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I. AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituŃie 
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea reprezintă una dintre cele 
opt regiuni de dezvoltare ale României, regiunea vestică, şi acŃionează în vederea 
dezvoltării şi promovării regiunii, la nivel naŃional şi internaŃional.  

 

Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de 
28 octombrie 1998 şi este compusă din judeŃele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Timiş. AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinŃă în anul următor, 
adică în anul 1999.  

 

 

 

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Re-
giunii Vest, prin încurajarea investiŃiilor, angajarea permanentă în procesul de 
restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă.  
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ExperienŃa câştigată în implementarea programelor de finanŃare prin instrumentul 
Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul AgenŃiilor pentru Dezvoltare 
Regională a fost considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor 
Structurale Europene şi a fost utilizată în tranziŃia către implementarea Regio - 
Programul OperaŃional Regional. Astfel, o dată cu trecerea de la fondurile de pre-
aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR Vest deŃine un rol extrem de 
important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea sa de Organism 
Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest. Organismul 
Intermediar reprezintă instituŃia care, prin delegare de atribuŃii de la Autoritatea de 
Management, implementează axele prioritare din Programul OperaŃional Regional, 
iar Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenŃei financiare 
alocate prin Regio - Programul OperaŃional Regional. 

 

 

1.1. Viziunea, misiunea şi valorile organizaŃionale ale ADR Vest 

 

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

 

Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a 
dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a 
gestiona competent programele şi proiectele finanŃate din fondurile structurale 
alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a iniŃia programe pentru promovarea 
strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact asupra bunăstării 
comunităŃii. 

 

Valorile organizaŃionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituŃiei. 
Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toŃi 
angajaŃii ADR Vest. Valorile organizaŃionale ale ADR Vest sunt: 
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• Respect 

• Integritate profesională şi morală 

• Responsabilitate faŃă de activitatea profesională 

• CompetenŃă profesională  

• Munca în echipă şi colaborare între direcŃii 

• Orientare spre rezultate calitative şi de succes 

 

 

 

 

1.2. AtribuŃiile ADR Vest 

 

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

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

• asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de 
gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;  
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• promovarea cooperării şi transferului de informaŃii şi competenŃe dintre 
mediul de afaceri, cel ştiinŃific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii; 

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

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

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

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

 

AtribuŃiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 

 

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

 

 

1.3. Structura organizatorică a ADR Vest 

 

Începând cu data de 21 decembrie 2011 organigrama agenŃiei a fost actualizată 
Organigrama multianuală a agenŃiei pentru perioada 2011 – 2014 prin crearea, în 
cadrul DirecŃiei Politici Regionale şi InternaŃionalizare, a Departamentului 
Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor, a Departamentului Politici Regionale şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi Departamentului pentru Creşterea 
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CompetitivităŃii Regionale – Institutul pentru Creşterea CompetitivităŃii Regionale – 
ORCHESTRA. 

 

În prezent, în cadrul ADR Vest, există următoarea structură organizatorică: 

 

Directorul general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care 
îndeplineşte în acelaşi timp şi funcŃia de Şef al Organismului Intermediar  
pentru POR pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenŃiei 
prin coordonarea activităŃii direcŃiilor şi birourilor agenŃiei în vederea 
dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenŃiei in 
limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Vest. În calitate de şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest 
asigură coordonarea şi supervizarea implementării Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest.  

 

DirecŃia Implementare Program OperaŃional Regional are misiunea de a 
contribui la implementarea Programului OperaŃional Regional în Regiunea 
Vest în perioada 2007 – 2013, prin realizarea unor activităŃi precum 
monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest cu beneficiarii programelor 
de finanŃare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea 
asistenŃei de specialitate beneficiarilor de finanŃare, organizarea de seminarii 
de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de 
asistenŃă tehnică ale ADR Vest pentru Programul OperaŃional Regional. 

 

DirecŃia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a 
Programului OperaŃional Regional prin îndeplinirea atribuŃiilor de informare, 
lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea secretariatului Comitetului Regional 
de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, evaluarea programului şi 
raportare, precum şi gestionarea SMIS. De asemenea, în cadrul DirecŃiei 
Suport Implementare funcŃionează Biroul Proiecte Preaderare care are ca 
principale atribuŃii oferirea de suport pentru beneficiarii de finanŃări din 
programele Phare şi Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională (FNDR) în 
vederea implementării proiectelor, precum şi monitorizarea acestor programe. 
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DirecŃia Politici Regionale şi InternaŃionalizare asigură planificarea 
strategică regională în parteneriat, iniŃierea şi fundamentarea politicilor de 
dezvoltare regională, implementarea de proiecte cu impact regional, facilitarea 

atragerii investiŃiilor 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 reŃele şi parteneriate inter-regionale 
europene.   

 

DirecŃia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea 
activităŃilor financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea 
controlului financiar al operaŃiunilor patrimoniale ale agenŃiei şi a 
operaŃiunilor efectuate pe  seama fondurilor publice cu finanŃare  internă şi 
externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de 
proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea documentelor 
justificative până la întocmirea SituaŃiilor financiare anuale. 

 

DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a 
activităŃilor de resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea 
realizării lor în conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să 
se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanŃă ale agenŃiei.  

 

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităŃii de audit prin analizarea 
conformităŃii la prevederile legale a operaŃiunilor, activităŃilor şi acŃiunilor 
realizate în cadrul agenŃiei şi evaluează eficacitatea şi eficienŃa sistemului de 
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control intern în vederea îmbunătăŃirii permanente a acestuia. De asemenea, 
urmăreşte evaluarea transparenŃei şi conformităŃii cu normele de legalitate, 
regularitate, eficienŃă ale sistemelor de management financiar şi control ale 
agenŃiei. 

 

Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenŃiei în 
instanŃă şi în relaŃiile cu alte autorităŃi şi instituŃii publice, oferă asistenŃă 
juridică în vederea încheierii contractelor în care este implicată agenŃia, 
precum şi consultanŃă juridică tuturor direcŃiilor şi birourilor din cadrul ADR 
Vest.  

 

Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuŃii: stabilirea unei 
relaŃii de colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere 
(preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul 
polului de creştere Timişoara) precum şi cu celelalte autorităŃi locale din 
cadrul polului; facilitarea legăturii dintre autorităŃile centrale şi cele locale 
implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare 
(PID); acordarea de sprijin în elaborarea şi implementarea PID; sprijinirea 
implementării proiectelor incluse în lista de proiecte din PID; participarea la 
monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor şi 
îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; contribuie la campania de 
promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând 
transparenŃa şi vizibilitatea activităŃilor finanŃate în cadrul polului; elaborarea 
de rapoarte periodice  sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor 
incluse în PID şi transmiterea lor la Ministerul FinanŃelor Publice, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi directorului general ADR Vest. 
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un 
birou teritorial în fiecare reşedinŃă de judeŃ a celorlalte judeŃe componente ale 
Regiunii Vest – Arad, Hunedoara şi Caraş – Severin.  Datele de contact ale birourilor 
ADR Vest din Timişoara şi teritoriu sunt următoarele: 

 

 

 

 

TIMIŞOARA 

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

ARAD 

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

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

web: www.adrvest.ro  

DEVA 

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

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

web: www.adrvest.ro  
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REŞIłA 

PiaŃa 1 Decembrie 1918 nr. 1,  
et. IX, cam. 902 
320084, ReşiŃa, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475 
e-mail: office.cs@adrvest.ro 
web: www.adrvest.ro  
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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 funcŃionează pe principii 
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare vest în scopul coordonării activităŃilor 
de elaborare şi monitorizare care decurg din politicile de dezvoltare regională.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a fost constituit odată cu 
semnarea ConvenŃiei de Asociere a celor patru judeŃe din regiune, convenŃie care a 
fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al 
Regiunii Vest, cât şi al CDR Vest.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din: 

• preşedinŃii consiliilor judeŃene ale regiunii 

• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale municipale, câte unul din fiecare judeŃ al 
regiunii 

• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale orăşeneşti, câte unul din fiecare judeŃ al 
regiunii 

• 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale comunale, câte unul din fiecare judeŃ al re-
giunii.  

 

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu 
pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii sunt îndeplinite, prin rotaŃie, 
pentru câte un mandat de un an, de către preşedinŃii consiliilor judeŃene. În funcŃie 
de problematica supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără 
drept de vot, prefecŃii judeŃelor, reprezentanŃii consiliilor locale, municipale, 
orăşeneşti şi comunale, reprezentanŃi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor cu atribuŃii în 
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domeniul dezvoltării regionale, reprezentanŃi ai societăŃii civile, dar şi parteneri 
socio-economici relevanŃi. 

 

 

 

România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 
miliarde Euro de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În 
contextul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor (în prezent, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului) a delegat o serie de atribuŃii către nivelul regional –  în 
cazul Regiunii Vest către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, delegare care a 
avut un impact major asupra absorbŃiei Fondurilor Structurale în regiunile de 
dezvoltare din România.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a avut, prin activitatea desfăşurată, dar 
mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuŃie decisivă la crearea cadrului 
instituŃional necesar AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a îndeplini 
în mod optim rolul de Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional 
Regional 2007 – 2013, contribuind astfel la dezvoltarea strategică şi durabilă a 
Regiunii Vest. Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit 
şi au încurajat activitatea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul 
CDR Vest – prin coerenŃa şi viziunea sa - a devenit un reper în politica de 
dezvoltare regională din România, reper urmat şi de alte regiuni şi Consilii pentru 
Dezvoltare Regională din România. 
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2.1. ComponenŃa CDR Vest în anul 2011  

 

1 Ianuarie – 19 Octombrie 2011 
 

Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 

1. Mircea Ioan 
MOLOł  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara 

Preşedinte CDR Vest  

2. 

 

Constantin 
OSTAFICIUC  

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş  

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

3. Sorin 
FRUNZĂVERDE 

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Caraş-Severin 

Membru 

4. Petru Nicoale 
IOłCU  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Arad  

Membru 

5. 

 

Gheorghe 
CIUHANDU 

Primar Timişoara 

 

Membru 

6. 

 

Marinel PAŞCA Primar Recaş Membru 

8. Vasile HORJ 

 

Primar Variaş Membru 

7. Gheorghe FALCĂ 

 

Primar Arad Membru 

9. Peter ANTAL 

 

Primar Pecica Membru 

10. Emilia BRĂNEł 

 

Primar Şagu Membru 

11. Mihai 
STEPĂNESCU 

Primar ReşiŃa  

 

Membru 

12. Simion IANCU 

 

Primar OŃelu Roşu Membru 
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13. Ioan BORDUZ 

 

Primar Fârliug Membru 

14. Mircia MUNTEAN 

 

Primar Deva Membru 

15. Emil RIŞTEIU 

 

Primar Băcia Membru 

16. Adrian Filip 
IOVĂNESC 

Primar Călan Membru 

 

19 Octombrie – prezent 

Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 

1. Petru Nicoale 
IOłCU 

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Arad 

Preşedinte CDR Vest  

2. 

 

Sorin 
FRUNZĂVERDE  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Caraş-Severin  

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

3. Constantin 
OSTAFICIUC 

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş 

Membru 

4. Mircea Ioan 
MOLOł  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara 

Membru 

5. 

 

Gheorghe 
CIUHANDU 

Primar Timişoara 

 

Membru 

6. 

 

Marinel PAŞCA Primar Recaş Membru 

8. Vasile HORJ 

 

Primar Variaş Membru 

7. Gheorghe FALCĂ 

 

Primar Arad Membru 

9. Peter ANTAL 

 

Primar Pecica Membru 
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10. Emilia BRĂNEł 

 

Primar Şagu Membru 

11. Mihai 
STEPĂNESCU 

Primar ReşiŃa  

 

Membru 

12. Simion IANCU 

 

Primar OŃelu Roşu Membru 

13. Ioan BORDUZ 

 

Primar Fârliug Membru 

14. Mircia MUNTEAN 

 

Primar Deva Membru 

15. Emil RIŞTEIU 

 

Primar Băcia Membru 

16. Adrian Filip 
IOVĂNESC 

Primar Călan Membru 
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2.2. Hotărârile adoptate de CDR Vest în anul 2011 

 

 

Pe parcursul anului 2011 au fost organizate trei şedinŃe ale Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest în cadrul căreia au fost adoptate 21 de hotărâri, după 

cum urmează:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâri adoptate 
în cadrul şedinŃei 

CDR Vest din 
data de 7 aprilie 

2011 

Hotărârea nr. 1/2011 - privind aprobarea raportului de activitate al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru  anul  2010 

Hotărârea nr. 2/2011 - privind aprobarea raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională  Vest pentru anul 2010 

Hotărârea nr. 3/2011 - privind aprobarea planului de personal al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2011 

Hotărârea nr. 4/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor 
consiliilor judeŃene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională pentru anul 2011 

Hotărârea nr. 5/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor 
pentru funcŃionarea Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2011 

Hotărârea nr. 6/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor 
pentru funcŃionarea Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea pentru anul 2011 

Hotărârea nr. 7/2011 - privind aprobarea situaŃiilor 
financiare  pentru anul 2010 ale AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regionala a Regiunii Vest 

Hotărârea nr. 8/2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2011 si avizarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli multianual pentru anii 2011-2013 

Hotărârea nr. 9/2011 - privind avizarea acordului de parteneriat 
privind realizarea activităŃilor în cadrul campaniei de informare 
"Euroinfo Fonduri" 2011, încheiat între ADR Vest şi InstituŃia 
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Prefectului JudeŃul Caraş-Severin, şi a protocolului de colaborare 
încheiat între ADR Vest şi Municipiul Deva, privind activităŃi de 
informare şi promovare 

Hotărârea nr. 10/2011 - privind avizarea propunerii de 
memorandum de înŃelegere între AgenŃia de Dezvoltare Regională 
Nord, BălŃi, Republica Moldova şi AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, România 
 

 

 

 

 

 

Hotărâri adoptate 
în cadrul şedinŃei 

CDR Vest din 
data de 19 

octombrie 2011 

 

Hotărârea nr. 11/2011 – privind alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest 

Hotărârea nr. 12/2011 – privind aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru 
perioada ianuarie-iunie 2011 

Hotărârea nr. 13/2011 – privind aprobarea Raportului de activitate al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru 
perioada ianuarie-iunie 2011 

Hotărârea nr. 14/2011 – privind avizarea Protocolului de colaborare 
dintre AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest şi 
FundaŃia Post-Privatizare 

Hotărârea nr. 15/2011 – privind aprobarea deplasării şi a cheltuielilor 
ocazionate de participarea membrilor Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională şi a delegaŃilor judeŃelor Regiunii Vest la vizita de studiu 
organizată în Regiunea łare Bascilor din Spania, din Fondul pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 

Hotărârea nr. 16/2011 – privind aprobarea constituirii structurii 
organizatorice pentru revizuirea Planului Regional de AcŃiune 
pentru Mediu în Regiunea de Dezvoltare Vest 2006-2013 (PRAM 
Vest) 

Hotărâri adoptate 
în cadrul şedinŃei 

CDR Vest din 
data de 21 

decembrie 2011 

Hotărârea nr. 17/2011 – privind aprobarea actualizării organigramei 
multianuale a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru perioada 2011-2014 prin crearea  Departamentului 
Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor, precum şi a 
Departamentului Politici Regionale şi Amenajarea Teritoriului 
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Hotărârea nr. 18/2011 – privind aprobarea cuantumului 
contribuŃiilor Consiliilor JudeŃene din Regiunea Vest la Fondul 
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2012 

Hotărârea nr. 19/2011 – privind aprobarea cuantumului 
contribuŃiilor pentru funcŃionarea Biroului Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2012 

Hotărârea nr. 20/2011 – privind aprobarea cuantumului 
contribuŃiilor pentru funcŃionarea Biroului Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2012 

Hotărârea nr. 21/2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2012  şi avizarea  bugetului de venituri şi 
cheltuieli multianual pentru anii 2012-2014 al AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
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III. Evenimente importante 

 

 

3.1. Regiunea Vest din Romania - exemplu de bune practici pentru Regiunea Nord 
din Republica Moldova 

 

În data de 29 noiembrie 2011, în Sala de ŞedinŃe a Consiliului JudeŃean Arad a avut 
loc ceremonia de semnare a memorandumului de înŃelegere între Regiunea Vest 
România şi Regiunea Nord Republica Moldova. 

 

Memorandumul de înŃelegere i-a avut ca semnatari pe domnul Nicolae IoŃcu în 
calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (Romania), pe 
domnul Ion Parea, în calitate dePreşedintele Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Nord (Republica Moldova), pe domnul Sorin Maxim, în calitate de 
director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (Romania) şi din 
partea regiunii Nord din Republica Moldova pe domnul Ion Bodrug, în calitate de 
director al AgenŃiei de Dezvoltare Regională Nord.  

 

Prin acest memorandum de înŃelegere, cele două regiuni îşi propun să colaboreze la 
dezvoltarea de proiecte şi programe internaŃionale, participarea în calitate de 
parteneri în cadrul proiectelor finanŃate de Comisia Europeană precum şi pentru 
asigurarea schimbului de bune practici dintre cele două regiuni. De asemenea, prin 
intermediul acestui memorandum, Regiunea Nord şi AgenŃia de Dezvoltare Nord 
vor beneficia de sprijinul Regiunii vest şi al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest din România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană. 

 



 

 

 
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  

 

 

 

 

3.2. Vizita de studiu a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest în łara 
Bascilor, Spania 

 

În perioada 25 – 29 octombrie 2011, o delegaŃie compusă din 7 reprezentanți ai 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), însoțiți de 4 angajaŃi ai 

AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a realizat o vizită de studiu în 

Regiunea Țara Bascilor din Spania. Vizita a fost organizată de ADR Vest în calitatea 
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sa de generator de politici regionale, organizație care implementează de peste 12 ani 

programe de dezvoltare în Regiunea Vest precum şi proiecte regionale cu finanŃare 
de la Comisia Europeană. 

 

Astfel, din partea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au participat domnul 
Adrian łolea - Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean Arad, domnul Gheorghe Falcă 
- Primar al municipiului Arad, domnul Costinel Ristache - Vicepreşedinte al 
Consiliului JudeŃean Caraş-Severin, domnul Ioan Borduz – Primar al Comunei 
Fârliug, domnul Ioan Rus - Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean Hunedoara, 
domnul Petru Radu Păun-Jura - Primar al oraşului Simeria şi domnul Marinel Paşca 
- Primar al oraşului Recaş. Din partea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regionale Vest au 
participat domnul Sorin Maxim - Director general al ADR Vest, doamna Raluca 
Cibu-Buzac - Director al direcŃiei de politici regionale şi internaŃionalizare, doamna 
Miruna Vitcu - Director al direcŃiei de resurse umane şi comunicare şi domnul 
Cornel Berari - Şef al biroului de proiecte şi internaŃionalizare. 
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Scopul acestei vizite de studiu a fost acela de a oferi o perspectivă cât mai 
cuprinzătoare asupra evoluŃiei modelului de dezvoltare regională spaniol, a 
competenŃelor descentralizate la nivel regional, a planificării şi prioritizării investiŃiilor 
în domeniul dezvoltării, a rolului oraşelor ca motoare ale dezvoltării regionale, precum 
şi a ansamblului instituŃiilor create la nivel regional pentru sprijinirea mediului 
economic şi a sectoarelor strategice.  

 

Mai mult decât atât, obiectivul vizitei a vizat și pregătirea Regiunii Vest pentru 

următorul ciclu de programare 2014-2020, a cărui planificare se va realiza la nivel 

regional începând cu finalul anului 2011.  

 

Vizita a fost corelată și cu proiectul internaŃional MITKE (Managementul 

Teritoriului Industrial în Era Cunoașșșșterii), finanțat prin programul Interreg IVC, în 

cadrul căruia ADR Vest a fost partener, și care s-a finalizat în data de 28 octombrie 

2011, prin conferința care a avut loc la Bilbao. La această conferinŃă au participat 

delegaŃi ai celor unsprezece parteneri de proiect din Spania, Italia, Irlanda, Polonia, 
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România şi Ungaria, reprezentanŃi ai Comisiei Europene şi experŃi internaŃionali din 
domeniul administrării infrastructurilor de afaceri. 

 

 

 

Vizita de studiu în Spania a oferit participanŃilor posibilitatea de a se familiariza cu 
unul din sistemele instituŃionale de dezvoltare regională cele mai eficiente din 
Europa care, în momentul de faŃă, se află în plin proces de adaptare la exigenŃele 
puse de societatea post-industrială bazată pe cunoaştere şi de obiectivele strategice 
ale Uniunii Europene.  

 

Deşi între sistemul spaniol de dezvoltare regională şi cel românesc există evidente 
deosebiri structurale, exprimate în primul rând prin natura administrativă a 
regiunilor spaniole, care se bucură de o substanŃială devoluŃie de putere pe plan 
regional, în conformitate cu principiul european al subsidiarităŃii, experienŃa 
spaniolă a politicii de dezvoltare regională şi industrială poate fi în mod particular 
relevantă pentru România, mai ales dacă Ńinem seama şi de faptul că Spania a fost o 
Ńară industrializată târziu, cu o poziŃie relativ marginală vizavi de economia 
europeană, dar care într-o perioadă relativ scurtă de timp a reuşit să se folosească cu 
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eficienŃă optimă fondurile şi oportunităŃile europene pentru a susŃine un vast proces 
de modernizarea a economiei şi societăŃii.  

 

 

 

Întâlnirile pe care reprezentanții Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest le-au 

avut cu diverşi reprezentanŃi ai instituŃiilor regionale din Țara Bascilor au 

demonstrat că, în ciuda diferenŃelor de design instiuŃional şi, uneori, şi a problemelor 
de comunicare lingvistică, experienŃa spaniolă poate fi deosebit de utilă pentru 
practicienii dezvoltării regionale din România. În mod special, discuŃiile pe care 
specialiştii ADR Vest le-au avut cu omologii lor spanioli, au constituit bune prilejuri 
de a învăŃa din experienŃa spaniolă. 
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3.3. Prezentarea unor proiecte inovative implementate în Regiunea Vest şi a 
stadiului implementării Strategiei de Inovare Regională 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat în data de 7 februarie 2011,  
în Sala de Consiliu a ADR Vest, un atelier dedicat evaluării stadiului 
implementării Strategiei de Inovare Regională 2009 – 2013. Acest eveniment s-a 
înscris în seria evenimentelor organizate în cadrul proiectului internaŃional FRESH 
(Interreg IVC) care urmăreşte, printre altele, stimularea proiectelor „eco - inovatoare” 
la nivel regional.  

 

 

 

Astfel, începând cu anul 2002 şi până în prezent, ADR Vest a contribuit, împreună cu 
partenerii săi, la conturarea unei politici regionale de inovare - fapt concretizat în 
elaborarea celor două Strategii Regionale de Inovare din perioada 2005 - 2008, 
respectiv 2009 - 2013. Strategia Regională de Inovare 2009 - 2013 se centrează în jurul 
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a trei axe strategice majore – care vizează infrastructura de inovare, activităŃile 
inovative din întreprinderi şi cultura de inovare regională – şi a trei teme orizontale 
şi anume utilizarea tehnologiei informaŃiei şi a comunicaŃiilor, resursele umane şi eco 
- inovarea.  

 

În cadrul acestui atelier, au fost prezentate concluziile raportului de monitorizare a 
Strategiei de Inovare Regională 2009 – 2013, precum şi exemple de proiecte 
inovative ce se implementează în Regiunea Vest. Au participat reprezentanŃi ai 
administraŃiei publice, universităŃilor, întreprinderilor şi organizaŃiilor de cercetare 
de la nivel regional. 

 

 

 

 

3.4. Întâlnirea cu tema „InvestiŃii în domeniul energiilor regenerabile în contextul 
dezvoltării Regiunii Vest" 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat întâlnirea cu tema 
„InvestiŃii în domeniul energiilor regenerabile în contextul dezvoltării Regiunii 
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Vest” – întâlnire organizată în cadrul proiectului FRESH finanŃat cu fonduri 
europene - care a avut loc în data de 15 martie 2011 la Hotelul NH din Timişoara. 

 

Obiectivul întâlnirii a fost acela de a se stabili căi de comunicare şi colaborări care 
să ducă la realizarea unor proiecte cu impact regional ce vizează dezvoltarea 
sustenabilă, susŃinute prin documentele strategice ale Regiunii Vest. 

 

În cadrul întâlnirii s-a discutat mecanismul legal şi funcŃional pentru integrarea 
energiei regenerabile (energie solară, energie eoliană şi energie hidro) în reŃeaua 
naŃională de energie şi a cuprins prezentarea de produse specifice acestui domeniu, 
precum şi exemple de bună practică. 

 

 

 

În acest sens, au fost organizate, în cadrul întâlnirii mai sus menŃionate, două vizite 
pe teren: la unitatea de producŃie a companiei Siliken România, producător spaniol 
de panouri solare – investiŃie realizată cu sprijinul AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest – şi la complexul de birouri City Business Center, complexul 
constituind un exemplu pentru implementarea şi utilizarea unui sistem inteligent de 
urmărire a eficienŃei utilizării energiei şi astfel, de micşorare a costurilor implicate. 
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În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul alături de domnul Sorin Maxim – director 
general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest -, reprezentanŃi ai celor mai 
importante companii şi institute de cercetare ce activează în domeniul energiei 
regenerabile din Regiunea Vest. De asemenea, la întâlnire au participat 
reprezentanŃi ai administraŃiei publice, consultanŃi în domeniul energiei regenerabile, 
reprezentanŃi ai universităŃilor din Regiunea Vest şi institutelor de cercetare, 
companii care activează în domeniu.  

 

 

3.5. Eveniment dedicat infrastructurilor de afaceri şi parcurilor industriale 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat marŃi, 12 aprilie 2011, un 
eveniment destinat infrastructurilor de afaceri şi parcurilor industriale. 

 

Evenimentul a cuprins un curs care a vizat stabilirea elementelor cheie pentru 
asigurarea unei dezvoltări durabile a acestui tip de organizaŃii, precum şi o întâlnire 
cu scop de diseminare a rezultatelor obŃinute de ADR Vest prin proiectul 
internaŃional MITKE. 
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Cursul s-a adresat administratorilor şi managerilor de infrastructuri de afaceri şi 
parcuri industriale din Regiunea Vest. Tema centrală a cursului a făcut referire la 
serviciile pe care o infrastructură de afaceri sau un parc industrial trebuie să le deŃină 
sau să le dezvolte pentru a atrage noi investitori şi pentru a-i menŃine pe cei existenŃi. 
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Cursul a fost organizat de către ADR Vest în cadrul proiectului internaŃional MITKE 
(Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era), finanŃat prin programul 
INTERREG IV C (cod proiect 0279R1). Proiectul MITKE vizează identificarea şi 
testarea unor soluŃii şi instrumente de intervenŃie privind îmbunătăŃirea 
managementului parcurilor industriale şi a structurilor de sprijin pentru afaceri. În 
cadrul evenimentului au fost prezentate şi realizările cele mai importante generate în 
cadrul acestui proiect de cooperare teritorială între diferite regiuni din Europa. 

 

 

3.6. Constituirea la nivelul Regiunii Vest a Clusterului TIC 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat, în data de 21 aprilie 2011, 
şedinŃa de constituire oficială a clusterului regional în domeniul Tehnologiei 
InformaŃiei şi ComunicaŃiilor numit „Clusterul Regional Tehnologia InformaŃiei şi a 
ComunicaŃiilor – Regiunea Vest România”.  

 

 

 

Obiectivul strategic al clusterului îl constituie consolidarea sectorului TIC din 
Regiunea Vest prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare, creşterea ponderii 
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produselor proprii cu valoare adăugată mare, susŃinerea şi promovarea pieŃei de 
Tehnologie a InformaŃiei, promovarea unor noi modele de afaceri în acest sector, 
facilitarea cooperării între universităŃi, mediul privat şi autorităŃi publice, precum şi 
dezvoltarea şi utilizarea optimă a resurselor umane din acest sector.  

 

Această iniŃiativă a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest face parte din 
activităŃile şi proiectele prin care aceasta sprijină sectoarelor importante din Regiunea 
Vest, sectorul Tehnologiei InformaŃiei şi ComunicaŃiilor fiind o componentă majoră 
în economia regiunii.   

 

 

3.7. Vizită de studiu în domeniul energiilor regenerabile organizată de ADR Vest  

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat în perioada 16 – 17 iunie 2011 
o vizită de studiu în domeniul energiilor regenerabile, vizită care s-a desfăşurat în 
cadrul proiectului Co2Free - Cooperare pentru promovarea energiilor regenerabile 
şi a eficienŃei energetice, în care ADR Vest este partener.    
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În cadrul acestei vizite de studiu au sosit în Regiunea Vest reprezentanŃi ai 
administraŃiilor regionale şi ai mediului academic din Ńările europene partenere.  

 

Vizita de studiu a avut ca obiectiv promovarea celor mai reprezentative investiŃii în 
domeniul energiilor regenerabile din Regiunea Vest. Astfel, au avut loc vizite de 
studiu la City Business Center, Siliken Manufacturing şi ICER – Institutul de 
Cercetări pentru Energii Regenerabile din Timişoara. În cadrul aceluiaşi eveniment, 
s-a desfăşurat un workshop cu tema „Rolul administraŃiei publice în promovarea 

eficienŃei energetice” care s-a adresat autorităŃilor locale şi actorilor regionali 
interesaŃi. La workshop au fost prezenŃi şi reprezentanŃi ai organizaŃiilor europene 
partenere, care au prezentat cele mai bune practici în domeniul eficienŃei energetice 
dezvoltate la nivelul regiunilor din care provin. 
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3.8. Vizită de studiu în domeniul energiilor regenerabile organizată de ADR Vest  

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat, în perioada 21 - 22 
septembrie 2011, o vizită de studiu în domeniul energiilor regenerabile. 

 

Vizita de studiu şi-a propus identificarea de soluŃii de creştere a eficienŃei energetice 
pentru clădirile publice şi rezidenŃiale, precum şi promovarea celor mai 
reprezentative exemple de clădiri eficiente din punct de vedere energetic din 
Regiunea Vest si a celor mai bune practici dezvoltate în Regiunea Vest în domeniul 
energiilor regenerabile, facilitând astfel vizite de studiu la City Business Center şi 
ICER – Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile din Timişoara.  

 

 

 

În cadrul aceluiaşi eveniment, a avut loc un workshop cu tema „EficienŃa energetică a 

clădirilor” la care au participat reprezentanŃi ai administraŃiei publice din Regiunea 
Vest, ai mediului economic şi ai facultăŃilor de profil din regiune, precum şi 
reprezentanŃi ai organizaŃiilor partenere în cadrul proiectului Co2Free: Colm 
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McColgan - Președinte al ERNACT (ReŃeaua Regiunilor Europene în domeniul 

Tehnologiilor ComunicaŃiilor) (Irlanda), Jouko Parviainen - Manager de proiecte în 

cadrul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Joensuu (Finlanda) și Colm 

McClements - Consultant ECORYS/Lideea (Irlanda). 
 

Vizita s-a desfăşurat în cadrul proiectului Interreg IVC Co2Free - Cooperare pentru 

promovarea energiilor regenerabile şi a eficienŃei energetice, proiect implementat de către 
un consorŃiu format din 10 organizaŃii provenind din 8 Ńări europene (Irlanda, Marea 
Britanie, Suedia, Bulgaria, Spania, Austria, Finlanda şi România). Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este singura organizație din România 

parteneră în cadrul acestui consorŃiu.  
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Prin derularea proiectului Co2Free în perioada 2010 - 2012, Regiunea Vest 
beneficiază de expertiză din partea unor organizaŃii europene care au dezvoltat bune 
practici în domenii precum: energii regenerabile, eficienŃă energetică şi transporturi. 
De asemenea, în cadrul acestui proiect, vor fi dezvoltate planuri de acŃiune care vor 
aborda conceptele de eficienŃă energetică şi transport durabil şi care vor fi 
implementate în cadrul viitoarelor programe de dezvoltare finanŃate prin Fondurile 
Structurale. 
 

 

3.9. ConferinŃa de promovare a Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat în data de 16 decembrie 2011 
ConferinŃa Regională cu tema „Implementarea Programului OperaŃional Regional 

2007 – 2013 în Regiunea Vest”, eveniment destinat promovării stadiului de 
implementare a Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest. 
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La eveniment au fost invitaŃi beneficiarii de finanŃare nerambursabilă alocată prin 
POR, iar obiectivul conferinŃei a constat în împărtăşirea rezultatelor implementării 
programului cu actorii implicaŃi în accesarea fondurilor structurale prin Programul 
OperaŃional Regional în Regiunea Vest, în perioada 2007 – 2010. 

 

 
 

 

 

 

3.10. Sesiune de informare pentru presă cu privire la stdiul implenentării POR 
2007 - 2013 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat în data de 19 decembrie 2011 
sesiunea de informare pentru presă cu tema „Implementarea Programului 

OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest”, eveniment destinat promovării 
stadiului de implementare a Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest. 

 

La eveniment au fost invitaŃi jurnaliştii din Regiunea Vest iar obiectivul întâlnirii a 
constat în împărtăşirea rezultatelor implementării programului cu actorii implicaŃi în 
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accesarea fondurilor structurale prin Programul OperaŃional Regional în Regiunea 
Vest, în perioada 2007 – 2010. 
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IV. Implementarea Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest 

 

 

4.1. Stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 

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

 

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

 

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

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 432,07 
milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate 
finanŃării POR. Domeniile majore de intervenŃie ale POR gestionate de ADR Vest 
în calitate de organism intermediar însumează 416,52 milioane euro. Această 
valoare include contribuŃia Uniunii Europene şi cofinanŃarea din sursele publice 
naŃionale.  
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Este important de menŃionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol 
orientativ, astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcŃie de 
capacitatea de absorbŃie de care vor da dovadă. 

 

Programul OperaŃional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  

• Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere;  

• Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 

• Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;  

• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  

• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  

• Axa prioritară 6: AsistenŃă tehnică. 

 

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

 

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

• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale şi centrale; 

• Furnizori de servicii sociale; 

• UniversităŃile de stat; 

• InstituŃii de formare profesională a adulŃilor din sistemul public şi privat; 

• OrganizaŃiile neguvernamentale (ONG-uri); 

• Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi 
microîntreprinderi. 
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• InstituŃii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate 
publică. 

 

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

 

* * * 

 

711 proiecte au fost depuse, până la data de 15 februarie 2012, la sediul AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanŃare 
nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 
2013).  

 

Până în acest moment, au fost contractate 260 proiecte, valoarea totală a acestora 
fiind de 541,21 milioane euro, dintre care 390,35 milioane euro reprezintă valoarea 
finanŃării nerambursabile, gradul de contractare fiind de 93,72%. Au fost efectuate 
plăŃi în valoare de 94,15 milioane euro, din care 54,47 milioane Euro reprezintă 

valoarea prefinanțării acordate. 

 

249 proiecte se află în diferite faze de evaluare, având o valoare totală de 
aproximativ 654,06 milioane euro, dintre care aproximativ 463,48 milioane euro 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 
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În funcŃie de axa prioritară şi de domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost 
depuse proiectele, situaŃia centralizatoare a acestora este următoarea: 

 

 

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  

 

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

 

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 însoŃite 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 excepŃia polilor de creştere 
(Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaŃi prin HG 
nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 42,29 milioane euro. 
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SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă  de 72,75 milioane euro. 

• Contractate: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă de 65,13 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 8,27 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 6,39 milioane Euro 

� rambursări: 1,88 milioane Euro 

• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 7,62 milioane euro. 

 

Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este 
depăşită cu 54,01%. 
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Domeniul de intervenŃie 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 intervenŃie pot depune Planuri integrate de dezvoltare 
urbană exclusiv municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană prin 
HG nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenŃie este următoarea: 

 

Municipiul Arad 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 6 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 13,08 milioane euro. 

• Contractate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 13,08  milioane euro. 

 

Municipiul Deva 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 13,84 milioane euro. 

• Contractate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,85 milioane euro. 

• În contractare: 1 proiect individual, cu o valoare nerambursabilă de 0,99 
milioane euro. 

• Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 6,00 
milioane euro. 
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Domeniul de intervenŃie 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 intervenŃie 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. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 1 plan integrat, însumând 23 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 87,35 milioane euro. 

• Contractate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 32,56 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare + rambursări): 0,16 milioane euro, din 

care: 
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� prefinanțțțțare: 0,14 milioane Euro 

� rambursări: 0,02 milioane Euro 

• În precontractare/evaluare: 14 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 41,85  milioane de euro. 

• Respinse: 1 proiect individual, cu o valoare nerambursabilă de 12,94 
milioane euro. 

 

Alocarea financiară este depăşită cu 5,56%. 

 

 

 

 

Axa Prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

 

Domeniul de intervenŃie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 
judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia /reabilitarea şoselelor de centură”  
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În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru acest 
domeniu de intervenŃie, care a fost şi prima cerere pentru depunerea de proiecte în 
cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 88,84 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 337,84 milioane 
euro. 

• Contractate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 117,08 milioane 
euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 51,67 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 32,19 milioane euro 

� rambursări: 19,48 milioane euro 

• În rezervă: 28 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 165,99 milioane euro.  

• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 54,77 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele 
depuse depăşeşte cu 218,63% alocarea regională. 
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Axa Prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de  22 ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 17,59 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 51,97 milioane 
euro. 

• Contractate: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,07 milioane euro.  
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• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 1,78 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 0,77 milioane euro 

� rambursări: 1,01 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,38 milioane 
euro. 

• În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,83 milioane euro. 

• Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,69 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de  5 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 174,47% alocarea regională. 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  
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Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 28 ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 10,08 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,98 milioane 
euro. 

• Contractate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,69 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 2,45 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 1,03 milioane euro 

� rambursări: 1,42 milioane euro 

• În precontractare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,94 milioane 
euro. 

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 2,34 milioane euro. 

• Respinse/retrase: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,01 milioane 
euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 28,67% alocarea regională. 
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Domeniul de intervenŃie 3.3: „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 31 octombrie 2007.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 10,08 
milioane euro.  

 

Acest domeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de AsociaŃia de dezvoltare 
intercomunitară pentru managementul situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest), constituită la 
nivel regional din toate Consiliile JudeŃene din Regiunea Vest. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,05 milioane euro. 

• Contractat: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,53 milioane euro. 



 

 
 

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 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 4,11 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 2,92 milioane euro 

� rambursări: 1,19 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,52 milioane 
euro. 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 29 februarie 2008.  
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 28,87 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 148,67 milioane 
euro. 

• Contractate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,94 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 7,42 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 4,01 milioane euro 

� rambursări: 3,41 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,72 milioane 
euro. 

• În rezervă: 37 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de  93,24 milioane euro. 

• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 25,77 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 325,70% alocarea regională. 
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Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 25 aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 27,81 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 74,15 milioane 
euro. 

• Contractate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,72 milioane euro. 
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• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 3,03 milioane euro, din 

care: 

� prefinanŃare: 2,43 milioane euro 

� rambursări: 0,6 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,54 milioane 
euro. 

• În rezervă: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,21 milioane euro. 

• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,68 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 113,84% alocarea regională. 

 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi” 
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Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 25 aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,85 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 32,63 milioane euro. 

• Contractat: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 13,98 milioane euro. 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,65 milioane 
euro. 

 

Alocarea financiară a fost depăşită cu 36,81%, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii de către AMPOR a instrucŃiunii de 
suspendare a depunerii de proiecte. 

 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  
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Prima cerere de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în data de 
13 martie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 20,69 
milioane euro. Alocarea financiară pentru primul apel  de proiecte cu termen limită 
16 iunie 2008 a fost de 4,08 milioane  euro. În cadrul acestui apel de proiecte au fost 
depuse 79 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,63 milioane euro, din care 
au fost contractate 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,40 milioane euro. 
Au fost efectuate plăŃi în valoare de 2,10 milioane Euro. Din cele 39 de proiecte 
contractate, 14 proiecte in valoare de 1,09 milioane de euro au fost reziliate. 

 

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

 

• Total depuse: 304 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 43,27 milioane 
euro. 

• Contractate: 105 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,86 milioane 
euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 4,78 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 0,68 milioane euro 

� rambursări: 4,10 milioane euro 

• În precontractare: 31 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,99 milioane 
euro. 
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• În evaluare/rezervă: 90 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,76 
milioane euro. 

• Respinse: 78 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 10,66 milioane euro. 

 

Din cele 105 de proiecte contractate, 3 proiecte in valoare de 0,39 milioane de euro 
au fost reziliate. 

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 27 august 2010, şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 87,74% alocarea regională. 

 

 

 

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 14 martie 2008.  
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,85 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 66,85 milioane 
euro. 

• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 24,61 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 5,22 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 2,67 milioane euro 

� rambursări: 2,55 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,54 milioane 
euro.  

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,89 milioane euro.  

• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,81 milioane euro. 

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 63,69% alocarea regională. 
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Domeniul de intervenŃie 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 29 aprilie 2008.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,89 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 94,69 milioane 
euro. 

• Contractate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,85 milioane euro. 

•  PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 3,16 milioane euro, din 

care: 
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� prefinanțțțțare: 1,24 milioane euro 

� rambursări: 1,92 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 7,16 milioane de 
euro. 

• În rezervă: 5 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,94 milioane de euro. 

• Respinse: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 45,74 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 104,90% alocarea regională. 

 

 

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucŃiunilor AMPOR,  la cursul 

1 euro = 4,2163 lei  

 

 

 



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

    
“City Business Development Centre – Structură 

de sprijin pentru afacerile inovative din 
Timişoara” 

Beneficiar: Modatim Business Facility S.R.L. 

 

“O șșșșcoală pentru viitor” 

 
 

Beneficiar: Municipiul Petroșșșșani 
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„Modernizare Tronson JuliŃa Mădrigeşti, 
Componentă a traseului Turistic E68 

Moneasa” 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Arad 

 

“Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrări 

mecanice, Bocsa, Județțțțul Caraş-Severin” 

 

Beneficiar: : SC Centrul de prelucrări mecanice 
Bocşa SRL 

 

  

„AchiziŃionare echipamente specifice pentru 

îmbunătățțțțirea capacitățțțții șșșși calitățțțții sistemului de 

“Reabilitarea şi modernizarea căminului 

pentru persoane vârstnice din Jimbolia” 

 

 

Beneficiar: Consiliul Local Jimbolia 
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intervențțțție în situațțțții de urgențțțță șșșși pentru 

acordarea asistențțțței medicale de urgențțțță șșșși a 

primului ajutor calificat în Regiunea Vest” 

Beneficiar: AsociaŃia de dezvoltare 
intercomunitară pentru managementul 

situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest)  

 

 

 

 

4.2. Monitorizarea şi raportarea la nivelul POR 2007 - 2013 

 

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

 

• evaluarea  progresului implementării POR;  

• îmbunătăŃirea implementării proiectelor/ programului; 

• fundamentarea viitoarelor decizii asupra proiectelor; 

• furnizarea datelor necesare evaluării programului; 

• asigurarea  conformităŃii cu regulamentele CE; 

• informarea CM POR, a Comisiei Europene, a publicului larg. 

 

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

 

Sistemul Monitorizării de program a POR la nivelul ADR Vest constă în: 

 

A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la: 

 

• stadiul evaluării şi selecŃiei proiectelor în regiune 

• progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor 

• plăŃile efectuate beneficiarilor 

• problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi 
soluŃii propuse pentru remedierea acestora.  

• măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.  

• informaŃii privind respectarea reglementărilor comunitare în domeniul 
implementării fondurilor structurale 

 

Toate aceste informaŃii sunt furnizate periodic, Biroului Suport Implementare, la 
termene şi în formatele stabilite de comun acord cu DirecŃia Implementare POR 
(DIPOR) din cadrul ADR Vest, implicată în managementul POR. 

 

B. Centralizarea pe operaŃiuni, domenii majore de intervenŃie şi axe prioritare a 
datelor necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  

 

C. Analiza şi interpretarea datelor şi realizarea de analize cantitative şi calitative 
privind stadiul implementării POR, necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  

 

În cadrul procesului de monitorizare POR, la nivelul Departamentului Suport 
Implementare se realizează: 
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• baze de date interne care au ca scop urmărirea stadiului implementării POR în 
cadrul Regiunii Vest 

• rapoarte transmise AMPOR 

• analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013 
la nivelul Regiunii Vest 

 

a) Bazele de date interne 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Rapoartele  de Progres săptămânale  

• Rapoartele  de Progres lunare 

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

 

c) Analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-
2013 la nivelul Regiunii Vest 

 

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

 

1. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse (în 
ordinea depunerii acestora, pe fiecare domeniu de intervenŃie, bugetul 
acestora (valoare totală, sumă solicitată, cheltuieli eligibile şi cheltuieli 
neeligibile) în lei şi euro, precum şi stadiul de evaluare şi selecŃie în care se 
află proiectele, pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 

2. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse pe 
domenii de intervenŃie şi pe stadiu de evaluare, pe total regiune şi se 
calculează soldul pe fiecare domeniu de intervenŃie, în funcŃie de alocarea 
financiară totală pentru domeniul de intervenŃie respectiv. 

 

3. Pe baza informaŃiilor de la punctul 1 şi 2 se centralizează numărul, 
valoarea totală, suma solicitată a proiectelor depuse, acceptate şi respinse 
pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 

4. Pentru fiecare Domeniu Major de IntervenŃie se realizează următoarele 
tipuri de analize: 

• O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe 
fiecare judeŃ, 

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

 

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

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

 

6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între alocarea 
financiară pe ani şi suma finanŃării nerambursabile a proiectelor depuse şi 
în curs de evaluare. 

 

7. Se realizează o analiză globală între fondurile alocate Regiunii Vest, pe 
fiecare Domeniu Major de IntervenŃie şi judeŃ, comparativ cu suma 
solicitată prin proiecte şi se va calcula soldul pe fiecare DMI pe regiune şi 
pe fiecare judeŃ. 

 

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

 

9. Se întocmeşte şi se actualizează o listă cu toate proiectele depuse la sediul 
ADR Vest pe POR 2007-2013, pe domenii de intervenŃie, în care se 
precizează titlul proiectului, solicitantul, judeŃul şi stadiul de evaluare al 
proiectului, care se postează pe site-ul www.adrvest.ro, la secŃiunea POR 
2007-2013. 

  

 

4.3. Sistemul Unic de Management al InformaŃiei (SMIS-CNSR) 
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Sistemul Unic de Management al InformaŃiei  (SMIS-CSNR) este un sistem 
informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în 
colaborare cu toate structurile utilizatoare, ce permite monitorizarea proiectelor 
finanŃate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, din momentul depunerii acestora 
până la rambursarea cheltuielilor către Beneficiari (necesare managementului 
financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul 
obiectivului convergenŃă).  

 

SMIS este utilizat de toate instituŃiile implicate în gestionarea programelor 
operaŃionale finanŃate din Instrumentele Structurale: 43 de institutii (7 AutorităŃi de 
Management, 32 de organisme intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, 
Autoritatea de Audit, ACIS şi DLAF). Sistemul este folosit de personalul din aceste 
instituŃii, care, în funcŃie de rol şi de competenŃe, fie introduce date, fie le validează, 
fie doar vizualizează informaŃii şi generează rapoarte şi situaŃii pe baza datelor 
tehnice şi financiare colectate.  

 

Datele sunt introduse şi actualizate în sistem pe toată durata de desfăşurare a unui 
proiect, şi anume: 

 

• înregistrarea cererilor de finanŃare  

• înregistrarea rezultatelor verificării conformităŃii administrative şi 
eligibilităŃii 

• înregistrarea rezultatelor evaluării tehnice şi financiare 

• înregistrarea rezultatelor verificării proiectului tehnic 

• înregistrarea deciziei de aprobare/ respingere a proiectului  

• înregistrarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres 

• înregistrarea contractelor dintre Beneficiar şi Contractor 

• monitorizarea tehnică a proiectului 

• monitorizarea financiară a proiectului 
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IV. Implementarea Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest 

 

 

4.1. Stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 

 

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

 

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

 

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

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 432,07 
milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate 
finanŃării POR. Domeniile majore de intervenŃie ale POR gestionate de ADR Vest 
în calitate de organism intermediar însumează 416,52 milioane euro. Această 
valoare include contribuŃia Uniunii Europene şi cofinanŃarea din sursele publice 
naŃionale.  
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Este important de menŃionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol 
orientativ, astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcŃie de 
capacitatea de absorbŃie de care vor da dovadă. 

 

Programul OperaŃional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  

• Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere;  

• Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 

• Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;  

• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  

• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  

• Axa prioritară 6: AsistenŃă tehnică. 

 

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

 

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

• AutorităŃi ale administraŃiei publice locale şi centrale; 

• Furnizori de servicii sociale; 

• UniversităŃile de stat; 

• InstituŃii de formare profesională a adulŃilor din sistemul public şi privat; 

• OrganizaŃiile neguvernamentale (ONG-uri); 

• Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi 
microîntreprinderi. 
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• InstituŃii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate 
publică. 

 

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

 

* * * 

 

711 proiecte au fost depuse, până la data de 15 februarie 2012, la sediul AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanŃare 
nerambursabilă prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 
2013).  

 

Până în acest moment, au fost contractate 260 proiecte, valoarea totală a acestora 
fiind de 541,21 milioane euro, dintre care 390,35 milioane euro reprezintă valoarea 
finanŃării nerambursabile, gradul de contractare fiind de 93,72%. Au fost efectuate 
plăŃi în valoare de 94,15 milioane euro, din care 54,47 milioane Euro reprezintă 

valoarea prefinanțării acordate. 

 

249 proiecte se află în diferite faze de evaluare, având o valoare totală de 
aproximativ 654,06 milioane euro, dintre care aproximativ 463,48 milioane euro 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 
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În funcŃie de axa prioritară şi de domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost 
depuse proiectele, situaŃia centralizatoare a acestora este următoarea: 

 

 

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  

 

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

 

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 însoŃite 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 excepŃia polilor de creştere 
(Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaŃi prin HG 
nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 42,29 milioane euro. 
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SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă  de 72,75 milioane euro. 

• Contractate: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale, cu o 
valoare nerambursabilă de 65,13 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 8,27 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 6,39 milioane Euro 

� rambursări: 1,88 milioane Euro 

• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 7,62 milioane euro. 

 

Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este 
depăşită cu 54,01%. 
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Domeniul de intervenŃie 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 intervenŃie pot depune Planuri integrate de dezvoltare 
urbană exclusiv municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană prin 
HG nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenŃie este următoarea: 

 

Municipiul Arad 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 6 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 13,08 milioane euro. 

• Contractate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 13,08  milioane euro. 

 

Municipiul Deva 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 13,84 milioane euro. 

• Contractate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,85 milioane euro. 

• În contractare: 1 proiect individual, cu o valoare nerambursabilă de 0,99 
milioane euro. 

• Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 6,00 
milioane euro. 
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Domeniul de intervenŃie 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 intervenŃie 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. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 1 plan integrat, însumând 23 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă  de 87,35 milioane euro. 

• Contractate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 32,56 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare + rambursări): 0,16 milioane euro, din 

care: 
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� prefinanțțțțare: 0,14 milioane Euro 

� rambursări: 0,02 milioane Euro 

• În precontractare/evaluare: 14 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 41,85  milioane de euro. 

• Respinse: 1 proiect individual, cu o valoare nerambursabilă de 12,94 
milioane euro. 

 

Alocarea financiară este depăşită cu 5,56%. 

 

 

 

 

Axa Prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

 

Domeniul de intervenŃie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 
judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia /reabilitarea şoselelor de centură”  
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În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru acest 
domeniu de intervenŃie, care a fost şi prima cerere pentru depunerea de proiecte în 
cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 88,84 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 337,84 milioane 
euro. 

• Contractate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 117,08 milioane 
euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 51,67 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 32,19 milioane euro 

� rambursări: 19,48 milioane euro 

• În rezervă: 28 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 165,99 milioane euro.  

• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 54,77 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele 
depuse depăşeşte cu 218,63% alocarea regională. 
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Axa Prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de  22 ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 17,59 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 51,97 milioane 
euro. 

• Contractate: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,07 milioane euro.  
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• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 1,78 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 0,77 milioane euro 

� rambursări: 1,01 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,38 milioane 
euro. 

• În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,83 milioane euro. 

• Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,69 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de  5 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 174,47% alocarea regională. 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  
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Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 28 ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 10,08 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,98 milioane 
euro. 

• Contractate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,69 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 2,45 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 1,03 milioane euro 

� rambursări: 1,42 milioane euro 

• În precontractare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,94 milioane 
euro. 

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 2,34 milioane euro. 

• Respinse/retrase: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,01 milioane 
euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 28,67% alocarea regională. 
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Domeniul de intervenŃie 3.3: „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 31 octombrie 2007.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 10,08 
milioane euro.  

 

Acest domeniu de intervenŃie poate fi accesat exclusiv de AsociaŃia de dezvoltare 
intercomunitară pentru managementul situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest), constituită la 
nivel regional din toate Consiliile JudeŃene din Regiunea Vest. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,05 milioane euro. 

• Contractat: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,53 milioane euro. 
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• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 4,11 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 2,92 milioane euro 

� rambursări: 1,19 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,52 milioane 
euro. 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 29 februarie 2008.  
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 28,87 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 148,67 milioane 
euro. 

• Contractate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,94 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 7,42 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 4,01 milioane euro 

� rambursări: 3,41 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,72 milioane 
euro. 

• În rezervă: 37 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de  93,24 milioane euro. 

• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 25,77 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 325,70% alocarea regională. 
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Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 25 aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 27,81 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 74,15 milioane 
euro. 

• Contractate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,72 milioane euro. 
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• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 3,03 milioane euro, din 

care: 

� prefinanŃare: 2,43 milioane euro 

� rambursări: 0,6 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,54 milioane 
euro. 

• În rezervă: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,21 milioane euro. 

• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,68 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 113,84% alocarea regională. 

 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi” 
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Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 25 aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,85 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 32,63 milioane euro. 

• Contractat: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 13,98 milioane euro. 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,65 milioane 
euro. 

 

Alocarea financiară a fost depăşită cu 36,81%, dar se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest până în momentul emiterii de către AMPOR a instrucŃiunii de 
suspendare a depunerii de proiecte. 

 

 

 

 

Domeniul de intervenŃie 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  
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Prima cerere de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în data de 
13 martie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 20,69 
milioane euro. Alocarea financiară pentru primul apel  de proiecte cu termen limită 
16 iunie 2008 a fost de 4,08 milioane  euro. În cadrul acestui apel de proiecte au fost 
depuse 79 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,63 milioane euro, din care 
au fost contractate 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,40 milioane euro. 
Au fost efectuate plăŃi în valoare de 2,10 milioane Euro. Din cele 39 de proiecte 
contractate, 14 proiecte in valoare de 1,09 milioane de euro au fost reziliate. 

 

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

 

• Total depuse: 304 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 43,27 milioane 
euro. 

• Contractate: 105 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,86 milioane 
euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 4,78 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 0,68 milioane euro 

� rambursări: 4,10 milioane euro 

• În precontractare: 31 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,99 milioane 
euro. 
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• În evaluare/rezervă: 90 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,76 
milioane euro. 

• Respinse: 78 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 10,66 milioane euro. 

 

Din cele 105 de proiecte contractate, 3 proiecte in valoare de 0,39 milioane de euro 
au fost reziliate. 

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 27 august 2010, şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 87,74% alocarea regională. 

 

 

 

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 14 martie 2008.  
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,85 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 66,85 milioane 
euro. 

• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 24,61 milioane euro. 

• PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 5,22 milioane euro, din 

care: 

� prefinanțțțțare: 2,67 milioane euro 

� rambursări: 2,55 milioane euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,54 milioane 
euro.  

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,89 milioane euro.  

• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,81 milioane euro. 

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 63,69% alocarea regională. 
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Domeniul de intervenŃie 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenŃie a fost lansată în 
data de 29 aprilie 2008.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenŃie este de 23,89 
milioane euro. 

 

SituaŃia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenŃie este următoarea: 

• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 94,69 milioane 
euro. 

• Contractate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,85 milioane euro. 

•  PlăŃi efectuate (prefinanțare şi rambursări): 3,16 milioane euro, din 

care: 
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� prefinanțțțțare: 1,24 milioane euro 

� rambursări: 1,92 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 7,16 milioane de 
euro. 

• În rezervă: 5 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,94 milioane de euro. 

• Respinse: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 45,74 milioane euro.  

 

Domeniul de intervenŃie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot 
depune proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse depăşeşte cu 104,90% alocarea regională. 

 

 

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucŃiunilor AMPOR,  la cursul 

1 euro = 4,2163 lei  
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“City Business Development Centre – Structură 

de sprijin pentru afacerile inovative din 
Timişoara” 

Beneficiar: Modatim Business Facility S.R.L. 

 

“O șșșșcoală pentru viitor” 

 
 

Beneficiar: Municipiul Petroșșșșani 
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„Modernizare Tronson JuliŃa Mădrigeşti, 
Componentă a traseului Turistic E68 

Moneasa” 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Arad 

 

“Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrări 

mecanice, Bocsa, Județțțțul Caraş-Severin” 

 

Beneficiar: : SC Centrul de prelucrări mecanice 
Bocşa SRL 

 

  

„AchiziŃionare echipamente specifice pentru 

îmbunătățțțțirea capacitățțțții șșșși calitățțțții sistemului de 

“Reabilitarea şi modernizarea căminului 

pentru persoane vârstnice din Jimbolia” 

 

 

Beneficiar: Consiliul Local Jimbolia 
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intervențțțție în situațțțții de urgențțțță șșșși pentru 

acordarea asistențțțței medicale de urgențțțță șșșși a 

primului ajutor calificat în Regiunea Vest” 

Beneficiar: AsociaŃia de dezvoltare 
intercomunitară pentru managementul 

situaŃiilor de urgenŃă (ADI Vest)  

 

 

 

 

4.2. Monitorizarea şi raportarea la nivelul POR 2007 - 2013 

 

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

 

• evaluarea  progresului implementării POR;  

• îmbunătăŃirea implementării proiectelor/ programului; 

• fundamentarea viitoarelor decizii asupra proiectelor; 

• furnizarea datelor necesare evaluării programului; 

• asigurarea  conformităŃii cu regulamentele CE; 

• informarea CM POR, a Comisiei Europene, a publicului larg. 

 

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

 

Sistemul Monitorizării de program a POR la nivelul ADR Vest constă în: 

 

A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la: 

 

• stadiul evaluării şi selecŃiei proiectelor în regiune 

• progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor 

• plăŃile efectuate beneficiarilor 

• problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi 
soluŃii propuse pentru remedierea acestora.  

• măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.  

• informaŃii privind respectarea reglementărilor comunitare în domeniul 
implementării fondurilor structurale 

 

Toate aceste informaŃii sunt furnizate periodic, Biroului Suport Implementare, la 
termene şi în formatele stabilite de comun acord cu DirecŃia Implementare POR 
(DIPOR) din cadrul ADR Vest, implicată în managementul POR. 

 

B. Centralizarea pe operaŃiuni, domenii majore de intervenŃie şi axe prioritare a 
datelor necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  

 

C. Analiza şi interpretarea datelor şi realizarea de analize cantitative şi calitative 
privind stadiul implementării POR, necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.  

 

În cadrul procesului de monitorizare POR, la nivelul Departamentului Suport 
Implementare se realizează: 
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• baze de date interne care au ca scop urmărirea stadiului implementării POR în 
cadrul Regiunii Vest 

• rapoarte transmise AMPOR 

• analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013 
la nivelul Regiunii Vest 

 

a) Bazele de date interne 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Rapoartele  de Progres săptămânale  

• Rapoartele  de Progres lunare 

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

 

c) Analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-
2013 la nivelul Regiunii Vest 

 

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

 

1. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse (în 
ordinea depunerii acestora, pe fiecare domeniu de intervenŃie, bugetul 
acestora (valoare totală, sumă solicitată, cheltuieli eligibile şi cheltuieli 
neeligibile) în lei şi euro, precum şi stadiul de evaluare şi selecŃie în care se 
află proiectele, pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 

2. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse pe 
domenii de intervenŃie şi pe stadiu de evaluare, pe total regiune şi se 
calculează soldul pe fiecare domeniu de intervenŃie, în funcŃie de alocarea 
financiară totală pentru domeniul de intervenŃie respectiv. 

 

3. Pe baza informaŃiilor de la punctul 1 şi 2 se centralizează numărul, 
valoarea totală, suma solicitată a proiectelor depuse, acceptate şi respinse 
pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest. 

 

4. Pentru fiecare Domeniu Major de IntervenŃie se realizează următoarele 
tipuri de analize: 

• O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe 
fiecare judeŃ, 

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

 

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

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

 

6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între alocarea 
financiară pe ani şi suma finanŃării nerambursabile a proiectelor depuse şi 
în curs de evaluare. 

 

7. Se realizează o analiză globală între fondurile alocate Regiunii Vest, pe 
fiecare Domeniu Major de IntervenŃie şi judeŃ, comparativ cu suma 
solicitată prin proiecte şi se va calcula soldul pe fiecare DMI pe regiune şi 
pe fiecare judeŃ. 

 

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

 

9. Se întocmeşte şi se actualizează o listă cu toate proiectele depuse la sediul 
ADR Vest pe POR 2007-2013, pe domenii de intervenŃie, în care se 
precizează titlul proiectului, solicitantul, judeŃul şi stadiul de evaluare al 
proiectului, care se postează pe site-ul www.adrvest.ro, la secŃiunea POR 
2007-2013. 

  

 

4.3. Sistemul Unic de Management al InformaŃiei (SMIS-CNSR) 
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Sistemul Unic de Management al InformaŃiei  (SMIS-CSNR) este un sistem 
informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi FinanŃelor, în 
colaborare cu toate structurile utilizatoare, ce permite monitorizarea proiectelor 
finanŃate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, din momentul depunerii acestora 
până la rambursarea cheltuielilor către Beneficiari (necesare managementului 
financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul 
obiectivului convergenŃă).  

 

SMIS este utilizat de toate instituŃiile implicate în gestionarea programelor 
operaŃionale finanŃate din Instrumentele Structurale: 43 de institutii (7 AutorităŃi de 
Management, 32 de organisme intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, 
Autoritatea de Audit, ACIS şi DLAF). Sistemul este folosit de personalul din aceste 
instituŃii, care, în funcŃie de rol şi de competenŃe, fie introduce date, fie le validează, 
fie doar vizualizează informaŃii şi generează rapoarte şi situaŃii pe baza datelor 
tehnice şi financiare colectate.  

 

Datele sunt introduse şi actualizate în sistem pe toată durata de desfăşurare a unui 
proiect, şi anume: 

 

• înregistrarea cererilor de finanŃare  

• înregistrarea rezultatelor verificării conformităŃii administrative şi 
eligibilităŃii 

• înregistrarea rezultatelor evaluării tehnice şi financiare 

• înregistrarea rezultatelor verificării proiectului tehnic 

• înregistrarea deciziei de aprobare/ respingere a proiectului  

• înregistrarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres 

• înregistrarea contractelor dintre Beneficiar şi Contractor 

• monitorizarea tehnică a proiectului 

• monitorizarea financiară a proiectului 
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V. Polul de Creştere Timişoara 
 

 

5.1. Stadiul proiectelor incluse în PID Pol 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. 14/31.03.2011 prezintă următoarele aspecte: 

• cuprinde 63 de proiecte dintre care 10 proiecte în rezervă 

• 33 de proiecte care au indicată ca sursă de finanŃare POR Axa 1  

• 30 de proiecte care au indicată ca sursă de finanŃare alte programe de 
finanŃare europeană  

• valoare proiecte prioritare – 2.090.842.413,44 lei 

• valoare proiecte în rezervă – 278.066.426,59 lei 

• valoare proiecte POR Axa 1 – 511.310.250,41 lei 

• valoare proiecte în rezervă POR Axa 1– 271.790.866,42 lei 

• valoare asistenŃă financiară nerambursabilă solicitată pentru proiecte 
prioritare POR axa 1 – 331.045.151,63 lei  

 

Alocarea financiară pentru Polul de Creştere Timişoara din POR Axa 1 este de 
296.900.000 lei. Valoarea totală a asistenŃei financiare nerambursabile a proiectelor 
depuse la ADR Vest pentru Polul de Creştere Timişoara până la sfârşitul anului 2011 
este de 249.341.159,76 lei (echivalent a cca. 84% din alocarea financiară totală). 

Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile a proiectelor contractate este 

de 137.279.793,17 lei (echivalent a 46,23% din alocarea financiară totală). 
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SituaŃia celor 33 de proiecte care au indicată ca sursă de finanŃare POR 2007 - 2013 
Axa 1 este prezentată mai jos: 

 

 

Proiecte 
contractate 

Proiecte în 
etapa de 

contractare 

Proiecte în 
etapa de 
evaluare 
tehnică şi 
financiară 

Proiecte în 
etapa de 

conformitate 
administrativă 
şi eligibilitate 

Proiecte în 
pregătire 

Proiecte în 
lista de 
rezervă 

8 2 5 3 6 9 

 

 

 

Până la sfrâşitul anului 2011 situaŃia proiectelor din cadrul Planului Integrat de 

Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara se prezintă astfel: 

 

Proiecte contractate 

 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect individual  

Valoare totală 

proiect (lei) 

Valoare 

nerambursabilă 

solicitată (lei) 

Data semnării 

contractului 

1 

Reabilitare Strada Iancu 
Văcărescu – tronsonul 

cuprins între b-dul Regele 
Carol I şi b-dul 16 Decembrie 

1989 

5.963.431,82 3.625.574,58 07.05.2011 

2 
Modernizarea Parcului 

Rozelor 
5.634.131,55 4.455.036,98 07.05.2011 

3 
Sistem de informare şi 

comunicare facil pentru 
cetăŃeni-panouri informative 

4.522.865 3.559.294,08 28.07.2011 
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4 
Infrastructură Regională de 
afaceri şi inovare în sectorul 

IT&C 
19.159.203,27 7.217.067,83 28.07.2011 

5 

Modernizarea str. Cloşca – 
extindere la 4 benzi, sector 
Bld. CetăŃii – str. Ovidiu 

Balea 

14.039.993,22 10.867.480,19 26.08.2011 

6 

Structuri  locale pentru 
sprijinirea afacerilor în 

Comuna Dumbrăvița- 

Incubator de afaceri 

4.840.672,15 1.776.273,92 14.12.2011 

7 
Reabilitarea spaŃiilor publice 

din centrul istoric al 
Municipiului Timişoara 

65.549.489,7 51.211.343,9 29.12.2011 

8 
Amenajare complex rutier 

Michelangelo 
69.057.561,92 54.539.466,36 29.12.2011 

 

 

 

 
“Reabilitarea spaŃiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 
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Proiecte în contractare 

 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect individual  

Valoare totală proiect 

(lei) 

Valoare 

nerambursabilă 

solicitată (lei) 

1 

 

Centru JudeŃean MultifuncŃional 
pentru SusŃinerea Afacerilor 

Timişoara (CJMSAT) 

76.347.260,27 29.728.572,86 

2 

 

Parc Tehnologic pentru Energie 
Alternativă Timişoara 

 

49.879.586,88 19.419.392,45 
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„Centru JudeŃean MultifuncŃional pentru SusŃinerea Afacerilor Timişoara (CJMSAT)” 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Timiş 

 

 

Proiecte în etapa de evaluare tehnică şi financiară 

 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect individual  

Valoare totală proiect 

(lei) 

Valoare 

nerambursabilă 

solicitată (lei) 

1 
Reabilitarea infrastructurii publice 
urbane a malurilor Canalului Bega 

65.549.489,7 51.211.343,9 

2 

Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrstructurii Serviciului 

pentru ProtecŃia Copilului şi Familiei 
Timişoara 

1.545.365,44 986.304,14 

3 
Reabilitarea Centrului de zi pentru 

copii cu dizabilităŃi Podul Lung 
Timişoara 

5.162.561,08 4.048.887,2 

4 
Centru regional de competenŃe şi 

dezvoltare a furnizorilor în sectorul 
automotive 

12.625.475,62 48.58.890,9 

5 

Reabilitarea/modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea Cantinei de 

Ajutor Social pentru dezvoltarea 
unui Centru Social de UrgenŃă 

pentru Persoane fără adăpost, situat 
în Timişoara, str. Telegrafului nr.8 

3.994.333,55 3.163.314,75 
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“Reabilitarea infrastructurii publice urbane a 

malurilor Canalului Bega” 

 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 

 

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrstructurii Serviciului pentru ProtecŃia 

Copilului şi Familiei Timişoara” 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 

 

Proiecte în etapa de verificare a conformităŃii admninistrative şi a eligibilităŃii 

 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect individual  

Valoare totală proiect 

(lei) 

Valoare 

nerambursabilă 

solicitată (lei) 

1 
Sistem de supraveghere pentru 

creşterea siguranŃei şi prevenirea 
criminalităŃii în municipiul Timişoara 

3.999.719,84 3.115.650,21 

2 
Modernizarea staŃiilor de transport 

public intermodal la nivelul PCT 
7.489.225,7 5.855.301,26 

3 

Reabilitare str. Văcărescu 

pe tronsonul cuprins între b-dul 
Regele Carol şi Spl. T. Vladimirescu 

8.281.564,16 6.559.517,46 
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Proiecte în pregătire 

1. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare 
din municipiul Timişoara 

2. Trafic management şi supraveghere video 

3. Extindere reŃea troleibuz DumbrăviŃa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reŃelei de troleibuze Timişoara – DumbrăviŃa) 

4. Extindere reŃea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reŃelei 
de troleibuze Timisoara – Ghiroda) 

5. Centru de zi pentru copii în comuna DumbrăviŃa 

6. Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate 

 

Proiecte în rezervă 

1. Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic PITT 

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

3. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ioan Slavici, str. 
Polonă din municipiul Timişoara 

4. Modul inel IV sector aleea CFR-Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu str. 
Demetriade 

5. Reabilitare/modernizare locuinŃă protejată DINU 

6. Reabilitarea Ansamblului urban interbelic “Corso” al Municipiului Timişoara,  
parte a patrimoniului cultural naŃional 

7. Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara 

8. Modernizarea Parcului JustiŃiei 

9. Modernizarea Parcului Alpinet 
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3.2. FinanŃarea activităŃilor biroului pol de creştere 

 

În condiŃiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, a fost 
elaborată şi depusă o cerere de finanŃare în cadrul Programului OperaŃional de 
AsistenŃă Tehnică 2007 - 2013 pentru activitatea acestuia, în condiŃiile în care 
Programul OperaŃional AsistenŃă Tehnică are drept obiectiv asigurarea unui proces 
de implementare a instrumentelor structurale în România. 

 

Proiectul este depus în cadrul domeniului major de intervenŃie 1.1, încadrându-se în 
activitatea eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. Proiectul 
are ca scop coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare 
aferent polului de creştere Timişoara prin sprijinirea activităŃii coordonatorului de 
pol (care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ADR Vest) şi a personalului de sprijin al 
acestuia.  

 

Proiectul a fost depus în luna ianuarie 2010, iar contractul de finanŃare între 
Ministerul FinanŃelor şi Economiei în calitate de Autoritate de Management a 
Programului OperaŃional AsistenŃă Tehnică şi ADR Vest, în calitate de beneficiar a 
fost semnat la 18 martie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 1.745.831,72 lei, 
dintre care 1.320.393,5 lei reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile a proiectului. 
Valoarea eligibilă a proiectului este de 1.650.491,87 lei. Până la sfârşitul anului 2011 
au fost depuse şi aprobate 7 cereri de rambursare.  
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VI. ActivităŃi de sprijinire a implementării 
programelor cu finanŃare nerambursabilă 

 

 

Pentru implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 la nivel 
regional în cele mai bune condiŃii, pentru asigurarea managementului eficient al 
programului şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, 
precum şi pentru îndeplinirea atribuŃiilor delegate prin Acordul Cadru, AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regionala Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007 - 2013, este sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 6 

– AsistenŃă tehnică. 

 

Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de 

intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării 
Programului OperaŃional Regional” s-a încheiat între AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru 
POR, în data de 19 iulie 2011 pentru perioada 2011 - 2012. Valoarea eligibilă a 
contractului este de 11.555.635,96 lei. 

 

Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea 
responsabilităŃilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului 
OperaŃional Regional 2007 - 2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităŃi se 
referă la managementul tehnic şi administrativ al fondurilor structurale la nivel 

regional şi întărirea capacităŃii instituŃionale şi administrative ale Organismului 
Intermediar cu scopul asigurării absorbŃiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale.  

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenŃie AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007 - 2013, beneficiază în principal de suportul financiar şi tehnic pentru  pregătirea, 



 

 

 
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 

selecŃia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităŃilor şi a proiectelor realizate 
pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. Prin acest domeniu de 
intervenŃie se acordă suport financiar şi tehnic pentru funcŃionarea Comitetului de 
Monitorizare pentru POR şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest, pentru care ADR Vest asigură secretariatul. 

 

De asemenea, prin acest domeniu de intervenŃie se finanŃează salarizarea 
personalului contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziŃia şi instalarea 
echipamentului necesar pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. 

 

 

Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de 

intervenŃie 6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi   informare  privind  POR” 

 

În vederea obŃinerii alocărilor financiare prin contractul de finanŃare pentru 
domeniul de intervenŃie 6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare  

privind  POR”, se lucrează la completarea cererii de finanŃare  pentru perioada 2011 
- 2012.  

 

Obiectivul principal al acestui proiect vizează promovarea constantă şi eficientă a 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să 
fie asigurată absorbŃia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile 
economice şi sociale a Regiunii Vest. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: 

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

2. Informarea constantă şi corectă a  potenŃialilor beneficiari asupra 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 

3. Promovarea impactului economic şi social al asistenŃei financiare, a valorii 
adăugate a acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale. 
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4. Asigurarea transparenŃei şi a corectitudinii finanŃărilor şi a sistemului care 
gestionează fondurile. 

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

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

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

 

7.1. Pregătirea elaborării Planului de Dezvoltare Regională  a Regiunii Vest 2014 -

2020 (PDR 2014 - 2020) 

 

În anul 2011, s-au continuat demersurile pentru pregătirea elaborării Planului de 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada de programare 2014 - 2020. 
Astfel, au fost organizate o serie de sesiuni de consultare cu un grup selectat de 
experŃi din regiune, în timpul cărora au  fost realizate o serie de analize preliminare 
şi scenarii contextuale. În urma contractării de către ADR Vest, din fonduri 
nerambursabile destinate asistenŃei tehnice pentru implementarea POR,  a unei firme 
de consultanŃă (Lideea), aceasta a furnizat analize detaliate pentru următoarele 
sectoare: infrastructură, educaŃie, sănătate, competitivitate. Aceste rapoarte au fost 
studiate şi completate de către membrii Biroului Politici Regionale.  

 

De asemenea, membrii biroului au participat la sesiuni de training şi la vizite de 
studiu, în Ńară şi în străinătate, vizând procesul de programare organizate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Spre sfârşitul anului, au fost schiŃate 
grupurile mari de lucru care vor participa activ la elaborarea documentului de 
planificare. 
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7.2. Portofoliul de hărŃi regionale  

 

În cadrul activităŃii de planificare strategică, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională 
Vest utilizează mai multe instrumente, printre care se numără şi hărŃile tematice 
digitale produse cu ajutorul tehnologiei GIS (Geographical Information Systems sau 
Sisteme Informatice Geografice). Softurile GIS sunt folosite pentru vizualizarea şi 
analiza datelor spaŃiale din perspectivă geografică şi constituie instrumente 
informatice pentru găsirea de soluŃii la problemele spaŃiale şi pentru luarea de 
decizii. 

 

De la achiziŃionarea programului până în prezent, hărŃile digitale, în calitate de 
produs final al analizelor spaŃiale, au servit pentru localizarea proiectelor finanŃate 
prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 în regiune, pentru Planul de 
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Dezvoltare Regională, pentru elaborarea de studii şi analize tematice şi sectoriale şi 
de strategii regionale, pentru atragerea de investitori străini în regiune, pentru 
realizarea de broşuri de prezentare a regiunii şi pentru susŃinerea unor proiecte 
proprii ale ADR Vest. 

 

 

 

Din anul 2006, la nivelul Biroului Politici Regionale s-au realizat câteva zeci de hărŃi 
ale Regiunii Vest, atât hărŃi generale, cât şi hărŃi tematice, elaborate pe baza datelor 
statistice teritoriale.  

 

Totodată în acest an s-a lucrat la realizarea unor hărŃi cu localizarea proiectelor 

depuse în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013, la nivelul celor cinci 
axe prioritare.   
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7.3. Studiu regional în turism 

 

În această perioadă, la nivelul Biroului Politici Regionale a continuat activitatea de 
elaborare a unui studiu turistic regional, care cuprinde o analiză la nivelul 
principalelor componente ale sistemului turistic, inclusiv participanŃii la activităŃile 
turistice. Acest document îşi propune să rămână în sfera documentelor de politici 
regionale prin exemplificarea unor nişe ale turismului regional, identificate prin 
metode analitice şi prioritizate în urma consensului actorilor relevanŃi, la nivelul 
fiecărui judeŃ al Regiunii Vest. Au fost de asemenea concepute itinerariile pentru cele 
patru vizite de teren care vor fi realizate în toate judeŃele regiunii de către membrii 
biroului pentru a face o diagnoză a situaŃiei reale a turismului din regiune. 

 

 

 

Activitatea de elaborare a documentului regional sectorial urmăreşte: 
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√√√√ identificarea potenŃialului turistic al Regiunii Vest atât la nivel general, dar 
şi la nivel particular respectiv a nişelor relevante în cadrul fiecărui judeŃ în 
parte; 

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

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

 

 

7.4. Actualizarea paginii web www.strategvest.ro 

 

În mod constant la nivelul Biroului Politici Regionale sunt întreprinse activităŃi 
pentru actualizarea paginii web www.strategvest.ro, în ideea menŃinerii acesteia ca o 
platformă de comunicare utilă pe teme de planificare strategică. De asemenea, există 
un newsletter trimestrial al portalului care este trimis reŃelei regionale de parteneri. 

 

 

 

Această pagină a fost realizată iniŃial în cursul anului 2007,  fiind unul dintre 
rezultatele proiectului STRATEGVEST - “Strategii locale pentru oportunităŃi 
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globale şi pentru un viitor european al comunităŃilor locale din Vestul României: 
întărirea capacităŃii de elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare socio-
economică la nivel local în Regiunea Vest”.  

 

 

7.5. Plan de acŃiune pentru parcurile industriale şi structurile de sprijin pentru 

afaceri din Regiunea Vest   

 

În anul 2011 a fost finalizat un Plan de acŃiune pentru parcurile industriale şi 
structurile de sprijin pentru afaceri din Regiunea Vest. Acesta reprezintă rezultatul 
unei munci sistematice depuse în cadrul proiectului MITKE (Managing Industrial 
Territory in the Knowledge Era) finanŃat prin Programul INTERREG, care are ca scop 
construirea unei platforme de comunicare între regiuni şi furnizarea unor mecanisme 
adecvate pentru colectarea, schimbul şi transferul de experienŃe în vederea 
identificării şi testării unor soluŃii şi instrumente de intervenŃie privind 
îmbunătăŃirea managementului parcurilor industriale şi a infrastructurilor de afaceri 
(www.mitke.eu/).   

 

 

7.6. Proiect în cadrul Programului CBC România – Republica Serbia 

 

Membrii Biroului Politici Regionale au conlucrat la pregătirea şi scrierea unui proiect 
cu titlul „Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru 

beneficiul comunităŃilor locale” (BanaTour), al cărui obiectiv general constă în 
promovarea strategică, eficientă şi de mare impact a ofertei şi a potenŃialului turistic  
regional, printr-un pachet personalizat de instrumente şi servicii inovative pentru 
beneficiul comunităŃilor locale. 

 

Proiectul se va derula începând cu anul 2012 şi va urmări realizarea unui portal 
interactiv, a unui birou de informare turistică şi a unui set complex de materiale de 
promovare a produselor, a traseelor şi a serviciilor turistice din regiune. 

 

În această perioadă, după depunerea proiectului în luna iunie 2011, s-a primit de la 
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Secretariatul Tehnic  Comun al Programului notificarea scrisă a trecerii proiectului 
de evaluarea administrativă şi s-a răspuns solicitărilor de clarificare necesare 
definitivării evaluării tehnice a proiectului. 

 

 

7.7. Actualizarea broşurilor Regiunii Vest 

 

În această perioadă, a fost finalizat procesul de actualizare a datelor statistice şi a 
hărŃilor din broşura de prezentare a Regiunii Vest conform Anuarului Statistic al 
României 2010 cu date din anul 2008 şi 2009. De asemenea, membrii Biroului Politici 
Regionale au colaborat cu membrii Biroului InvestiŃii pentru actualizarea broşurii de 
promovare a investiŃiilor. Ambele broşuri au fost retipărite în cursul lunii 
septembrie. 

 

 

7.8. FinanŃare de studii prin Facilitatea de AsistenŃă Tehnică 

 

În acest an  au fost elaborate două cereri de finanŃare pentru obŃinerea de fonduri 
nerambursabile necesare realizării a două studii regionale prin instrumentul numit 
Facilitatea de AsistenŃă Tehnică din cadrul Programului OperaŃional de AsistenŃă 
Tehnică, Lotul I, dedicat studiilor regionale. Un studiu vizează domeniul 
transportului şi a mobilităŃii regionale, iar cel de-al doilea, alcătuirea unui index al 
dezvoltării regionale care să faciliteze elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională 
2014-2020, cât şi un portofoliu de proiecte de impact.  

 

În urma depunerii şi evaluării celor două cereri de către Autoritatea de Coordonare a 
Instrumentelor Structurale, a fost obŃinută finanŃarea solicitată, iar studiile vor fi 
realizate, începând cu luna februarie 2012, de către firme de consultanŃă specializate 
contractate de către ACIS.  Aceste studii vor fi folosite şi pentru fundamentarea 
Strategiei pentru dezvoltare regională a Regiunii Vest din cadrul Planului pentru 
Dezvoltare Regională 2014 – 2020.  
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7.9. Organizarea vizitei oficiale a delegaŃiei din Republica Moldova 

 

În cursul anului 2011, în perioada 28-30 noiembrie, a avut loc vizita delegaŃiei oficiale 
din Regiunea Nord din Republica Moldova în Regiunea Vest.  DelegaŃia a fost 
compusă din  dl. Ion Bodrug,  Director ADR Nord, dl. Ion Parea, Preşedinte CDR 
Regiunea Nord şi d-na Svetlana Rogov din cadrul MDRT. Scopul vizitei a fost 
semnarea parteneriatului între cele două regiuni de dezvoltare, eveniment care a 
avut loc la sediul Consiliului JudeŃean Arad în data de 29 noiembrie 2011 şi la care au 
participat reprezentanŃi ai CDR, firme, universităŃi şi presa regională.  

 

 

 

Acest parteneriat între Regiunea Vest, România şi Regiunea Nord, Republica 
Moldova vine ca urmare a vizitei de studiu a celor trei regiuni de dezvoltare din 
Republica Moldova în Regiunea Vest din anul 2010 şi a impresiei pozitive create. 
Membrii biroului au participat activ la organizarea şi găzduirea delegaŃiei.  
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7.10. Actualizare studii regionale sectoriale 

 

La sfârşitul anului 2011 s-au reactualizat indicatorii economici pentru sectorul ICT şi 
automotive. De asemenea s-a elaborat o analiză preliminară a situaŃiei existente în 
regiune.  

 

 

7.11. Altele 

 

În cursul anului 2011, membrii biroului au colaborat cu Biroul Proiecte şi 
InternaŃionalizare conlucrând la implementarea mai multor proiecte europene aflate 
în desfăşurare: MITKE (Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era), 
CO2FREE (Cooperating 2 Foster Renewables and Energy Efficiency), PROSESC 
(Producer Services for European Sustainability and Competitiveness) şi FRESH 

(Forwarding Regional Environmental Hierachies).  
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VIII. Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor 
 

 

Permanenta activitate de consultare a pieŃei, atât din discuŃiile cu investitorii noi şi 
cei localizaŃi deja, cât şi consultarea unor manageri de infrastructuri de afaceri 
(parcuri industriale, clădiri de birouri/centre de afaceri şi parcuri logistice), 
contribuie la adaptarea activităŃii fostului Birou InvestiŃii şi actualului Departament 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor din cadrul AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, la cerinŃele investitorilor.  Diversificarea portofoliului de 
servicii pentru investitori a fost şi este de asemenea o activitate permanentă asigurată 
de Departamentul pentru Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor din cadrul 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

 

8.1. Analiza investiŃiilor localizate în Regiunea Vest  

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest acŃionează în vederea pregătirii unui 
mediu care să determine urcarea activităŃii unităŃilor de producŃie ale firmelor străine 
deja localizate în Regiunea Vest pe scara valorii adăugate şi de asemenea, menŃinerea 
investiŃiilor deja existente în regiune. 

 

Astfel, Departamentul pentru Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat la începutul anului 2011 un proces de 
analiză a investiŃiilor realizate şi active în Regiunea Vest. Baza de date cu investiŃiile 
realizate deja în Regiunea Vest a însumat 230 firme cu capital străin localizate deja în 
Regiunea Vest. Aceasta este o bază de date complexă care conŃine informaŃii colectate 
din mai multe surse (Lista firme, ONRC).  
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Au fost analizate comparativ prin colectarea lor într-o bază de date, investiŃiile 
străine realizate în unităŃi de producŃie cu o cifră de afaceri mai mare de 1 milion de 

Euro. 

 

Câteva concluzii care se desprind dintr-o analiză iniŃială a bazei de date se regăsesc 
în graficele de mai jos. 
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Serviciile adresate investitorilor noi şi localizaŃi promovate de AgenŃia pentru 

Dezvoltare Regională Vest la începutul anului 2011 

 

1. Servicii de pre-localizare: 

1.1. Accesarea de studii şi analize regionale realizate de ADR Vest 

ADR Vest, prin Biroul Politici Regionale, realizează studii şi analize 
regionale tematice. Domeniile pe care au fost realizate deja studii sunt: 

� Industria auto; (vizualizare la: 
http://www.adrvest.ro/attach_files/studiu_sectorial_automotive.pdf)  

� ICT; 

(vizualizare la: http://www.adrvest.ro/attach_files/studiu_ict.pdf)  

� Turism (în lucru). 

1.2. Promovarea investitorilor localizaŃi în Regiunea Vest 

Activitatea de promovare a Regiunii Vest este una din atribuŃiile curente ale 
ADR Vest, fiind în permanentă dezvoltare:  

� Realizarea de broşuri, hărŃi şi implementarea paginii web 
www.regiuneavest.ro  constituie activităŃi de bază, continuate de 
campanii de promovare internă şi externă către diverşi parteneri sau 
regiuni Ńintă.  

� În acest context firmele au avantajul prezenŃei siglelor acestora pe hărŃi 
sau în materialele promoŃionale şi prezentările realizate de ADR Vest. 

1.3. Promovarea oportunităŃilor de investiŃii în Regiunea Vest 

� Furnizarea  de informaŃii asupra oportunităŃilor de investiŃii oferă acces 
atât la bazele de date ale ADR Vest referitor la locaŃii potenŃiale 
(terenuri publice şi private, hale, construcŃii diverse, etc.), cât şi la 
reŃelele de parteneriat şi contacte dezvoltate pe parcursul mai multor 
ani de către agenŃie;  

� Vizualizarea locaŃiilor se poate face la: 
http://www.regiuneavest.ro/locatii-investitori/. 
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1.4. Organizarea de vizite în regiune 

� Prezentarea fizică a oportunităŃilor de investiŃii pe parcursul unor vizite 
în regiune, constituie activitatea centrală pe care o realizează ADR Vest 
în contextul promovării regionale pentru investiŃii.  

� Vizitele sunt organizate integral de către ADR Vest (logistică, 
organizare întâlniri etc.). 

1.5 Găzduire investitori  

Punerea la dispoziŃie a unui birou echipat şi asistarea activităŃii de relaŃionare 
şi comunicare cu parteneri regionali ai ADR Vest şi firme aflate în bazele de 
date deŃinute de agenŃie. 

 

2. Servicii de post-localizare şi servicii specializate: 

2.1. Informare asupra fondurilor europene potrivite pentru finanŃarea 

proiectelor noi de investiŃii 

Acest serviciu vine în întâmpinarea investitorilor care doresc să înŃeleagă 
implementarea fondurilor europene în România şi să identifice programele şi 
măsurile care se potrivesc specificului activităŃii pe care o vor desfăşura sau o 
desfăşoară în România. 

2.2. Identificarea de furnizori 

Serviciu specializat al clusterului regional AutomotiVEST, identificarea de 
furnizori presupune cercetarea primară a pieŃei şi identificarea firmelor 
potenŃiali furnizori de componente sau servicii. 

2.3. ConsultanŃă pentru dezvoltarea furnizorilor (adresat furnizorilor) 

Venind în completarea activităŃii de identificare de furnizori, dezvoltarea de 
furnizori (serviciu specializat al clusterului regional AutomotiVEST), 
presupune:  

� IntervenŃii în optimizarea proceselor şi a producŃiei unor firme aflate 
deja în portofoliul clientului cu potenŃial de a deveni furnizori.  

� Acest serviciu se adresează firmelor localizate deja în Regiunea Vest 
care doresc să perfecŃioneze sau să demareze lucrul cu furnizorii 
existenŃi şi potenŃiali. 
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2.4. Training pentru îmbunătăŃirea proceselor adresat firmelor 

Acest serviciu, furnizat de asemenea prin clusterul AutomotiVEST, se 
adresează firmelor care doresc să implementeze cursuri de formare internă pe 
diferite teme (Lean, Six Sigma, productivitate şi îmbunătăŃirea proceselor, 
calitate, operare / programare CNC, sudare etc.). 

2.5. Contacte şi identificare oferte de cercetare şi transfer tehnologic  

Prin Centrul de Transfer Tehnologic Tehimpuls (www.tehimpuls.ro), 
coordonat de ADR Vest, firmele pot beneficia de:  

� asistenŃă pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare şi comercializarea 
rezultatelor;  

� asistenŃă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi 
CDI; 

� informaŃii curente asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în 
Regiunea Vest. 

 

 

8.2. Proiecte de investiŃii 

 

PROIECT DE SUCCES 

Firma SILIKEN (Spania), care a vizitat Regiunea Vest în 
luna Noiembrie 2010, a demarat activitatea în primul 
trimestru al anului 2011. Colaborarea cu firma Siliken a 
început prin Departamentul de InvestiŃii Străine al CRPCIS 

şi a continuat pe tot parcursul trimestrului IV al anului 2010, precum şi pe trimestrele 
I şi II ale anului 2011.  

 

Pe parcursul trimestrului al III-lea al anului 2011, ADR Vest a continuat colaborarea 
cu firma Siliken prin furnizarea informaŃiilor solicitate de către aceasta în vederea 
soluŃionării anumitor probleme administrative cu instituŃiile publice locale. 

 

Firma Siliken este producător de panouri solare. Noua unitate de producŃie a firmei 
Siliken, localizată în Timişoara, cuprinde un număr de 6 linii de producŃie într-o 
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facilitate (hală) închiriată în suprafaŃă de aproximativ 4000 mp. Numărul de locuri de 
muncă ce va fi atins la vârf este de 250 persoane.  

          

 

Firma a fost promovată de către ADR Vest în cadrul unei conferinŃe regionale pe 
tema energiilor regenerabile organizată în luna Martie 2011. De asemenea, ADR Vest 
a susŃinut şi asistat firma în colaborarea cu autorităŃile publice şi firmele de recrutare 
şi consultanŃă recomandate iniŃial. Au fost desfăşurate de asemenea alte activităŃi de 
informare asupra legislaŃiei şi mediului economic din Regiune pentru a facilita o 
localizare cât mai rapidă şi fără probleme a unităŃii de producŃie. 

 

 

8.3. Promovarea investiŃiilor 

 

ADR Vest a realizat în colaborare cu o firmă internaŃională de consultanŃă în 
imobiliare, un material de promovare a Regiunii Vest şi municipiului Timişoara. 
Realizat sub formă de raport de oportunitate, materialul a cuprins toate punctele tari 
pe care le oferă Regiunea Vest din punct de vedere al atragerii de noi investiŃii. De 
asemenea a țintit municipiul Timişoara ca potenŃială locaŃie pentru activităŃi cu 
valoare adăugată mare din domeniul serviciilor (Shared Service şi BPO).  

 

Acest demers strategic contribuie atât la menŃinerea unor investiŃii localizate deja în 
Regiunea Vest prin oferirea de noi oportunităŃi în sfera locaŃiilor de birouri pentru 
activităŃi cu valoare adăugată mare, cât şi la atragerea unor firme de servicii de pe 
pieŃele saturate ale Poloniei şi statelor occidentale. 
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8.4. Management 

 

La sfârşitul anului 2011, La propunerea ADR Vest, aprobată de Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest, activitatea care priveşte activitatea de atragere a 
investiŃiilor urma să fie dezvoltată atribuindui-se competenŃe care privesc  
managementul promovării infrastructurilor de afaceri din Regiunea Vest. 

 

Cu un total de 5 angajaŃi, a fost propusă transformarea Biroului InvestiŃii în 
Departamentul pentru Promovarea şi Dezvoltarea InvestiŃiilor, care să aibă în 
competenŃă desfăşurarea următoarelor activităŃi: 

 

1.1. Planificare integrată a teritoriului din care să rezulte prioritizarea pe 
zone/sectoare economice/industriale, necesară atragerii focalizate de investitori. 
Realizarea unei oferte integrate de locaŃii care să conŃină soluŃii pentru posibile 
cerinŃe cumulate ale investitorilor (producŃie, birouri, servicii). 

 

1.2. Analiza permanentă a resurselor umane pe zone şi a oportunităŃilor de 
investiŃii pentru justificarea valorii adăugate a locaŃiilor de investiŃii către companiile 
care cercetează Regiunea Vest în vederea localizării. 

 

1.3. Încheierea de acorduri de asociere sub forma unei reŃele fără personalitate 
juridică şi eventual includerea administratorilor într-un „Consiliu Consultativ”. 

 

1.4. Colectarea permanentă de informaŃii detaliate despre zonele industriale sau 
locaŃiile de afaceri inclusiv strategii de viitor ce Ńin de PUG-ul localităŃii. 

 

1.5. Pentru a putea promova teritorii sau infrastructuri de afaceri, administraŃiile 
locale/alte organizaŃii, vor trebui să facă demersuri viitoare pentru creşterea valorii 
adăugate a imobilelor promovate. Integrarea acestor informaŃii într-o strategie de 
dezvoltare teritorială a regiunii. Dezvoltarea unei strategii teritoriale este necesară 
pentru direcŃionarea strategică a unor ramuri industriale în funcŃie de dezvoltarea 
fiecărei zone. Acest lucru precum şi dezvoltarea de strategii vor fi posibile prin 
intermediul unei asistenŃe tehnice (AT) din partea ADR Vest pentru proiecte de 
extindere a infrastructurilor de afaceri existente şi dezvoltarea de altele noi. 
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1.6. Managementul promovării infrastructurilor de afaceri şi a locaŃiilor destinate 
investiŃiilor presupune: îmbunătăŃirea managementului acestor locaŃii prin aplicarea 
unui instrument de analiză şi comparaŃie de tip „benchmarking”, promovarea 
acestor zone industriale (uniformizarea promovării/imaginii este necesară pentru 
respectarea unui brand şi a unei imagini create cu ajutorul reŃelei). 

 

1.7. Formare continuă pentru personalul instituŃiilor proprietare/administrator va 
fi necesară atât pentru creşterea capacităŃii de a implementa servicii cu valoare 
adăugată pentru investitori cât şi pentru crearea unor celule flexibile care să 
răspundă rapid cerinŃelor investitorilor. 

 

1.8. Promovarea de modele de servicii către zonele industriale, implementarea 
unor servicii pilot şi certificarea lor ulterioară ca servicii specializate standardizate 
pentru chiriaşi, precum şi cumularea unor servicii la nivel judeŃean şi/sau regional 
(optimizare de costuri şi justificare a resurselor prin concentrarea lor in puncte cheie). 

Serviciile furnizate vor cuprinde şi elemente cu valoare adăugată mare atât pentru 
managementul locaŃiilor: implementarea şi menŃinerea sustenabilităŃii 
infrastructurilor de afaceri, aplicarea de tehnologii noi în construcŃiile din 
zonele/parcurile industriale privind eficienŃa energetică, cât şu pentru firmele 
găzduite: facilitarea implementării unor certificări de calitate, certificări de mediu. 

 

1.9. Cumularea de terenuri pentru a răspunde cerinŃelor unor investiŃii mai mari 
trebuie să fie în permanenŃă o activitate care să creeze în final un instrument 
funcŃional. Presupune acorduri speciale între anumiŃi membri, instituŃii proprietare 
de locaŃii pentru investiŃii. 

 

1.10. Folosirea şi administrarea de instrumente pentru activitatea de promovare De 
exemplu este necesară ramforsarea imaginii şi brandului regional prin crearea unui 
pachet de promovare care să conŃină: materiale tipărite cu o calitate îmbunătăŃită, 
filmuleŃe – eventual un mini TV, fotografii, îmbunătăŃirea site-ului 
www.regiuneavest.ro, crearea de subpagini web dedicate serviciilor personalizate 
pentru investitori oferite de infrastructurile de afaceri). 
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IX. Proiecte şi InternaŃionalizare 
 

 

9.1. Proiectul MITKE - Programul INTERREG IV C 

 

Proiectul Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era (MITKE) a fost 
finanŃat prin programul de cooperare teritorială europeană INTERREG IVC. Acest 
proiect a fost implementat de către un consorŃiu de 11 organizaŃii din Uniunea  
Europeană condus de către SPRILUR, agenŃia de dezvoltare regională a regiunii łara 
Bascilor din Spania. CompoziŃia consorŃiului care a implementat proiectul MITKE a 
fost următoarea: SPRILUR,  Labein Foundation (Spania), Pannon Business Network 
Association (Ungaria), Rzeszow Regional Development Agency (Polonia), Lubeskie 
Voidvoiship (Polonia), ADR Vest (România), SOPRIP (Italia) FIRST – Wakefield 
District Development Agency (Marea Britanie), Shannon Development (Irlanda), 
Geltacht Authority (Irlanda), Catalan Land Institute (Spania). 

 

Obiectivul principal al proiectului MITKE a fost de a construi o platformă 
transnaŃională şi inter-regională pentru transferul de cunoştinŃe şi bune practici în 
ceea ce priveşte managementul parcurilor industriale şi a structurilor de sprijin 
pentru afaceri. În cadrul proiectului s-a utilizat un set complex de instrumente 
pentru facilitarea schimbului de informaŃii şi de expertiză între parteneri, în aşa fel 
încât, folosind experienŃa relevantă câştigată la nivel internaŃional, fiecare regiune şi-
a putu elabora un Plan de ÎmbunătăŃire a Structurilor de Suport pentru Afaceri.  

 

Bugetul total al proiectului a fost de 1 925 799,89 euro (dintre care, 1 480 943 euro din 
Fondul  european de Dezvoltare Regională, prin programul INTERREG IV C). 
Bugetul alocat ADR Vest s-a ridicat la suma de 79 700 euro, din care 67 745 euro 
finanŃare  europeană şi 11 955 euro cofinanŃare  naŃională (15% din buget). Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului va deconta 13% din bugetul aferent participării 
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ADR Vest în proiect, astfel că, în final, contribuŃia proprie a ADR Vest va fi de 2% 
(1594  euro).   

 

După finalizarea procesului de validare a cheltuililor din ultima perioadă de 
raportare, suma totală a cheltuielilor validate pentru implementarea proiectului 
MITKE este în valoare de 76427,15 euro (96% din bugetul iniŃial). 

 

Durata de implementare a proiectului a fost de 36 de luni (octombrie 2008 - 
octombrie 2011). 

 

Principalele activităŃi realizate în decursul anului 2011 au fost:  

 

•••• Finalizarea procesului de traducere în limba română a colecŃiei de bune 
practici în managementul parcurilor industriale care a fost realizată în 
cadrul proiectului. Varianta în limba română este disponibilă la 
http://www.regiuneavest.ro/assets/new/proiecte/GOOD%20PRACTIC
ES%20COLLECTION_RO_K_01.08.2011_final.pdf. 

 

•••• Realizarea variantei finale a bazei de date cu structuri de suport pentru 
afaceri şi locaŃii pentru investiŃii din Regiunea Vest. InformaŃiile din baza 
de date au fost revizuite şi actualizate în funcŃie de evoluŃiile economice şi 
sociale recente din regiune. Această bază de date constituie un instrument 
esenŃial pentru orice potenŃiale initiative care vizează atragerea de 
investitori în Regiunea Vest. 

 

•••• Elaborarea şi publicarea celei de a doua broşuri privind proiectul. 

 

•••• Organizarea celei de a treilea întâlniri a Comitetului Regional de IniŃiativă 
constituit în contextul realizării ExerciŃiului Regional de Reflexie privind 
îmbunătăŃirea structurilor de suport pentru afaceri. Întâlnirea a avut loc în 
data de 18 martie şi în cadrul acesteia au fost discutate aspecte privind 
stadiul evoluŃiei exerciŃiului de reflexie regional şi a pregătirii 
evenimentului de formare şi diseminare din 12 aprilie. 
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Imagini de la întâlnirea din 18 martie 2011 a Comitetului Regional de IniŃiativă 

 

•••• Realizarea unui eveniment de formare şi diseminare în data de 12 aprilie 
2011. Evenimentul a constat dintr-un atelier regional de formare destinat 
managerilor parcurilor industriale şi structurilor de suport pentru afaceri 
din Regiunea Vest şi din realizarea unor activităŃi de comunicare (comunicat 
de presă, postare de ştiri pe paginile www.adrvest.ro şi 
www.regiuneavest.ro ) prin care au fost diseminate informaŃii esenŃiale 
privind proiectul MITKE către factorii interesaŃi şi către publicul larg din 
Regiunea Vest. Atelierul de formare a fost coordonat de către expertul 
internaŃional Jaime del Castillo care a facilitat participanŃilor (manageri şi 
reprezentanŃi ai unor parcuri industriale şi structuri de suport pentru 
afaceri din regiune) accesul la bune practici internaŃionale şi la metode şi 
tehnici de management superior în domeniul administrării structurilor de 
suport pentru afaceri. Atelierul coordonat de Jaime del Castillo se înscrie în 
seria evenimentelor organizate în cadrul exerciŃiului de reflecŃie regional 
privind îmbunătăŃirea situaŃiei structurilor de suport pentru afaceri pe care 
ADR Vest l-a realizat în Regiune Vest, în conformitate cu metodologia 
promovată în cadrul proiectului MITKE.  Acest eveniment s-a bucurat de o 
bună receptare în presa din  regiune. 
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Imagini de la atelierul regional de formare din 12 aprilie 2011 

 

 

•••• Finalizarea Planului de ÎmbunătăŃire a Parcurilor Industriale şi a 
Structurilor de Suport pentru Afaceri din Regiunea Vest.  Acest document 
sintetizează concluziile l-a care s-a ajuns în urma procesului de consultare 
cu factorii interesaŃi din Regiunea Vest în cadrul exerciŃiului regional de 
reflecŃie şi propune un pachet de măsuri prin care s-ar putea îmbunătăŃi 
semnificativ pe termen mediu şi lung situaŃia infastructurilor de suport 
pentru afaceri din Regiunea Vest.  Prin realizarea acestui document de 
analiză strategică proiectul MITKE aduce o contribuŃie notabilă la procesul 
de planificare strategică la nivel regional, în special prin formularea unor 
priorităŃi de intervenŃie publică care ar putea fi integrate în viitorul Plan de 
Dezvoltare Regională din Regiunea Vest. Planul de ÎmbunătăŃire a Parcurilor 
Industriale şi a Structurilor de Suport pentru Afaceri poate deveni un pilot 
important pentru construirea unor viitoare intervenŃii coerente privind 
îmbunătăŃirea competitivităŃii regionale. 

 

•••• Organizarea unei conferinŃe de lansare a Planului de ÎmbunătăŃire a 
Parcurilor Industriale şi a Structurilor de Suport pentru Afaceri. 
Evenimentul a avut loc la Timişoara în data de 13 septembrie 2011, fiind 
acŃiunea de încheiere a exerciŃiului regional de reflecŃie prin care, în 
conformitate cu metodologia agreată în cadrul proiectului, pe o perioadă 
de mai bine de un an ADR Vest a desfăşurat o serie de activităŃi prin care 
diverşi factori interesaŃi din Regiunea Vest au fost implicaŃi în procesul de 
analiză a situaŃiei curente şi de formulare a Planului de ÎmbunătăŃire a 
Parcurilor Industriale şi a Structurilor de Suport pentru Afaceri. Rolul 
întâlnirii din 13 septembrie a fost de a prezenta unui grup reprezentativ de 
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decidenŃi şi de experŃi din regiune varianta finală a acestui livrabil şi de a-l 
valida ca document de analiză strategică la nivel regional.  

 

 
Imagini de la conferinŃa de lansare a Planului de ÎmbunătăŃire a Parcurilor Industriale şi a 

Structurilor de Suport pentru Afaceri – 13 septembrie 2011 
 

•••• Participarea unei delegaŃii a ADR Vest la întâlnirea internaŃională de 
proiect care a avut loc la Dingle (Irlanda) în perioada 21 - 24 iunie 2011. În 
cadrul acestei întâlniri a fost analizată situaŃia implementării proiectului şi 
s-a detaliat planul de activităŃi pentru următoarea perioadă de 
implementare, context în care au fost prezentate structura şi rezultatele cele 
mai importante ale exerciŃiului regional de reflecŃie desfăşurat în Regiunea 
Vest. Înâlnirea de proiect a inclus o vizită de studiu la obiective relevante 
din regiunea gazdă şi un seminar deschis. 

 

•••• Sprijinirea realizării unei vizite de studiu în Regiunea łara Bascilor de 
către o delegaŃie a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
în perioada 26-28 octombrie 2011.  În decursul acestei vizite membrii CDR 
au avut întâlniri şi cu reprezentanŃi ai Partenerului Lider de Proiect din 
cadrul proiectului MITKE şi au vizitat obiective incluse în colecŃia de bune 
practici realizate în cadrul proiectului. Implementarea proiectului MITKE a 
constituit o premisă importantă pentru pregătirea acestei vizite de studiu. 
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Imagini din cadrul vizitei de studiu în Regiunea łara Bascilor 

 

•••• Participarea la întâlnirea finală de proiect (27 octombrie) şi la ultimul 
seminar deschis organizat în cadrul proiectului MITKE (28 octombrie). În 
cadrul acestor acŃiuni s-a realizat o evluare finală a realizărilor obŃinute 
prin implementarea proiectului MITKE şi au fost explorate potenŃiale 
iniŃiaive de cooperare viitoare în contextul programelor şi politicilor 
europene. În cadrul seminarului deschis a fost realizată şi o ceremonie de 
premiere a celor mai bune practici  evidenŃiate la nivel inter-regional, 
printre care se numără şi Zona Industrială Arad Vest. 

 

 
Imagini de la evenimentele organizate în 27 – 28 octombrie 2011  

în cadrul proiectului MITKE 

 

•••• Pregătirea şi depunerea rapoartelor de progres nr. 6 şi nr. 7. În decursul 
anului 2011 au fost primite rambursările aferente pentru rapoartele de 
progres nr. 4 şi nr. 5. 
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Cele mai importante rezultate ale proiectului MITKE sunt: 

√√√√ o bază de date cu fişe ale exemplelor de bune practici în managementul 
parcurilor industriale şi a structurilor de suport pentru afaceri selectate 
din regiunile participante în proiect; 

√√√√ un studiu care analizează comparativ situaŃia structurilor de suport 
pentru afaceri din regiunile participante în proiect plecând de la analiza 
unor structuri de afaceri localizate în aceste regiuni. Varianta în limba 
engleză a studiului „Good Practice in the Management and Development of 
Business Areas and Industrial Parks: Benchmarks Findings from the MITKE 
project” urmează să fie finalizată de către organizaŃia responsabilă pentru 
redactarea studiului, FIRST - Wakefield District Development Agency 
din Marea Britanie; 

√√√√ un studiu privind situaŃia structurilor de sprijin pentru afaceri din 
Regiunea Vest; 

√√√√ o bază de date cu parcuri industriale, structuri de sprijin pentru afaceri şi 
alŃi factori interesaŃi; 

√√√√ Planul Regional de ÎmbunătăŃre a SituaŃiei Parcurilor Industriale şi a 
Structurilor de Suport pentru Afaceri din Regiunea Vest – document strategic 
care prezintă un set integrat de priorităŃi şi acŃiuni de intervenŃie publică 
pentru creşterea atractivităŃii Regiunii Vest ca teritoriu pentru investiŃii şi 
pentru creşterea competitivităŃii regionale. Acest plan poate fi utilizat ca 
document pregătitor pentru realizarea Planului de Dezvoltare Regională 
2014 - 2020; 

√√√√ Cunoaşterea bunelor practici europene în domeniul managementului 
structurilor de suport pentru afaceri şi punerea la dispoziŃia factorilor 
interesaŃi a fişelor de prezentare (traduse în limba română) a bunelor 
practici identificate prin proiectul MITKE. 

 

 

9.2.   Proiectul FRESH - Programul INTERREG IV C  

 

Proiectul „Forwarding Regional Environmental Hierachies” (FRESH) a fost aprobat 
spre finanŃare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma încheierii procesului de 
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evaluare a cererilor de finanŃare depuse pentru cel de-al doilea apel de proiecte din 
cadrul Programului INTERREG IVC.  

 

ConsorŃiul proiectului este compus din AgenŃia de Dezvoltare a Regiunii Kainuun 
din Finlanda (lider de proiect), Autoritatea Regională Kainuun, Consiliul Regional 
din Regiunea Päijät Häme (Finlanda), Universitatea Tehnică Lappeeranta din Lahti 
(Finlanda), Autoritatea Regională din Regiunea Centru-Vest (Irlanda), Autoritatea 
Regională din Regiunea Sud-Vest (Irlanda), Universitatea din Limerick (Irlanda), 
Regiunea Veneto (Italia), Departamentul de Inginerie a Proceselor Chimice – 
Universitatea din Padova (Italia), CorporaŃia de Dezvoltare a Estuarului Tamisei din 
Londra  (Marea Britanie),  Centrul  de  Dezvoltare  Economică  a  Regiunii  Opolskie     

(Polonia) şi ADR Vest (România). 

 

Obiectivul principal al proiectului este de a promova o dezvoltare bazată pe 
structuri economice de creare a valorii adăugate sustenabile şi de a conduce la 
schimbul de bune practici relevante şi internalizarea de astfel de practici în strategiile 
de dezvoltare regională ale participanŃilor, un accent special fiind pus pe probleme 
precum eco - inovarea şi eco - design-ul.  

 

Bugetul proiectului  FRESH este de 2 156 704 euro (din care 1 639 547,30 euro 
finanŃare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională) iar perioada de 

implementare preconizată este noiembrie 2009 – decembrie 2012.  

 

ActivităŃile cele mai importante desfăşurate în decursul anului 2011 au fost: 

 

• Includerea proiectului FRESH în cadrul procesului de actualizare a Strategiei 
Regionale  în vederea promovării eco-inovării în Regiunea Vest şi realizarea în 
acest context a unui atelier regional privind stadiul implementării Strategiei 
Regionale de Inovare.  

 

• Finalizarea procesului de elaborare a materialelor şi instrumentelor de 
promovare şi comunicare (logo, broşură, poster, pagină internet). 
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• Elaborarea unei variante preliminare a unui articol cu privire la problematica 
abordată în proiectul FRESH. Această variantă această urmează a fi evaluată 
de liderul de proiect în vederea publicării în revista EURADA News.  

 

• Constituirea unei colecŃii de bune practici relevante pentru tematica 
proiectului. ColecŃia este structurată tematic şi se găseşte pe pagina de internet 
a proiectului http://freshproject.eu/. Finalizarea procesului de evaluare a 
bunelor practici identificate în cadrul proiectului.   

 

• Structurarea, plecând de la bunele practici identificate în cadrul proiectului, a 
procesului de transfer şi bune practici şi formularea, în funcŃie de situaŃia 
particulară din fiecare din regiunile participante, a modului specific de 
optimizare a impactului pe care  procesul de transfer de bune practici ar trebui 
să-l aibă asupra politicilor privind dezvoltarea sustenabilă la nivel regional. În 
cazul Regiunii Vest vor fi preluate anumite aspecte din bunele practici Genuine 
Progress Indicator (un sistem de măsurare a nivelului de dezvoltare 
sustenabilă), Strategia de Inovare Regională din Regiunea Päijät-Häme (Finlanda), 
Codul pentru construcŃii sustenabile din Marea Britanie şi metoda BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) de 
evaluare a eficienŃei energetice din clădiri.  

 

• Efectuarea celei de a patra întâlniri internaŃionale din cadrul proiectului 
FRESH, care a avut loc la Kajaani şi Lahti (Finlanda) în 23 – 26 mai 2011. 
Întâlnirea de la Lahti a cuprins şi un seminar deschis în cadrul căruia au fost 
prezentate o serie de bune practici avansate în domeniul construcŃiilor 
sustenabile.  

 

 
Imagini de la întâlnirea internaŃională din cadrul proiectului FRESH – Finlanda,  
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23 – 26 mai 2011 

 

• Participarea unui reprezentant al ADR Vest şi a unui expert regional (domnul 
Răzvan Popa, director executiv în cadrul Primăriei Municipiului Arad) la 
seminarul internaŃional de proiect care a avut loc la Cork (Irlanda) în data de 5 
octombrie). Rolul acestui eveniment a fost de facilita transferul bunelor 
practici din proiect, un accent special fiind pus pe Codul pentru construcŃii 
sustenabilie şi BREEAM.  

 

• IniŃierea unui proces prin care performanŃele regionale în domeniul eco-
inovării şi dezvoltării sustenabile vor fi auditate prin intermediul unei 
metodologii şi a unu instrumentar de evaluare comun agreat de către 
partenerii din proiect.  

 

• Pregătirea şi depunerea rapoartelor de progres nr. 2 şi nr. 3.  

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

√√√√ o pagină de internet funcŃională http://freshproject.eu ; 

√√√√ o broşură de prezentare a proiectului, deocamdată doar în limba engleză; 

√√√√ o colecŃie de bune practici în domeniul sustenabilităŃii, cu un focus special 
pe domeniul construcŃiilor sustenabile. ColecŃia este disponibilă pe pagina 
de internet a proiectului; 

√√√√ operaŃionalizarea unui Grup Regional Consultativ în domeniul 
construcŃiilor sustenabile; 

√√√√ o colecŃie de prezentări despre politicile şi bunele practici privind  
sustenabilitatea în domeniul construcŃiilor, disponibilă pe pagina de internet 
a proiectului; 

√√√√ o metodologie privind procesul de transfer de bune practici. 

 

 

 

 



 

 

 
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 

9.3. Proiectul PROSESC - Programul INTERREG IV C 

 

Proiectul „Producer Services for European Sustainability and Competitiveness” 
(PROSESC) a fost aprobat spre finanŃare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma 
încheierii procesului de evaluare a cererilor de finanŃare depuse pentru cel de-al 
doilea apel de proiecte din cadrul Programului INTERREG IVC.  

 

ConsorŃiul acestui proiect este compus din AgenŃia de Dezvoltare a Regiunii 
Stuttgart (lider de proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), 
Directoratul General pentru Cercetare – Dezvoltare - Inovare din Ministerul pentru 
Inovare şi Industrie al Regiunii Galicia (Spania), Centrul NaŃional pentru Energie 
Regenerabilă (Slovenia), AgenŃia de Inovare Regională a Regiunii Vest Panonia 
(Ungaria), Provincia Torino (Italia), Consiliul Municipal Norfolk din Finlanda (lider 
de proiect) şi ADR Vest (România). 

 

Obiectivul principal al proiectului este să promoveze sustenabilitatea transportului 
din regiunile participante prin facilitarea schimbului de bune practici relevante şi 
prin încurajarea preluării în documentele de programare strategică a unor noi 
modele şi soluŃii de transport sustenabile identificate de către institutele de cercetare 
avansată din acest domeniu. 

 

Bugetul proiectului  PROSESC este de 1 295 594,12 euro (din care 1 002 311,2 euro 
finanŃare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională).   

 

Perioada de implementare a acestui proiect este noiembrie 2009 - octombrie 2012. 

 

ActivităŃile cele mai importante desfăşurate în cadrul proiectului PROSESC în 
decursul anului 2011 au fost: 

 

• Realizarea mai multor informări despre proiect care a fost trimisă factorilor 
interesaŃi din regiune, împreună cu diverse materiale de prezentare a 
proiectului. 
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• Participarea unui reprezentant al ADR Vest la seminarul “Rolul Fondurilor 
Structurale în promovarea inovării în servicii la nivel european” ca expert invitat din 
partea proiectului PROSESC. Seminarul a avut loc la Varşovia în 27-28 ianuarie 2011. 

• Realizarea conferinŃei intermediare din cadrul proiectului, care a avut loc în 
perioada 10 - 11 mai la Ljubljana şi la care au participat doi reprezentanŃi din 
partea ADR Vest.  În cadrul conferinŃei au fost analizate evoluŃiile recente pe 
plan european în domeniul transportului sustenabil şi a e-mobility.  

 

  
Imagini de la conferinŃa intermediară de proiect din Ljubljana 

 

• Participarea unui reprezentant ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut 
loc la Györ 25 - 26 octombrie 2011. În cadrul întâlnirii a fost evaluat stadiul 
implementării proiectului şi s-a structurat planul de acŃiune pentru perioada 
următoare. În acest context s-au purtat discuŃii privind potenŃiala colaborare 
dintre Hungarian Vehicle Engeenering Cluster  şi clusterul Automotivest. 

 

 
Imagini de la întâlnirea de proiect de la Gyor, 25 – 26 octombrie 2011  
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• Demararea demersurilor privind implementarea în Regiunea Vest a 
metodologiei privind evaluarea comparativă (benchmarking) a companiilor 
din sectorul automotive prin intermediul instrumentului „benchmarking 
club”. Această metodologie a fost implementată cu succes de clusterul 
automotive din Ungaria de Vest. Un reprezentat al Hungarian Vehicle 
Engeenering Cluster (partener asociat în proiectul PROSESC) a participat la 
întâlnirea Adunării Generale a AsociaŃiei „Automotivest” din 9 noiembrie 
2011, în cadrul căreia a prezentat conceptul „Benchmarking Club”.  

 

 
Imagini de la AGA Automotivest din 9 noiembrie 2011 

 

• Participarea ADR Vest ca partener reprezentant al proiectului PROSESC la 
Târgul Bunelor Practici din Programul INTERREG IVC (INTERREG IVC 
Good Practice Fair) care a avut loc la Cracovia în 24 noiembrie 2011. În cadrul 
acestui eveniment au fost evidenŃiate proiectele de succes şi bunele practici 
aferente identificate în cadrul Programului INTERREG IVC. 

 

 
 Imagini de la Târgul de Bune Practici INTERREG IVC 
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• Pregătirea şi depunerea rapoartelor de progres nr. 2 şi nr. 3. 

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

√√√√ Publicarea unui buletin de informare (trei numere până în prezent); 

√√√√ Identificarea unor bune practici relevante în domeniul transportului 
sustenabil şi a energiei verzi. Prezentările sunt dispobile pe site-ul 
proiectului www.prosesc.org ; 

√√√√ Realizarea unui profil regional privind situaŃia sectorului automotive în 
Regiunea Vest. 

 

 

9.4. Proiectul Cooperating 2 Foster Renewables and Energy Efficiency  - CO2FRE  

 

ConsorŃiul proiectului CO2FREE este compus din ReŃeaua Regiunilor Europene 
pentru Utilizarea AplicaŃiilor Tehnologiei ComunicaŃiilor) (ERNACT EEIG, Irlanda – 
lider de proiect), Consiliul Districtului Donegal (Irlanda), Consiliul Districtului Derry 
(Marea Britanie - Irlanda de Nord), AsociaŃia AutorităŃilor Locale din Regiunea 
Vaesternorrland (Suedia), AgenŃia pentru Dezvoltare Regională şi Inovare a Regiunii 
Sud-Est (Bulgaria), Fomento de San Sebastian (Spania), Consiliul Regional al Regiunii 
Karelia de Nord (Finlanda), AgenŃia pentru Dezvoltare Regionala Vest (România), 
Consiliul Districtului Avila (Spania).   

 

Obiectivul strategic al proiectului CO2FREE este de a promova creşterea eficienŃei 
energetice şi exploatarea superioară a energiilor regenerabile în cadrul viitoarelor 
programe de dezvoltare finanŃate prin Fondurile Structurale prin încurajarea 
preluării şi integrării în aceste programe a soluŃiilor inovatoare existente privind 
utilizarea aplicaŃiilor tehnologiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor în domeniul 
energetic.  
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Bugetul proiectului CO2FREE: 1 645 549,36 euro (din care bugetul alocat pentru 
ADR Vest este de 67780 euro). 

 

Perioada de implementare: 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2012. 

 

Cele mai importante activităŃi realizate în cadrul proiectului CO2FREE în decursul  

anului 2011 sunt: 

 

• Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut 
loc la Klagenfurt în 22-24 februarie 2011. 

 

 
Imagini de la întâlnirea de proiect din Carintia 

 

• Participarea unei delegaŃii a ADR Vest la vizita de studiu în San Sebastian 
(Spania) în perioada 10-12 mai 2011. În  contextul acestui eveniment au  
prezentate bunele practici din regiunile participante şi au fost analizate 
realizările din San Sebastian în domeniul construcŃiilor eficiente energetic. 

 

 
Imagini de la vizita de studiu la San Sebastian 
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• Organizarea unei întâliri internaŃionale de proiect la Timişoara în perioada 16-
17 iunie 2011. Întâlnirea a constat dintr-un atelier regional privind rolul 
autorităŃilor publice în promovarea eficienŃei energetice şi dintr-o vizită de 
studiu la locaŃiile unor bune practici relevante din Regiunea Vest: i) Institutul 
de Cercetări pentru Energii Regenerabile din Timişoara, ii) Fabrica de panouri 
fotovoltaice SILIKEN şi iii) City Business Center – Timişoara. 

 

 
Imagini de la întâlnirea de proiect din Timişoara, 16 - 17 iunie 2011 

 

• Participarea unei delegaŃii a ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc 
în Regiunea Karelia de Nord din Finlanda în perioada 28-30 iunie. Întâlnirea 
care a avut loc la Joensu (Finlanda) a inclus un seminar tematic focalizat pe 
problematica „Energiilor Regenerabile” şi pe bunele practici pe care Regiunea 
Karelia de Nord a reuşit să le dezvolte în acest domeniu.  

 

• Organizarea unei vizitei de studiu în domeniul energiilor regenerabile, în 
perioada 21 - 22 septembrie 2011. Vizita de studiu şi-a propus identificarea de 
soluŃii de creştere a eficienŃei energetice pentru clădirile publice şi 
rezidenŃiale, precum şi promovarea celor mai reprezentative exemple de 
clădiri eficiente din punct de vedere energetic din Regiunea Vest si a celor mai 
bune practici dezvoltate în Regiunea Vest în domeniul energiilor regenerabile, 
facilitând astfel vizite de studiu la City Business Center şi ICER – Institutul de 
Cercetări pentru Energii Regenerabile din Timişoara. La vizită au participat 
parteneri din cadrul proiectului. 
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Imagini de la întâlnirea de proiect din Timişoara, 22 - 21 septembrie 2011 

 

• Pregătirea şi depunerea celui de al doilea raport de progres privind proiectul 
CO2FREE. Ca urmare a încheierii cu succes a procesului de raportare, 
Controlul de Prim Nivel din cadrul Ministerului Dezvoltării şi Turismului a 
validat cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011 şi a 
emis certificatele necesare care au fost trimise către Partenerul Lider în 
vederea finalizării raportului de proiect comun privind implementarea 
proiectului în perioada menŃionată. 

 

Cele mai importante rezultate obŃinute până acum în cadrul proiectului 
CO2FREE sunt: 

√√√√ OperaŃionalizarea paginii de internet a proiectului www.co2free-project.eu ; 

√√√√ Publicarea broşurii proiectului; 

√√√√ Realizarea unei colecŃii de bune practici. Aceasta este disponibilă pe pagina 
de internet a proiectului. Bune practici identificate în cadrul proiectului vor 
fi utilizate pentru structurarea unor iniŃiative pe plan regional privind 
eficienŃa energetică în clădiri şi transportul sustenabil; 

√√√√ Realizarea unor prezentări privind energiile regenerabile şi eficienŃa 
energetică, disponibile pe site-ul www.co2free-project.eu ; 

√√√√ Elaborarea unei metodologii privind transferul de bune practici (roadmap) 
între partenerii din proiect. 
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9.5. Cereri de finanŃare pregătite în decursul anului 2011  

 

În decursul anului 2011 Biroul Proiecte şi InternaŃionalizare a pregătit următorarele 
cereri de finanŃare: 

 

1. SEED - Speeding Every European Digital (Popularizarea serviciilor de e-
guvernare în randul cetatenilor la nivel european) 

 

Program de finanŃare CIP - Competitiveness and Innovation Framework 
Programme 

Buget ADR Vest 280.423 euro 

Partener lider IDI EIKON - Investigation y Desarrollo Informatico Eikon 
SL, Spania 

ConsorŃiu 1. Investigación Y Desarrollo Informático Eikon Spain  

2. Generalitat Valenciana – D.G. Modernizacion Spain 

3. Balkan Services Bulgaria 

4. Interfusion Services Limited Cyprus  

5. Local Councils Association Malta  

6. Plzensky Kraj Czech  

7. Regional Development Agency of the West Region 
România 

8. Institute E-Austria Timişoara Romania  

9. Municipality of Oborishte Bulgaria  

10. Pegeia Municipality Cyprus  

11. Istarska Zupanija Croatia  

12. Grad Rijeka Croatia  

13. Ventspils Digital Centre Latvia  

Durata proiectului 30 luni (ianuarie 2012 - iunie 2014) 

Obiectivul este de a populariza serviciile de e-guvernare în randul 
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proiectului cetăŃenilor, cu scopul de a conştientiza diferitele categorii de 
cetăŃeni cu privire la serviciile publice pe care le au la 
dispoziŃie, dincolo de mijloacele uzuale prin care aceştia le 
accesează în mod curent. Spre exemplu, promovarea 
serviciilor de e-guvernare prin diferite mijloace, în locurile 
publice pe care aceştia le frecventează zi de zi – instituŃii 
publice, străzi, pieŃe etc. 

 

Proiectul a fost aprobat de către Comisia Europeană şi va fi implementat începând 

cu luna ianuarie 2012. 

 

 

2. CORINT - Coordinated Transregional Strategy for Distributed Computing 
Infrastructures to Support Future Developments in the Focus of the Digital 

Agenda (Strategie coordonată la nivel transregional pentru infrastructuri de 
calcul în sprijinul evoluŃiilor viitoare centrate pe Agenda Digitală) 

 

Program de finanŃare FP7 Capacities - Regions of knowedge 

Buget ADR Vest 132.800 euro 

Partener lider Hagenberg Cloud Computing Association, Austria 

ConsorŃiu 1. Hagenberg Cloud Computing Association, Austria 
2. Ludwig – Maximilians - University Munich, Germany 
3. Leibniz - Rechenzentrum Munchen, Germany 
4. Zimory GmbH, Germany 
5. University of Malaga,  Spain 
6. Integromics, Inc., Spain 
7. Hospital Regional Universitario Carlos Haya and 
Fundaci´on IMABIS, Spain 
8. Diputaci´on of Malaga , Spain 
9. ESRI-Spain, Spain 
10. Institute e-Austria Timisoara, Romania 
11. Regional Development Agency West, Romania 
12. Siemens Romania, Romania 
13. Municipality of Maribor, Slovenia 
14. University of Maribor, Slovenia 
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15. ARCTUR d.o.o., Slovenia 

Obiectiv Stabilirea unui plan de acŃiune comun şi de planuri 
regionale pentru creşterea competitivităŃii prin consolidarea 
şi intensificarea de e-infrastructuri  regionale. Proiectul 
vizează în mod special identificarea, consolidarea, 
intensificarea  şi eficientizarea resurselor de tip e-
infrastructuri ca elemente esenŃiale în dezvoltarea 
economică bazată pe cunoaştere. În vederea eficientizării 
resurselor proiectul integrează patru dimensiuni de 
intervenŃie care să maximizeze utilizarea eficientă a acestor 
resurse.  

 

Proiectul se află în evaluare. 

 

 

3. EEB ‐‐‐‐ KMP - Energy Efficient Building Knowledge Meeting Point (Punct de 

Întâlnire pentru Cunoşterea privind Clădirile Eficiente Energetic) 

 

Program de finanŃare FP7 Capacities - Regions of knowedge 

Buget ADR Vest 45.101 euro 

Partener lider Fomento San Sebastian, Spain 

ConsorŃiu 1. Fomento San Sebastian (FSS) Spain  

2. Cna Regional Emilia Romagna (CNA) Italy  

3. AgenŃia penrtu Dezvoltare Regională Regiunea Vest 
(WRDA) România 

4. Frederick Research Center (FRC) Cyprus  

5. Greenovate! Europe (Greenovate) Belgium  

6. Universite De La Rochelle (La Rochelle) France 
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7. Aalborg Universitet (Sbi‐Aalborg) Denmark University 

8. Federatie Van Verenigingen Voor Verwarming En  

9. Luchtbehandeling In Europa Vereniging Netherlands 

10. Internationaler Rat Fur Kommunale Umweltinitiativen 
Europasekret Gmbh, Germany 

Durata proiectului 24 luni 

Obiectiv general Promovarea utilizării de soluŃii durabile (produse eficiente 
energetic - surse de energie regenerabilă, măsuri de eficienŃă 
energetică şi tehnologii cu emisii reduse) în construcŃia de 
clădiri noi şi în renovarea celor existente, transformându-le  
în clădiri cu un consum de energie aproape de zero. 

 

Proiectul se află în  evaluare. 

 

 

4. GECI  - A Greener Europe through Cluster Internationalisation (O Europă 
mai verde prin internaŃionalizarea clusterelor) 

 

Program de finanŃare FP7 Capacities - Regions of knowedge 

Buget ADR Vest 155.000 euro 

Partener lider GAIA - Association of industries for Electronic and 
Information 
Technologies in the Basque Country, Spain 

ConsorŃiu 1. GAIA Spain 

2. AEI Movilidad Spain 

3. Agencia Desarrollo Económico de CyL Spain 

4. Fundación Universidades de CyL - FUNIVCYL Spain 

5. MicroTEC Südwest Germany 
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6. Steinbes Europa Zentrum Germany 

7. Karlsuhe Institute Germany 

8. Biodelizia Italy 

9. Veneto Innovazione Italy 

10. Padova University Italy 

11. ICT Turku Finland 

12. Kainuun Etu Oy Finland 

13. CleanTech NGO Estonia 

14. Regional ICT Cluster West Region Romania Romania 

15. Regional Development Agency West Romania 

16. Interactive Technology, Software and Media Association 
ISTMA India 

Durata proiectului 24 luni 

Obiectiv general Dezvoltarea unui parteneriat al clusterelor orientate spre 
cercetare în vederea configurării unui lanŃ valoric la nivel 
global axat pe sisteme TIC integrate aplicabile clădirilor 
eficiente energetic. Acest lanŃ valoric global va permite o 
creştere a competitivităŃii şi a potenŃialului de inovare a 
regiunilor participante, încurajând în acelaşi timp 
cooperarea transregională dintre mediul de afaceri, mediul 
academic şi autorităŃi. 

AcŃiunile pilot din cadrul acestui proiect se vor axa pe construcŃia unui parteneriat 
transnaŃional între clustere bazate pe cercetare care să funcŃioneze ca şi lanŃ de 
furnizori transnaŃional european în domeniile construcŃiilor sustenabile şi a soluŃiilor  
TIC pentru eficientizarea utilizării resurselor în clădiri. Proiectul contribuie astfel 
într-o manieră inovatoare la atingerea obiectivelor IniŃiativei Emblematice O Europă 
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. 

 

Proiectul se află în  evaluare. 
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5. MHEALTHREG Developing Mobile Health technologies based Regional 
Research Agendas (Planuri Regionale de AcŃiune dedicate cercetării în 
domeniul tehnologiilor mobile cu aplicabilitate în sectorul de sănătate) 

 

Program de finanŃare FP7 Capacities - Regions of knowedge 

Buget ADR Vest 98.597 euro 

Partener lider ERNACT  - European Regions Network For The 
Application of Communications Technology 

ConsorŃiu 1. European Regions Network For The Application of 
Communications Technology, Ireland 

2. Border, Midland and Western Regional Assembly, 
Ireland 

3. Clinical Translational Research and Innovation Centre, 
UK 

4. National University of Ireland, Ireland 

5. Fomento de San Sebastian, Spain 

6. Tecnalia Research & Innovation, Spain 

7. Saludnova S. Coop., Spain 

8. Regional Development Agency of the West Region 
Romania, România 

9. AsociaŃia Clusterul Regional Tehnologia InformaŃiei şi a 
ComunicaŃiilor - Regiunea Vest România 

Durata proiectului 30 luni 

Obiectivul strategic este de a contribui la creşterea economică durabilă a 
regiunilor participante prin consolidarea sinergicilor 
regionale de tip cluster bazate pe cercetare şi prin 
elaborarea de strategii regionale de inovare axate pe 
dezvoltarea de tehnologii mobile Health. 

Proiectul urmăreşte în mod special  creşterea capacităŃii 
regiunilor de a răspunde la provocările demografice, 
economice şi sociale emergente prin eficientizarea serviciilor 
şi produselor dedicate protejării sănătăŃii. Domeniile de 
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cercetare vizate sunt: sisteme de screening personale,   
sisteme avansate de telemonitorizare, sisteme de reabilitare 
cognitivă, şi aplicaŃii pentru urmărirea epidemiilor.  

 

Proiectul se află în  evaluare. 

 

 

 

 

6. NEWS - Development of a Next generation European Inland Waterway Ship 
and logistics system (Dezvoltarea unui sistem de logistica de căi navigabile 

de transport intern de nave de generaŃievitoare) 

 

Program de finanŃare FP7 Sustainable Surface Transport 

Buget ADR Vest 108.120 euro 

Partener lider Vienna University of Technology (TUW), Austria 

ConsorŃiu 1. Vienna University of Technology, Austria 

2. Ziviltechniker DI Anzböck, Austria 

3. Helogistics GmbH, Austria 

4. Regional Development Agency of the West Region 
Romania 

5. Lindenau Maritime Engineering and Projecting, 
Germany 

6. University of Duisburg-Essen, Germany 

7. TU Dortmund University, Germany 

8. University of Novi Sad, Serbia 

9. Intermodal Concepts & Management, Switzerland 

10. Projektkompetenz.eu, Austria 

Durata proiectului 30 luni  
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Obiectiv strategic Dezvoltarea unui sistem de logistica eco-friendly şi eficient 
din punct de vedere energetic de căi navigabile de 
transport intern de nave adaptat cererilor pieŃei. 

 

Proiectul se află în  evaluare. 

 

 

 

 

7. TESLA Transnational policy impact generation on Energy efficiency 
Solutions Locally applied and supported by public Administrations 

(Generarea de politici transnaŃionale de impact privind soluŃii de eficienŃă 
energetică aplicate la nivel local şi sprijinite de administraŃiile publice) 

 

Program de finanŃare Programul de Cooperare TransnaŃională Sud Estul Europei 

Buget ADR Vest 498.531 euro 

Partener lider ADR Vest 

ConsorŃiu 1. Regional Development Agency - West Region Romania 

2. TechImpulse - The Regional Innovation and Technology 
Transfer Centre Romania 

3. The Institute for Technology and Alternative Mobility 
Austria 

4. Foundation for sustainable Environment of South Great 
Plain Hungary 

5. Romania Green Building Council Romania 

6. Agency for Regional Development and Innovations  
Bulgaria 

7. Barletta – Andria - Tirani Province Italy 

8. Co-PLAN, Institute for Habitat Development Albania 

9. Regional Agency for Socio-Economic Development  Banat 
l.t.d. Serbia 
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10. Varazdin County Development Agency Croatia 

11. Northern Regional Development Agency Republic of 
Moldova 

12. European Regions Network for the Application of 
Communications Technology Ireland 

Durata proiectului 24 luni (estimativ iulie 2012 - iunie 2014) 

Obiectivul strategic este de a contribui la o dezvoltare durabilă şi o creştere 
inteligentă a  regiunii sud est europene, prin promovarea 
creşterii eficienŃei energetice, prin acŃiuni de îmbunătăŃire a 
performanŃei energetice a clădirilor şi îmbunătăŃirea 
capacităŃii autorităŃilor locale şi regionale de a dezvolta 
politici care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 şi a 
consum de energie al clădirilor, sprijinind în acelaşi timp 
obiectivele  20-20-20 Agendei Europa 2020. 

 
 

Proiectul se află în  evaluare. 

 

 

8. INNOBOOST Boosting Cross Border Business Cooperation and 
Competitiveness through Innovation (Impulsionarea cooperării firmelor din 

regiunea transfrontalieră româno-maghiară şi creşterea competitivităŃii prin 
inovare) 

 

Acest proiect a fost pregătit în cadrul DirecŃiei Politici Regionale şi 
InternaŃionalizare al ADR Vest şi va fi implementat de către Tehimpuls – Centrul 
Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic.  

 

Program de finanŃare Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – 
România 2007 - 2013 

Buget TehImpuls 64.820 euro 

Partener lider TehImpuls 

ConsorŃiu 1. TehImpuls Association - The Regional Innovation and 
Technological Transfer Centre, Romania  
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2. Regional Innovation Agency of South Great Plain 
Association of Public Utility, Hungary 

Durata proiectului 12 luni (estimativ martie 2012 - februarie 2013) 

Obiectiv general Favorizarea creşterii cooperării şi a competitivităŃii bazate 
pe inovare a firmelor din regiunea transfrontalieră prin 
derularea de activităŃi integrate:  

• Identificarea şi promovarea de 
produse/servicii/soluŃii inovatoare în vederea 
creşterii competitivităŃii şi vizibilităŃii firmelor din 
regiunea transfrontalieră.  

• Dezvoltarea de instrumente de match-making şi 
promovarea de bune practici pentru facilitarea 
cooperării dintre firmele din regiunea 
transfrontalieră.  

• Sprijin pentru îmbunătăŃirea performanŃei firmelor 
din regiunea transfrontalieră. 

 

Proiectul a fost aprobat spre finanŃare şi va fi implementat începând cu luna 

martie 2012. 

 

 

9. SMART - ICT Smart Growth through Innovative Business Infrastructure for 
the ICT Sector in the Hungarian-Romanian Border Area (Creştere economică 

inteligentă prin intermediul infrastructurii de sprijinire a afacerilor 
inovatoare pentru sectorul TIC în zona de frontieră Ungaria România) 

 

Acest proiect a fost pregătit în cadrul DirecŃiei Politici Regionale şi 
InternaŃionalizare al ADR Vest. 

 

Program de finanŃare Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – 
România 2007 - 2013 

Buget Cluster 

Regional TIC 
1.357.257 euro 
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Partener lider Clusterul Regional TIC 

ConsorŃiu 1. Association "Regional Cluster for Information and 
Communication Technologies - Region West Romania                                        

2. DEAK Cooperation Research Private Limited Company, 
Hungary                            

3. “Politehnica” University of Timisoara, Romania                     

Durata proiectului 24 luni (estimativ noiembrie 2012 - noiembrie 2014)  

Obiectivul 

este de a completa capacitățile de training tehnic din 

Regiunea Vest, cu sprijinul și în beneficiul direct al 

universităților și întreprinderilor din sectorul TIC regional, 

cu competențe și abilități de antreprenoriat și management. 

În acest context, SMART-TIC îşi propune să creeze o 
infrastructură inovatoare de sprijinire a afacerilor pentru 
sectorul tehnologia informaŃiei şi comunicării (TIC) în zona 
de frontieră română-maghiară, care, prin încurajarea 
antreprenoriatului şi dezvoltarea afacerilor în domeniul 
TIC, va stimula o creştere economică bazată pe tehnologii 
inteligente, contribuind astfel şi la atingerea obiectivelor 
stabilite de  Agenda Europa 2020. 

 
 

Proiectul se află în evaluare. 
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10. BANATOUR Revival of the cross-border tourism through innovative services 
for the benefit of local communities (Regenerarea turismului transfrontalier 

prin servicii inovative pentru beneficiul comunităŃilor locale) 

 

Program de finanŃare Programul de Cooperare Transfrontaliera România - Serbia 
2007 - 2013 

Buget TehImpuls 253.362 euro 

Partner lider TehImpuls 

ConsorŃiu 1. TehImpuls Association - The Regional Innovation and 
Technological Transfer Centre, Romania 

2. Regional Agency for Socio-Economic Development – 
Banat, Serbia 

Durata proiectului 18 luni (estimativ aprilie 2012  - septembrie 2014) 

Obiectiv general Promovarea strategică, eficientă şi de impact a ofertei şi 
potenŃialului turistic transfrontalier printr-un pachet 
personalizat de instrumente şi servicii inovative pentru 
beneficiul comunitatilor loocale. 

Proiectul se află în evaluare. 
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X. ActivităŃi de comunicare şi promovare 
 
 

AgenŃia 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 esenŃial 
pentru agenŃie. 
 
Strategia de comunicare a agenŃiei implică o 
transparenŃă totală din partea acesteia în relaŃia sa  
cu toŃi cei interesaŃi de activitatea desfăşurată de 

aceasta şi cu programele şi proiectele gestionate. Această transparenŃă a contribuit, 
de-a lungul timpului, la stabilirea unei relaŃii de încredere cu jurnaliştii din Regiunea 
Vest, precum şi cu alŃi  jurnalişti interesaŃi de informaŃii legate de AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest  şi activitatea acesteia. 
 
Publicurile agenŃiei sunt menŃinute la curent, în mod constant, cu noutăŃile din viaŃa 
organizaŃiei şi sunt implicate în activităŃile acesteia. De asemenea, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional, AgenŃia pentru 
Dezvoltare Regională Vest menŃine o comunicare constantă cu publicurile sale 
asigurând transparenŃa utilizării fondurilor nerambursabile în Regiunea Vest. 
 
În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaŃii agenŃiei 
şi cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu potenŃialii 
beneficiari de finanŃare nerambursabilă, cu beneficiarii de finanŃare, cu reŃeaua 
comunicatorilor REGIO şi cu mass-media. 
 
 
10.1. Comunicarea internă a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

Pentru asigurarea unui flux informaŃional intern, ADR Vest foloseşte mai multe 
instrumente şi căi de comunicare. Astfel, pe lângă întâlnirile dintre angajaŃi şi 
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conducerea organizaŃiei în cadrul şedinŃelor, se foloseşte comunicarea prin poşta 
electronică, precum şi stabilirea unor surse comune de informare aflate pe serverul 
organizaŃiei. 

 

Informarea internă este un instrument important folosit 
cu o frecvenŃă săptămânală, în vederea informării 
angajaŃilor ADR Vest în legătură cu activităŃile 
desfăşurate de agenŃie. Informarea prezintă cele mai 
importante aspecte ale activităŃii fiecărei direcŃii şi 
fiecărui birou din cadrul ADR Vest pe parcursul unei 
săptămâni. Astfel, toŃi angajaŃii ADR Vest deŃin 
informaŃii de ultimă oră privind activitatea agenŃiei, 
stadiul diverselor proiecte derulate de aceasta sau 
iniŃiative ce urmează a fi puse în aplicare. În acest mod, 
angajaŃii devin purtătorii mesajului ADR Vest către 
mediul exterior.  

 

Un alt instrument de comunicare internă a devenit şi revista presei, material realizat 
cu frecvenŃă zilnică. Fiind transmisă în format electronic, pe e-mail, revista presei a 
devenit o importantă sursă de informare pentru toŃi angajaŃii agenŃiei, acest material 
prezentând articolele apărute în mass-media cu privire la ADR Vest, cele mai 
importante ştiri din Regiunea Vest şi despre fondurile structurale, precum şi 
informaŃii din politica şi economia naŃională şi internaŃională de importanŃă pentru 
regiune. 

 

Urmărind revista presei, angajaŃii sunt informaŃi, în mod constant, cu privire la 
apariŃiile ADR Vest în paginile publicaŃiilor şi în mediul online. Astfel, aceştia pot să 
vadă singuri care este percepŃia publicului larg cu privire la activităŃile pe care le 
desfăşoară şi cu privire la organizaŃia în cadrul căreia 
îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, sunt informaŃi 
referitor la cele mai importante evenimente/noutăŃi 
legate de domeniul în care activează ADR Vest, 
informaŃii care pot ajuta angajaŃii în desfăşurarea 
activităŃilor în mod eficient.  
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Toate aceste instrumente şi căi de comunicare contribuie la buna desfăşurare a 
activităŃilor din cadrul ADR Vest, la construirea unei echipe şi la obŃinerea de 
rezultate excepŃionale de către organizaŃie. 

 
 
 
 
 
Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Vest face parte din 
publicul intern al agenŃiei. În 
acest sens, Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest este 
informat de către ADR Vest în 
mod constant cu privire la stadiul 
implementării Programului 
OperaŃional Regional, precum şi 
cu privire la alte activităŃi 
desfăşurate de agenŃie în vederea 
contribuirii la dezvoltarea 
sustenabilă a Regiunii Vest. 
 
 
 
 
 

 
 
10.2. Comunicarea externă a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

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

 

Activitatea de informare şi  helpdesk (birouri de informare) pentru Regio – 
Programul OperaŃional Regional desfăşurată în cadrul ADR Vest are ca scop 
furnizarea de informaŃii, şi reprezintă răspunsul ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar la necesităŃile de informare, îndrumare şi consiliere, atât ale 
potenŃialilor aplicanŃi cât şi ale beneficiarilor POR din Regiunea Vest.  

 

În procesul de informare cu privire la Regio - Programul OperaŃional Regional, 
helpdesk-urile organizate în cadrul birourilor ADR Vest de la Timişoara, Arad, Deva 
şi ReşiŃa reprezintă principalele puncte de informare din Regiunea Vest, punând la 
dispoziŃia publicului informaŃii – organizate în documente programatice, ghiduri sau 
alte tipuri de materiale informative - şi asigurând celor interesaŃi atât îndrumare, cât 
şi consiliere, prin specialiştii agenŃiei. În cadrul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest, DirecŃia Suport Implementare este cea care gestionează activităŃile specifice de 
helpdesk pentru Regio – Programul OperaŃional Regional.  

 

Principalele activităŃi de helpdesk derulate în anul 2011 sunt: 

 

a) ActivităŃi de Informare: 

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

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

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

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

•••• oferirea altor surse de informare pentru domeniul / tematica de interes; 
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•••• oferirea de informaŃii pentru actualizarea paginii web a ADR Vest, 
având în vedere interacŃiunea directă zilnică cu organizaŃiile interesate 
de accesarea fondurilor nerambursabile prin Regio – Programul 
OperaŃional Regional. 

 

b) Îndrumare şi consiliere:  

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

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

 

c) Monitorizarea activităŃii de helpdesk  

Toate infomaŃiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul 
Solicitărilor. În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk, se completează şi 
arhivează fişele de helpdesk.  

De asemenea, au fost create şi sunt în permanenŃă actualizate bazele de date cu 
privire la: 

• PotenŃialii aplicanŃi 

• Evenimentele organizate 

• Materialele distribuite 

• Solicitările primite. 

 

În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk desfăşurate în vederea informării 
cu privire la Regio – Programul OperaŃional Regional, în Regiunea Vest, 
trimestrial se întocmesc, şi se transmit către AM POR, rapoarte de activitate ale 
birourilor de informare ale ADR Vest. 
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Comunicarea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu beneficiarii de 

finanŃare nerambursabilă prin Regio – Programul OperaŃional Regional 

 

ADR Vest are o relaŃie de strânsă colaborare cu beneficiarii de finanŃare 
nerambursabilă prin Regio - Programul OperaŃional Regional din Regiunea Vest. 
Astfel, aceştia sunt informaŃi în mod constant cu privire la modificările care îi privesc 
şi sunt instruiŃi cu privire la regulile de identitate vizuală şi la modul în care se 
recomandă implementarea proiectelor finanŃate astfel încât rezultatele obŃinute să fie 
unele foarte bune. În acest sens, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanŃare 
europeană, de-a lungul anului 2011, ADR Vest a organizat 22 de seminarii de 
instruire care le-au fost destinate.  

 

Seminariile organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din cadrul 
domeniilor de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 
judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură”, 3.1 
„Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, 3.2 
„Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale”, 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”, 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanŃă regională şi locală”, 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” şi 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”. Acestea s-au 
desfăşurat la sediul ADR Vest, în Timişoara, după cum urmează: 

 

• 13 ianuarie 2011 pentru axa 1, 3, 4 şi 5 – 35 participanŃi  

• 10 februarie 2011 pentru axa 1, 3, 4 şi 5 – 17 participanŃi  

• 11 februarie 2001pentru DMI 4.3 – 7 participanŃi  

• 10 martie 2011  pentru DMI 4.3 – 7 participanŃi  

• 28 martie 2011 pentru DMI 3.4, 4.3 – 10 participanŃi  

• 18 aprilie 2011 pentru axa 3 şi 4 – 6 participanŃi  

• 19 aprilie 2011 pentru axa 3 şi 4 – 26 participanŃi  
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• 20 mai 2011 pentru axa 1, 3, 4 şi 5 – 17 participanŃi  

• 30 mai 2011 pentru DMI 1.1, 3.2, 4.3, 5.2 – 6 participanŃi  

• 8 iunie 2011 pentru DMI 4.3 – 9 participanŃi  

• 10 iunie 2011 pentru DMI 3.3 – 16 participanŃi  

• 20 iunie 2011 pentru DMI 4.3 – 14 participanŃi  

• 29 iunie 2011 pentru DMI 4.3 – 10 participanŃi  

• 28 iulie 2011 pentru DMI 4.3 – 11 participanŃi  

• 18 august 2011 pentru axele 1, 3, 4 – 9 participanŃi 

• 14 septembrie 2011 pentru DMI 1.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 35 participanŃi 

• 27 septembrie 2011 pentru DMI 1.1, 2.1, 4.3 – 18 participanŃi 

• 24 octombrie 2011 pentru DMI 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.2 – 7 participanŃi 

• 10 noiembrie 2011 pentru  DMI 3.1, 4.1, 4.3 – 5 participanŃi 

• 14 noiembrie 2011 pentru DMI 3.1 – 2 participanŃi 

• 16 noiembrie 2011 pentru DMI 4.3 – 3 participanŃi 

• 24 noiembrie 2011 pentru DMI 3.4, 4.3 – 2 participanŃi. 
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Aceste seminarii au avut rolul de a informa beneficiarii Regio – Programul 
OperaŃional Regional din Regiunea Vest şi de a le explica obligaŃiile contractuale, 
procedura de achiziŃie, măsurile de informare şi publicitate asumate în contract, 
metodologiile de avizare şi termenele limită corespunzătoare.  

 

 

Comunicarea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu mass-media  

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a apărut în paginile a numeroase publicaŃii 
locale, regionale, dar şi naŃionale. De asemenea, apariŃiile agenŃiei nu s-au rezumat 
doar la mediile de comunicare tradiŃionale, ci şi-au făcut simŃită prezenŃa şi în mediul 
electronic, pe diferite pagini de internet, ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor 
structurale. 

 

Numărul mare de apariŃii s-a datorat mai multor factori. Cel mai important dintre 
aceşti factori este reprezentat de relaŃia de încredere construită de agenŃie cu 
reprezentanŃii mass-media şi cu toŃi colaboratorii săi. Corectitudinea, onestitatea şi 
transparenŃa agenŃiei faŃă de mediul său exterior au dus la obŃinerea unor rezultate 
foarte bune în relaŃia cu mass-media. TransparenŃa cu care comunică şi a comunicat 
ADR Vest până în prezent a determinat primirea unui număr mic de solicitări 
pentru informaŃii suplimentare din partea jurnaliştilor.  
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest se află într-un proces continuu de 
actualizare a bazei de date cu jurnaliştii, pentru a asigura, astfel, informarea tuturor 
celor interesaŃi de fondurile structurale prin Regio – Programul OperaŃional Regional 
din Regiunea Vest.  

 

Cele mai importante evenimente, anul 2011, la care AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest a invitat jurnaliştii din Regiunea Vest au fost: 

 

• 15 martie 2011 – întâlnirea cu tema „InvestiŃii în domeniul energiilor 
regenerabile în contextul dezvoltării Regiunii Vest" 

 

MarŃi, 15 martie 2011, AgenŃia pentru Dezvoltarea Regională Vest a organizat 
întâlnirea cu tema „InvestiŃii în domeniul energiilor regenerabile în contextul 
dezvoltării  Regiunii Vest” în vederea constituirii unei platforme de comunicare pe 
tema energiei regenerabile în Regiunea Vest şi pentru a impulsiona o dezvoltare 
sustenabilă a regiunii prin sprijinirea de proiecte cu impact regional şi prin 
introducerea componentei „eco” în documentele de planificare strategică ale Regiunii 
Vest. În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul alături de domnul Sorin MAXIM –  
director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, reprezentanŃi ai 
companiilor şi institutelor de cercetare ce activează în domeniul energiei regenerabile 
în Regiunea Vest: domnul Mihai DAVID – membru al Consiliului de AdministraŃie 
al Hidroelectrica, domnul Antonio NAVARRO – Chairman Office Director al 
companiei Siliken, domnul Cătălin MREJERU – reprezentant al Monsson Group 
Romania şi domnul Radu VASIU – Secretar ŞtiinŃific al UniversităŃii Poilitehnica din 
Timişoara. Alături de vorbitori, au mai participat şi reprezentanŃi ai administraŃiei 
publice, consultanŃi în domeniul energiei regenerabile, reprezentanŃi ai 
universităŃilor din Regiunea Vest şi ai  institutelor de cercetare, precum şi 
reprezentanŃi ai diferitelor companii ce activează în domeniul energiilor regenerabile.  
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În urma acestui eveniment în presa regională au apărut  un număr de 25 de articole 
pe această temă. 
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• 21 aprilie 2011 – Constituirea Clusterului Tehnologiei InformaŃiei şi 
ComunicaŃiilor (TIC) 

 

ŞedinŃa de constituire oficială a clusterului regional în domeniul Tehnologiei 
InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) numit „Clusterul Regional Tehnologia 
InformaŃiei şi a ComunicaŃiilor – Regiunea Vest România” a fost organizată de către 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest la sediul său şi a fost urmată de o 
conferinŃă de presă.  

 

Clusterul este rezultatul iniŃiativei AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
pornită în urmă cu patru ani prin intermediul „Clubului ICT” din Regiunea Vest. 
Această iniŃiativă vizează dezvoltarea domeniului Tehnologiei InformaŃiei şi a 
ComunicaŃiilor în Regiunea Vest, domeniu de importanŃă strategică în regiune. 
Obiectivul strategic al clusterului îl constituie consolidarea sectorului TIC din 
Regiunea Vest prin crearea unor centre de cercetare - dezvoltare, creşterea ponderii 
produselor proprii cu valoare adăugată mare, susŃinerea şi promovarea pieŃei de 
Tehnologie a InformaŃiei (IT), promovarea unor noi modele de afaceri în acest sector, 
facilitarea cooperării între universităŃi, mediul privat şi autorităŃi publice, precum şi 
dezvoltarea şi utilizarea optimă a resurselor umane din acest sector.  
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Ca urmare a organizării acestui eveniment, au fost publicate 26 de articole. 

 

• 7 mai 2011 – Ceremonia de semnare a contractelor de finanŃare pentru 
modernizarea Parcului Rozelor şi reabilitarea străzii Iancu Văcărescu 

 

În cadrul ceremoniei de semnare a celor două contracte - „Modernizarea Parcului 
Rozelor din Municipiul Timişoara” şi „Reabilitarea străzii Iancu Văcărescu – 
tronsonul cuprins între b-dul regele Carol I şi b-dul 16 decembrie 1989” – au fost 
prezenŃi doamna Elena Udrea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
domnul Emil Boc, Prim-Ministru, domnul Sorin Maxim, Director general ADR Vest, 
domnul Adrian Orza, Viceprimar Primăria Timişoara în calitate de beneficiar al 
proiectelor, reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale, precum şi reprezentanŃi ai 
mass-media din Regiunea Vest.  

 

 

 

16 articole au apărut în presa regională ca urmare a promovării evenimentului de 
către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest. 
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• 25 iunie 2011 – Ceremonii de semnare a opt contracte de finanŃare prin POR 
2007 – 2013 la Pecica şi Lipova 

 

În cadrul evenimentului care a avut loc la Pecica au fost semnate două contracte de 
finanŃare aparŃinând de Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Pecica, şi 
anume: „Modernizare Centru Urban Oraşul Pecica” şi „Amplasare sistem de 
camere de supraveghere pe străzile 1, 2, 3, 401 şi zona Pădurice”.  

 

La Lipova au fost semnate trei contracte din Planul Integrat de Dezvoltare al 
Municipiului Arad - Modernizare centru de zi pentru vârstnici Micălaca”, 
„Reabilitare pasaj rutier Micălaca” şi „Reamenajare zonă de agrement Pădurice” – 
şi trei contracte aparŃinând Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului 
Lipova - „Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Lipova”, „Sistem de 
monitorizare video a zonelor cu infracŃionalitate ridicată din Lipova” şi 
„Reabilitarea clădirii Casa Armatei şi pregătirea ei pentru Centru Recreativ 
Orăşenesc Lipova, judeŃul Arad”. 

 

La ambele evenimente, printre participanŃi s-au numărat doamna Elena Udrea, 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de reprezentant al 
AutorităŃii de Management pentru Programul OperaŃional Regional, domnul Sorin 
Maxim, director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism 
Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest), reprezentanŃi 
ai beneficiariilor proiectelor, precum şi mass-media din Regiunea Vest. 
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În urma acestor evenimente în presa regională au apărut  un număr de 14 de articole 
pe această temă. 

 

• 25 august 2011 – Semnarea a 11 contracte de finanŃare în Regiunea Vest în 
prezenŃa ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 

Cele 11 contracte de finanŃare s-au semnat în cadrul a patru întâlniri cu beneficiarii, 
întâlniri ce au avut loc în Lupeni, Petroşani, HaŃeg, respectiv Arad. Întâlnirile s-au 
desfăşurat în cadrul primăriilor celor patru oraşe şi municipii. Semnarea contractelor 
de finanŃare a avut loc în prezenŃa doamnei Elena UDREA–Ministru, Ministerul 
Dezoltării Regionale şi Turismului – Autoritate de Management pentru Programul 
OperaŃional Regional, a domnului Sorin MAXIM – Director General al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul 
OperaŃional Regional, precum şi în prezenŃa reprezentanŃilor beneficiarilor celor 11 
proiecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cele patru întâlniri au participat şi reprezentanŃi ai mass-media din Regiunea Vest. 
În urma acestor evenimente au fost publicate 59 de articole. 
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• 26 august 2011 – Ceremonia de semnare a contractului de finanŃare privind 
modernizarea şi extinderea Străzii Cloşca din Timişoara 

 

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare Strada Cloşca şi 

extindere la 4 benzi - sector Bulevardul CetăŃii - Strada Ovidiu Balea” finanțat prin 

Regio – Programul Operațional Regional în 

cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere”, domeniul major de intervenŃie 
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”/ Subdomeniul „Poli de dezvoltare 
urbană” a avut loc în prezenŃa doamnei 
Elena UDREA –Ministru, Ministerul 
Dezoltării Regionale şi Turismului – 
Autoritate de Management pentru 
Programul OperaŃional Regional, a 
domnului Gheorghe CIUHANDU – 

Primar, Primăria Municipiului Timişoara și 

reprezentant al beneficiarului - și a domnului Constantin OSTAFICIUC – 
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Președintele Consiliului Județean Timiș, precum și în prezența domnului Sorin 

MAXIM – Director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism 
Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional.  
 

 

 

 

 

 

 

10 articole au apărut în presa 
regională ca urmare a promovării 
evenimentului de către AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

• 29 noiembrie 2011 – 
Ceremonia de semnare a 
memorandumului de 
înŃelegere între Regiunea 

Vest România şi Regiunea Nord Republica Moldova 

 

Ceremonia de semnare a memorandumului de înŃelegere dintre Regiunea Vest 

(România) şi Regiunea Nord (Republica Moldova), respectiv Agențțțția pentru 
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Dezvoltare Regională Vest (România) șșșși Agențțțția de Dezvoltare Regională Nord 

(Republica Moldova), a avut loc în sala de ședinŃe a Consiliului JudeŃean Arad. 

 

Memorandumul de înŃelegere i-a avut ca semnatari pe domnul Petru Nicolae IoŃcu 
în calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (Romania), 
pe domnul Ion Parea, în calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Nord (Republica Moldova), pe domnul Sorin Maxim, în calitate de 
Director General al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest (România) şi din 
partea Regiunii Nord din Republica Moldova pe domnul Ion Bodrug, în calitate de 
Director al AgenŃiei de Dezvoltare Regională Nord.  

 

În urma promovării acestui eveniment  au fost publicate 17 articole. 
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• 19 decembrie 2011 - Sesiune de informare pentru presă cu privire la stadiul 
implementării POR 2007 - 2013 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat în data de 19 decembrie 2011 
sesiunea de informare pentru presă cu tema „Implementarea Programului 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest”, eveniment destinat promovării 
stadiului de implementare a Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 

Regiunea Vest, precum și pentru furnizarea de informații referitoare la procesul de 

implementare al programului în Regiunea Vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 articole au apărut în presa regională ca urmare a promovării evenimentului de 
către AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

* * * 
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Pentru a comunica cu jurnaliştii, în permanenŃă, AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest foloseşte instrumente precum: evenimente dedicate şi conferinŃe 
de presă, comunicate de presă, ştiri publicate pe pagina web a agenŃiei, precum şi 
materiale de informare şi publicitate realizate de agenŃie şi distribuite tuturor 
publicurilor interesate. 

 

Astfel, în anul 2011, ADR Vest a transmis către mass-media: 

 

• 16 comunicate de presă dintre care 9 au fost referitoare la implementarea Regio în 
Regiunea Vest, 7 comunicate de presă au fost transmise ca urmare a 
evenimentelor în care agenŃia a fost implicată 

 

• 22 ştiri, 75% dintre acestea reprezentând noutăŃi referitoare la implementarea 
Regio – Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest. 
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Ca urmare a demersurilor AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest de promovare 
a Regio – Programul OperaŃional Regional, în mass-media şi pe paginile de internet 
dedicate ştirilor sau accesării fondurilor nerambursabile au apărut 280 de articole de 
presă.  

 

 

Monitorizarea presei este realizată cu frecvenŃă zilnică prin revista presei şi este 
realizată, de asemenea, prin rapoartele de presă – documente ce reflectă atât 
apariŃiile în presă, cât şi instrumentele folosite pentru obŃinerea respectivelor 
rezultate (numărul de articole apărute). 

 

Astfel, în această perioadă au fost realizate: 

• 248 numere ale revistei presei 

• 22 rapoarte de presă. 

 

 

Pagina de internet a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest este actualizată 
permanent cu noutăŃi despre ultimele evenimente organizate de agenŃie, precum şi 
cu materiale de prezentare, documente cu caracter strategic, noi programe de 
finanŃare nerambursabilă ale Uniunii Europene şi cu noile reglementări în privinŃa 
Fondurilor Structurale şi a documentelor ce stau la baza acestora.  

 

Astfel, performanŃele paginii de internet a ADR Vest, în anul 2011, arată în felul 
următor: 

 

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

 

• Un alt aspect important cu privire la accesarea paginii web se referă la 
originea conectării (accesării). Originea conectării reprezintă sursa de la 
care se face conectarea: motor de căutare (de tipul Google, Yahoo, MSN 
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Search, etc.), grup de ştiri (News), pagină externă – distinctă de motoarele 
de căutare – (precum www.economie.hotnews.ro, www.adr5vest.ro) sau 
adresa directă/semn de carte. În cazul paginii de web a agenŃiei, o medie 
de 43,8% dintre vizitatori se conectează de la o adresă directă. 
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XI. Managementul Resurselor Umane 
 

 

11.1. Activitatea de planificare a personalului 

 

Activitatea de planificare a personalului este 
un proces complex care are ca aspecte 
principale planificarea dezvoltării 
profesionale a angajaŃilor, adică asigurarea 
faptului că există oamenii cu calificări potrivite, 
la locul potrivit, la timpul potrivit şi 
planificarea succesiunilor, şi anume existenŃa 
oamenilor potriviŃi pregătiŃi pentru funcŃiile 

potrivite, când este nevoie. 

 

Planificarea personalului este un proces care presupune parcurgerea unui ciclu 
format din mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în vederea pregătirii 
Planului de personal pentru anul 2011 au fost parcurse, următoarele etape:  
 

• Analiza situaŃiei curente  

• Evaluarea nevoilor viitoare    

• Analiza lipsurilor  

• Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi 
faza de planificare 

 

Planul de personal al ADR Vest pentru anul 2011 a fost aprobat în şedinŃa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 7 aprilie 2011, prin 
Hotărârea nr. 3/2011. 

 

 



 

 

 
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 

11.2. Fişe de post 

 

Fişele de post reprezintă un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. 
Fişele de post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin identificarea rolului şi 
responsabilităŃilor aferente unui post, fişele de post stabilesc cu claritate aşteptările în 
relaŃia dintre manageri şi personalul din subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei 
postului este responsabilitatea acelor persoane care supervizează personalul, a 
biroului de resurse umane şi a posesorilor fişelor de post respective. 

 

Astfel, pe parcursul anului 2011 au fost întocmite fişele de post pentru personalul 
angajat în cadrul agenŃiei în această perioadă. De asemenea, au fost actualizate toate 
fişele de post ca urmare a modificărilor operate asupra Legii 53/2003 - Codul Muncii 
prin Legea 40/2011 şi o parte din fişele de post ale personalului implicat în 
implementarea POR 2007 – 2013. 

 

 

11.3. Recrutare şi selecŃie 

 

În anul 2011 au fost ocupate prin concurs patru 
posturi, şi anume: 

 

•••• În data de 31 mai 2011 a avut loc concursul 
pentru ocuparea postului de Consultant 
Proiecte Regionale. În urma desfăşurării celor 
patru probe de concurs (probă scrisă din 
bibliografie, probă scrisă de limba engleză, probă practică de evaluare pe 
calculator, interviu de selecŃie) postul a fost ocupat de doamna HaŃegan Karla-
Maria.  

 

•••• În data de 2 iunie 2011 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de OfiŃer 
de Contract Verificare. În urma desfăşurării celor patru probe de concurs (probă 
scrisă din bibliografie, probă scrisă de limba engleză, probă practică de evaluare 
pe calculator, interviu de selecŃie) postul a fost ocupat de doamna Dobîrcău 
Georgeta-Aluna.  
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•••• În data de 17 august 2011 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de OfiŃer 
de Contract Monitorizare. În urma desfăşurării celor patru probe de concurs 
(probă scrisă din bibliografie, probă scrisă de limba engleză, probă practică de 
evaluare pe calculator, interviu de selecŃie) postul a fost ocupat de doamna 
Brăteanu Alina. 

 

•••• În data de 5 octombrie 2011 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de 
Registrator. În urma desfăşurării celor patru probe de concurs (probă scrisă din 
bibliografie, probă scrisă de limba engleză, probă practică de evaluare pe 
calculator, interviu de selecŃie) postul a fost ocupat de doamna Pleş Adelina-
Lavinia. 

 

 

11.4. Integrare organizaŃională 

 

În această perioadă s-a derulat procesul de integrare 
organizaŃională pentru HaŃegan Karla-Maria - 
Consultant Proiecte Regionale, Dobîrcău Georgeta-
Aluna - OfiŃer de Contract Verificare, Brăteanu Alina - 
OfiŃer de Contract Monitorizare şi Pleş Adelina-Lavinia 
- Registrator.  

 

În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de 
integrare organizaŃională şi s-au stabilit obiectivele 

individuale pentru această perioadă. 

 

Procesul de integrare organizaŃională se va finaliza cu evaluarea modului în care noii 
angajaŃi au realizat obiectivele stabilite la angajare prin completarea, de către 
supervizorul direct a formularului intitulat Raportul de evaluare finală a perioadei 
de integrare organizaŃională a noului angajat şi acordarea unui calificativ. La rândul 
lor, noii angajaŃi vor realiza propria evaluare a perioadei de integrare organizaŃională 
prin completarea formularului Fişa noului angajat.   
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11.5. Instruire şi dezvoltare 

 

În primul semestru al anului 2011 s-a lucrat la elaborarea următoarelor documente 
de instruire: 

 

√√√√ Planul regional de acŃiune  pentru instruire pentru perioada 2011 - 2012 
Acesta reprezintă documentul de implementare a Programului de Instruire 
2007 – 2013 pentru Programul OperaŃional Regional. El urmăreşte acoperirea 
nevoilor de instruire comune ale următoarelor grupuri Ńintă:  Autoritatea de 
Management pentru POR şi cele 8 AgenŃii pentru Dezvoltare Regională, în 
calitate de Organisme Intermediare şi beneficiari potenŃiali sau actuali ai POR. 
În vederea elaborării Planului de acŃiune  pentru instruire pentru perioada 
2011 - 2012 DirecŃia de Resurse Umane şi Comunicare în colaborare cu echipa 
managerială a identificat nevoile de instruire pentru această perioadă şi a 
elaborat Planul de instruire al ADR Vest pentru perioada 2011 – 2012 care a 
fost aprobat Directorului General al ADR Vest şi a fost transmis Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 

√√√√ Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2011 este 
elaborat de către biroul de resurse umane, iniŃial sub formă de proiect pentru 
discuŃii, corecŃii şi pentru aprobarea de către echipa managerială a ADR Vest.  

 

Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaŃiilor referitoare 
la măsurile de instruire necesare, informaŃii referitoare la:  

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

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

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

 

Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinŃe a echipei 
manageriale pe baza obiectivelor curente şi direcŃiei viitoare a ADR Vest luând 
în calcul şi informaŃiile obŃinute din analiza activităŃilor de instruire 
desfăşurate pe parcursul anului 2010.  
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Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităŃilor de 
instruire propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare 
pentru anul 2011.  

 

Planul de instruire şi dezvoltare pentru anul 2011 astfel elaborat a fost aprobat 
de către directorul general al ADR Vest. 

 

 

În anul 2011 în vederea dezvoltării abilităŃilor şi 
competenŃelor identificate în cadrul procesului de 

analiză a nevoilor de instruire şi dezvoltare angajaŃii 
ADR Vest au participat la următoarele cursuri: 

 

 

A. Instruiri organizate de ADR Vest 

 

În perioada 24 – 31 ianuarie 2011 doamna Miruna Vitcu, Director DirecŃia Resurse 
Umane şi Comunicare a participat la cursul de specializare FORMATOR – cod COR 
241205  acreditat CNFPA furnizat de firma SC Best Vision Advisory SRL. 

Tematica abordată  

• Realizarea activităŃilor de formare  

• Evaluarea participanŃilor la formare  

• Aplicarea metodelor şi tehnicilor special de formare  

• Proiectarea programelor de formare  

• Organizarea programelor şi stagiilor de formare  

 

 

În data de 29 aprilie 2011, Mariana Frâncu – Inspector Resurse Umane şi Călin Chirfot 
– Consultant Resurse Umane în cadrul ADR Vest au participat la Seminarul – dezbatere 
pe tema noului cod al muncii intrat în vigoare din 30 aprilie 2011. Seminarul a fost 
organizat de Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Timiş, iar printre subiectele 
abordate s-au numărat şi următoarele: 
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• Noi obligaŃii ale inspectorilor de muncă în cazul controalelor care au ca 
obiectiv depistarea muncii fără forme legale 

• Introducerea obiectivelor de performanŃă individuală, precum şi 
criteriile de evaluare a realizării acestora 

• Modificarea prevederilor privind încadrarea pe perioadă determinată 

• Modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru 

• Noi reguli cu privire la angajările succesive de probă a mai multor 
persoane pentru acelaşi post. 

 

 

În perioada 11 – 13 mai 2011 domnul Dacian Bogdan-Romînu, Şef Birou IT/SMIS a 
participat la cursul cu tema ITIL Foundation Versiunea 3, organizat de IT Academy – 
IT Professionals SRL.  

Tematica abordată: 

• Managementul serviciului 

• Ciclul de viaŃă al unui serviciu 

• Concepte generice şi definiŃii 

• Principii de bază şi modele 

• Procese 

• FuncŃii 

• Roluri 

• Tehnologie şi arhitectură 

 

În perioada 13 – 16 octombrie 2011 domnul Călin Chirfot, Consultant Resurse 
Umane a participat la cursul Inspector resurse umane. Noua legislaŃie a muncii 
furnizat de firma Expert Audit Group. 

Tematica abordată: 

• Contractul colectiv de muncă 

• Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 

• Perioada de probă.timpul de lucru 
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• Munca suplimentară.clauza de neconcurenŃă 

• Suspendarea contractului individual de muncă 

• Încetarea de drept a contractului individual de muncă 

• Concedierea colectivă 

• Termenul de preaviz 

• Agentul de muncă temporară 

• Legea dialogului social nr. 62/2011 

• Asigurări sociale 2011  

• Sistemul public de pensii - legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice: principii de bază 

• AplicaŃie practică - Gestiunea resurselor umane prin completarea şi 
depunerea on-line a evidenŃelor  de personal revisal. 

 

În perioada 18 – 20 noiembrie 2011 a fost organizat la Hotel Rusu – Masivul Parâng 
cursul cu tema Dezvoltarea abilităŃilor administrative – Comunicarea 
organizaŃională şi managementul conflictului. 

Tematica abordată: 

• Introducere în comunicarea organizaŃională 
• Tipologia comunicării organizaŃionale 
• Prezentarea noŃiunilor introductive legate de managementul 

conflictului 
• Strategii de soluŃionare a conflictelor 

 

 

B. Instruiri organizate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 

 

 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a organizat în cadrul 
proiectului „Formare continuă în coordonarea şi monitorizarea Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, precum şi în managementul activităŃilor de instruire în 
acest domeniu” sesiuni de instruire în domeniul sistemului de indicatori şi pe teme 
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de monitorizare şi management al programelor operaŃionale. Astfel, la următoarele 
sesiuni de instruire au participat angajaŃi ai agenŃiei: 

• la cursul cu tema Monitorizarea şi managementul programelor 
operaŃionale, organizat  în perioada 21 – 25 februarie 2011 au participat 
Ioana Albulescu, Consultant Implementare POR şi Daniel Iacob, OfiŃer de 
Contract Monitorizare; 

• la sesiunea de instruie în domeniul sistemului de indicatori, organizată  
în perioada 21 – 25 martie 2011 a participat LaurenŃiu Iuşan, OfiŃer 
Monitorizare; 

• la sesiunea de instruie în domeniul sistemului de indicatori, organizată  
în perioada 23 – 27 mai 2011 au participat Cristina Popa – Auditor intern 
şi Daniel Iacob – OfiŃer de Contract Monitorizare. 

 

 

C. Instruiri organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 

În cadrul contractului ”Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea 
abilităŃilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul AutorităŃii de 
Management, Organismelor Intermediare şi instituŃiilor beneficiare ale Programului 
OperaŃional Regional” derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
proiect în cadrul căruia ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007 – 2013 are calitate de beneficiar, în primul semestru al anului 2011 au fost 
organizate o serie de sesiuni de instruire şi o vizită de studiu, după cum urmează: 

 

Sesiuni de instruire 
 

√√√√ În perioada 10 - 12 ianuarie 2011 a fost organizată la Sinaia sesiunea de 
instruire cu tema „Contabilitate”, la care a participat din partea ADR 
Vest doamna Elisabeta Iuhasz, Contabil. 

 

√√√√ În perioada 24 – 26 ianuarie 2011 a fost organizată la Sinaia sesiunea de 
instruire cu tema „Certificarea cheltuielilor la nivel de proiect, inclusiv 
verificarea cererilor de rambursare”, la care au participat din partea ADR 
Vest doamna Alina Muzicaş, Consultant Implementare POR şi domnul 
Marius Balaci, Inspector Monitorizare Programe şi Proiecte. 
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√√√√ În perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2011 a fost organizată la Sinaia 
sesiunea de instruire cu tema „Informare şi publicitate”, la care a 
participat din partea ADR Vest domnul Ciprian Stan, Specialist RelaŃii 
Publice. 

 

√√√√ În perioada 14 – 18 februarie 2011 a fost organizată la Sinaia sesiunea de 
instruire cu tema „AchiziŃii publice bunuri şi servicii”, la care au 
participat din partea ADR Vest doamna Liliana Birău, Consilier Juridic şi 
domnul Daniel Iacob, OfiŃer de Contract Monitorizare. 

 

√√√√ În perioada 29 – 31 iulie 2011 a fost organizată la Sinaia sesiunea de 
instruire cu tema „AchiziŃii publice contracte de lucrări”, la care a 
participat din partea ADR Vest doamna Liliana Birău, Consilier Juridic. 

 

√√√√ În perioada 23 – 25 septembrie 2011 a fost organizată la Poiana łapului 
sesiunea de instruire cu tema „Managementul resurselor umane şi a 
proceselor de formare”, la care a participat din partea ADR Vest doamna 
Anca Gabor, Consultant Resurse Umane. 

 

√√√√ În perioada 25 – 27 noiembrie 2011 a fost organizată la Sinaia sesiunea 
de instruire cu tema „Planificarea şi Programarea POR 2014 - 2020”, la 
care a participat din partea ADR Vest domnul Cristain GoŃia, Consultant 
Politici Regionale. 

 

√√√√ În perioada 7 – 9 decembrie 2011 a fost organizată la Poiana łapului 
sesiunea de instruire cu tema „Audit Intern”, la care au participat din 
partea ADR Vest doamnele Ionela Roman, Şef Birou Audit Intern şi 
Cristina Popa, Auditor Intern.   

 

 

Vizita de studiu 
 

√√√√ Vizita de studiu cu tema  „Dezvoltare turistică şi finanŃare europeană” 
organizată în perioada 14 – 18 februarie 2011 în Praga – Cehia a avut ca 
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participant din partea ADR Vest pe domnul Călin Chirfot, Consultant 
Resurse Umane. 

 

    

 

√√√√ Vizita de studiu cu tema  „Implementarea proiectelor de infrastructură 
finanŃate din ERDF” organizată în perioada 27 – 30 septembrie 2011 în 
Madrid – Spania a avut ca participant din partea ADR Vest pe domnul 
AdămuŃ Silviu, Şef Departament Evaluare, SelecŃie şi Contractare. 

 

√√√√ Vizita de studiu cu tema  „Management financiar pentru proiecte 
finanŃate din ERDF” organizată în perioada 3 – 6 octombrie 2011 în 
Vilnius – Lituania a avut ca participant din partea ADR Vest pe domnul 
Aurel Căsap, OfiŃer de Contract Verificare. 

 

√√√√ Vizita de studiu cu tema  „Creşterea performanŃei la nivelul 
programului operaŃional” organizată în perioada 25 – 28 octombrie 2011 
în Varşovia – Polonia a avut ca participant din partea ADR Vest pe 
domnul LaurenŃiu Iuşan, OfiŃer Monitorizare. 

 

 

√√√√ Vizita de studiu cu tema  „Planificarea şi programarea programelor 
operaŃionale” organizată în perioada 7 – 10 noiembrie 2011 în Varşovia 
– Polonia a avut ca participanŃi din partea ADR Vest pe doamna Ioana 
Albulescu, Consultant SMIS, domnul Adrian Mariciuc, Şef Birou 
Coordonare Pol de Creştere şi Cristian GoŃia, Consultant Planificare 
Regională. 
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11.6. Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

 

Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 
ale angajaŃilor ADR Vest se realizează la începutul 
fiecărui an şi vizează activitatea desfăşurată în anul 
anterior. Procedura de evaluare a performanŃelor 
profesionale individuale se aplică fiecărui angajat al 
ADR Vest, în raport cu realizarea sarcinilor şi 
responsabilităŃilor prevăzute în fişa postului şi prin 

raportarea competenŃelor/criteriilor de performanŃă la gradul de îndeplinire a 
sarcinilor şi responsabilităŃilor prevăzute în fişa postului. 

 

În ceea ce priveşte evaluarea performanŃelor profesionale individuale pentru anul 
2010 aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2011 în conformitate cu procedurile interne 
de resurse umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanŃelor 
profesionale individuale ale angajaŃilor agenŃiei pentru anul 2010 au fost completate 
Formularele de evaluare corespunzătoare.  

 

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

 

12.1. Misiuni de audit intern 

 

Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte 
perfecŃionarea capacităŃii agenŃiei de implementare a politicii de dezvoltare regională 
şi atingerea obiectivelor corespunzătoare acestei politici. 

 

 

A. Misiunea de audit privind Evaluarea activităŃilor desfăşurate de agenŃie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.4 

 

Misiunea de audit privind Evaluarea activităŃilor desfăşurate de agenŃie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă” s-a derulat în perioada 
ianuarie – martie 2011. 

 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităŃi cu regulamentele, 
procedurile şi contractele a activităŃilor de implementare a activităŃilor precum şi 
evaluarea sistemului de control intern şi a managementului riscului. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor 
contractate de beneficiarii de finanŃare din DMI 3.4 al POR 2007-2013: 

o Desemnarea ofiŃerilor de monitorizare; 

o Analiza rapoartelor de progres; 

o Realizarea vizitelor de monitorizare; 
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o Păstrarea documentelor privind monitorizarea în dosarul de 
proiectului. 

• Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea 
cheltuielilor din cererile de rambursare/prefinanŃare depuse de beneficiarii de 
finanŃare din DMI 3.4 al POR 2007 - 2013: 

o Desemnarea ofiŃerilor de contract pentru verificarea cererilor de 
prefinanŃare/rambursare; 

o  Avizarea cererilor de prefinanŃare; 

o Evaluarea modului de verificare a eligibilităŃii cheltuielilor din cererile 
de rambursare;  

o Evaluarea modului de verificare a raportului de progres anexat cererii 
de rambursare; 

o Evaluarea modului de respectare a procedurii de verificare pe teren; 

o Evaluarea modului de avizare a cheltuielilor din cererile de 
rambursare. 

 

 

B. Misiunea de audit privind Coordonarea parteneriatelor inter-regionale, intra-
regionale şi a relaŃiilor internaŃionale ale agenŃiei 

 

Misiunea de audit privind Coordonarea parteneriatelor inter-regionale, intra-
regionale şi a relaŃiilor internaŃionale ale agenŃiei  a fost finalizată în prima parte a 
anului 2011. Misiunea a avut drept scop evaluarea activităŃilor care privesc 
coordonarea parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a relaŃiilor 
internaŃionale ale agenŃiei, contribuŃia la promovarea regiunii în context european şi 
internaŃional şi evaluarea sistemului de control intern asociat acestor activităŃi, bazat 
pe analiza riscului. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

• Parteneriate prin care se asigură realizarea proiectelor internaŃionale; 

• Atragerea de investiŃii străine în regiune; 

• Acordurile de cooperare internaŃională, participarea în reŃele europene şi 
promovarea internaŃională a regiunii; 
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• Organizarea de evenimente internaŃionale şi participarea la evenimente 
internaŃionale; 

• Evaluarea sistemului de control intern bazat pe managementul riscului aferent 
activităŃilor de  promovare a regiunii, prin parteneriate pentru proiecte, 
acorduri de cooperare, atragerea investiŃiilor directe şi organizarea de 
evenimente internaŃionale. 

 

 

C. Misiunea de audit privind Sistemul contabil al agenŃiei şi fiabilitatea acestuia 

 

În intervalul aprilie – iunie 2011 s-au derulat etapa de pregătire şi etapa de 
intervenŃie la faŃa locului a misiunii privind Sistemul contabil al agenŃiei şi 
fiabilitatea acestuia, care are ca obiectiv general evaluarea conformităŃi cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi contractele a activităŃilor precum şi 
evaluarea sistemului de control intern şi management a riscurilor. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au evaluat: 

• Modul de organizare a registrelor de contabilitate; 

• Modul de organizare şi conducere a contabilităŃii; 

• Modul de organizare şi conducere a activităŃii financiare; 

• Modul de întocmire a situaŃiilor financiare anuale şi a bilanŃului contabil; 

• Modul de organizare şi efectuare a controlului financiar preventiv propriu; 

• Modul de organizare şi desfăşurare a inventarierii. 

 

 

D. Misiunea de audit privind Constituirea veniturilor agenŃiei şi evidenŃierea lor 

 

În perioada aprilie - august 2011 s-au derulat activităŃile aferente misiunii de audit 
privind Constituirea veniturilor agenŃiei şi evidenŃierea lor, al cărei obiectiv 
general îl reprezintă îmbunătăŃirea modului de constituire, realizare şi înregistrare a 
veniturilor agenŃiei.  
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Obiectivele specifice ale misiunii au fost: 

• Pregătirea Bugetului de venituri şi cheltuieli, partea de venituri, vizarea şi 
aprobarea sa;  

• Urmărirea încasării  veniturilor cuvenite şi aprobate;  
• Constituirea corectă a veniturilor, cu respectarea surselor de venituri 

prevăzute de Legea nr. 315/2004, cu completări şi modificări; 
• Înregistrarea veniturilor în conturile contabile specifice şi concordanŃa dintre 

evidenŃa contabilă analitică şi cea sintetică; 
• ConcordanŃa veniturilor înscrise în SituaŃiile financiare anuale cu cele din 

balanŃele contabile şi evidenŃele contabile; 
• Sistemul de control intern al DirecŃiei Economice, Administrative şi Control 

Financiar, asociat activităŃilor de realizare şi evidenŃiere a veniturilor agenŃiei, 
bazat pe managementul riscurilor. 
 
 

E. Misiunea de audit privind Evaluarea activităŃilor desfăşurate de agenŃie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul Axei 5, DMI 5.2   

 

În perioada iulie – octombrie 2011 s-a desfăşurat misiunea de audit privind 
Evaluarea activităŃilor desfăşurate de agenŃie pentru implementarea proiectelor 
din cadrul Axei 5, DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 
turistice”. 

 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităŃi cu regulamentele, 
procedurile şi contractele a activităŃilor de implementare a activităŃilor precum şi 
evaluarea sistemului de control intern şi a managementului riscului. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit : 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor 
contractate de beneficiarii de finanŃare din DMI 5.2 al POR 2007-2013: 

o Desemnarea ofiŃerilor de monitorizare; 
o Analiza rapoartelor de progres; 
o Realizarea vizitelor de monitorizare; 
o Întocmirea şi transmiterea rapoartelor de monitorizare; 
o Păstrarea documentelor privind monitorizarea  
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• Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea 

cheltuielilor din cererile de prefinanŃare şi rambursare depuse de beneficiarii 
de finanŃare din DMI 5.2 al POR 2007-2013: 
o Desemnarea ofiŃerilor de contract pentru verificarea cererilor de 

prefinanŃare şi rambursare; 
o Avizarea cererilor de prefinanŃare; 
o Evaluarea modului de verificarea a eligibilităŃii cheltuielilor din cererile de 

rambursare;  
o Evaluarea modului de verificare a raportului de progres anexat cererii de 

rambursare; 
o Evaluarea modului de respectare a procedurii de verificare pe teren; 
o Evaluarea modului de avizare a cheltuielilor din cererile de rambursare. 

 

 

F. Misiunea de audit privind Angajamentele legale din care derivă obligaŃii de 
plată şi plăŃile asumate prin angajamente    

Misiunea de audit Angajamentele legale din care derivă obligaŃii de plată şi plăŃile 
asumate prin angajamente  s-a defăşurat în intervalul octombrie - decembrie 2011 şi 
a avut ca obiectiv general evaluarea conformităŃi cu regulamentele, manualele, 
procedurile şi contractele a activităŃii financiar-contabile precum şi evaluarea 
politicilor contabile de organizare şi conducere a contabilităŃii şi evaluarea sistemului 
de control intern şi management a riscurilor. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au evaluat: 

• Organizarea, evidenŃa şi raportarea angajamentelor legale; 
• Angajamentele legale din care derivă obligaŃii de plată pentru agenŃie; 
• Efectuarea plăŃilor asumate prin angajamente; 
• Bugetul de venituri şi cheltuieli – partea de cheltuieli: 

o Elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli – partea de cheltuieli; 
o Urmărirea execuŃiei şi rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, partea 

de cheltuieli. 
 

* * * 
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De asemenea, auditorii interni au acordat suport auditorilor externi din cadrul 
AutorităŃii de Audit - Oficiul Regional de Audit Timiş, aflaŃi în misiune la ADR Vest 
şi colegilor implicaŃi în misiunile respective. 

 

Auditorii au formulat, la solicitarea conducerii agenŃiei, puncte de vedere cu privire 
la diverse aspecte legislative, normative sau procedurale şi au participat la întâlniri 
cu personalul agenŃiei. 

 

 

12.2.  Misiuni ale AutorităŃii de Management pentru Programul OperaŃional 
Regional 

 

În perioada 19 - 23 septembrie 2011, reprezentanŃii AM POR au participat la 
misiunea de verificare a atribuŃiilor delegate ADR Vest în calitate de OI POR.  

Misiunea a vizat în principal verificarea modalităŃii de desfăşurare a procesului de 
evaluare şi selecŃie, inclusiv analiza proiectului tehnic. 

 

În urma derulării acestei misiuni de verificare, AM POR nu a comunicat ADR Vest 
constatarea unor deficienŃe. 

 

Prin intermediul acestor verificări, AM POR s-a asigurat de executarea atribuŃiilor pe 
care le-a delegat ADR Vest în calitate de OI POR, şi anume de respectarea regulilor 
de procedură întocmite de către AM POR şi de asigurarea indicatorilor de 
performanŃă stabiliŃi de AM POR pentru OI şi a calităŃii serviciilor OI. 

 

* * * 

În luna martie 2011, Serviciul Audit Intern din cadrul MDRT a efectuat o misiune de 
audit privind POR – Axa Prioritară 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi 
loacale de transport” la agenŃiile pentru dezvoltare regională în calitate de OI POR şi 
la beneficiari ai proiectelor finanŃate din POR. Scopul misiunii a fost evaluarea 
conformităŃii cu prevederile cadrului legal şi procedural aplicabil. 

 



 

 

 
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 

Deoarece recomandările raportului de audit intern nu au privit proiectele aflate în 
monitorizarea ADR Vest sau activitatea agenŃiei, raportul de audit nu a fost 
comunicat ADR Vest. 

 

12.3.  Misiuni ale AutorităŃii de Audit 

 

Autoritatea de Audit efectuează misiuni de audit extern în vederea verificării 
funcŃionării eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului POR şi efectuează 
controale ale operaŃiunilor pe baza unui eşantion adecvat, pentru a se verifica 
cheltuielile declarate; 

 

1. În perioada 3 februarie - 31 mai 2011, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi a României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat o misiune pentru 
obŃinerea unei asigurări rezonabile că declaraŃiile de cheltuieli prezentate Comisiei 
Europene în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 sunt corecte, iar tranzacŃiile care stau la 
baza acestora sunt legale şi regulamentare. 

În urma finalizării acestei misiuni de audit nu au fost formulate recomandări. 

 

2. În perioada 7 septembrie – 11 octombrie 2011, Autoritatea de Audit de pe lângă 
Curtea de Conturi a României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat o 
misiune pentru obŃinerea unei asigurări rezonabile că sistemul de management şi 
control stabilit pentru POR funcŃionează eficace pentru prevenirea erorilor şi a 
neregulilor şi că în cazul apariŃiei acestora, sistemul a funcŃionat eficient în detectarea 
şi corectarea lor şi o misiune pentru obŃinerea unei asigurări rezonabile că declaraŃiile 
de cheltuieli prezentate Comisiei Europene în perioada 1  ianuarie – 31 decembrie 
2010 sunt corecte, iar tranzacŃiile care stau la baza acestora sunt legale şi 
regulamentare. 

 

Misiunile s-au finalizat cu formularea a patrusprezece recomandări, douăsprezece 
urmând a fi implementate de Autoritatea de Managemet a POR şi două de către 
beneficiarii de fonduri din POR.  
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XIII. AsociaŃiile TehImpuls, AutomotiVEST şi  

Clusterul Regional TIC 
 

 

13.1. Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic      

 

AsociaŃia TehImpuls este un organism neguvernamental nonprofit, care desfăşoară 
activităŃi în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice, având drept obiectiv 
stimularea economiei regionale şi creşterea capacităŃii competitive a companiilor 
regionale.  

 

TehImpuls furnizează servicii de asistenŃă pentru aplicarea şi comercializarea 
inovării la nivelul industriei. De asemenea, TehImpuls dezvoltă şi implementează 
proiecte în domeniile cercetării şi dezvoltării tehnologice, transferului de tehnologie 
şi know-how şi turismului prin intermediul programelor europene de finanŃare. 

 

Rezultatele activităŃii AsociaŃiei TehImpuls în perioada ianuarie - decembrie  2011  

 

A. PROIECTE FINANłATE 

 

Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - Border Business Cooperation and 
Competitiveness through Innovation 

 

Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - border Business Cooperation and Competitiveness 
through Innovation este un proiect care a primit finanŃare în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.  Proiectul are o valoare 
totală de 85.933 euro şi se va derula pe o perioadă de 12 luni în parteneriat cu 
AgenŃia pentru Inovare Szeged începând cu luna martie 2012.   
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Obiective  

Obiectivul general al proiectului este acela de a favoriza creşterea cooperării şi a 
competitivităŃii bazate pe inovare a firmelor din regiunea transfrontalieră prin 
derularea de activităŃi integrate. Acesta va fi realizat prin:  

• Identificarea şi promovarea de produse/servicii/soluŃii inovatoare în 
vederea creşterii competitivităŃii şi vizibilităŃii firmelor din regiunea 
transfrontalieră.  

• Dezvoltarea de instrumente de match-making şi promovarea de bune 
practici pentru facilitarea cooperării dintre firmele din regiunea 
transfrontalieră.   

• Sprijin pentru îmbunătăŃirea performanŃei firmelor din regiunea 
transfrontalieră. 

 

ActivităŃi 

• ActivităŃile de management se referă la întreg procesul de planificare, 
coordonare şi raportare a proiectului. 

• ActivităŃile de comunicare vor presupune dezvoltarea şi implementarea de 
instrumente de promovare a proiectului. 

• ActivităŃile de pregătire a Târgului vor  cuprinde toate acŃiunile 
premergătoare Târgului InnoMatch, inclusiv derularea competiŃiei de 
produse inovatoare. 

• Târgul InnoMatch va oferi, alături de prezentări de produse, soluŃii şi 
servicii inovatoare, panel-uri de discuŃii, sesiuni de match-making şi o 
ceremonie de decernare a premiilor competiŃiei. 

•  ActivităŃile de capitalizare vor presupune implementarea a 3 scheme de 
consultanŃă, organizarea unei sesiuni de training, respectiv elaborarea unui 
catalog de produse, servicii şi soluŃii inovatoare. 

 

Rezultate 

√√√√ 1 târg transfrontalier de produse, soluŃii şi servicii inovatoare 

√√√√ 1 competiŃie a produselor inovatoare 

√√√√ 3 scheme personalizate de consultanŃă   

√√√√ 1 sesiune de training  
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√√√√ 1 catalog de produse, servicii şi soluŃii inovatoare 

√√√√ Instrumente de informare şi publicitate – 2 puncte de informare, 1 sub-
domeniu web al proiectului, 1 e-broşură, 6 comunicate de presă, 2 conferinŃe 
de presă. 

 

 

B. PROIECTE PROPUSE SPRE FINANłARE 

  

Proiectul BanaTour - Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative 
pentru beneficiul comunităŃilor locale 

 

AsociaŃia TehImpuls, în calitate de partener lider, a propus spre finanŃare proiectul 
BanaTour - Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru beneficiul 
comunităŃilor locale în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA 
România – Serbia, Axa prioritară 3 Măsura 3.2.  

 

Proiectul are o valoare totală de 333 608 euro şi se va derula pe o perioadă de 18 luni 
în parteneriat cu AgenŃia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjanin, 
adresându-se antreprenorilor din industria turistică, instituŃiilor publice active în 
sectorul turistic, ONG-urilor care operează în turism, turiştilor naŃionali şi 
internaŃionali. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea strategică, eficientă şi de mare 
impact a ofertei şi potenŃialului turistic transfrontalier printr-un pachet personalizat 
de instrumente şi servicii inovative pentru beneficiul comunităŃilor locale. 

 

Obiective specifice 

•••• Crearea unui pachet integrat de instrumente şi servicii cu valoare adăugată 
în sectorul turismului (portal turistic, a bază de date comună şi materiale 
promoŃionale). 

•••• ÎnfiinŃarea şi dezvoltarea capacităŃii instituŃionale în cadrul a două entităŃi 
de promovare a turismului transfrontalier. 
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•••• Crearea şi operaŃionalizarea unei reŃele extinse de actori publici şi privaŃi 
din domeniul turismului cu scopul de a valorifica potenŃialul comunităŃilor 
locale. 

•••• SusŃinerea administraŃiei locale pentru a sprijinirea unui brand turistic 
transfrontalier. 

 

ActivităŃi 

• Managementul şi coordonarea proiectului 

• Stabilirea a două entităŃi turistice şi a unei reŃele turistice transfrontaliere  

• Dezvoltarea unui portal turistic 

• Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului 

 

Rezultate previzionate 

• Instrumente şi servicii inovative pentru promovarea şi marketingul turistic  

• Crearea a două entităŃi turistice transfrontaliere 

• Crearea unei reŃele de 50 de actori cu competenŃe în turism din sectorul 
public şi privat 

• Tipărirea de materiale de promovare turistică 

• Crearea unui brand turistic transfrontalier şi a unei identităŃi regionale 
comune 

• Un raport cu recomandări pentru elaborarea de politici în turism. 

 

 

C. PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE 

 

√√√√ Dezvoltarea unui sistem integrat în domeniul agro-alimentar prin crearea unei 
asociaŃii de tip cluster la nivel regional care să asigure bazele instituŃionale şi 
ale infrastructurii. Proiectul urmăreşte să asigure fluxul complet în sector, de 
la producătorii agricoli, până la consumator, să crească ponderea produselor 
autohtone de pe piaŃă şi să pună la punct managementul complet şi integrat al 
acestui sistem. 
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√√√√ Crearea unui centru regional de pregătire profesională multisectorială în 
domenii tehnice. La baza acestei idei de proiect stau pregătirea deficitară şi 
lipsa resurselor umane într-o serie de domenii cu profil tehnic la nivel 
regional, resimŃită de către sectorul productiv. Dezvoltarea unui proiect în 
acest sens va favoriza organizarea unui sistem pentru profesionalizarea 
resurselor umane care să asigure externalizarea cheltuielilor cu serviciile de 
pregătire a personalului de către companiile private, axându-se pe un sistem 
de pregătire profesională pe orizontală a resurselor umane. 

 

 

D. ALTE ACTIVITĂłI 

√√√√ Informare permanentă a membrilor şi a partenerilor regionali cu privire la 
oportunităŃile de finanŃare existente 

√√√√ Comunicare permanentă cu Secretariatele Tehnice Comune ale 
autorităŃilor care implementează programe de finanŃare în cadrul cărora 
TehImpuls a transmis propuneri de proiecte, precum şi cu partenerii din 
cadrul acestor proiecte. 

√√√√ Adunarea Generală a AsociaŃiei Tehimpuls din data de 13 aprilie 2011 la 
sediul ADR Vest. 

 

 

 

Contact: TehImpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, Romania 

Tel. + 40 356 178753, fax + 40 356 178753 

Email: office@tehimpuls.ro, website:  www.tehimpuls.ro 
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13.2. AsociaŃia AUTOMOTIVEST  
 

AsociaŃia AutomotiVEST este coordonată de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională 
Vest şi a fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii 
competitivităŃii de piaŃă a membrilor reŃelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, 
pentru industria auto.  

 

Membrii clusterului AutomotiVEST sunt întreprinderi din industria construcŃiilor 
de maşini şi subsectorul automotive precum Continental Automotive Products SRL, 
Interpart Production SRL, Inteliform SRL, instituŃii publice, universităŃi şi camere 
de comerŃ. 

 

Obiectivele AsociaŃiei AutomotiVEST pentru anul 2011 au fost:  

• creşterea numărului de furnizori regionali   

• operaŃionalizarea pachetului de cluster 

• dezvoltarea serviciului de suport pentru furnizori. 

 

Serviciile pe care AsociaŃia AutomotiVEST le oferă sunt: 

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

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

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

 

Rezultatele obŃinute în anul 2011 sunt: 
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A. Atragerea de noi membri  

În urma întâlnirii din data de 14 Aprilie 2011, între membrii AsociaŃiei 
AutomotiVEST şi firme din sectorul auto, a fost pornit un demers axat pe o serie de 
vizite la firme din regiune, vizând întâlniri de nivel top-management. Scopul 
vizitelor a fost de a promova proiectul CERC, discutarea atractivităŃii reŃelei de 
cluster AutomotiVEST şi eventualitatea de a deveni membri activi ai acestuia. 

 

În acest context au fost realizate vizite la patru firme din regiune după cum urmează: 

1. Continental Automotive Products (fabrica de cauciucuri) 

2. Dura Automotive Romania 

3. Elba  

4. Yazaki Engineering 

 

Astfel, în urma acestor vizite, firma Continental Automotive Products Timisoara, a 
decis aderarea la clusterul AutomotiVEST. 

 

Producător de cauciucuri, Continental Automotive Products Timisoara face parte din 
concernul Continental, a cărui structură este descrisă mai jos. 

 

 

Concernul Continental la nivel global este unul din cei mai mari producatori de 
subansamble şi component auto din lume. 
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B. Dezvoltarea furnizorilor  

 

Nevoile de servicii, echipamente şi instruire/formare pe care firmele le semnalează 
în regiune sunt permanent monitorizate de cluster. Acestea sunt evidenŃiate mai jos: 

 

Domenii/activităŃi: 

• Prototipuri mase plastice; 

• Testare: 

o Mecanică; 

o Termică; 

o Electrică. 

• Măsurare 3D; 

• Teste chimice materii prime; 

• Simulări soft mase plastice; 

• Pneumatică şi hidraulică. 
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Training/ formare: 

• Securitatea muncii; 

• Curs polimeri/mase plastice; 

• Curs pneumatică; 

• Curs automatizări; 

• Curs CAD-CAM; 

• Curs prelucrări prin aşchiere; 

• Curs Six Sigma, AIAG, Lean etc. 

 

 

C. Elaborarea şi implementarea de proiecte  

 

În trimestrul al treilea al anului 2011, experŃii AsociaŃiei AutomotiVEST au contribuit 
la finalizarea cererii de finanŃare pentru proiectul Centru Regional de CompetenŃe 
în Sectorul Automotive – CERC, proiect aparŃinând Primăriei Timişoara.  
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Acest proiect urmează a fi continuat de o finanŃare preconizată pe operaŃiunea 
"Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naŃional şi internaŃional" - 
Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de IntervenŃie 1.3 
"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al POS CCE. Mai jos sunt descrise câteva 
condiŃii din Ghidul acestei măsuri. 

 

 

Conceptul de „Pol de competitivitate” este definit astfel: 

 

O asociere, într-un spaŃiu geografic definit, între întreprinderi, centre de cercetare şi 
instituŃii de educaŃie angajate într-o colaborare partenerială (strategia comună de 
dezvoltare fiind un element esenŃial), cu scopul de a genera sinergii în jurul unor 
proiecte inovative orientate spre una sau mai multe pieŃe. Un astfel de pol nu are o 
localizare impusă, astfel încât din punct de vedere teritorial, un pol de 
competitivitate poate fi plasat într-o singură locaŃie zonală, cât şi în zone ce aparŃin 
mai multor regiuni de dezvoltare din România. 

 

EntităŃile participante la această operaŃiune sunt : 

DEPONENTUL = Entitate juridică distinctă, care reprezintă polul de 
competitivitate şi care înregistrează şi transmite spre evaluare în cadrul 
apelului un pachet integrat de solicitări de finanŃare. Depunerea pachetului 
integrat nu are implicaŃii contractuale. 

 

SOLICITANTUL = Entitatea juridică, formată printr-o asociere între minim 
doi membri ai polului de competitivitate, care depune o cerere de finanŃare în 
cadrul POS CCE. Solicitantul este cel care semnează un contract de finanŃare 
cu Autoritatea de Management.  

 

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, un Solicitant (persoană juridică) 
are dreptul să fie participant în mai multe proiecte cu excepŃia proiectelor cu ajutor 
de minimis.  

 

Alocarea financiară totală pentru acest program este de 252 milioane lei. 

 



 

 

 
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 

Valoarea cumulată a asistenŃei nerambursabile acordate/solicitate pentru toate 
proiectele componente ale pachetului integrat: minimum 21.000.000 lei şi maximum 
84.000.000 lei (aprox. între 4,9 şi 19,5 milioane de Euro) . 

 

Pachetul Integrat de Proiecte conŃine: 

1.  Strategia de Dezvoltare a Polului de Competitivitate 

2.  Documentele privind constituirea Polului de Competitivitate 

3.  O fişă de proiect pentru fiecare din proiectele componente 

� Minim un proiect de investiŃii 

� Minim un proiect de Cercetare & Dezvoltare 

� Minim un proiect “soft” – Management 

� Minim un proiect de minimis  

 

SolicitanŃi eligibili pot fi: 

a.  SocietăŃi comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/1990 cu modificările şi 
completările ulterioare;  

b.  InstituŃii de învăŃământ superior private acreditate care nu se încadrează în 
definiŃia „organism/organizaŃie de cercetare”;  

c.  EntităŃi legale cu activitate principală de CD, indiferent de  forma de 
organizare, care nu se încadrează în definiŃia “organism/organizaŃie de 
cercetare”.  

 

 

 

 

Contact: AsociaŃia Automotivest – Prima iniŃiativă de cluster din România 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro, website:  www.automotivest.ro 
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13.3.  AsociaŃia „Cluster Regional Tehnologia InformaŃiei şi a ComunicaŃiilor – 
Regiunea Vest România” 

 

„Clusterul Regional Tehnologia InformaŃiei şi a ComunicaŃiilor Regiunea Vest 
România” a fost constituit în cadrul şedinŃei Adunării Generale din data de 21 aprilie 
2011, organizată de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei 
şedinŃe au fost aprobate şi semnate documentele constitutive ale AsociaŃiei, au fost 
alese structurile de conducere şi onorifice şi votaŃi membrii Consiliului Director şi cei 
ai Structurilor Onorifice.  

 

AsociaŃia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 
2011. 

 

Istoric al cooperării instituŃionale în cadrul sectorului Tehnologia InformaŃiei şi a 
ComunicaŃiilor  în Regiunea Vest, Romania 

 

Pentru valorificarea oportunităŃii de dezvoltare şi susŃinere a sectorului TIC regional, 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a derulat câteva activităŃi pregătitoare, şi 
anume: 

o Realizarea unei consultări cu actorii regionale pentru definirea obiectivelor 
iniŃiale ale clusterului (2007):  

• dezvoltarea de produse proprii, bazate pe cercetare 

• contribuŃia sectorului TIC la modernizarea serviciilor oferite de 
administraŃia publică 

• dezvoltarea de infrastructuri de suport TIC 

• dezvoltarea de servicii de suport pentru sectorul TIC: lobby, marketing, 
proiecte comune, training  

o Realizarea unui Master-plan pentru un viitor pol de competitivitate în sectorul  
TIC din Regiunea Vest (finanŃat prin Programul IMPACT al ANCS, 2007)  

o Elaborarea unui proiect regional pentru datacenter şi 4 platforme judeŃene şi 
de e-guvernare şi e-cetăŃean (2008) 

o Elaborarea unui studiu privind starea sectorului TIC din Regiunea Vest (2009)   
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o Includerea a două proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de susŃinere a 
TIC, care vor fi finanŃate prin Programul OperaŃional Regional 2007-2009, în 
cadrul Polului de Creştere Timişoara (2010) 

 

Viziunea asociată creării unui cluster regional TIC se referă la promovarea şi 
susŃinerea întreprinderilor regionale TIC drept playeri pe piaŃa globală, generatori de 
produse proprii, sub un brand regional puternic. 

 

Această inițiativă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al 

Strategiei de Inovare Regională 2009-2013 și face parte din activităŃile şi proiectele 

prin care ADR Vest sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest. 

 

Membrii Clusterului Regional TIC 
 

1. AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest 

2. JudeŃul Arad 

3. JudeŃul Caraş Severin 

4. JudeŃul Timiş 

5. Municipiul Arad 

6. Municipiul Timişoara 

7. Municipiul Deva 

8. Universitatea Politehnica din 
Timişoara 

9. Universitatea de Vest din 
Timişoara 

10. Universitatea Aurel Vlaicu din 
Arad 

11. Alcatel Lucent Romania 

12. Aci Worldwide 

13. Ssi Schaefer 

14. Lasting System 

15. Oce Software 

16. Kathrein România 

17. Deltatel 

18. Flextronics Romania 

19. Institutul E-Austria Timişoara 

20. Vox Filemakers Solutions 
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21. Modatim Business Facility 

22. Genisoft 

23. Eta 2u 

24. Incubatorul de Afaceri Software 
Timişoara - UBIT 

25. Syonic 

26. Visma Software 
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Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC 

Comisii de specialitate pe domenii prioritare 

o AdministraŃie 

o EducaŃie – instruire  

o Cercetare – dezvoltare – inovare 

o Dezvoltare de afaceri TIC şi start - up 

o InternaŃionalizare 

 

Consiliul Director 

o Preşedinte – Sorin Maxim, Director General ADR Vest 

o Secretar – Ovidiu Şandor, Director General Modatim Business Facility 

o Membri – coordonatori ai celor 5 comisii de specialitate: 

• AdministraŃie – Consiliul JudeŃean Arad 

• EducaŃie – instruire – Institutul E-Austria 

• Cercetare-dezvoltare-inovare – OCE Software 

• Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up – Lasting System  

• InternaŃionalizare – Alcatel Lucent 

 

Structuri onorifice 

o Varujan Pambuccian – Preşedinte Onorific, membru în Comisia de IT a 
Camerei DeputaŃilor, Profesor Politehnica Bucureşti 

o Dan Bedros – Membru, fost Preşedinte şi Director General Alcatel 
Romania (12 Ńări), fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru Europa de 
Est,   Preşedinte al Consiliului Strategic al Thales Romania 

o Virgil Marton – Membru, fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost 
Responsabil telecomunicaŃii pentru Europa al Lucent  

o Radu Georgescu – Membru, Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, 
Avangate, GECAD NET şi Director al GECAD ePayment 
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o Silviu Hotăran – Membru, fost Director General al Microsoft România, 
fost Director al Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL 
România 

o Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul 
Mircea Ioan MoloŃ – Membru 

o Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu – 
Membru 

 

Obiectivele AsociaŃiei Cluster Regional TIC sunt:  

• EvoluŃia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerŃ şi 
servicii către consultanŃă şi produse proprii; 

• Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-
dezvoltare şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare; 

• Integrarea ofertei de educaŃie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC 
regional; 

• MenŃinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest; 

• Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea 
investiŃiilor publice în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiŃii.  

 

Strategia pe termen mediu a Clusterului Regional TIC  

 

AsociaŃia Cluster Regional TIC a definit strategia pe termen mediu în cursul lunii 
iunie 2011, aceasta concentrându-se pe următoarele domenii de intervenŃie. 

 

1. Strategia pe termen lung a sectorului TIC regional 

Pe durata proiectului, în paralel cu implementarea celorlalte componente „pilot”, se 
va lucra la definirea strategiei de dezvoltare a sectorului TIC al Regiunii Vest, pe 
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termen lung (ex. 10 ani). Documentul va fi structurat pe cele 5 domenii prioritare ale 

clusterului, coordonate de către membrii Consiliului Director, și anume: 

o Administrație 

o Educație – instruire  

o Cercetare-dezvoltare-inovare 

o Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up 

o Internaționalizare 

 

2. Şcoala de Business TIC a Regiunii Vest  

Clusterul TIC va crea o structură de training de nivel postuniversitar / formare 

continuă / specializare, pe un segment puțin acoperit în prezent, și anume 

dezvoltarea afacerilor TIC (management de produs, marketing, modele de business 

TIC etc.). Această școală va utiliza un model similar din vestul Europei sau din SUA, 
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precum și capitalul de traineri din Regiune, pentru a oferi o instruire „economică”, în 

completarea celei „tehnice” specialiștilor din TIC.  

 

3. DigiVest  

„Regiunea Digitală Vest” continuă un proiect anterior propus de către ADR Vest, cu 
obiectivele de a realiza informatizarea integrată, sistematică, omogenă la nivelul 

celor patru judeŃe ale Regiunii Vest și de a asigura interoperabilitatea la nivel 

regional prin: integrare 100% la nivel de aplicaŃii informatice, acoperire 100% prin 

reŃeaua de comunicaŃii, construire a bazelor de date inteligente, coordonate și 

facilitare a fluxurilor de date unificate orientate către cetăŃeni. 

 

Cele 3 sub-componente ale DigiVest sunt: 

o platforma de comunicații 

o datacenter regional  
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o pachetul de aplicații e-guvernare, e-cetățean, e-sănătate etc. 

 

4. Produse proprii pentru piațțțța globală 

Viziunea clusterului TIC regional este să faciliteze ca întreprinderile TIC din Regiune 

să devină player-i pe piața globală. În consecință, această componentă a proiectului 

va viza pregătirea unui birou și a unui pachet complet de servicii / consultanță sub 

formă de vouchere pentru întreprinderi (consultanță subvenționată prin proiect într-

o sumă fixă), pe întregul flux al produsului, în etape cum ar fi: 

o cercetare / dezvoltare / testare de produs 

o proprietate intelectuală 

o marketing  

o internaționalizare 
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5. Imagine șșșși showroom TIC  

Promovarea clusterului, a membrilor și a produselor „made in West Romania” va fi o 

componentă constantă a proiectului, și va  include  crearea unui  brand  regional  și  a  

unui  

pachet complet de promovare (ex. portal și materiale de promovare, organizarea de 

târguri, participarea la evenimente și expoziții internaționale etc.). De asemenea, vor 

fi puse în practică instrumente inovative de promovare, cum ar fi cele pentru 
publicul larg (IT entertainment, futuroscop). 
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În egală măsură, la această componentă vor fi incluse activitățile de lobby la nivel 

național, în vederea promovării de inițiative legislative care să vină în sprijinul 

dezvoltării sectorului. În principal, acestea se referă la propunerile D-lui Radu 

Georgescu, membru în Consiliul Consultativ TIC, și anume: existența unei burse 

funcŃionale în România, cu aplicare în TIC, aplicarea sistemului de „stock options” 
(acŃiuni) în companie pentru angajaŃi cu scopul de a reŃine „knowledge”-ul în 

interior, sau existența unei legislaŃii a „holding”-ului în România, astfel încât să 

poată fi compensate câștigurile și pierderile în interiorul unui holding. 

 

 

 

 

 

 

Proiecte elaborate în anul 2011 
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Proiectul „OperaŃionalizarea clusterului tic vest prin acces la broadband şi 
dotare cu echipamente conexe” 

 

AsociaŃia Cluster Regional TIC a propus spre finanŃare proiectul 

„Operațțțționalizarea Clusterului TIC Vest prin acces la broadband șșșși dotare cu 

echipamente conexe” în cadrul Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 
CompetitivităŃii Economice” 2007-2013, Axa Prioritară III „Tehnologia InformaŃiei şi 
ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de IntervenŃie 1 

„SusŃinerea utilizării tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor”, Operațiunea 1 

„Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe” 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea sectorului TIC din România 
prin operaŃionalizarea unei platforme de comunicare şi promovare a Clusterului 
Regional Tehnologia InformaŃiei şi a ComunicaŃiilor nou creat în Regiunea Vest, ai 
cărui membrii reprezintă principalii actori ai sectorului TIC la nivel regional – 

întreprinderi, universităŃi, administraŃie publică şi organizații de suport din judeŃele 

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.  

 

Obiective specifice: 

1. OperaŃionalizarea sediului principal şi unic al Clusterului Regional TIC prin 
dotarea acestuia cu echipamente performante. 
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2. Facilitarea şi stimularea comunicării dintre actorii din sectorul TIC regional, 
precum şi promovarea naŃională şi internaŃională a sectorului şi a Clusterului 
regional TIC, prin crearea unei platforme web interactive şi dinamice. 

3. PoziŃionarea corespunzătoare a Clusterului Regional TIC în mediul virtual, 
prin conectarea la servicii de boradband de calitate, mare viteză şi garantate, 
şi, de asemenea, implementarea soluŃiei  de semnătură electronică. 

 

În vederea atingerii obiectivelor proiectului următoarele activităŃi sunt planificate: 

1. Elaborarea termenilor de referinŃă pentru achiziŃia tuturor bunurilor şi 
serviciilor din cadrul proiectului 

2. AchiziŃia echipamentelor TIC 

3. AchiziŃia licenŃelor software 

4. Instalarea echipamentelor TIC şi a licenŃelor software 

5. AchiziŃia serviciilor de conectare la internet  

6. AchiziŃia serviciului de creare şi implementare a platformei web 

7. Testarea şi lansarea platformei web 

8. AchiziŃia domeniului .ro al clusterului TIC 

9. AchiziŃia şi implementarea soluŃiei de semnătură electronică 

10. Informare şi publicitate  

 

Valoarea totală a proiectului este de 121.720,88  lei, din care 98.162 lei  reprezintă 
valoarea totală eligibilă care constituie obiectul grantului solicitat în cadrul 
programului POSCCE.  

 

Rata maximă de cofinanŃare (din FEDR şi bugetul de stat) în cadrul acestui apel de 
proiecte din programul POSCCE este de 95%, contribuŃia proprie  a beneficiarului 
fiind de minim 5 %. Perioadă de implementare este de 6 luni. 
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Proiectul a fost depus la Ministerul ComunicaŃiilor şi SocietăŃii InformaŃionale, 
Organismul Intermediar pentru Promovarea SocietăŃii InformaŃionale la data de 28 
iulie 2011 şi se află în curs de evaluare. 
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Proiectul „Creştere economică inteligentă prin intermediul infrastructurii de 
sprijinire a afacerilor inovatoare pentru sectorul TIC în zona de frontieră 
Ungaria România” 

 

AsociaŃia Clusterul Regional TIC, cu sprijinul ADR Vest, Biroul de Proiecte 
Regionale şi InternaŃionalizare şi în parteneriat cu Universitatea Politehnică 
Timişoara şi OrganizaŃia DEAK din Szeged, Ungaria,  a elaborat proiectul  „Creştere 
economică inteligentă prin intermediul infrastructurii de sprijinire a afacerilor 
inovatoare pentru sectorul TIC în zona de frontieră Ungaria România” (SMART 
ICT).  

 

Proiectul a fost depus spre finanŃare în data de 31 ianuarie 2012  în cadrul 
Programului De Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, Axa 
prioritară 1 Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniŃă, Măsura 2.1. 
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, OperaŃiunea 2.1.1 
Dezvoltarea de infrastructuri de afaceri. 

 

Obiectivul acestei inițiative este de a completa capacitățile de training tehnic din 
Regiunea Vest, cu sprijinul și în beneficiul direct al universităților și întreprinderilor 
din sectorul TIC regional, cu competențe și abilități de antreprenoriat și management. 

 

În acest context, SMART-TIC îşi propune crearea unei infrastructuri inovatoare de 
sprijinire a afacerilor pentru sectorul tehnologia informaŃiei şi comunicării (TIC) în 
zona de frontieră română-maghiară, care, prin încurajarea antreprenoriatului şi 
dezvoltării de afaceri în domeniul TIC, va stimula creşterea economică bazată pe 
tehnologii inteligente, contribuind astfel şi la atingerea obiectivelor stabilite de  
Agenda Europa 2020. 

 

În cadrul proiectului vor fi  create şi operaŃionalizate două infrastructuri specializate, 
o școala de afaceri în domeniul TIC, precum şi un Infopoint TIC. Având la bază 
tehnologii de vârf şi aplicaŃii TIC  avansate, aceste infrastructuri vor permite 
specialiştilor TIC din Ungaria şi România să devină antreprenori de succes şi să 
dezvolte afaceri inovatoare în domeniul TIC. În faza de implementare vor fi 



 

 

 

 
 

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

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

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

dezvoltate şi demarate programe de formare ale  Şcolii de Afacerii TIC, axate pe 
reducerea decalajelor de dezvoltare de afaceri din fiecare tip principal de specialişti 
TIC din regiune, şi anume (a) o şcoală pentru start-up-uri dedicată noilor 
antreprenori / aspiranŃi, (b) un program de mentorat  atât pentru antreprenori şi 
directorii executivi ai afacerilor mature şi (c) program de certificare şi reînnoire a 
aptitudinilor dedicat  tinerilor experŃi în domeniul TIC. 

 

Realizarea obiectivelor proiectului se va face ca urmare a derulării următoarelor 
activităŃi:  

1. Managementul tehnic şi financiar al proiectului 

2. ActivităŃi de comunicare şi diseminare a rezultatelor proiectului, incluzând şi 
crearea unui pachet de promovare a Şcolii de Antreprenoriat TIC 

3. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor TIC -  etapă care se referă 
la dotarea şi amenajarea spaŃiilor Şcolii de Afaceri TIC, precum şi la 
deschiderea şi operaŃionalizarea Punctului de Informare TIC 

4. Crearea programelor dezvoltare profesională destinate antreprenorilor din 
sectorul TIC (pregătirea curriculei şi a suporturilor de curs, contractarea 
experŃilor, derularea în fază pilot a 2 programe de instruire, fiecare de câte un 
an - Şcoala pentru start-up-uri şi Program  de mentoring  pentru manageri 
TIC). 

 

Proiectul cu o durată de implementare de 24 de luni are un buget total de  1 795 173 
Euro, din care 1 330 111,86 Euro (98 %) reprezintă cofinanŃarea din FEDR şi de la 
bugetul de stat.  Din valoarea totală a proiectului, bugetul  Clusterului Regional TIC 
este de 1 795 173 Euro. 

 

Clusterul Regional TIC,  în calitatea de Partener Lider, va asigura coordonarea şi 
managementul proiectului SMART  TIC. 
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Proiectul „Planuri Regionale de AcŃiune dedicate cercetării în domeniul 
tehnologiilor mobile cu aplicabilitate în sectorul de sănătate” 

 

Clusterul Regional TIC a contribuit la elaborarea cererii de finanŃare „„Planuri 
Regionale de AcŃiune dedicate cercetării în domeniul tehnologiilor mobile cu 
aplicabilitate în sectorul de sănătate” (Developing Mobile Health technologies 
based Regional Research Agendas – MHEALTHREG).  

 

ConsorŃiul proiectului cuprinde 9 organizaŃii din 4 state membre ale UE, şi anume: 
ERNACT, Border, Midland and Western Regional Assembly şi National 
University of Ireland  din Irlanda, Clinical Translational Research and Innovation 
Centre din Marea Britanie, Fomento de San Sebastian, Tecnalia Research & 
Innovation şi Saludnova S. Coop din Spania, ADR Vest şi Clusterul Regional TIC 
din România.  

 

Coordonatorul proiectului este ReŃeaua ERNACT - European Regions Network For 
The Application of Communications Technology,  asociaŃie la care ADR Vest a aderat, 
devenind membru cu drepturi depline. începând cu ianuarie 2012.  Întâlnirea oficială 
de primire a ADR Vest in cadrul ERNACT a avut loc în data de 26 ianuarie 2012 la 
Bruxelles, din partea ADR Vest participând Domnul Director General Sorin Maxim şi      
Domnişoara Raluca Cibu- Buzac, Director DPRI precum şi invitaŃii ADR Vest, 
Domnul Doctor Inginer Nicolae Robu, Rector al UniversităŃii Politehnica Timişoara şi 
Domnul Europarlamentar Iosif Matula care au susŃinut ADR Vest în cadrul 
procesului de aderare. 

 

Obiectivul strategic al proiectului MHEALTHREG este de a contribui la creşterea 
economică durabilă a regiunilor participante prin consolidarea sinergiilor regionale 
de tip cluster bazate pe cercetare şi prin elaborarea de strategii regionale de inovare 
axate pe dezvoltarea de tehnologii mobile Health. 

 

Proiectul urmăreşte în mod special  creşterea capacităŃii regiunilor de a răspunde la 
provocările demografice, economice şi sociale emergente prin eficientizarea 
serviciilor şi produselor dedicate protejării sănătăŃii. Domeniile de cercetare vizate 
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sunt: sisteme de screening personale,   sisteme avansate de telemonitorizare, sisteme 
de reabilitare cognitivă, şi aplicaŃii pentru urmărirea epidemiilor.  

 

Proiectul a fost depus spre finanŃare în data de 31 ianuarie 2012 în cadrul 
Programului Cadru 7 (FP 7) al Comisiei Europene, partea CapacităŃi, componenta 
Regiunile Cunoaşterii.  

 

În perspectiva obiectivelor Agendei 2020 şi a IniŃiativelor Agenda Digitală şi O Europă 
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, apelul de proiecte 2011/2012 
Regiuniile Cunoaşterii din cadrul Programului Cadru 7 este dedicat dezvoltării de 
parteneriate transnaŃionale între cluster din Uniunea Europeană, cu precădere 
clusterele inovative, bazate pe economia cunoaşterii şi specializare smart.  

 

Astfel, prin acest apel Comisia Europeană urmăreşte sprijinirea parteneriatelor 
transnaŃionale între clustere europene cu scopul de a stimula identificarea, 
diseminarea şi transferul de  bune practici în domeniul managementului clusterelor 
europene, cooperării şi specializării acestora prin definirea de planuri strategice 
transnaŃionale. 

 

Pentru acest apel sprijinul CE este acordat în totalitate acŃiunilor de coordonare şi 
suport , cofinanŃarea maximă fiind de 100 % din totalul costurilor eligibile. 

 

Bugetul total al proiectului este de 1 789 865 Euro (valoarea grantului solicitat), din 
care 119 997 Euro constituie alocarea pentru ADR Vest,  iar 98 597 Euro alocarea 
pentru Clusterului Regional TIC. Implementarea proiectului se întinde pe o durată 
de 24 de luni. 
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Proiectul „A Greener Europe through Cluster Internationalisation” 

 

Clusterul Regional TIC împreună cu AgenŃia pentru Dezvoltarea Regională Vest 
au contribuit la elaborarea cererii de finanŃare „O Europă mai verde prin 
internaŃionalizarea clusterlor” (A Greener Europe through Cluster 
Internationalisation – GECI) iniŃiat de AsociaŃia GAIA – AsociaŃia industriilor din 
domeniul electronicii şi tehnologiei informaŃiilor din łara Bascilor din Spania, care va 
asigura coordonarea şi managementul proiectului.  

 

ConsorŃiul proiectului cuprinde 16 organizaŃii din 6 state membre ale UE (Spania, 
Germania, Italia, Finlanda, Estonia şi România) la care s-a alăturat o organizaŃie din 
India.  

 

Obiectivul strategic al proiectului GECI este de a crea şi consolida parteneriate 
europene între clustere bazate pe cercetare şi inovare cu scopul de a intensifica 
capacitatea clusterelor bazate pe cercetare şi membrilor lor de a dezvolta noi 
tehnologii, produse şi servicii care să le permită penetrarea de noi pieŃe 
internaŃionale.  

 

AcŃiunile pilot din cadrul acestui proiect se vor axa pe construcŃia unui parteneriat 
transnaŃional între clustere bazate pe cercetare care să funcŃioneze ca şi lanŃ de 
furnizori transnaŃional european în domeniile construcŃiilor sustenabile şi a 
soluŃiilor TIC pentru eficientizarea utilizării resurselor în clădiri. Proiectul 
contribuie astfel într-o manieră inovatoare la atingerea obiectivelor IniŃiativei 
Emblematice O Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. 

 

Valoarea adăugată a proiectului constă în modelul de grup transnaŃional de clustere 
care acŃionează ca şi lanŃ de furnizori, model care are la bază conceptul de Cluster+ 
care propune abordarea transnaŃională a inovării orientate spre transferul de 
cunoştinŃe şi tehnologii în vederea conjugării strategiilor de comercializare pe noi 
pieŃe internaŃionale a soluŃiilor, produselor şi serviciilor create în regiunile 
partenere.  
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ActivităŃile prevăzute în proiect sunt: 

o Definirea, testarea şi implementarea unui model de colaborare 
transnaŃională (Cluster +) bazat pe transferul de cunoştinŃe şi tehnologii  care 
să contribuie la penetrarea de noi pieŃe internaŃionale 

o Elaborarea unui Plan de AcŃiune Comun care să cuprindă următoarele 
componente:  

• Identificarea ariilor de cercetare, dezvoltare şi inovare pe care regiunile 
partenere le acoperă precum şi a potenŃialului acestora 

• IniŃiative comune de comercializare a produselor proprii din regiunile 
partenere 

• IniŃiative comune de internaŃionalizare în vederea accesării de noi pieŃe  

• Definirea unui set de mecanisme pentru sprijinirea clusterelor bazate pe 
cercetare care să fie  în folosul autorităŃilor locale şi regionale 

o Elaborarea unui plan de afaceri pentru a identifica resursele financiare 
necesare  pentru implementarea Planului de AcŃiune Comun 

o Elaborarea unui ghid destinat factorilor politici şi celor cu atribuŃii în 
planificare cu privire la modele de colaborare şi centrele de expertiză ca 
mecanisme de sprijinire în elaborarea şi implementarea strategiilor de 
specializare smart la nivelul regiuniilor partenere. 

 

Proiectul a fost depus spre finanŃare în data de 31 ianuarie 2012 în cadrul 
Programului Cadru 7 (FP 7) al Comisiei Europene, partea CapacităŃi, componenta 
Regiunile Cunoaşterii.  

 

În perspectiva obiectivelor Agendei 2020 şi a IniŃiativelor Agenda Digitală şi O Europă 
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, apelul de proiecte 2011/2012 
Regiuniile Cunoaşterii din cadrul Programului Cadru 7 este dedicat dezvoltării de 
parteneriate transnaŃionale între cluster din Uniunea Europeană, cu precădere 
clusterele inovative, bazate pe economia cunoaşterii şi specializare smart.  
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Astfel, prin acest apel Comisia Europeană urmăreşte sprijinirea parteneriatelor 
transnaŃionale între clustere europene cu scopul de a stimula identificarea, 
diseminarea şi transferul de  bune practici în domeniul managementului clusterelor 
europene, cooperării şi specializării acestora prin definirea de planuri strategice 
transnaŃionale. 

 

Pentru acest apel sprijinul CE este acordat în totalitate acŃiunilor de coordonare şi 
suport , cofinanŃarea maximă fiind de 100 % din totalul costurilor eligibile. 

Bugetul total al proiectului este de 2.573.714,24 Euro (valoarea grantului solicitat), 
Bugetul Clusterului Regional TIC se ridică la  131 750 Euro, iar bugetul ADR Vest la 
155.000,00 Euro. Implementarea proiectului se întinde pe o durată de 24 de luni. 

 

 

 

Contact: AsociaŃia Cluster Regional TIC  

Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro  
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XIV. Raport privind încheierea contului de 

execuŃie pe anul financiar 2011 

 

 

 Raport privind încheierea contului de execuŃie pe anul financiar  2011 

 

 În cursul anului 2011, AgenŃia  Dezvoltare Regională Vest a 
derulat o activitate complexă în vederea atingerii obiectivelor 
sale, aşa cum sunt prevăzute în legea 315/2004 – Legea 
dezvoltării regionale în România. Astfel, au fost organizate 

numeroase evenimente – seminarii regionale şi interregionale, conferinŃe naŃionale şi 
internaŃionale, mese rotunde pentru informarea publicului larg asupra 
oportunităŃilor de finanŃare, conferinŃe de presă – şi au fost iniŃiate şi implementate 
numeroase proiecte în vederea intensificării prezenŃei ADR Vest pe plan 
internaŃional. 

 

Dorim să menŃionăm că ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului Operational Regional 2007 - 2013, a continuat, pe 
parcursul anului 2011, implementarea contractului de finanŃare pentru domeniul de 
intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementarii, managementului şi evaluării 
Programului OperaŃional Regional”, sprijin acordat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management  pentru Programul 
OperaŃional Regional 2007-2013.  Perioada de implementare a activităŃilor finanŃate 
prin acest  contract este 01.01.2011 - 31.12.2012. 

 

Obiectul acestui contract a constat în acordarea finanŃării necesare implementarii 
proiectului „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea şi monitorizarea cu succes si profesionalism a proiectelor finanŃate 
din POR 2007 - 2013”. Valoarea eligibilă a contractului de finantare este de 
11.555.635,96 lei. 
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De asemenea, în anul 2011 s-a inceput  implementarea  proiectului pentru domeniul 
de intervenŃie 6.2 „Sprijin pentru implementarea activităŃilor de informare şi 
publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 
2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
497.766,94 lei. 

 

În cursul anului 2011 ADR Vest a efectuat o serie de  investiŃii ca de exemplu: 
achiziŃionarea de PC-uri pentru noii angajaŃi, achiziŃionarea de copiatoare, 
videoproiectoare,  imprimante, distrugătoare documente, monitoare LCD, aparate 
foto-digitale, echipamente monitorizare proiecte, achiziŃionarea de autovehicule, 
echipamente de protecŃia muncii, achiziŃionarea de mobilier  pentru păstrarea şi 
arhivarea documentelor. 

 

În acest context, execuŃia bugetară pe anul 2011 s-a finalizat printr-un excedent de 
589.929 lei, aceasta datorându-se în principal rambursării cheltuielilor salariale  
pentru  personalul angajat în proiect şi cheltuielilor angajate cu ocazia efectuării 
investiŃiilor necesare implementării proiectului mai sus menŃionat, cheltuieli 
efectuate în perioada 01.01.2011 - 31.12.2011 precum şi datorită recuperării unor 
contribuŃii restante  datorate de consiliile judeŃene  aferete anului 2010. 

 

 

Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Venituri  

 

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

 

• Venituri din proiecte europene:  Proiectul Fresh , Proiectul Mitke, Proiectul 
Prosesc, Proiectul CO2FREE; 

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanŃare pentru 
derularea proiectului „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu succes şi 
profesionalism a proiectelor finanŃate din POR 2007 - 2013”; 
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• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanŃare pentru 
derularea proiectului „Sprijin pentru implementarea activităŃilor de 
informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul 
OperaŃional Regional 2007 - 2013 la nivelul Regiunii Vest”. 

 

 

Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli  

 

A. Cheltuieli de personal  

Economiile totale existente la nivelul salariilor cât şi la nivelul contribuŃiilor  
asigurările sociale, de sănătate, şomaj se datorează posturilor vacante existente în 
Statul de funcŃiuni aprobat, cât şi folosirii unor metode exacte de evaluare a 
personalului şi a remuneraŃiei acestuia în funcŃie de aceste evaluări. De asemenea, 
datorită evaluării precise a nivelului cheltuielilor salariale, conducerea agenŃiei a 
avut posibilitatea stimulării unor categorii de angajaŃi pentru eforturile întreprinse în 
cadrul activităŃilor în care aceştia au fost implicaŃi, ca de exemplu derularea cu succes 
a proceselor de evaluare în cadrul programului  ”Sprijin pentru ADR Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu succes 
şi profesionalism a proiectelor finanŃate din POR 2007 - 2013”. 

 

B. Cheltuieli materiale 

În cadrul acestui capitol nu s-au  înregistrat  depăşiri  ale nivelului  cheltuielilor faŃă 
de nivelul prognozat. 

 

C. Cheltuieli cu achiziŃionarea de  mijloace fixe şi obiecte de inventar 

În cadrul acestui capitol bugetar au fost achiziŃionate în întregime mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar cuprinse în nota de fundamentare care a stat la baza aprobării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011. MenŃionăm că reparaŃiile 
aferente sediului nou situat pe strada Gheorghe Lazaăr nr. 14 urmează a se realiza în 
perioada 2012 - 2013. 
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Încheierea contului de execuŃie pe anul 2011 

 

Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2011 aprobat 

RON 

Buget 2011 12 luni 

RON 

 VENITURI TOTALE (ADR +BRCT) 10.147.097 8.282.337 

 VENITURI TOTALE ADR 9.726.097 7.736.337 

A. 
Venituri din contribuŃii consilii 
judetene ( nr. total populaŃie 
Regiunea Vest : 1.981.123/1.929.604) 

3.421.082 3.807.966 

 
- judeŃul Arad  

(populaŃie : 461.730/458.920) 

794.070 794.070 

 
- judeŃul Caraş Severin  

(populaŃie : 331.388/327.579) 

566.810 953.694 

 
- judeŃul Hunedoara  

(populaŃie :  480.459/474.112) 

820.357 820.357 

 
- judeŃul Timiş  

(populaŃie : 658.837/716.549) 

1.239.845 1.239.845 

B. Venituri din alte surse 6.305.015 3.928.371 

1. 
Venituri din contracte semnate 
pentru asistenŃa tehnică proiecte 
PHARE 

0 0 

2. 
Venituri din fonduri structurale 
/alte proiecte 

5.603.927 3.589.325 

3. Venituri din proiecte europene 650.800 257.364 

4. 
Venituri din sectorul privat 
(sponsorizări, taxe participare 
seminarii etc.) 

50.288 81.682 

C. 
Venituri contribuŃii CDR la 
funcŃionarea BRCT 

421.000 546.000 

5 pentru birou Timişoara 340.000 390.000 

 din partea CJ Timiş 170.000 170.000 
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Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2011 aprobat 

RON 

Buget 2011 12 luni 

RON 

 din partea CJ Caraş-Severin 170.000 220.000 

6 pentru birou Oradea 81.000 156.000 

 din partea CJ Timiş 40.500 40.500 

 din partea CJ Arad 40.500 115.500 

 
CHELTUIELI TOTALE 

(ADR+BRCT) 
10.147.097 7.692.408 

   CHELTUIELI TOTALE ADR 9.726.097 7.166.658 

A. Cheltuieli de personal 6.076.883 5.300.092 

1 Salarii brute + sporuri 4.126.100 3.607.721 

2 Fond de premii ( 10%) 412.610 386.654 

3 
ContribuŃii asigurări sociale +fond 
sănătate 1.226.268 1.088.497 

4 ContribuŃii fond şomaj 36.225 29.903 

5 Comisioane ITM 0 0 

6 Tichete de masă 159.840 123.289 

7 Deplasări-diurne 115.840 64.028 

B. Cheltuieli materiale 3.112.724 1.630.112 

8 Transport şi delegaŃii 480.975 257.843 

9 Curent electric 45.600 35.444 

10 ÎntreŃinere (încălzit, apă, canal ) 39.120 30.840 

11 Chirie 344.562 333.828 

12 Poşta şi telecomunicaŃii 66.600 65.227 

13 
Furnituri de birou + Obiecte de 
inventar de mică valoare 48.150 37.899 

14 
Materiale pentru informatică, fax, 
xerox 49.656 45.006 

15 Materiale curăŃenie 18.000 12.004 

16 ReparaŃii curente + Piese de schimb 56.700 35.976 

17 Servicii bancare 54.300 11.870 
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Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2011 aprobat 

RON 

Buget 2011 12 luni 

RON 

18 Servicii de informatică, web, internet 69.982 23.972 

19 CărŃi şi publicaŃii 33.450 7.209 

20 Cursuri de formare profesională 55,000 29.599 

21 Organizare evenimente (protocol) 129.600 91.227 

22 Reclamă, publicitate, promovare 220,000 51.358 

23 
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor 
de transport 

36.504 27.771 

24 
Audit extern, expertize tehnice, 
judiciare, contabile, contracte experŃi 
POR, alte cheltuieli 

910.025 530.488 

25 CotizaŃii, contribuŃii (EURADA) 4.500 2.551 

26 Elaborare studii 450.000 0 

C. 
Cheltuieli cu achiziŃionarea 
mijloacelor fixe şi obiectelor de 
inventar 

536.490 236.454 

27 
Cheltuieli cu achiziŃia de mijloace 
fixe 

397.180 202.864 

28 
Cheltuieli cu achiziŃia de obiecte de 
inventar 

139.310 33.590 

D. 
Cheltuieli Birouri Teritoriale 
Cooperare Transfrontalieră - 
Timişoara şi Oradea 

421.000 546.000 

29 Pentru  birou Timişoara 340,000 390.000 

30 Pentru birou Oradea 81.000 156.000 

 



 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara, nr. 5 

300 054 – Timişoara, România 

www.adrvest.ro 

www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro 


