. 

998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

Municipiul Arad 

 Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 

18,81 milioane euro. 

 Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 8 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă  de 18,81 milioane euro 

o Plăți: 10,74 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 7 proiecte 

 

Municipiul Deva 

 Total depuse: 1 plan integrat şi 15 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 

28,36 milioane euro. 
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 Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 10 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă  de 15,46 milioane euro 

o Plăți: 6,27 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 5 proiecte 

 Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de de 7,16 milioane euro 

 Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 5,74 milioane euro 

 

 
 

 

  
PIDU Arad PIDU Deva 
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Domeniul de intervenţie 1.1  „Planuri integrate de dezvoltare urbană” - subdomeniul 

„Poli de creştere”  

 

Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 8 decembrie 2008. Acest subdomeniu de 

intervenţie este destinat exclusiv municipiului Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea 

Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 998/2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 70,49 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 1 plan integrat şi 30 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 

109,54 milioane de euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 23 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 72,43 milioane euro 

o Plăţi: 30,85 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 10 proiecte 

 Contracte reziliate: 2 proiect cu o valoare nerambursabilă de 11,13 milioane euro 

 În rezervă: 2 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 9,01 milioane de euro 

 Respinse/retrase: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 16,97 

milioane euro 

 

Alocarea financiară este depăşită cu 15,53%. 
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PIDU Timişoara 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

 

Domeniul de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 

de locuințe”  

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de 9,06 

milioane euro. 
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Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiile reşedinţă de judeţ 

Arad, Deva, Reşiţa, Timişoara. 

 

 Total depuse: 20 cereri de finanţare, incluzând 109 proiecte individuale cu o valoare 

nerambursabilă de 12,56 milioane de euro 

 Contractate și aflate în implementare: 16 cereri de finanţare, incluzând 90 proiecte 

individuale cu o valoare nerambursabilă de  10,46 milioane de euro 

o Plăţi: 0,20 milioane euro 

 În rezervă: 2 cereri de finanţare, incluzând 2 proiecte individuale cu o valoare 

nerambursabilă de 0,33 milioane de euro 

 Respinse/retrase: 2 cereri de finanţare, incluzând 17 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă de 1,77 milioane euro 

 

Alocarea financiară inițială este depăşită cu 19,09%. 

 

 
 

 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

 

Domeniul de intervenţie 2.1  „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură”  

 

În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de 

intervenţie, care a fost şi prima cerere pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013. 
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 88,84 milioane euro 

(96,48 milioane euro după realocarea de fonduri). 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 323,60 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 21 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 134,01 milioane euro 

o Plăţi: 63,75 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 14 proiecte 

 În rezervă: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 136,11 milioane euro  

 Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 53,48 milioane euro 

 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot depune proiecte la 

sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 

179,98% alocarea regională inițială. 
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„Centura Nord-Vest de ocolire a orașului Buziaș, L=4.3 

km” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş în Parteneriat cu 

Consiliul Local Buziaș 

„Modernizare Tronson Juliţa Mădrigeşti, 

Componentă a traseului Turistic E68 Moneasa” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad  

 

 

 

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

 

Domeniul de intervenţie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de  22 

ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 19,59 milioane euro 

(după realocări). 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 44,36 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 40,84 milioane euro 

o Plăţi: 14,02 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 10 proiecte 

 Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,52 milioane euro  
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de  5 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

depăşeşte cu 108,47%  alocarea regională inițială. 

 

 
 

 

  
„Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva modernizarea şi 

echiparea cu aparatură de specialitate”  

 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Hunedoara 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

ambulatoriului clinicii de chirurgie cranio-maxilo-

facială din cadrul spitalului Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara” 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 
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Domeniul de intervenţie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale”  
 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 28 

ianuarie 2008.  
 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 9,78 milioane euro 

(după realocări). 
 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,93 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 11,19 milioane euro 

o Plăţi: 7,43 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 15 proiecte 

 Respinse/retrase: 22 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,74 milioane euro  
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

depăşeşte cu 14,42% alocarea regională. 
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„Modernizare şi extindere centru social pentru persoane 

vârstnice CARP Deva” 

Beneficiar: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva 

„Complex servicii pentru vârstnici” 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Orăștie 

 

 

Domeniul de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 31 

octombrie 2007.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 9,78 milioane euro.  

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,35 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare:  3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

10,35 milioane euro  

o Plăţi: 9,56 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 2 proiect 

 

Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 5,83% alocarea 

regională. 
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„Achiziţionare echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor 

calificat în Regiunea 5 Vest” 

 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

ADIVEST 

 

 

 

 

Domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”  

 

APELUL I de proiecte - Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 29 februarie 2008.  

 

APEL II de proiecte – Alocare financiară (fonduri realocate din POS Transport și POS Mediu, 

conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013). Cererea deschisă de proiecte a 
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fost lansată în data de 12 martie 2014. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare 

– Secțiunea I a fost 5 mai 2014. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 45,26 milioane 

euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 111 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 174,19 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 53 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 60,39 milioane euro  

o Plăţi: 23,50 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 21 proiecte 

 În rezervă: 32 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 79,70 milioane euro 

 Respinse/retrase: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 34,10 milioane euro  

 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

depăşeşte cu 209,52% alocarea regională. 
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„Modernizare Şcoala Generală O.V. Călan şi Şcoala 

Generală Strada Unirii – Corpuri de Clădire A şi B” 

 

Beneficiar: Consiliul Local Călan 

„Reabilitarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ din 

corpurile C şi D şi baza sportivă a Colegiului National 

I. C .Brătianu, oraş Hațeg” 

Beneficiar: Consiliul Local Haţeg  

 

 

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  

 

Domeniul de intervenţie 4.1  „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor de importanţă regională şi locală” 

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25 

aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 28,97 milioane 

euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 71,24 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 12 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 30,46 milioane euro 

o Plăţi: 16,26 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 8 proiecte 

 Respinse/retrase: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 40,78 milioane euro  

 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


 
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

depăşeşte cu 5,14% alocarea regională. 

 

 

 

 

„City Business Development Centre – Structură de 

sprijin pentru afacerile inovative din Timişoara” 

Beneficiar: SC Modatim  Business Facility SRL 

„Structura de sprijinire a afacerilor - ARED SA” 

 

Beneficiar: SC ARED SA 
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Domeniul de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 

pregătirea pentru noi activităţi” 

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25 

aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 23,13 milioane 

euro. 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,30 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

21,97 milioane euro 

o Plăţi: 8,49 milioane euro 

 Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 9,33 milioane euro 

 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 24 august 2012 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

reprezintă 94,98% din alocarea regională. 
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„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 

industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” 

Beneficiar: Parteneriatul dintre Primăria Călan și 

Consiliul Județean Hunedoara 

„Reabilitarea şi pregătirea sitului industrial poluat şi 

neutilizat din satul Cozla, comuna Berzasca, în 

vederea reutilizării şi dezvoltării parcului de afaceri” 

Beneficiar: Primăria Berzasca 

 

 

Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 23,26 

milioane euro. 

 

 Total depuse (apel 1 si 2): 383 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 48,33 milioane 

euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 174 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 22,37 milioane euro 

o Plăţi: 21,24 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 169 

 Contracte reziliate: 26 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 2,55 milioane euro 

 Respinse/retrase: 183 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 23,41 milioane euro 

 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 27 august 2010 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

reprezintă 96,17% din alocarea regională. 
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„Dezvoltarea serviciilor medicale prin dotarea 

cabinetelor de specialitate ale Centrului Medical 

"Sf. Ştefan" din Timişoara” 

Beneficiar: SC Centrul Medical "Sf. Ştefan" SRL 

„Dezvoltarea economică a SC Brodconf SRL prin creşterea 

productivităţii şi eficientizarea costurilor” 

Beneficiar: SC Brodconf SRL 

 

 

 

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 

 

Domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum şi crearea  /modernizarea infrastructurilor conexe”  
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Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 14 

martie 2008.  

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 24,27 

milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 63,85 milioane euro 

 Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 4 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 24,96 milioane euro 

o Plăţi: 12,85 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 2 proiecte 

 Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 7,64 milioane euro 

 În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 4,67 milioane euro  

 Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 26,58  milioane euro 

 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 

proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 

depăşeşte cu 22,08% alocarea regională. 
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„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului 

Arad” 

 

Beneficiar: Consiliul Local Arad 

  

„Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest 

prin renovarea şi includerea în circuitul turistic a 

Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna” 

Beneficiar: Episcopia Romano-Catolică Timişoara 

 

Domeniul de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 

turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 29 

aprilie 2008.   

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 20,28 

milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

 Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 91,29 milioane euro 

 Contractate şi aflate în implementare/ finalizate: 9 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 22,26 milioane euro 

o Plăţi: 8,03 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 5 proiecte 

 Contracte reziliate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 9,89 milioane euro 

 Respinse/ retrase: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 59,14 milioane euro  
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot depune proiecte 

la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 

9,76% alocarea regională. 

 

 
 

  
„Extindere imobil existent: alimentaţie publică, sală de 

conferinţe, hol - recepţie, spaţii cazare pentru dezvoltarea 

serviciilor turistice” 

Beneficiar: SC Vacanţa SRL 

„Reabilitarea infrastructurii Staţiunii Geoagiu 

Băi” 

Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Geoagiu 

 

 
 

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucţiunilor AMPOR,  la cursul   

1 euro = 4,4125 lei 
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XI. Activităţi de comunicare şi promovare 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplineşte un rol important la nivel 

regional în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor structurale. În acest context, comunicarea 

externă precum şi cea internă reprezintă un factor esenţial pentru agenţie. 

 

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 agenţie. 

Această transparenţă 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 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 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 cât şi pentru Programul Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, 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, cu beneficiarii de finanţare, cu reţeaua comunicatorilor REGIO şi cu 

mass-media. 
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11.1. Comunicarea Externă 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a avut numeroase apariţii în paginile publicaţiilor 

locale, regionale şi naţionale. Apariţiile agenţiei nu s-au rezumat doar la mediile de comunicare 

tradiţionale, ci şi-au făcut simţită prezenţa şi în mediul electronic, pe diferite pagini de internet, 

pagini ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor structurale. 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest se află într-un proces continuu de actualizare a bazei 

de date cu jurnaliştii, pentru a asigura, astfel, informarea tuturor celor interesaţi de 

gestionarea fondurilor structurale în Regiunea Vest.  

 

Pentru a comunica cu jurnaliştii în permanenţă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

foloseşte instrumente precum: 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. 

 

 

 

 

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 

programele intermediate de agenţie: Regio-Programul Operaţional Regional şi Programul 

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – axa prioritară 1 și axa prioritară 3. 

 
 

Comunicate de presă 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


 
 
 
 

 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 ADR Vest a transmis către mass-media 10 comunicate 

de presă. Frecvența de transmitere a acestora este prezentată în graficul de mai jos. 

 

În urma transmiterii comunicatelor de presă către reprezentanţii mass-media, în presă au 

apărut 229 de articole. 

 

 
 

Pentru a vedea care dintre temele promovate de ADR Vest au prezentat, pentru mass-media, 

cel mai mare interes, a fost realizată analiza de mai jos. 
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 4 februarie 2015: ADR Vest a organziat o conferinţă de presă dedicată lansării 

proiectului „Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru întreprinderile 

mici și mijlocii din România”.  

 
Ca urmare a organizării evenimentului de lansare a proiectului, în mass-media au apărut 29 

articole pe această temă.  

 

Conferinţe de Presă 
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 20 martie 2015: ADR Vest a organizat o conferinţă de presă dedicată semnării 

contractului de finanţare pentru proiectul „Realizare (construire) campus şcolar la 

Liceul pedagogic <<C. D. Loga>> din Caransebeş, jud. Caraş-Severin”. 

 

 
Ca urmare a organizării evenimentului de semnare a contractului de finanţare nerambursabilă, 

în mass-media au apărut 17 articole pe această temă.  
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 26 martie 2015: ADR vest a organizat o conferinţă de presă dedicată semnării contractelor 

de finanţare pentru proiectele „Amenajare Piaţa Arras” şi „Reabilitarea şi 

refuncţionalizarea spaţiului public urban Bulevardul Dacia şi zona adiacentă”. 

 

 
 

Ca urmare a organizării evenimentului de semnare a contractelor de finanţare nerambursabilă, 

în mass-media au apărut 39 de articole pe această temă.  
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 10 aprilie 2015: ADR Vest a organizat o conferinţă de presă dedicată semnării contractului 

de finanţare pentru pentru proiectul „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în 

circuitul turistic european a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei”. 

 
Ca urmare a organizării evenimentului de semnare a contractului de finanţare, în mass-media 

au apărut 22 articole pe această temă.  
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 29 aprilie 2015: ADR Vest a organizat o conferinţă de presă dedicată semnării contractului 

de finanţare pentru proiectul „Modernizarea Parcului Justiţiei”. 

 
Ca urmare a organizării evenimentului, în mass-media au apărut 37 articole pe această temă. 

 

 
 

19% 

15% 
66% 

 
Articole apărute ca urmare a realizării conferinţelor 

de presă 
 

Teme de interes 

Reabilitare drumuri - 22 articole

Reabilitare şcoli - 17 articole

Reabilitare spaţiu public - 76 articole
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Raportul de presă presupune sintetizarea apariţilor ADR Vest datorate organizării, de către 
agenţie, a unui eveniment la care aceasta a avut o contribuţie considerabilă sau datorate unor 
măsuri de comunicare/promovare inițiate de agenție.  
 

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 au fost realizate 9 rapoarte de presă. Frecvenţa realizării 

rapoartelor de presă este influențată de informațiile comunicate și frecvența transmiterii 

acestora. O reprezentare grafică a frecvenței realizării rapoartelor de presă este prezentată mai 

jos. 

 

 
 

 

 

Pagina de internet a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăţi despre ultimele 

evenimente organizate de agenţie, precum şi cu materiale de prezentare, documente cu 

caracter strategic, noi programe de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu 

noile reglementări în privinţa fondurilor structurale şi a documentelor ce stau la baza acestora. 
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În perioada ianuarie – iunie pe pagina de internet a ADR Vest au fost înregistraţi aproximativ 

13.000 de vizitatori unici, cei mai mulţi fiind prezenţi în luna februarie. 

 
 

Website-ul ADR Vest poate fi vizualizat prin accesarea directă a paginii web, prin intermediul 

altor website-uri, prin intermediul motoarelor de căutare sau prin intermediul căutării şi 

accesării de imagini prezente pe website-ul agenţiei. Graficul de mai jos prezintă modul în care 

ajung vizitatorii la pagina web a ADR Vest. 

 

 
Motoarele de căutare folosite de vizitatorii paginii web a ADR Vest şi procentul vizitatorilor ce 

folosesc fiecare dintre aceste motoare sunt prezentate în graficul de mai jos. 
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În situaţia de mai jos se poate observa că utilizatorii Apple reprezintă marea parte a vizitatorilor 

website-ului www.adrvest.ro.   

 
 

 

 

 

 

Activitățile de informare și publicitate sunt activități obligatorii pentru toate proiectele 

finanțate cu fonduri nerambursabile, atât prin Regio-POR cât și prin POSCCE. Pentru a asigura 

respectarea regulilor de identitate vizuală pentru cele două programe, beneficiarii de finanțare 

nerambursabilă supun avizării ADR Vest materialele de informare și publicitate pe care le 

realizează în cadrul proiectelor pentru care au fost semnate contractele de finanțare. 

 

Pe durata lunilor ianuarie – iunie s-a răspuns la toate solicitările de avizarea a materialelor de 

informare şi publicitate venite din partea beneficiarilor care au implementat proiecte cu 

finanţare nerambursabilă prin intermediul programului Regio-POR şi POSCCE axa prioritară 1 şi 

3. Astfel, în prima jumătate a anului 2015, au fost transmise beneficiarilor de finanţare 

nerambursabilă un total de 171 avize de identitate vizuală. 
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Reţeaua comunicatorilor Regio este unul dintre instrumentele de comunicare ale ADR Vest şi 

unul dintre canalele importante de comunicare cu privire la Regio - Programului Operaţional 

Regional în Regiunea Vest. Membrii acestei reţele sunt multiplicatori de informaţie despre 

Regio – Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest, având astfel un rol important în 

promovarea programului în regiune. 

 

Obiectivul strategic al reţelei este acela de a crea un cadru unitar care să asigure o informarea 

promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre 

oportunităţile programului si despre modul în care proiectele finanţate prin Regio - POR pot 

îmbunătăţi aspectele economice şi sociale ale comunităţilor regionale şi locale. 

 

 
 

Din nivelul regional al rețelei pot face parte: personalul specializat din cadrul departamentelor 

pentru integrare europeană din instituţiile publice locale (Instituţiile Prefectului, Consilii 

Judeţene),  Centrele EUROPE DIRECT, alte organisme intermediare cu reprezentare regională, 

universităţi publice, institute de formare profesională continuă, institute specializate în 
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sprijinirea mediului de afaceri (ex. Camere de Comerţ şi Industrie, firme de consultanţă, parcuri 

industriale, incubatoare de afaceri), societăţi comerciale, primării de municipii şi oraşe, ONG - 

uri cu scop de dezvoltare comunitară, primării de comune, biblioteci judeţene, inspectorate 

şcolare, ş.a.m.d. 

 

În acest context, ADR Vest actualizează baza de date cu reprezentanţi ai organizaţiilor locale şi 

regionale în mod constant. Membrii reţelei sunt informaţi permanent cu privire la noutăţile 

apărute în implementarea programelor cu finanţare europeană nerambursabilă gestionate de 

ADR Vest în Regiunea Vest.   

 

 
 

La finalul lunii iunie a anului 2015, Rețeaua Comunicatorilor Regio din Regiunea Vest totalizează 

99 de membri. 

 

 

 

 

În perioada 24 - 26 iunie 2015 a avut loc Forumul Comunicatorilor Regio iar delegația Regiunii 

Vest a fost alcătuită din reprezentanţi ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, ai 

Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ai Primăriei Municipiului Petroşani, ai Spitalului Clinic 

Municipal de Urgenţă Timişoara, precum şi ai domeniului privat.  
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Forumul a fost organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și a reunit un 

număr de peste 100 de comunicatori Regio din întreaga ţară. 

 

Forumul Comunicatorilor Regio a fost deschis de către reprezentanţii Autorităţii de 

Management pentru Programul Operaţional Regional care au prezentat stadiul implementării 

Regio – Programul Operaţional Regional la nivel naţional, au vorbit despre următoarea 

perioadă de programare precum şi despre măsurile de promovare pentru program şi evaluarea 

acestora.  

 
Toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România au susținut prezentări în cadrul evenimentului 

atât prin reprezentanții Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, cât și prin beneficiari de 

finanțare nerambursabilă din aceste regiuni.   

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regional Vest, în calitate de reprezentant al Regiunii Vest, a 

susţinut în cadrul Forumului Comunicatorilor Regio prezentarea cu titlul „Evenimentele – 

soluţia unei promovări eficiente şi a unei relaţii de lungă durată cu mass-media”, aceasta 

făcând referire la modalităţile de promovare a Regio-POR în Regiunea Vest şi la lecţiile învăţate 

pe parcursul implementării acestuia.  
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Consiliul Județean Caraș-Severin a susținut cea de-a doua prezentare din partea Regiunii Vest. 

Prezentarea cu titlul „Comunicând Regio în Caraş-Severin” a adus exemple concrete de 

promovare a proiectelor Regio-POR la nivel local. 

 
Pe lângă prezentările celor 8 regiuni de dezvoltare, în cadrul Forumului Comunicatorilor REGIO,  

a fost organizată o expoziție de fotografie cu imagini de la proiectele finanțate prin Regio și 

finalizate cu succes. 

 

În cadrul atelierelor de lucru organizate pentru participanții în cadrul Forumului 

Comunicatorilor Regio, au fost prezentate modalități de promovare ale proiectelor şi aspect 

tehnice referitoare la conceperea unui plan de acţiuni de comunicare eficient. 
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11.2. Comunicare Internă 

 

 

 

 

 

 

În perioada 26 - 27 martie 2015, reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest au 

participat la sesiunea de lucru internă organizată de Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Regional (AM POR) dedicată pregătirii noii perioade de programare 

2014 - 2020.  

 

La sesiune au participat reprezentanţi ai tuturor Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din 

România şi reprezentanţi ai AM POR, activi atât în domeniul asistenţei tehnice cât şi al 

informării şi publicităţii pentru Programul Operaţional Regional.  

 
 

 
 

Prima parte a sesiunii a fost dedicată evaluării informării şi publicităţii pentru Regio - 

Programul Operaţional Regional în perioada 2007-2014. Evaluarea şi cocluziile au fost 

prezentate de domnul Vasile DÂNCU, preşedinte al Institutului Român pentru Evaluare şi 

Strategie (IRES). 

Comunicarea cu Autoritatea de Management  pentru Programul Operaţional Regional 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
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Cea de - a doua parte a sesiunii a fost dedicată asistenţei tehnice şi informării şi publicităţii 

pentru perioada 2014 - 2020. În cadrul acestei celei de – a doua părţi a sesiunii au avut loc 

dezbateri referitoare la Strategia pentru Comunicare POR în următoarea perioadă de 

programare. De asemenea, a fost redactată prima propunere pentru documentul strategic 

dedicat informării şi publicităţii (comunicării) Regio – POR în perioada 2014-2020. 

 

 
 

Ca un rezultat al activităţilor de promovare a Regio - POR în perioada 2007-2014, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a realizat o broşură dedicată informării şi 

publicităţii programului.  

 

Echipa de comunicare a ADR Vest şi rezultatele activităţilor de promovare întreprinse de 

agenţie sunt prezentate în paginile acestei broşuri. 
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Informarea internă este un instrument important folosit cu o frecvenţă săptămânală, în 

vederea informării angajaţilor ADR Vest în legătură cu activităţile desfăşurate de agenţie în 

săptămâna respectivă. Informarea prezintă cele mai importante aspecte ale activităţii fiecărei 

direcţii şi fiecărui birou din cadrul ADR Vest.  

 

Astfel, toţi angajaţii ADR Vest deţin informaţii de ultimă oră privind activitatea agenţiei, stadiul 

diverselor proiecte derulate de aceasta sau iniţiative ce urmează a fi puse în aplicare. În acest 

mod, angajaţii devin purtătorii mesajului ADR Vest către mediul exterior. 

 

 

 

Comunicarea internă la nivelul ADR Vest - Informare Internă 

 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


 
 
 
 

 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

 

 

 

 

Un alt instrument de comunicare internă al ADR Vest este revista presei, material realizat cu 

frecvenţă zilnică. Fiind transmisă în format electronic, pe e-mail, revista presei a devenit o 

importantă sursă de informare pentru toţi angajaţii agenţiei acest material prezentând 

articolele apărute în mass-media cu privire la ADR Vest, cele mai importante ştiri din Regiunea 

Vest şi ştiri despre fondurile structurale, precum şi informaţii din politica şi economia naţională 

şi internaţională de importanţă pentru regiune. Astfel, revista presei conţine, pe lângă 

informaţii despre ADR Vest şi activităţile acesteia şi informaţii referitoare la domeniul în care 

activează agenţia şi la domenii conexe. 

 

 
 

Prin intermediul acestui instrument de comunicare, angajaţii sunt informaţi în mod constant cu 

privire la apariţiile ADR Vest în paginile publicaţiilor şi în mediul online, precum şi cu privire la 

percepţia publicului larg referitoare la organizaţie şi la  activităţile pe care aceasta le 

desfăşoară. 

  

Comunicarea internă la nivelul ADR Vest - Revista Presei 
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11.3. Concluzii 

 

Imaginea este un aspect extrem de important pentru orice organizație iar Direcţia de Resurse 

Umane şi Comunicare este cea care se ocupă de gestionarea acesteia pentru ADR Vest. Prin 

activitățile de comunicare și promovare, organizația încearcă să aducă programele operaționale 

și fondurile nerambursabile mai aproape de cei interesați de accesarea acestora, întreprinde 

demersuri de facilitare a informațiilor privind dezvoltarea regională și beneficiile acesteia, 

precum și demersuri de comunicare și promovare referitoare la realizarea de proiecte în 

cooperare cu alte organizații.  

 

Relaţia cu mass-media este una bazată pe încredere, acest fapt rezultând din numeroasele 

apariţii în presă ale ADR Vest şi din lipsa solicitărilor mass-media de clarificare și informare 

suplimentară.   

 

Corectitudinea informațiilor oferite și transmiterea lor în timp real au fost aspect ce au 

contribuit la construirea unei relații solide cu jurnaliştii din Regiunea Vest. O relație bună cu 

jurnaliștii și apariții în mass-media apreciate constituie o bază importantă în construirea unei 

imagini bune a ADR Vest din perspectiva relației cu publicul larg.  

 

Un alt factor hotărâtor în stabilirea unei imagini bune a organizației este relația cu colaboratorii 

– beneficiari, consultanți, ș.a.m.d.. Disponibilitatea ADR Vest în vederea sprijinirii acestora a 

determinat stabilirea unor relații de încredere ce au contribuit în mod hotărâtor în demersul de 

promovare al organizației și a proiectelor și programelor gestionate de aceasta. 
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XII. Managementul resurselor umane 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

consideră potenţialul uman ca fiind resursa cea 

mai valoroasă a sa. Astfel, este prioritară  

dezvoltarea unei politici de gestionare a 

resurselor umane, strategia de resurse umane 

fiind integrată în strategia mai amplă de 

dezvoltare a organizaţiei. Ţintele principale 

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. 

 

 

12.1. Activitatea de planificare a personalului 

 

Activitatea de planificare a personalului este un proces 

complex care are ca aspecte principale planificarea 

dezvoltării profesionale a angajaţilor, adică asigurarea 

faptului că există oamenii cu calificări potrivite, la locul 

potrivit, la timpul potrivit şi planificarea succesiunilor, şi 

anume existenţa oamenilor potriviţi pregătiţi pentru 

funcţiile potrivite, când este nevoie. 

Planificarea personalului este un proces care presupune 

parcurgerea unui ciclu format din mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în 

vederea pregătirii Planului de personal pentru anul 2015 au fost parcurse, următoarele 

etape: 

 

 Analiza situaţiei curente  

 Evaluarea nevoilor viitoare  

 Analiza lipsurilor  
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 Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de 

planificare. 

 

Rolul şi responsabilităţile Agenţiei s-au schimbat ca urmare a câştigării de către ADR Vest a 

finanțării europene prin programul COSME 2014 - 2020, aferentă derulării activităților și 

serviciilor European Enterprise Network pentru Macroregiunea IV România – Regiunea Vest 

și Sud-Vest, ADR Vest îndeplinind rolul de coordonator al Consorțiului Ro-Boost SMEs. 

 

Astfel analiza nevoilor de personal pentru anul 2015 s-a realizat în funcţie de estimarea 

volumului activităţilor şi aprecierea competenţelor necesare pentru implementarea cu 

succes a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice şi a serviciilor IMM - EEN în anul 2015, precum şi în 

vederea desfăşurării celorlalte activităţi ale agenţiei.  

 

În vederea asigurării necesarului de competenţe pentru atingerea obiectivelor strategice ale 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în anul 2015 ADR Vest are în vedere 

două modalităţi de acţiune: 

 

A. Transferul de competenţe în cadrul ADR Vest astfel încât să se asigure o încărcare 

optimă cu sarcini a angajaţilor agenţiei. Transferul de competenţe se va realiza pe măsură ce 

configuraţia activităţii ADR Vest va solicita acest lucru; 

 

B. Recrutarea şi selecţia unor noi angajaţi pentru a acoperi competenţele necesare. 

 

 

12.2. Fişe de post 

 

Fişele de post reprezintă un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. Fişele 

de post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin identificarea rolului şi 

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. 

 

În perioada ianuarie - iunie 2015 au fost realizate fişele de post pentru personalul angajat în 

această perioadă. De asemenea, au fost realizate fișele de post aferente posturilor de 

conducere în urma numirilor și a modificărilor procentelor de implicare în gestionarea POR 

şi au fost actualizate celelalte fişe de post în consecinţă. 
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12.3. Recrutare şi selecţie 

 

În perioada ianuarie – iunie 2015 ADR Vest a organizat concursuri pentru ocuparea 

următoarelor posturi:  

 

 19 februarie 2015 – Consultant Achiziţii 

 19 martie 2015 – Îngrijitor 

 22 aprilie 2015 – Ofiţer Monitorizare POSCCE 

 21 mai 2015 – Îngrijitor 

 3 iunie 2015 – Ofiţer Monitorizare POSCCE 

 

În urma organizării acestor concursuri ADR Vest a angajat trei persoane. 

 

 

12.4. Integrare organizaţională 

 

În această perioadă s-a realizat procesul de integrare 

organizaţională pentru toţi colegii angajaţi în perioada ianuarie – 

iunie 2015.  

 

În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de integrare 

organizaţională şi s-au stabilit obiectivele individuale pentru această 

perioadă. 

 

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.   

 

 

12.5. Instruire şi dezvoltare 

 

În perioada ianuarie – aprilie 2015 s-a lucrat la elaborarea Planului anual de dezvoltare şi 

instruire al ADR Vest pentru anul 2015. Acesta este elaborat de către biroul de resurse 

umane, iniţial sub formă de proiect pentru discuţii, corecţii şi pentru aprobarea de către 

echipa managerială a ADR Vest.  
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Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaţiilor referitoare la măsurile de 

instruire necesare, informaţii referitoare la:  

 

 Nevoile de instruire individuale identificate prin elaborarea Planurilor de 

dezvoltare personală; 

 Nevoile la nivelul echipei, identificate pentru fiecare direcţie şi pentru echipa 

managerială; 

 Nevoile rezultate din planul anual de personal incluzându-le pe cele 

identificate la nivel organizaţional. 

 

Nevoile identificate au fost centralizate urmând să fie prioritizate în cadrul unei şedinţe a 

echipei manageriale pe baza obiectivelor curente şi direcţiei viitoare a ADR Vest.  

 

 

În perioada ianuarie - iunie 2015 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: 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în cadrul proiectului „Creşterea 

eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin 

formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene” un Program de 

formare profesională în domeniul ajutorului de stat. La acest program au participat 

angajaţi ai agenţiei implicaţi în implementarea POR şi POSCCE. Programul a presupus 

parcurgerea a patru module. Primele trei module s-au desfăşurat în 2014 iar modului IV s-a 

desfăşurat în perioadele 21 - 23 ianuarie 2015 şi 25 - 27 februarie 2015: 

 

 Modul I – Principii generale şi definirea ajutorului de stat 

 Modul II – Concepte folosite în domeniul ajutorului de stat, tipuri de măsuri de 

ajutor de stat şi procedura naţională şi comunitară aplicabilă 

 Modul III – Monitorizarea, controlul şi raportarea ajutoarelor de stat 

 Modul IV– Principii generale şi definirea ajutorului de stat 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire cu tema Curs auditor intern sistem de management Integrat ISO 

9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 organizată în perioada 21 – 23 ianuarie 2015 de Lloyd’s 

register LRQA.  

 

Tematica cursului: 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


    
 
 

 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

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

 Concepte privind sistemele de management integrat ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 

18001 

 Planificarea programului de audit 

 Auditor intern: activităţile auditorului şi responsabilităţi, caracteristicile auditorului, 

codul de comportament 

 Pregătirea auditului: obiectivele auditului, criterii şi scop; planificarea pentru audit; 

pregătirea listelor de verificare pentru audit 

 Efectuarea auditului - abordarea LRQA în 6 etape 

 Raportarea auditului: evaluarea  constatărilor, scrierea raportului şi prezentarea 

constatărilor 

 Activităţi post-audit: acţiuni corective, urmărirea auditurilor şi analiza efectuată de 

management 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire Comunicare persuasivă şi copywriting pentru afaceri organizată în 

perioada 23 octombrie 2014 – 26 ianuarie 2015 de Academia Britanică de Afaceri şi 

Comunicare.  

 

Tematica cursului: 

 Înţelegerea şi construirea mesajelor persuasive 

 Redactarea textelor persuasive 

 Ordonarea strategică a ideilor într-un mesaj persuasiv  

 Utilizarea limbajului pentru a crea impact în textele persuasive 

 Gestionarea eficientă a limbajul atunci când dorim să creăm impact 

 Scrierea textelor cu impact din domeniul afacerilor, a textelor de promovare 

personală şi a textelor pentru mass-media 

 Crearea  impactactului în textele publicitare 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire cu tema Arhivarea electronică şi arhivarea clasică a documentelor în 

contextul ultimelor modificări legislative în domeniul arhivistic organizată în perioada 20 – 

22 februarie 2015 de SC Tak Education Group SRL.  

 

Tematica cursului: 

 Impactul modificării şi completării Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale asupra 

managementului documentelor  

 Respectarea principului legalităţii în activitatea operatorilor economici prestatori de 

servicii arhivistice  
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 Serviciul de consultanţă în domeniul arhivistic, o soluţie integrată activităţii 

manageriale eficiente?  

 Arhivarea clasică, desuetă în contextul reglementării arhivării electronice?  

 Controlul fizic şi intelectual al documentelor, forme de evidenţă specifice gestiunii 

corecte a documentelor  

 Analiza sistemului de arhivare electronică sub aspectul cerinţelor legale şi 

funcţionalităţii optime. Beneficiile pe termen scurt, dar şi valoarea cumulată pe 

termen lung a arhivării electronice  

 

*** 

 

Angajaţii ADR Vest cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane au participat 

la o sesiune de instruire cu tema Legislaţia muncii în anul 2015, organizată în 12 martie 

2015 de SC Brum Partners SRL.  

 

Tematica cursului: 

 Întocmirea şi gestionare a documentelor de evidenţă a personalului 

 Codul Muncii - Legea  53/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 Procedura de Control 

 Aplicaţia REVISAL, conform HG 500/2011 

 Legea Dialogului Social conform legii 62/2011 

 

*** 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a organizat în cadrul 

contractului „Servicii de instruire în vederea prevenirii situaţiilor de fraudă, 

incompatibilitate, conflicte de interese şi nereguli”, în primul semestru al anului 2015, patru  

sesiuni de instruire cu tema Prevenirea situaţiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de 

interese şi nereguli.  

 

Tematică sesiuni de instruire: 

 Nereguli şi fraude – delimitări conceptuale şi legislaţia relevantă 

 Motivele pentru care apar neregulile și fraudele. Tipuri de fraudă. Sisteme și 

indicatori de fraudă relevanţi în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Constatarea și raportarea neregulilor și a situațiilor cu suspiciune de fraudă 

fraudelor. Reacția la fraudă 

 Consecinţele neregulilor şi fraudelor. Stabilirea, contestarea și valorificarea titlurilor 

de creanță  

 Situații de incompatibilitate și conflicte de interese. Impact asupra accesării și 

utilizării fondurilor publice 
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 Aplicaţii practice, exerciţii: suspiciune de fraudă, conflicte de interese și 

incompatibilități 

 Achiziţii publice. Principii. Nereguli, fraude, conflict de interese şi incompatibilităţi în 

achiziţiilor publice, în derularea procedurii şi în executarea contractului 

 Procedura simplificată aplicată beneficiarilor privați 

 

*** 

 

Sesiunea de instruire pe teme de achiziţii publice organizată de ADR Vest împreună cu SC 

TAK Education Grup SRL în perioada 6 – 7 aprilie 2015. 

 

Tematica cursului: 

 Prezentarea Ordinului 1120/2013 (legislație, domeniu de aplicare, măsuri de 

aplicare, etc.)  

 Principiile care stau la baza Ordinului 1120/2013 (definire, interpretare, aplicare) 

 Achiziția directă (condiții și particularități) 

 Prezentarea procedurii simplificate în detaliu 

 Documentele dosarului achiziției 

 Documente suport regăsite în dosarul Cererii de plată/rambursare 

 Prezentarea și explicitarea site-ului www.fonduri-ue.ro și a secțiunii speciale 

dedicate achizițiilor beneficiarilor privați 

 Nereguli constatate și aplicarea de corecții financiare 

 Prezentarea unor cazuri relevante și modul de soluționare a lor 

 

*** 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a organizat în cadrul 

contractului „Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și 

generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor 

Intermediare și instituțiilor beneficiare ale Programului Operațional Regional” în primul 

semestru al anului 2015 următoarele sesiuni de instruire: 

 

 Monitorizarea și verificarea implementării proiectelor de construcții, legislație 

privind calitatea în construcții, 31 martie -  2 aprilie 2015 & 25 – 27 mai 2015 

 Planificarea şi programarea POR 2014 – 2020, 15 – 17 aprilie 2015 & 5 – 7 mai 2015 

 Evaluare la nivel de program, 21 – 23 aprilie 2015 & 12 – 14 mai 2015 

 Implementarea proiectelor, 12 – 14 mai 2015 

 Achiziţii publice – contracte de lucrări, 15 – 17 iunie 2015  
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În cadrul aceluiaşi contract a fost organizată, în perioada 11 – 15 mai 2015, o vizită de studiu 

în Irlanda cu tema Creșterea performanței la nivelul Programului Operațional. 

Monitorizarea la nivel de program. 

 

*** 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a organizat în cadrul 

contractului „Acord-cadru pentru evaluarea POR în perioada 2013 - 2015, Lot 2: Dezvoltarea 

capacităţii de evaluare a AM şi OI POR” în perioada 21 – 25 iunie 2015 sesiunea de instruire 

dedicată dezvoltării capacității de diseminare în contextul evaluărilor de impact și 

pregătirea pentru următoarea perioadă de programare. În cadrul aceluiaşi contract în 

perioada 15 - 17 mai 2015 a fost organizată o vizită de studiu în Ungaria dedicată 

Schimbului de bune practici privind metoda contrafactuală de evaluare a impactului. 

 

*** 

 

Conferința regională PR Beta 2015 – Power of Resources organizată de PR Beta Office în 

perioada 13 - 14 mai 2015 la Timișoara.  

Tematica conferinţei 

 Leadership şi comunicare internă 

 Comunicare culturală 

 Managementul reputaţiei online 

 Comunicarea evenimentelor culturale 

 Bazele comunicării 2.0 

 Brie-ul în publicitate 

 Social Media 

*** 

Cursul de Arhivar organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara în 

perioada 26 mai - 26 iunie 2015 s-a desfășurat la Timișoara. 

Tematica cursului 

 Redactarea nomenclatorului arhivistic 

 Gestionarea fondului documentar  

 Prelucrarea documentelor 

 Utilizarea informaţiilor din documente 

 Consevarea arhivei în depozit 

 Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

 

*** 
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Conferința anuală Probleme dificile de dreptul muncii, organizată de Societatea de Stiinte 

Juridice în data de 29 mai 2015 la București.  

Din tematica conferinţei 

 Concediul de odihnă versus concediul medical 

 Cumulul de funcții la același angajator 

 Formarea profesională în perioada de probă 

 Formarea profesională – obligație și negociere 

 Corelația dintre cazurile de suspendare de drept a contractului individual de muncă 

și concedierea salariatului 

 Plata salariului fără realizarea stopajului la sursă 

 Termenul de preaviz în decizia de concediere 

 Prezentarea certificatului medical 

 Criteriile de evaluare profesională ca nuanță a criteriilor de stabilire a ordinii de 

priorități la concediere 

 Munca prin agent de munca temporară 

 Concedierea salariatului care beneficiază de stimulent de inserție 

 Cuantumul indemnizației pentru concediul de odihnă 

 Repartizarea pe zile a timpului de muncă 

 Accesul angajatorului la datele personale ale salariatului 

 REVISAL. Element de extraneitate în contractul individual de muncă 

 

*** 

Sesiunea de instruire cu tema Expert Achiziții Publice organizată de SC TAK Education Group 

SRL în perioada 29 – 31 mai 2015 la Sinaia.  

Tematica sesiunii de instruire 

 Rolul achiziţiilor publice în cadrul organizaţiei  

 Cerinţele impuse de sistemul electronic SEAP  

 Legislaţia în domeniu şi a legislaţiei conexe  

 Distribuirea rolurilor în echipe pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi 
elaborarea/evaluarea ofertelor  

 Proceduri de atribuire, criterii de evaluare, de calificare şi selecţie a ofertelor  

 Documentele specifice documentaţiei de atribuire şi modul de elaborare a acestora  

 Metodele şi tehnicile utilizate în administrarea contractului  

 Anticiparea, evaluarea şi controlul riscurilor asociate achiziţiilor  

 Soluţionarea contestaţiilor  
 
 

*** 
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În data de 11 iunie 2015 a fost organizată sesiunea de instruire cu tema Dezvoltarea 

abilităţilor administrative. 

 

12.6. 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 2014 

aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2015 în conformitate cu procedurile interne de resurse 

umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanţelor profesionale individuale ale 

angajaţilor agenţiei pentru anul 2014 au fost completate Formularele de evaluare 

corespunzătoare.  

 

În funcţie de rezultatele evaluării performanţelor 

profesionale şi de abilităţile care trebuiesc dezvoltate de 

angajaţi în viitor, au fost întocmite Planurile de 

dezvoltare personală a angajaţilor care au stat la baza 

elaborării Planului anual de instruire şi dezvoltare al ADR 

Vest. 
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XIII. Misiuni de Audit 
 

 

13.1. Misiuni de audit intern 
 

Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte perfecţionarea 

capacităţii agenţiei de implementare a politicii de dezvoltare regională şi atingerea 

obiectivelor corespunzătoare acestei politici. 

 

 

A. Misiunea de audit privind evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru 

evaluarea şi contractarea proiectelor depuse pentru DMI 1.1, Operaţiunea 1.1.1 – A1 

"Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 

tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei)" al POSCCE 

2007-2013 

 

În perioada ianuarie – iunie 2015 s-au desfăşurat etapele misiunii de audit privind evaluarea 

activităţilor desfăşurate de agenţie pentru evaluarea şi contractarea proiectelor depuse 

pentru DMI 1.1, Operaţiunea 1.1.1 – A1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 

sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 

lei şi 6.450.000 lei)".  

 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţii activităţii cu 

regulamentele, manualele, procedurile şi contractele încheiate şi evaluarea sistemului de 

control intern şi management al riscurilor asociat activităţilor. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

 Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor contractate 

de beneficiarii de finanţare;  

 Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea cheltuielilor 

din cererile de plată/rambursare depuse de beneficiarii de finanţare. 
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B. Misiunea de audit privind urmărirea stadiului implementării recomandărilor misiunii de 

audit intern privind realizarea activităţilor de management al resurselor umane 

derulată în anul 2013 

 

Misiunea de audit, având ca obiectiv general evaluarea stadiului implementării celor 38 de 

recomandări formulate ca urmare a misiunii de audit nr. 4/2013 Realizarea activităţilor de 

management a resurselor umane, s-a derulat în perioada ianuarie – martie 2015. 

 

 

C. Misiunea de audit privind pregătirea organizaţională a ADR Vest pentru 

implementarea POR 2014 – 2020, inclusiv asigurarea funcţiunii de informare şi 

comunicare pentru public şi beneficiarii potenţiali 

 

Misiunea de audit privind pregătirea organizaţională a ADR Vest pentru implementarea 

POR 2014 - 2020 se desfăşoară în perioada februarie – august 2015.  

 

Obiectivele generale ale misiunii sunt evaluarea modului de pregătire a agenţiei pentru 

implementarea POR 2014 – 2020, 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 modului de realizare a pregătirii organizaţionale pentru implementarea 

POR 2014 – 2020, respectiv a modului de stabilire a structurii organizatorice, a 

definirii, alocării şi separării funcţiilor, precum şi a modului de elaborarea/actualizare 

a procedurilor specifice; 

 Evaluarea modului de asigurare a funcţiuni de informare/help-desk şi comunicare 

pentru public şi potenţialii beneficiari.  

 

 

D. Misiunea de audit privind evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru 

implementarea proiectelor din cadrul DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, DMI 

4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 

activităţi” şi DMI 3.4 II „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” ale POR 2007 - 2013 
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În perioada aprilie – septembrie 2015 se derulează operaţiunile misiunii de audit privind 

evaluarea activităţilor de implementare a proiectelor din cadrul DMI 5.1, DMI 4.2, 

respectiv DMI 3.4 apel 2014 ale POR 2007 – 2013.  

 

Obiectivul general al acestei misiuni este evaluarea conformităţii cu regulamentele, 

manualele, procedurile şi contractele a activităţilor privind implementarea proiectelor 

finanţate din cadrul Axei 5, DMI 5.1, axei 4, DMI 4.2, respectiv din cadrul Axei 3, DMI 3.4 

apel 2014 şi evaluarea sistemului asociat de control intern şi management al riscurilor. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii privesc: 

 Evaluarea respectării cadrului procedural de evaluare, selecţie şi contractare a 

cererilor de finanţare depuse pentru DMI 3.4 II al POR 2007 - 2013;  

 Evaluarea respectării cadrului procedural privind implementarea proiectelor 

contractate din DMI 5.1, DMI 4.2 şi DMI 3.4 II ale POR 2007 – 2013; 

 Urmărirea stadiului implementării recomandărilor formulate cu ocazia misiunii de 

audit nr. 3/2013. 

 

*** 

 

De asemenea, auditorii interni acordă suport auditorilor externi din cadrul Autorităţii de 

Audit - Oficiul Regional de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest şi colegilor implicaţi în 

misiunile respective.  

 

 

13.2. 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 se verifica cheltuielile 

declarate Comisiei Europene. 

 

A. Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional 

 

În perioada februarie – mai 2015, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 

României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat la sediul ADR Vest o misiune pentru 

obţinerea unei asigurări rezonabile că declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei 

Europene în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 sunt corecte, iar tranzacţiile care au 

stau la baza acestora au fost corecte, legale şi regulamentare.  
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B. Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice  

 

În perioada februarie – mai 2015, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 

României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a desfăşurat o misiune pentru obţinerea unei 

asigurări rezonabile că declaraţiile de cheltuieli înaintate Comisiei Europene în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2014 sunt corecte, iar tranzacţiile care au stat la baza acestora au 

fost corecte, legale şi regulamentare. 
 

*** 

 

Implementarea Programului antifraudă şi anticorupţie 2014 – 2015 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 trei 

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, instruirea, 

informarea şi sensibilizarea angajaţilor agenţiei prin: 

o Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru 

personalul agenţiei. 

 

3. Combaterea corupţiei prin măsuri administrative presupune: 

o Consolidarea mecanismelor de control administrativ; 

o Tratarea încălcărilor prevederilor regulamentelor, procedurilor, normelor şi 

politicilor agenţiei. 
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XIV. Activităţi de sprijinire a implementării 

programelor cu finanţare nerambursabilă 

 
 

14.1. Asistenţa Tehnică pentru Regio – Programul Operaţional Regional 

 

Pentru implementarea Regio - Programului Operaţional Regional 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, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de 

Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii Vest, este 

sprijinită prin intermediul alocărilor financiare în cadrul axei prioritare 6 – Asistenţă 

tehnică. 

 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1 

„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional 

Regional” 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1 

„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional” a 

fost încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism 

Intermediar pentru POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în 

calitate de Autoritate de Management pentru POR, în data de 26 martie 2013 pentru 

perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015. Valoarea eligibilă a contractului este de 

20.938.759,12 lei. 

 

Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea 

responsabilităţilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Regio - Programul 

Operaţional Regional 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.  
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Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională 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. 

 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.2 

“Sprijinirea activităţilor de publicitate şi   informare  privind  POR”  

 

s-a încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism 

Intermediar pentru POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fost 

MDRT), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, în data de 19 martie 2014 

pentru perioada 2013 - 2015. Valoarea eligibilă a contractului este de 489.500 lei. 

 

Obiectul acestui contract vizează promovarea constantă şi eficientă a Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să fie asigurată 

absorbţia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile economice şi sociale 

a Regiunii Vest. 
 

Obiectivele specifice ale contractului se referă la: 

1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra 

disponibilităţii asistenţei financiare şi a existenţei fondurilor, precum şi a rolului 

UE în acest domeniu. 

2. Informarea constantă şi corectă a  potenţialilor beneficiari asupra Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013. 

3. Promovarea impactului economic şi social al asistenţei financiare, a valorii 

adăugate a acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale. 

4. Asigurarea transparenţei şi a corectitudinii finanţărilor şi a sistemului care 

gestionează fondurile. 

5. Asigurarea informării şi conştientizării cu privire la temele orizontale: egalitatea 

de şanse şi dezvoltarea durabilă. 

6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaţiilor de informare şi publicitate pe 

care le au în urma obţinerii unei finanţări. 

7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin 

intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a proiectelor de 

succes, a bunelor practici. 
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14.2. Asistenţa Tehnică pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea 

Competitivității Economice” 

 

Pentru implementarea Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 

Economice” – Axa prioritară 1 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, 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 

POSCCE, este sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 5 – Asistenţă 

tehnică. 

 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.1 

„Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest” 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.1 

„Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest” s-a încheiat între Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, şi 

Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POSCCE, în data de 

18 iulie 2013 pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2015. Valoarea eligibilă a contractului 

este de 6.726.582,89 lei. 

 

Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POS CCE, Axa 1, prin 

îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea 

de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice către OI ADR Vest. 

 

În îndeplinirea obligaţiilor  prevazute la art. 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 

1083/2006, Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, a încheiat Acordul 

cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea acestui program cu Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Vest în calitate de organism intermediar pentru acest program. Acest 

acord stabileşte atribuţiile delegate organismului intermediar, precum şi drepturile şi 

obligaţiile părţilor care decurg din această delegare.  

 

Conform acestui acord cadru, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” a delegat organismului intermediar OI ADR 

Vest atribuţii referitoare la:  
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 asigurarea, la nivel regional, că proiectele sunt selectate spre finanţare în 

conformitate cu criteriile aplicabile POS CCE; 

 asigurarea, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre finanţare în 

cadrul POSCCE se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, 

legislaţia naţională şi comunitară relevantă. 

 verificarea, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi implementate în 

regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate / 

livrate / prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către beneficiari în cadrul 

proiectelor au fost efectiv realizate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale; 

 asigurarea că informaţiile şi datele necesare pentru managementul financiar, 

monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate pentru fiecare proiect 

implementat în regiune şi introduse în SUIM/SMIS la timp; 

 asigurarea că beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi analitice 

distincte pentru fiecare proiect; 

 asigurarea că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare 

garantarii unei piste de audit adecvată pentru fiecare proiect implementat în 

regiune, sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau 

parţială a POSCCE. 

 

Prin acest proiect se solicită finanţarea activităţilor necesare îndeplinirii de către organismul 

intermediar a atribuţiilor prevăzute în Acordul cadru privind implementarea Programului 

Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”. 

 

Activităţile prevazute spre a fi finanţate în cadrul proiectului sunt în concordanţă cu 

activităţile definite în Documentul Cadru de Implementare pentru Programul Operaţional 

Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, corespunzatoare domeniului major de 

interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul 

POS CCE. 

 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.2 

„Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat Organismului Intermediar 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru implementarea POS CCE” 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.2 

„Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat Organismului Intermediar 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru implementarea POS CCE” s-a încheiat 

între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 

POS CCE, şi Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POS CCE, 
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în data de 19 iulie 2013 pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2015. Valoarea eligibilă a 

contractului este de 722.244,83 lei. 

 

Obiectul acestui contract este reprezentat de acordarea finanţării pentru implementarea 

proiectului cu titlul „Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat 

Organismului Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru 

implementarea POS CCE” în vederea realizării activităţilor ce decurg din atribuţiile delegate 

prin Acordul de delegare din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice (POS CCE), încheiat între părţi la data de 11.03.2013. 

 

Obiectivul general al contractului constă în realizarea activităților de informare și publicitate 

care decurg din atribuțiile delegate ADR Vest prin Acordul de delegare a atribuțiilor 

implementării POS CCE 2007-2013, Axa 1, în condițiile asigurării unei infrastructuri ITC 

optime desfășurării activităților. Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă 

a POS CCE, prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de 

către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice către OI-uri. 

 

Obiective specifice: 

 Informarea constantă şi corectă a grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare 

de care pot să beneficieze prin POSCCE, 2007-2013, Axa 1, sprijinind astfel absorbţia 

fondurilor alocate prin POSCCE Axa 1; 

 Informarea beneficiarilor asupra obligațiilor privind condițiile de implementare si 

raportare (conf. prevederilor contractuale si procedurilor specifice), precum si 

asupra obligațiilor privind informarea si publicitatea (conf. Art. 8, Regulamentul CE 

1828, cap. II) ce decurg din calitatea de beneficiar al unei finanțări europene şi să 

verifice respectarea acestora; 

 Asigurarea vizibilității rezultatelor obţinute în implementarea POSCCE Axa 1, la 

nivelul Regiunii Vest; 

 Asigurarea vizibilității deciziilor şi acţiunilor ADR Vest în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 

Economice”. 

 

 
  

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


 
 

 
 

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

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

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

 

 

 

 

XV. Asociaţiile Tehimpuls, AutomotiVEST şi Clusterul 

Regional TIC 
 

 

15.1 Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic - TEHIMPULS 

 

A. PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE 
 

Proiectul „Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” 

 

În data de 7 mai 2014 a fost aprobată finanţarea Proiectului „Întreprinde eco-inovatoare în 

Regiunea Vest”. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Inovare în Industria Verde 

România, operator de program fiind Innovation Norway. Proiectul are ca obiectiv 

promovarea inovării şi dezvoltarea unor noi soluţii în beneficiul mediului şi activităţi 

suport pentru dezvoltarea întreprinderilor eco-inovative.  

 

Proiectul “Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” este unul dintre cele 16 proiecte 

acceptate spre finanţare dintre cele 85 propuse, fiind singurul proiect câştigător din 

Regiunea Vest. Bugetul total este de 179.024 euro, dintre care 160.000 euro reprezintă 

grant-ul din partea Norway Grants, iar restul reprezintă co-finanţarea Asociaţiei Tehimpuls, 

proiectul urmând să se desfăşoare pe durata a 23 de luni, începând cu data de 2 iunie 2014 

şi finalizându-se la data de 30 aprilie 2016. 

 

Obiectivul principal al proiectului constă în susţinerea dezvoltării întreprinderilor eco-

inovative şi promovarea inovării şi dezvoltarea unor noi soluţii în beneficiul mediului. 

Proiectul “Intreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” va susţine 3 start-up-uri bazate pe 

produse, tehnologii şi soluţii eco- inovative (ce vizează utilizarea mai eficientă a resurselor 

sau un impact mai redus asupra mediului), prin grant-uri de mici dimensiuni şi pachete de 

consultanţă şi mentorat pentru brevetare şi comercializare. 

 

Activităţile implementate în cadrul proiectului au fost: 

1. Activităţi de management şi coordonare 
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Activităţi de coordonare  

 Au avut loc întâlniri organizate ale echipei de proiect, în cadrul cărora au avut 

loc discuţii asupra activităţilor care au fost implementate în cadrul 

proiectului. 

 

Raportare 

 În urma transmiterii primului raport de progres şi a verificărilor derulate de 

către reprezentanţii programului Innovation Norway, în luna ianuarie 2015 au 

fost solicitate clarificări la raportul de progres transmis. Au fost pregătite şi 

transmise clarificările solicitate, iar în data de 09 februarie 2015 a fost 

rambursată suma de 13.331 euro, aferentă primei cereri de rambursare din 

cadrul proiectului.  

 Tot în luna ianuarie 2015 a fost pregătit şi transmis către reprezentanţii 

programului raportul anual privind indicatorii proiectului pentru anul 2014.  

 În luna iunie 2015 a început pregătirea raportului de progres pentru cea de-a 

doua perioadă de raportare, 1 decembrie 2014 – 31 mai 2015. 

 

2. Activităţi de promovare 

Comunicate de presă  

 În cadrul proiectului a fost lansat un comunicat de presă pentru a promova 

vizita Excelenței Sale doamna Tove Bruvik WESTBERG - ambasador al 

Norvegiei în România – care a fost prezentă în Regiunea Vest în data de 19 

februarie 2015. Comunicatul a fost trimis în data de 20 februarie. 

Pagina web 

În cadrul proiectului a fost redactat un document care conţine termenii de 

referinţă pentru viitoarea pagină web a Asociaţiei Tehimpuls. Noua pagină va 

include informaţii despre proiect, dar şi o bază de date cu produse eco-

inovative din Regiunea Vest.  

Firma selecționată pentru realizarea paginii web este firma E.B.I.G Srl. 

Contractul a fost semnat în luna iunie, urmând ca pagina web să fie realizată 

până la finalul lunii iulie 2015. 

Scopul paginii web este de a prezenta şi promova într-un mod facil şi 

prietenos, baza de date cu produse eco-inovative rezultate din activitatăţile 

de cercetare, dezvoltare-inovare desfăşurate în Regiunea Vest. 

 

3. Analiza potenţialului de comercializare a soluţiilor eco-inovative 

Crearea unei baze de date cu soluţii eco-inovative la nivel regional 

Pe baza cunoştinţelor deja dobândite, au fost dezvoltate două baze de date. Una dintre 

bazele de date include cele 97 de produse inovative înregistrate la prima ediţie a Târgului 
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Regional de Inovare, iar cea de-a doua bază de date include serviciile inovative identificate 

în cadrul serviciului Open Labs, oferit de către Asociaţia Tehimpuls. Activitatea este încă în 

desfăşurare, urmând să fie actualizată pe parcursul desfăşurării proiectului. 

 

Dezvoltarea unui portfoliu cu produse eco-inovative 

Pe baza mijloacelor de comunicare utilizate şi a identificării a 24 de produse eco-

inovative existente, a fost dezvoltată o bază de date cu aceste produse. 

Identificarea a trei produse eco-inovative, cu cel mai ridicat potenţial pentru 

comercializare 

În urma identificării celor trei produse cu cel mai ridicat potenţial pentru 

comercializare, care au fost premiate în cadrul Competiţiei Regionale de Eco-Inovare, 

au fost efectuaţi primii paşi pentru sprijinirea câştigătorilor în vederea comercializării 

produselor câştigătoare şi iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri. 

 

4. Training şi asistenţă tehnică 

Sesiunea de Training în domeniul Proprietății Intelectuale și al Managementului Inovării 

În data de 16 martie 2015 a avut loc Sesiunea de Training în domeniul Proprietății 

Intelectuale și al Managementului Inovării, fiind susţinută de către Dl. Dr. István Molnár, 

Manager al Cabinetului de Avocatură pentru Patente şi Mărci DANUBIA, avocat maghiar şi 

european în domeniul patentelor, membru al Camerei de Avocaţi pentru Patente şi al 

Consiliului Consultativ Ştiinţific şi Economic al Oficiului European de Patente.  

 

Training-ul a fost organizat în Sala de Consiliu a ADR Vest și s-a desfășurat pe parcursul unei 

zile. La training au luat parte cele 10 produse câștigătoare în cadrul Competiției Regionale 

de Eco-Inovare. În cadrul training-ului au fost prezentate concepte teoretice despre 

Drepturile de Proprietate Intelectuală și Managementul Inovării și au fost dezbătute și două 

cazuri concrete. 

 

 
 

A fost demarată activitatea de asistenţă tehnică cu privire la organizarea unei sesiuni de 

coaching pentru obţinerea unui brevet european în cadrul proiectului.  
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Dat fiind faptul că Locul I a renunţat la premiul obținut în cadrul Competiției Regionale de 

Eco-Inovare,  premiul respectiv a fost atribuit următorului loc clasat în cadrul competiţiei, 

respectiv USAMVBT Timişoara pentru produsul "Unguent farmaceutic pe bază de extract 

carotenoidic din Zea mais", care a fost informată că va beneficia de sesiunea de coaching 

pentru patentare europeană. 

 

În urma modificărilor apărute, au avut loc discuţii asupra organizării sesiunii şi a colectării de 

informaţii referitoare la descrierea tehnică din partea beneficiarului sesiunii. 

 

5. Activităţi de capitalizare 

Primele două locuri în cadrul Competiției Regionale de Eco-Inovare beneficiază de cele două 

granturi a câte 10.000 euro, dar și de o sesiune de consultanță pentru comercializare, 

marketing și internaționalizare.  

 

Locul III din cadrul Competiției Regionale de Eco-Inovare beneficiază de o sesiune de 

coaching pentru obținerea unui brevet european. 

 

Cu scopul de a demara demersurile de acordare a grant-ului, a fost pregătit un formular de 

plan de activităţi şi buget, împreună cu calendarul de activităţi (proiect de grant), precum şi 

contracte de grant aferente. Aceste documente au fost transmise câştigătorilor granturilor 

pentru consultare şi completare, în vederea finalizării şi semnării contractelor pentru 

granturile câştigate. Pe tot parcursul derulării acestui proces, a fost acordată asistenţă 

tehnică câştigătorilor de către echipa Tehimpuls la redactarea întregii documentaţii 

(formular de plan de activităţi şi buget, calendar de activităţi (proiect de grant), contracte de 

grant). 

 

Dat fiind faptul că Locul I (Medical Safe by Politehnica SRL-D) a renunţat la premiul obținut 

în cadrul Competiției Regionale de Eco-Inovare, în urma consultării echipei şi a 

reprezentanţilor programului, premiul respectiv a fost atribuit următorului loc clasat în 

cadrul competiţiei, respectiv firmei Azur SA, care a fost informată că va beneficia atât de 

grantul de 10.000 de euro, cât și de schema de consultanță în domeniul comercializării 

inovării, care vor fi acordate în loc de sesiunea de coaching pentru patentare europeană. 

Având în vedere această modificare, premiul care se cuvinea locului III a fost acordat 

următorului câştigător, respectiv doamnei Lector Dr. Delia Dumbravă de la USAMVBT 

Timişoara (câştigătorul de pe locul IV, cu Produsul: "Unguent farmaceutic pe bază de extract 

carotenoidic din Zea mais".) care va beneficia de o sesiune de coaching pentru obținerea 

unui brevet european. Produsul eco-inovativ se referă la un unguent terapeutic pe bază 

de extract carotenoidic purificat din boabe de porumb (Zea mais) pentru tratamentul 
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unor boli dermatologice (epiteliom bazocelular, fotodermatoze, lupus eritematos cronic, 

eczeme, plăgi postelectrocauterizare, intertrigo mixt, impetigo, ulcere de gambă, psoriazis). 

Unguentul nu conțne conservanți, coloranți artificiali, parfumuri artificiale sau alte 

substanțe chimice de sinteză și nu prezintă nici un fel de efecte secundare nedorite 

(atrofii, telangectazii etc), spre deosebire de tratamentul clasic cu corticoizi folosit 

pentru aceleași afecțiuni dermatologice. 

 

Astfel, în urma modificărilor legate  de acordarea premiilor şi în urma finalizării şi semnării 

contractelor de grant, în luna aprilie 2015 a fost virat avansul necesar începerii 

implementării proiectului aprobat prin contractul de grant către cei 2 câştigători, respectiv 

către USAMVBT Timişoara şi firma AZUR SA. 

 

Referitor la sesiunea de consultanță pentru comercializare, marketing și internaționalizare, 

au fost efectuate demersurile necesării organizării. 

 

În data de 8 iunie 2015 a avut loc sesiunea de consultanță dedicată firmei AZUR SA. 

Sesiunea s-a desfășurat la sediul firmei AZUR și a fost susținută de către Dl. Istvan Molnar. 

Din partea firmei AZUR au luat parte Dna. Alina Perdivară, Dra. Roxana Cornea, Dra. Eliza 

Muntean și Dl. Eugen Niculescu. Sesiunea a început la ora 9 și s-a încheiat la ora 15:30.  În 

deschidere au fost discutate detalii despre proiect și despre firma AZUR. De asemenea, a 

avut loc o discuție deschisă despre etapa de dezvoltare în care se află produsul, obstacole, 

avantaje competitive, specificații ale produsului și ale serviciilor. Participanții au dezbătut 

modelul de afacere, misiunea, viziunea, piețele țintă, resursa umană, starea brevetării și 

strategia de brevetare. Partea a doua a sesiunii a continuat cu aspecte financiare, cum ar fi 

planul de comercializare, planul financiar, planul acțiunilor de investiții, remarci de final și 

despre livrabile din urma sesiunii.  

 

Următoarea zi, în data de 9 iunie 2015 a avut loc sesiunea de consultanță pentru produsul 

dezvoltat de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

”Regele Mihai I al României” din Timișoara. În prima parte a sesiunii au fost prezentate 

obiective, informații tehnice și proiectul în detaliu. Prima parte a inclus și o introducere a 

Sistemului European de Brevetare și a Curții Unite de Brevet. În această parte au avut loc 

discuții libere despre etapa de dezvoltare a produsului, obstacole, avantaje competitive și 

specificații ale produsului și serviciilor. Cea de-a doua parte a sesiunii a inclus detalii 

financiare, cum ar fi planul de comercializare, planul financiar, planul de investiții, remarci 

de final și finalizarea livrabilelor.  
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Sesiunea de consultanță pentru produsul dezvoltat de către USAMVBT a inclus discuții 

despre proprietate intelectuală, fezabilitatea înființării unui spin-off și detalii despre 

membrii, capitalul spin-off-ului, premise, resurse umane și costuri de operare. 

 

Rezultatele atinse prin acest proiect până în prezent: 

 Dezvoltarea unei baze de date cu soluţii eco-inovative 

 Organizarea unei Sesiuni de Training în domeniul Proprietății Intelectuale și al 

Managementului Inovării 

 Sprijin acordat câştigătorilor Competiției Regionale de Eco-Inovare pentru iniţierea şi 

dezvoltarea a 2 afaceri eco-inovative şi acordarea de consultanţă specializată 

 

 

Alte activităţi derulate (Evenimente) 

 Vizita Excelenței Sale doamna Tove Bruvik WESTBERG - ambasador al Norvegiei în 

România – în Regiunea Vest 

 

În data de 19 februarie 2015, a avut loc vizita Excelenței Sale doamna Tove Bruvik 

WESTBERG - ambasador al Norvegiei în România – care a fost prezentă în Regiunea Vest la 

invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și a Asociației Tehimpuls - 

Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic.  

 

Întâlnirea a fost organizată ca urmare a câștigării, de către Asociația Tehimpuls – Centrul 

Regional de Inovare și Transfer Tehnologic, a unei finanțări norvegiene pentru proiectul 

„Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” – acesta fiind singurul proiect beneficiar de 

finanţare norvegiană în Regiunea Vest. 

 

Agenda întâlnirii cu Excelența Sa doamna Tove Bruvik WESTBERG, ambasador al Norvegiei în 

România, a cuprins prezentări ale ADR Vest și ale Asociației Tehimpuls, precum și prezentări 

realizate de către câștigătorii premiilor 1, 2 și 3 din cadrul Competiției Regionale de Eco-

Inovare din Regiunea Vest - competiție organizată în cadrul Târgului Regional de Inovare 

2014, care a avut loc în Arad în data de 12 noiembrie 2014 la Expo Arad Internaţional. 

 

Cei trei câștigători ai competiției și participanți în cadrul întâlnirii cu Excelența Sa doamna 

Tove Bruvik WESTBERG sunt: domnul drd. ing. Pavel Ștefan (Medical Safe by Politehnica SRL, 

produs câștigător: "Instalație pentru decontaminarea apei reziduale medicale"), doamna 

conf. dr. Narcisa Mederle (Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara a 

Banatului ,,Regele Mihai I al României" din Timișoara, produs câștigător: "Supliment 

alimentar din plante utilizat în prevenirea şi combaterea Nosemozei la albine") și doamna 
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director QES Anișoara Bejinaru (SC AZUR SA, produsul câștigător: "Vopsea lavabilă cu 

proprietăți termoizolante"). 

 

La finalul întâlnirii au fost organizate şi alte două vizite, respectiv o vizită la proiectul City 

– oara, 

al cărui beneficiar este SC Modatim Business Facility SRL și care a fost implementat cu 

finanțare europeană nerambursabilă prin Regio – Programul Operațional Regional, și o vizită 

la compania Digital Geek din Timișoara – membru al Asociației Cluster Regional Tehnologia 

Informației și a Comunicațiilor al cărei membri fondatori sunt ADR Vest și Asociația 

Tehimpuls. 

 

 

 
 

 

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 
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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. 

 

Planul de Acţiune 2015 - 2016 este constituit din 7 pachete de activităţi, defalcate pe tipul 

de servicii destinate IMM-urilor, acestea reflectând gradul de complexitate a expertizei 

angrenate în beneficiul IMM-urilor şi a altor actori relevanţi. 

 

Asociaţia Tehimpuls este Coordonator al Pachetului de Activităţi 2. Obiectivul acestui 

pachet de activităţi constă în sprijinirea IMM-urilor în identificarea de 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 
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 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 

 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. 

 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. 

 

Pentru perioada 2015 – 2016 Consorțiul RO-Boost SMEs are următoarele ţinte: 

 1720 IMM-uri participante la cele 26 de evenimente  

 400 de IMM-uri - beneficiare de asistenţă şi consultanţă  

 266 IMM-uri care beneficiază de sprijin în identificarea de oportunităţi de colaborare 

prin evenimente de brokeraj sau misiuni economice  

 200 de Acorduri de Colaborare semnate între IMM-uri din Regiunile Vest şi Sud – 

Vest şi colaboratori din UE sau state asociate 

 5000 de IMM-uri informate cu privire la serviciile Reţelei Enterprise Europe Network 

şi la oportunităţi de parteneriate prin intermediul instrumentelor digitale (pagina 

web, social media, newsletters şi alerte prin e-mail). 

 

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, 
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sprijin şi consultanţă care să sprijine IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de 

dezvoltare a afacerilor în contextul Pieţei Unice. 

 

Activităţile derulate în perioada ianuarie – aprilie 2015: 

 Au fost efectuate demersurile necesare angajării echipei de management a 

proiectului în cadrul proiectului EEN – "Boosting Smart and Innovation-Driven 

Growth for Romanian SMEs – RO-Boost SMEs". În acest sens au fost angajate 3 

persoane, respectiv domnul Nicolae Farbaş, pe poziţia de Consultant Senior Inovare 

şi Transfer Tehnologic, doamna Mariana Nagy şi domnul Tamas Gyulai, pe poziţiile 

de Expert Inovare şi Transfer Tehnologic. 

 Au fost efectuate demersurile necesare angajării echipei de management în cadrul 

proiectului EEN Horizon 2020 – "RO-Boost Inno SMEs - Boosting the Innovative 

Potential of Romanian SMEs". În acest sens au fost angajate 2 persoane, respectiv 

doamna Raluca Cibu-Buzac şi domnul Sorin Maxim, în funcţiile de Manager de 

Inovare. 

 Au fost create trei conturi de utilizatori pe platforma Merlin. Conturile de utilizatori 

au fost creați pentru doamna Mariana Nagy, domnul Nicolae Farbaș și pentru 

domnul Tamas Gyulai. 

 A fost pregătită o prezentare PowerPoint privind manualul de utilizare al platformei 

Merlin pentru partenerii din cadrul proiectului. 

 Au fost organizate întâlniri regulate ale echipei de management, în cadrul cărora au 

avut loc discuţii asupra proiectului, familizarea cu activităţile prevăzute şi stabilirea 

unui plan de acţiune pentru implementarea acestora.  

 A fost creată o bază de date şi s-a stabilit o primă listă cu firmele care urmează a fi 

vizitate şi intervievate în cadrul proiectului. În urma contactării firmelor, s-au stabilit 

întâlniri cu acestea şi au fost derulate vizite la sediul lor, cu scopul de a discuta în 

vederea identificării tematicii profilelor EEN. Ulterior, pe baza discuţiilor avute, au 

fost realizate drafturi de profile EEN, care au fost discutate cu firmele care şi-au 

manifestat interesul, şi cu reviewer-ul intern, pentru a agrea varianta finala a 

profilelor dezvoltate. În urma agreării variantei finale ale profilelor, acestea vor fi 

încarcate pe platforma Merlin pentru a fi promovate şi pentru a identifica potenţiali 

parteneri interesaţi de diferite oportunităţi de colaborare. Astfel, în perioada 

februarie – aprilie 2015, au fost derulate vizite la următoarele companii şi instituţii: 

o 23 martie 2015 – deplasare la Bekescsaba la BMVKK 

o 25 martie 2015 - a avut loc un interviu la firma Inteliform SRL 

o 30 martie 2015 - a avut loc un prim interviu la sediul ISIM Timișoara. Ulterior, 

au avut loc şi alte întâlniri pentru discuţii referitoare la elaborarea de profile 

EEN si pregătirea activității de consultanță la acest institut 
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o 31 martie 2015 - a avut loc interviu la sediul Asociației Tehimpuls, cu 

reprezentanta firmei Bucuria Piticilor şi o deplasare la sediul firmei Obrist 

Eastern Europe SRL 

o 2 aprilie 2015 – a avut loc un interviu la Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INCD 

INSEMEX Petroșani.  

o 7 aprilie 2015 – a avut loc un interviu la firma Autoliv SRL 

o 8 aprilie 2015 – a avut loc o un interviu la Centrul de prelucrări mecanice 

Bocşa 

o 16 aprilie 2015 – a avut loc o un interviu la Institutul de Cercetări-Proiectări 

Vagoane ICPV Arad şi la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură 

şi Vinificaţie Miniş 

o 20 mai 2015 - a avut loc o un interviu la Institutul Național de Cercetare 

pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara - INCEMC 

o 22 mai 2015 – a avut loc o un interviu la firma Inteliform Srl 

o 29 mai 2015 – a avut loc o un interviu la firma Agromec Srl 

 

 Pe lângă efectuarea de vizite la firme, au avut loc şi alte evenimente precum: 

o Participare la Întâlnirea Partenerilor EEN din data de 4 februarie 2015, 

Timişoara. În cadrul ședinței au fost discutate principiile de coordonare, 

planul de acţiune pentru 2015 şi alte aspecte de coordonare. Din partea 

asociaţiei, au participat doamna Raluca Cibu-Buzac, domnul Nicolae Farbaş şi 

doamna Mariana Nagy. 

o Participare la Trainingul descentralizat, destinat colegilor noi în cadrul EEN 

("Training for new colleagues of the Enterprise Europe Network"), organizat 

în perioada 21-22 aprilie 2015 la Timişoara. La training a participat personal 

din cadrul noilor consorţii sau organizaţii coordonatoare/partenere, care au 

aderat recent la EEN, pentru a se familiariza cu structurile şi metodologiile 

specifice reţelei şi de a dobândi cunoştinţe despre proceduri, instrumente şi 

bune practici în furnizarea serviciilor specifice Reţelei Enterprise Europe 

Network destinate IMM-urilor. Din partea asociaţiei, au participat doamna 

Raluca Cibu-Buzac, domnul Sorin Maxim, domnul Nicolae Farbaş, doamna 

Mariana Nagy şi domnul Tamas Gyulai. 

o A doua întâlnire a Unităţii de Management a Proiectului ("Project 

Management Unit") din data de 23 aprilie 2015, Timişoara. Din partea 

asociaţiei, au participat doamna Raluca Cibu-Buzac, domnul Nicolae Farbaş şi 

doamna Mariana Nagy. 

o Participare la Workshop-ul Transfrontalier româno-maghiar, din data de  28 

aprilie 2015, care a avut loc la Mako, Ungaria. Evenimentul s-a desfăşurat în 
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cadrul proiectului TAMOP-1.3.1-12/1-2012-0001 (Program Operaţional Social 

de Renovare) în vederea "Dezvoltării Serviciului Ocupării Forţei de Muncă 

Naţională II" subproiect "TAMOP 1.3.1/4 Activităţi de Colaborare 

Internaţională", având ca participanţi reprezentanţi ai Clusterului de 

Cunoştinţe SRL Nonprofit de Dezvoltare Socială şi Rurală, reprezentanţi ai 

Universităţii din Szeged, reprezentanţi ai Departamentului de Ocupare a 

Forţei de Muncă-Prefectura Judeţului Csongrad, reprezentanţi ai Grupului de 

Cercetare "Femeia tipica pe piaţa forţei de muncă". Au avut loc discuţii 

asupra posibilităţilor de colaborare în viitoare proiecte şi în cadrul reţelei EEN 

şi a fost organizată o vizită la Şcoala Producătoare Valori Tradiţionale la 

Kiralyhegyes. Din partea asociaţiei, au participat domnul Nicolae Farbaş şi 

domnul Răzvan Incă. 

o Evenimentul ”Comercializarea produselor inovative”. În data de 15 iunie 

2015 a fost organizati Evenimentul ”Comercializarea produselor inovative”. În 

cadrul evenimentului, Domnul Istvan Molnar, avocat de patent european, a 

susținut un training în domeniul comercializării produselor inovative. 

Evenimentul a avut loc în Sala de Consiliu a ADR Vest și s-a desfăsurat între 

orele 9- 13, fiind împărțit în două secțiuni. În prima parte au avut loc 

înregistrarea participanților, remarci de deschidere și au fost prezentate 

agenda, obiectivele și informații tehnice legate de training. Dl. Istvan Molnar 

a susținut o prezentare teoretică despre inovare deshisă în economia bazată 

pe cunoaștere, diferențele dintre inovare deschisă și inovare închisă, rolul 

proprietății intelectuale în afacere și companii și strategia de Drepturi de 

Proprietate Intelectuală, ca și căi specifice în luarea deciziilor. În cadrul 

evenimentului au fost transmise informații despre punerea în aplicare a 

drepturilor, strategiilor teritoriale, opțiunilor de structurare a strategiei, 

opțiuni de strategie legate de marci înregistrate, administrarea unui 

portofoliu de brevete, invenții realizate de angajați și compensarea 

inventatorilor. Participanții au obținut informații practive despre 

tranzacționarea licențelor și colaborarea în cercetare, ca unelte utile pentru 

tranzacționarea licențelor și clasificarea acordurilor și sub-licențierii.  

 

 

B. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Adunarea Generală Tehimpuls a avut loc în data de 27 ianuarie 2015 în Sala de Consiliu a 

ADR Vest din Timişoara, în cadrul căreia au fost discutate şi aprobate în unanimitate 

următoarele: 
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1. Prezentarea stadiului implementării activităţilor din cadrul proiectului „Întreprinderi 

eco-inovatoare în Regiunea Vest”, finanţat prin programul Innovation Norway 

2. Prezentarea proiectului „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian 

SMEs – RO-Boost SMEs”, finanţat de Comisia Europeană prin programul EEN, precum 

şi a rolului, activităţilor Tehimpuls şi a oportunităţilor pentru membrii Asociaţiei prin 

Reţeaua Enterprise Europe Network 

3. Prezentarea propunerii de proiect „Cercetare-dezvoltare în industria agroalimentară 

în Regiunea Vest: Cum facem faţă provocărilor conservării şi antreprenoriatului”, 

pregătită în cadrul Programului Orizont 2020 

4. Prezentarea stadiului implementării demersurilor realizate în vederea acreditării 

asociaţiei ca şi entitate în Infrastructura de Inovare şi Transfer Tehnologic 

5. Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2014 

6. Aprobarea Execuţiei bugetare pe anul 2014 şi prezentarea Stadiului colectării 

cotizaţiilor membrilor 

7. Aprobarea Planului de Activităţi pe anul 2015 

8. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Tehimpuls pe anul 2015 

9. Diverse  

o Prezentarea proiectului „Servicii suport pentru Regiunea Vest – European 

Model Demonstrator Regions”, European Cluster Observatory 

o Prezentarea proiectului „TourPackBanaREG”, depus spre finanţare în cadrul 

apelului START - Danube Region Project Fund – Strategia UE pentru Regiunea 

Dunării. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/


 
 

 
 

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

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

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

 

 

Acreditarea Asociaţiei Tehimpuls ca şi entitate în Infrastructura de Inovare şi Transfer 

Tehnologic  

 

A continuat demersul iniţiat  pentru acreditarea asociaţiei ca şi entitate în Infrastructura de 

Inovare şi Transfer Tehnologic. În urma recomandărilor transmise de către reprezentanţii 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiintifice, a fost creat un Departament Centru de 

Transfer Tehnologic în cadrul asociaţiei, departament care funcţionează fără personalitate 

juridică, cu autonomie financiară, şi care se ocupă exclusiv de activităţile de transfer 

tehnologic.  

 

De asemenea, au fost pregătite şi transmise clarificările solicitate reprezentanților 

Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) pentru continuarea procesului de acreditare. 

Clarificările au fost primite de către reprezentanții MEN, iar în urma evaluării lor, a fost 

solicitat un nou rând de clarificări. Clarificările solicitate au fost pregătite şi transmise 

reprezentanţilor MEN, momentan ele aflându-se în faza de evaluare. 

 

 

Alte activităţi derulate  

 

 Participare la licitaţia organizată de Parlamentul European în cadrul lotului 7 

Dezvoltare Regională, Transport şi Turism 

 

Asociaţia Tehimpuls face parte, începând cu data de 19 martie 2015, dintr-un consorţiu 

coordonat de către Grupul Technopolis din Belgia. Consorţiul va participa la o licitaţie 

lansată de către Comisia Europeană, Directoratul General Cercetare și Inovare în vederea 

dezvoltării unei Facilităţi de Susținere a Politicilor (PSF). 

 

Facilitatea de Susţinere a Politicilor la nivel de regiuni de dezvoltare este o inițiativă care va 

oferi statelor membre servicii specializate pentru îmbunătățirea calității strategiilor de 

cercetare şi inovare, programelor şi instituţiilor acestora. Serviciile PSF vor include evaluări 

de tipul peer reviews/țară, sprijin specializat pentru reforme specifice, învățare reciprocă și 

arhive de cunoștințe on-line. 

 

Tehimpuls face parte din Consorţiul condus de Technopolis Group şi a participat la o licitaţie 

organizată de Parlamentul European în cadrul lotului 7 Dezvoltare Regională, Transport şi 

Turism. În acest sens, a fost pregătită şi transmisă documentaţia de participare la licitaţia 

organizată.  
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C. EVENIMENTE 

 

În data de 24 martie 2015, a avut loc evenimentul de promovare a rezultatelor și 

perspectivelor de cooperare transnațională în contextul SUERD – Strategia Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării. La evenimentul ce a avut loc la Hotel Ambassador în 

Timişoara au luat prezentat, din partea MDRAP, doamna Maria Magdalena Racoviță Jalova 

Voinea, doamna Raluca Herepean, doamna Alina Mihalache și doamna Simona Ene. Din 

partea Asociației Tehimpuls a luat parte domnul Tamas Gyulai – Expert Inovare și Transfer 

Tehnologic. De asemenea, la eveniment au mai luat parte și reprezentanți din partea 

intituțiilor publice, clusterelor și ale altor organizații relevante din regiune și ai ADR Vest.  

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate Axa Prioritară 10 din cadrul SUERD și noțiuni 

despre cooperarea transnațională în România. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact: Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 356 178753, fax + 40 356 178753 

Email: office@adrvest.ro, website:  www.tehimpuls.ro 
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15.2. 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.  

 

Membrii clusterului AutomotiVEST sunt întreprinderi din industria construcţiilor de maşini 

şi subsectorul automotive precum Continental Automotive Romania SRL, Yazaki Component 

Technology, DURA Automotive Romania, NUTechologies, Interpart Production SRL, 

Inteliform SRL, CPM Bocșa, instituţii publice, centre de cercetare, furnizori de formare, 

universităţi şi camere de comerţ. 

 

Principalele activităţi ale Asociaţiei AutomotiVEST pentru perioada 2014 - 2015 vor fi:  

 Asistenţa tehnică pentru implementarea Proiectului „CERC - Centru Regional de 

Competenţe în Sectorul Automotive” dezvoltarea unui nou serviciu al 

clusterului 

 Pregătire proiecte pentru perioada 2014 – 2020 

 Campanie de atragere de noi membri 

 Organizarea de evenimente  

 Dezvoltarea furnizorilor:  

 Identificare nevoi firme client 

 Dezvoltarea unui instrument de selecţie şi comunicare cu firmele client 

 Elaborare cerinţe şi ţinte pentru furnizori  

 Implementare pachet de servicii pentru dezvoltarea furnizorilor (ex: 

certificare, training, implementare metode de îmbunătățire a proceselor- 

LEAN, SIX SIGMA, etc.) 

 Organizarea de ateliere tehnice direct în fabrică pentru promovarea 

colaborării dintre membri (activitate implementată deja cu succes în 

colaborarea dintre ISIM Timişoara şi firmele Hella şi Dura) 

 Promovare şi comunicare 

 Elaborarea strategiei de promovare pe mediile sociale 

 Rebranding 

 Implementarea unei platforme de comunicare (gen yahoo groups sau 

message board pe website) 

 Participarea la organizarea şi implementarea Târgului Regional de Inovare 

2014, Regiunea Vest România 
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 Participarea şi reprezentarea la evenimente locale, naţionale şi internaţionale 

cu prezentarea clusterului 

 Organizarea de evenimente de socializare intre membrii clusterului 

 

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 28 Ianuarie 2015 ora 11:00, în Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei AutomotiVEST. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins: 

 

1. Prezentarea proiectului „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for 

Romanian SMEs – RO-Boost SMEs” si oportunităţi pentru Asociația 

Automotivest  prin Reţeaua Enterprise Europe Network  

2. Prezentarea proiectului, Servicii suport pentru Regiunea Vest – European 

Model Demonstrator Regions, European Cluster Observatory 

3. Prezentarea stadiului de implementare al proiectului „Centrul Regional de 

Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive” – CERC 

4. Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2014 

5. Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2015 
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6. Aprobarea Execuției Bugetare pe anul 2014 și prezentarea stadiului colectării 

contribuțiilor membrilor 

7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Automotivest pe 

anul 2015 

8. Diverse 

 Prezentarea proiectului NEWS - Development of a Next generation 

European Inland Waterway Ship and Logistics System 

 

Implicarea în noi proiecte 

 

Regiunea Vest - Model Demonstrator Region 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitatea sa de organizaţie iniţiatoare a 

clusterelor Automotivest şi Clusterul Regional TIC, a depus o expresie de interes, în mai 

2014, în cadrul apelului lansat de Comisia Europeană împreună cu Observatorul European 

de Clustere, pentru selectarea a 6 regiuni demonstrative europene interesate să-şi dezvolte 

politicile de clustere intraregionale şi să îşi consolideze reţelele de clustere create pentru 

creşterea competitivităţii industriilor implicate şi dezvoltării IMM-urilor membre. 

 

Astfel, Regiunea Vest a fost selectata ca parte a grupului de 6 regiuni demonstrative dintr-un 

total de 44 de aplicaţii la nivel european. 

 

European Cluster Observatory, ca iniţiativă a Comisiei Europene, este un punct unic de 

acces pentru informații statistice, analiza și cartografierea clusterelor din Europa, focalizat 

pe nivelele european, naţional, regional şi local de coordonatori de politici şi manageri de 

cluster.  

 

Obiectivul actual al acestei organizaţii, este de a ajuta statele membre și regiunile în 

elaborarea de strategii inteligente pentru a ajuta firmele în dezvoltarea de avantaje noi, 

competitive şi globale, în industrii emergente prin clustere, iar în acest fel să consolideze 

rolul politicilor de cluster pentru relansarea industriei europene ca parte a Strategiei Europa 

2020. 

 

Fiecare regiune demonstrativă model va primi recomandări de politici de clustere, prin care 

să faciliteze antreprenoriatul inovativ, inovarea în lanţul valoric şi facilitarea dezvoltării 

industriilor emergente. 
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Etape şi activități: 

 

 Evaluare preliminară (raport asupra importanţei relative şi a potenţialului 

clusterelor din regiune – februarie 2015) 

 Studiu regional şi “benchmarking” (identificarea condiţiilor favorabile din mediul 

economic, a maturităţii firmelor, şi a disponibilităţii serviciilor de consultanţă pe o 

anumită temă sau industrie emergentă – martie - mai 2015) 

 Workshop de tip “peer review” (2 zile, cu 4 experţi externi în regiune, pentru 

introducerea expertizei şi recomandărilor – iunie - septembrie 2015) 

 Recomandări de politici (recomandări cu plan de acţiune detaliat şi parcurs 

prestabilit – septembrie - decembrie 2015) 

 

Experţii care vor asista Regiunea Vest sunt: 

 Thomas Teichler (Technopolis Group), Germany, Team Leader  

 Lucia Seel (Flemish Government), Austria, cluster management expert  

 Nikos Vogiatzis (Corallia), Greece, policy advisor  

 Enric Pedro (FEMAC), Spain, cluster manager  

 

Coordonator: 

Dr. Gerd Meier zu Köcker  

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 

 

Membrii Asociației Automotivest au participat în procesul de evaluare preliminară a 

potenţialului clusterelor din Regiunea Vest, prin completarea unui chestionar care vizează: 

 mediul de afaceri din Regiunea Vest 

 maturitatea firmelor şi punctele tari ale acestora 

 serviciile de suport a afacerii existente. 

 

Atragerea de noi membri 

 

In ultimele 3 luni, în urma acțiunilor de promovare a clusterului, Asociatia Automotivest a 

primit expresii de interes pentru aderarea la cluster din partea Universitatii de Vest din 

Timisoara si din partea TRW Automotive Safety Systems Timisoara. Aceste organizații vor 

fi admise in asociație prin urmatoarea ședința AGA, care va avea loc în data de 28 Iulie 

2015. 
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Asociaţia Automotivest invitată în reteaua 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. 

 

In cadrul instrumentului specific de misiuni de companii in alte țări Europene, membrii 

asociatiei Automotivest vor fi invitati sa participe la urmatoarea misiune dedicata industriei 

auto,  organizata la Stuttgart, Germania, în perioada 26 - 29 Octombrie 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de cluster din România 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro, website:  www.automotivest.ro  
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15.3.  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 

 Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

 Alcatel Lucent România 

 Aci Worldwide 

 Ssi Schaefer 

 Lasting System 

 Oce Software 

 Kathrein România 

 Deltatel 

 Flextronics Romania 

 Institutul E-Austria Timişoara 

 Vox Filemakers Solutions 

 Modatim Business Facility 

 Genisoft 

 Eta 2u 

 Incubatorul de Afaceri Software 

Timişoara - UBIT 

 Syonic 

 Visma Software. 
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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 

 

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 
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 Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC 

regional 

 Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest 

 Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor 

publice în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii.  

 

*** 

 

În data de 29 ianuarie 2015 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC 

în Sala 045C din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, începând cu ora 12:00. Ordinea 

de zi a întâlnirii a cuprins: 

1. Prezentarea proiectului „ICT Regional Centre of Excellence in Data Analytics – West 

Region Romania”, propus spre finanţare în cadrul Programului Orizont 2020 

2. Prezentarea proiectului „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian 

SMEs – RO-Boost SMEs”, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul „European 

Enterprise Network”, precum şi a oportunităţilor pentru membrii Clusterului Regional TIC  

3. Prezentarea proiectului “Operaţionalizarea Clusterului TIC Vest prin acces la broadband 

şi dotare cu echipamente conexe”, finanţat prin Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice 

4. Prezentarea proiectului, Servicii suport pentru Regiunea Vest – European Model 

Demonstrator Regions, European Cluster Observatory, finanţat de către Comisia 

Europeană  

5. Prezentarea şi aprobarea Raportului de Activitate al Asociaţiei Cluster Regional TIC 

pentru anul 2014 

6. Prezentarea stadiului colectării cotizaţiilor anuale pentru anul 2014 şi aprobarea 

execuţiei bugetare pentru anul 2014 

7. Prezentarea şi aprobarea Planului de Activităţi al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru 

anul 2015 

8. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Cluster 

Regional TIC pentru anul 2015 

9. Diverse  - aprobarea primirii de noi organizaţii şi informare cu privire la retragerea unor 

membri din Asociaţie  

 

La şedinţă au participat:  

 Domnul Sorin Maxim, din partea ADR Vest 

 Domnul Viorel Negru, din partea Universităţii de Vest di Timişoara  

 Doamna Dana Petcu, din partea Institutului E-Austria  

 Doamna Aurelia Junie , din partea Primăriei Timişoara 

 Doamna Daniela Ghinea, di partea Primăriei Timişoara 

 Doamna Raluca Cibu-Buzac, din partea Tehimpuls 
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 Domnul Adrian Ţolea din partea Consiliului Judeţean Arad 

 Domnul Marcu Marius, din partea Universităţii Politehnica Timişoara 

 Doamna Mariana Nagy, din partea Universităţii Aurel Vlaicu din Arad 

 Doamna Antoanela Naaji, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 Domnul Horia Damian, din partea Intuitive Software şi  Lasting System 

 Domnul Cătălin Barna, din partea Modatim Business Facility şi Digital Geek 

 Domnul Diaconu Daniela, din partea Oce Softare 

 Doamna Alexandra Iova, din partea Oce Softare  

 Domnul Dan Cioca, din partea Geni Soft 

 Doamna Ruxandra Cornici, din partea Eta2U 

 Domnul Eduard Liviu Nicola, reprezentând Consiliului Judeţean Caraş-Severin 

 Domnul Dragoş Dragomirescu, din partea Kathrein  

 Domnul Tuce Adrian, din partea Consiliului Judeţean Timiş 

 Domnul Ioan Condrea, din partea Interlink Banat 

 Domnul Norebert Egri, din partea M2M Smart Systems 

 Domnul Lehel Toth, din partea M2M Smart Systems 

 

 

Elaborarea de noi proiecte  

 

Asociaţia Cluster Regional TIC - Regiunea Vest pregăteşte în cadrul unui consorţiu european 

condus de ERNACT (http://www.ernact.eu/) şi INSIGHT (www.insight-centre.org) o 

propunere de proiect în cadrul Programului Orizont 2020 -  apelul Collective Awareness 

Platforms for Sustainability and Social Innovation (ICT-10), termenul limită de depunere al 

proiectelor fiind 14 aprilie 2015.   

 

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme inovative care va fi destinată tinerilor 

şi va urmări implicarea acestora în procesul de decizie privind aspecte sociale şi politice 

care-i afectează în mod direct. În Regiunea Vest, platforma va constitui în principal un 

instrument de informare şi de promovare a antreprenoriatului în rândul tinerilor, precum 

 şi un loc de întâlnire virtual unde aceştia pot veni cu idei, propuneri, informaţii în domeniul 

vizat. 

 

Grupul ţintă al proiectului în Regiunea Vest sunt tinerii absolvenţi ai universităţilor din 

regiune. 
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Misiune Economică în Irlanda prin Enterprise Europe Network 

 

În perioada 26 – 29 mai 2015 ADR Vest, în calitate de partenere Enterprise Europe Newtork, 

cu sprijinul Asociației ERNACT, a organizat o misiune economică în Irlanda.  

 

Au participat la această misiune trei firme member în Clusterul regional TIC: 

 Domnul Horațiu Moldovan, din partea Lasting Systems 

 Domnul Ioan Condrea, din partea SC Interlink Banat 

 Domnul Virgil Tornoreanu, din partea Vox Filemaker Solutions 

 

În cadrul vizitei au fost vizitate Parcuri Tehnologice şi de incubare, s-a discutat despre 

oportunități de afaceri în insula Irlandeză (Republica Irlanda dar și Irlanda de Nord, parte a  

Marii Briatanie), au fost întâlnite firme din domeniul ICT și s-au discutat oportunități de 

colaboare de tip subcontracting sourcing.  

 

   

 
 

Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC  

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro. 
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