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I.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie neguvernamentală,
nonprofit şi de utilitate publică. Ea reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale
României, regiunea vestică, şi acţionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii, la nivel
naţional şi internaţional.
Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de 28
octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinţă în anul următor, adică în anul 1999.

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii Vest,
prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi
de creare de noi locuri de muncă.
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Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare
Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost
considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi a
fost utilizată în tranziţia către implementarea Regio - Programul Operaţional Regional. Astfel, o
dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR
Vest deţine un rol extrem de important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea
sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest.
ADR Vest îndeplinește același rol, acela de Organism Intermediar, și pentru Programul
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice – axa prioritară 1 în Regiunea Vest
începând cu anul 2013 ca urmare a rezultatelor obținute prin implementarea Regio-POR.
Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de
Management, implementează axele prioritare din Regio - Programul Operaţional Regional
respectiv Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – axa prioritară
1, iar Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are responsabilitatea
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate prin intermediul
celor doua programe operaţionale.
1.1. Viziunea, misiunea şi valorile organizaţionale ale ADR Vest

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va
mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea
susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a Regiunii Vest.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării
economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent
programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea regiunii,
de a iniţia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu
impact asupra bunăstării comunităţii.
Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei. Aceste valori
sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi angajaţii ADR Vest. Valorile
organizaţionale ale ADR Vest sunt:

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

Respect
Integritate profesională şi morală
Responsabilitate faţă de activitatea profesională
Competenţă profesională
Munca în echipă şi colaborare între direcţii
Orientare spre rezultate calitative şi de succes

1.2. Atribuţiile ADR Vest

Principalele atribuţii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare regională în
România, aşa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 - privind dezvoltarea regională în
România şi se referă la:
gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană Regiunii
Vest;
asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de
gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;
promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de
afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii;
coordonarea realizării parteneriatelor interregionale, intraregionale şi a relaţiilor
internaţionale ale agenţiei;
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identificarea şi promovarea în parteneriat, a proiectelor de interes regional şi local,
precum şi a proiectelor de cooperare intraregională;
promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, a regiunii şi
atragerea de investiţii străine;
dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi
participarea la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local.
Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional
După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de
19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul implementării Regio – Programul
Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrţiei Publice (fostul Minister
al Dezvoltării Regionale şi Turismului) a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei Fondurilor
Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin
intermediul Acordului Cadru încheiat între de Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional. Acordul Cadru
mai sus menţionat a fost semnat în data de 19 decembrie 2006, la Timişoara.
Printre principalele atribuţii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional se numără: informarea şi publicitatea; gestionarea şi dezvoltarea
portofoliului de proiecte eligibile; lansarea licitaţiilor la nivel regional pentru depunerea
cererilor de finanţare; primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare; evaluarea şi contractarea
proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional; monitorizarea,
implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional;
verificarea realizării operaţiunilor (verificarea cererilor de plată, verificări la faţa locului şi
recuperarea debitelor); monitorizarea procesului de implementare a programului la nivelul
Regiunii Vest.
Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a devenit Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (OI POSCCE), Axa
Prioritară 1 “Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, începând cu data de 11 martie
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2013 prin semnarea Acordului-Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea
programului şi încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management
pentru POSCCE (AMPOSCCE).
ADR Vest – OI POSCCE va gestiona proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale
întreprinderilor mari din Regiunea Vest. În calitate de OIPOSCCE, conform articolului 18,
alineatul 2 din Acordul-Cadru, ADR Vest îndeplineşte atribuţii specifice gestionării următoarelor
operaţiuni, din cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient:
Sprijin p
,
,
Operațiunea 1.3.2

-urilor.

Prin semnarea Acordului-Cadru, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest i-au fost delegate
atribuţii precum:
de a se asigura, la nivel regional, în legătură cu respectarea cerinţelor privind
informarea şi publicitatea;
de a se asigura, la nivel regional, că proiectele sunt selectate spre finanţare în conformitate
cu criteriile aplicabile POSCCE;

de a se asigura că activitatea evaluatorilor independenţi în procesul de evaluare
respectă criteriile/ cerinţele aplicabile POSCCE;
de a se asigura, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre finanţare
în cadrul POSCCE se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora,
legislaţia naţională şi comunitară relevantă.
de a verifica, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi implementate în
regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate /
livrate / prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către Beneficiari în cadrul
proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale, în
special legislaţia în domeniul achiziţiilor, şi a celei comunitare relevante;
de a se asigura că informaţiile şi datele necesare pentru managementul financiar,
monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate corespunzător pentru fiecare
proiect implementat în regiune şi introduse în SUIM/SMIS conform procedurii
specifice;
de a verifica că Beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi analitice
distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia naţională financiarcontabilă;
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de a se asigura că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare
pentru a se garanta o pistă de audit adecvată pentru fiecare proiect implementat în
regiune sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială
a POSCCE, în conformitate cu prevederile art. 90 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr.1083/2006.
1.3. Structura organizatorică a ADR Vest

Ca urmare a preluarii atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial
Creşterea Copetitivităţii Economice (POSCCE) 2007 – 2013 de către ADR Vest structura
organizaţiei a suferit modificări, noua structură organizatorică fiind următoarea:
Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în acelaşi
timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru POR pentru Regiunea Vest, asigură
conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii direcţiilor şi birourilor agenţiei în
vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenţiei în limitele
bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest. În calitate de şef al
Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea
implementării Regio - Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest.
Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la
implementarea Regio - Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest în perioada 2007 –
2013, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR Vest
cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată justificative, oferirea
asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de seminarii de informare şi
instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă tehnică ale ADR Vest
pentru Regio - Programul Operaţional Regional.
Direcţia Implementare Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
asigură implementarea în Regiunea Vest a Programului Operațional Sectorial Creșterea
Competitivității Economice (POSCCE), axa prioritară 1, prin evaluarea proiectelor depuse spre
finanţare în alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest şi realizarea unor activităţi precum
monitorizarea proiectelor contractate de ADR, verificarea cererilor de plată justificative,
oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, monitorizarea contractelor de
asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru POSCCE.
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Direcţia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a Regio - Programul
Operaţional Regional prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte,
evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS.
Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură planificarea strategică regională în
parteneriat, iniţierea şi fundamentarea politicilor de dezvoltare regională, implementarea de
proiecte cu impact regional, facilitarea atragerii investiţiilor directe în regiune, sprijinirea și
dezvoltarea potențialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și
prioritizarea investițiilor și serviciilor de susținere a economiei regionale, precum şi
reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene.
Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor
financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al
operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice
cu finanţare internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de
proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative până
la întocmirea Situaţiilor financiare anuale.
Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de resurse
umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi
procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanţă ale
agenţiei.
Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuţii: stabilirea unei relaţii de
colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere (preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de creştere Timişoara) precum şi cu
celelalte autorităţi locale din cadrul polului; facilitarea legăturii dintre autorităţile centrale şi
cele locale implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID);
acordarea de sprijin în elaborarea şi implementarea PID; sprijinirea implementării proiectelor
incluse în lista de proiecte din PID; participarea la monitorizarea respectării graficului de
implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; contribuie la
campania de promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenţa şi
vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului; elaborarea de rapoarte periodice sau adhoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea lor la Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Aministraţiei Publice şi directorului
general ADR Vest.
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Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la
prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi
evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îmbunătăţirii
permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenţei şi conformităţii cu
normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de management financiar şi control
ale agenţiei.
Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu
alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contractelor în
care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor şi birourilor din
cadrul ADR Vest.
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un birou
teritorial în fiecare reşedinţă de judeţ a celorlalte judeţe componente ale Regiunii Vest – Arad,
Hunedoara şi Caraş – Severin. Datele de contact ale birourilor ADR Vest din Timişoara şi
teritoriu sunt următoarele:

DEVA

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

Bd. 1 Decembrie nr. 28,
330025, Deva, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376
e-mail: office.hd@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro

REŞIŢA

ARAD

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1,
et. IX, cam. 902
320084, Reşiţa, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475
e-mail: office.cs@adrvest.ro

Bd. Revoluţiei nr. 81,
310025, Arad, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960
e-mail: office.ar@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro

web: www.adrvest.ro
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II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără
personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul
regiunii de dezvoltare vest în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare care
decurg din politicile de dezvoltare regională.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a fost constituit odată cu semnarea
Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către
cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al CDR Vest.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din:
preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii
4 reprezentanţi ai consiliilor locale municipale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii
4 reprezentanţi ai consiliilor locale orăşeneşti, câte unul din fiecare judeţ al regiunii
4 reprezentanţi ai consiliilor locale comunale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii.
Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi
reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un
mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. În funcţie de problematica supusă
dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor,
reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi ai instituţiilor
şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai societăţii civile,
dar şi parteneri socio - economici relevanţi.
România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde Euro
de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În contextul implementării Regio
- Programului Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în
prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) a delegat o serie de atribuţii
către nivelul regional – în cazul Regiunii Vest către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest,
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delegare care a avut un impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de
dezvoltare din România. Acelaşi impact este aşteptat şi în cazul implementării Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, axa prioritară 1, ca urmare a
delegării de atribuţii la nivel regional de către Ministerul Economiei (Autoritate de Management
pentru POSCCE).
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a avut şi are în continuare, prin activitatea
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuţie decisivă la crearea cadrului
instituţional necesar Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a îndeplini în mod
optim rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, respectiv rolul de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice, axa prioritară 1, contribuind astfel la dezvoltarea strategică şi durabilă a Regiunii
Vest.
Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat activitatea
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin coerenţa şi viziunea
sa – a devenit un reper în politica de dezvoltare regională din România, reper urmat şi de alte
regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din România.
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2.1. Componenţa CDR Vest
31 octombrie 2012 - prezent
Nr.
crt.

Numele

Funcţia
Preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin
Preşedintele Consiliului
Judeţean Arad
Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş
Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara

Rolul îndeplinit în
cadrul CDR Vest

1.

Sorin FRUNZĂVERDE

Preşedinte CDR Vest

2.

Petru Nicoale IOŢCU

3.

Titu BOJIN

4.

Mircea Ioan MOLOŢ

5.

Ioan BORDUZ

Primar Fârliug

Membru

6.

Emilia BRĂNEŢ

Primar Şagu

Membru

7.

Gheorghe FALCĂ

Primar Arad

Membru

8.

Ghorghe Petru FEIEŞ

Primar Sebiş

Membru

9.

Marcel Adrian GOIA

Primar Haţeg

Membru

10.

Alger Viorel ILAŞ

Primar Buziaş

Membru

11.

Petru MĂRGINEAN

Primar Deva

Membru

12.

Tiberiu PASCONI

Primar Toteşti

Membru

13.

Nicolae ROBU

Primar Timişoara

Membru

14.

Ghorghe ROMÂNU

Primar Anina

Membru

15.

Ioan SORINCĂU

Primar Moşniţa Nouă

Membru

16.

Ion Marcel VELA

Primar Caransebeş

Membru

Vicepreşedinte CDR Vest
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Membru
Membru

2.2. Hotărârile adoptate de CDR Vest în semestrul I al anului 2013
În data de 30 aprilie 2013, în Sala Şedinţei a Consiliului Judeţean Caraş – Severin, a avut loc
şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, cu următoarea ordine pe zi:
1. Informare privind stadiul implementării Regio - Programului Operaţional Regional în
Regiunea Vest.
2. Informare cu privire la stadiul activităţii de planificare pentru perioada 2014 - 2020.
3. Informare privind propunerea Regiunii Vest privind procesul de regionalizare.
Cunoaşterea modelelor europene de regionalizare – propunere model spaniol şi model
polonez.
4. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate ale Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest pentru anii 2011 şi 2012, precum şi aprobarea situaţiilor financiare
pentru anii 2011 şi 2012.
5. Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest pentru anii 2011 şi 2012.
6. Informare privind preluarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice 2007 – 2013 – Axa 1 de către Agenţiile pentru Dezvoltare
Regională.
7. Hotărâre privind avizarea Acordului Cadru de delegare a atribuţiilor privind
implementarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
2007 - 2013.
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8. Hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei multianuale a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest pentru perioada 2013 - 2015.
9. Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a
Regulamentului Intern şi a Contractului Colectiv de Muncă ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest.
10. Hotărâre privind aprobarea planului de personal al Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest pentru anul 2013.
11. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiilor consiliilor judeţene din Regiunea
Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2013.
12. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADR Vest pentru anul
2013 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual pentru anii 2013 - 2015.
• Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru funcţionarea
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2013.
• Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru funcţionarea
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2013.
13. Informare despre: proiectul European NEWS câştigat de ADR Vest în cadrul FP7,
evenimentul „Strategii de Specializare inteligentă în România şi Dezvoltarea Regională
Dincolo de 2014” – 2 aprilie 2013 şi despre Târgul Regional de Inovare – Regiunea Vest,
3 – 4 aprilie 2013.
14. Hotărâre privind avizarea Convenţiilor de parteneriat încheiate de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie privind
efectuarea stagiului de practică de către studenţi/ masteranzi în cadrul ADR Vest,
precum şi cu Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA as Strategic
Partners for the InnoMatch Fair.
15. Diverse.

***
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În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:
Hotărârea nr. 2/2013 - privind aprobarea Rapoartelor de activitate ale Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anii 2011-2012, precum şi
aprobarea situaţiilor financiare pentru anii 2011 si 2012
Hotărârea nr. 3/2013 - privind aprobarea Rapoartelor de activitate ale
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anii 2011-2012
Hotărârea nr. 4/2013 - privind avizarea Acordului Cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice 2007 – 2013

Hotărâri
adoptate
în cadrul
şedinţei
CDR Vest
din data
de 30
aprilie
2013

Hotărârea nr. 5/2013 - privind aprobarea actualizării organigramei multianuale
a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada 2013 – 2015
Hotărârea nr. 6/2013 - privind aprobarea actualizării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi a Contractului colectiv de
muncă ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest
Hotărârea nr. 7/2013 - privind aprobarea Planului de personal al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2013
Hotărârea nr. 8/2013 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor
Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest, pentru anul 2013
Hotărârea nr. 9/2013 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
ADR Vest pentru anul 2013 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli
multianual pentru anii 2013 – 2015
Hotărârea nr. 10/2013 - privind aprobarea cuantumului contribuşiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timisoara
pentru anul 2013
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Hotărârea nr. 11/2013 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru
anul 2013
Hotărârea nr. 12/2013 - privind avizarea Convenţiilor de parteneriat încheiate
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu Facultatea de
Chimie, Biologie, Geografie privind efectuarea stagiului de practică de către
strudenţi / masteranzi în cadrul ADR Vest, precum şi cu institutul Fraunhofer
IPA (Institutul pentru Producţie în Inginerie şi Automatizare IPA din Stuttgart)
Hotărârea nr. 13/2013 - privind însuşirea de către Consiliul pentru Dezvoltare
Regională a proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
regiunilor, elaborat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.
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III. Evenimente importante

3.1. Târgul Regional de Inovare ,,InnoMatch”
Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, împreună cu Asociaţia Tehimpuls –
Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţia de Inovare Szeged şi Institutul
Fraunhofer IPA, în parteneriat cu clusterul regional Automotivest si Clusterul Regional
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, a organizat în perioada 3 - 4 Aprilie 2013 la Expo Arad
International Târgul Regional de Inovare „Innomatch”.
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Târgul a avut două componente majore: spațiul expozițional și conferința evenimentului.
Evenimentul s-a încheiat cu o premiere a celui mai inovativ produs expus în cadrul Târgului
Regional de Inovare “Innomatch”.

În spațiul expozițional au fost prezentate produse noi, soluții și tehnologii inovative din
Regiunea Vest, România și Regiunea Sud-Est din Ungaria.
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Expozanții din cadrul târgului au fost atât companii multinaționale active în Regiunea Vest, cât
și companii mai mici, organizații financiare și centre de cercetare din Regiunea Vest și din
regiunea parteneră din Ungaria – Regiunea Sud-Est.

La conferința organizată în cadrul târgului de inovare au fost discutate teme precum
dezvoltarea regională, specializarea inteligentă, tehnologia informației și comunicațiilor,
domeniul automotive, finanțarea inovării și proprietatea intelectuală, clusterele (asocierile de
organizații), energiile regenerabile și eficiența energetică (conferința a cuprins atât întâlniri în
cadrul unor sesiuni plenare, cât și paneluri tematice).
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Târgul Regional de Inovare “Innomatch” a fost organizat în cadrul proiectului “InnoBoost –
Creşterea cooperării şi a competitivităţii bazate pe inovare a firmelor din regiunea
transfrontalieră”, proiect derulat de
către Acosiația Tehimpuls – Centrul
Regional de Inovare şi Transfer
Tehnologic
- al cărei membru
fondator este ADR Vest - în
parteneriat cu Agenția pentru Inovare
Regională Szeged care a primit
finanţare în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
România 2007-2013.

3.2. Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Reabilitare infrastructură
municipală – Strada Decebal Brad, jud. Hunedoara” al Municipiului Brad
În data de 21 iunie 2013, a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul
,,Reabilitare infrastructură municipală – Strada Decebal Brad, jud. Hunedoara”, proiect
finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional, domeniul major de intervenţie 2.1
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„Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri, străzi urbane – inclusiv
construcția/reabilitarea șoselelor de centură”. Evenimentul a avut loc în Sala Căsătoriilor a
Primăriei Municipiului Brad.

Astfel, semnarea contractului de finanţare s - a făcut în prezenţa domnului Florin CAZACU –
Primar al Municipiului Brad, a domnului Aurel Vasile CIRCO – Viceprimar al Municipiului Brad, a
domnului Laurenţiu NISTOR – Deputat în Colegiul Brad-Valea Mureşului, a domnului Sorin
VASILESCU – Prefectul judeţului Hunedoara şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional.
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Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7,64 milioane lei (1,76 milioane euro), dintre
care aproximativ 6,05 milioane lei (1,39 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,3438 RON/Euro)
reprezintă finanţarea nerambursabilă. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 9 luni.

Prin proiect se reabilitează strada Decebal din Municipiul Brad pe o lungime totală de 2,1 km,
trotuarele adiacente acesteia în suprafaţă de 1600 mp, inclusiv racordarea drumurilor laterale,
montarea indicatoarelor rutiere şi realizarea marcajelor longitudinale şi transversale.
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IV. Implementarea Regio - Programului Operaţional
Regional

Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte
programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este finanţat
din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR). Programul Operaţional Regional urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări
economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere,
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri.
Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013 operează în toate cele opt regiuni de
dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.
Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate
aproximativ 4,178 miliarde Euro.
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de este de 432,25
milioane euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR.
Domeniile majore de intervenţie ale POR gestionate de ADR Vest în calitate de organism
intermediar însumează 417,92 milioane euro. Această valoare include contribuţia Uniunii
Europene şi cofinanţarea din sursele publice naţionale.
Este important de menţionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol orientativ,
astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie
de care vor da dovadă.
Regio - Programul Operaţional Regional este structurat pe şase axe prioritare:
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere;
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport ;
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
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Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică.
Managementul, gestionarea şi implementarea Regio revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, care este desemnat Autoritate de Management pentru acest program. Cele opt
Agenţii pentru Dezvoltare Regională sunt desemnate Organisme Intermediare pentru
implementarea Programului Operaţional Regional. Organismele Intermediare au
responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management,
conform unui acord cadru semnat cu AM POR.
În funcţie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanţi de fonduri în
cadrul Regio:
Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
Furnizori de servicii sociale;
Universităţile de stat;
Instituţii de formare profesională a adulţilor din sistemul public şi privat;
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi
microîntreprinderi.
Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică.
Implementarea Regio ar trebui să conducă la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi
a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi
arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive investitori şi cele neatractive,
printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.
*

*

*

730 proiecte au fost depuse până la data de 27 august 2013, la sediul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru
Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 417,92 milioane euro.
Până în acest moment, au fost contractate 339 de proiecte. Dintre acestea, 315 proiecte se află
în implementare sau sunt finalizate, iar 24 de contracte sunt reziliate. Valoarea totală a
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proiectelor aflate în implementare/finalizate este de 710,42 milioane euro, dintre care 503,40
milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Gradul de contractare este de
120,45%.
Valoarea plăţilor efectuate este de 155,02 milioane Euro, gradul de absorbţie fiind de 37,09%.
149 proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă având o valoare
totală de aproximativ 424,45 milioane euro, dintre care aproximativ 327,86 milioane euro
reprezintă valoarea finanţării nerambursabile.
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În funcţie de axa prioritară şi de domeniul de intervenţie în cadrul căruia au fost depuse
proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Centre
urbane”
În data de 6 noiembrie 2008 s-a lansat cererea de proiecte cu termen limită de depunere 31
martie 2009. Până la această dată s-au putut depune Planurile integrate de dezvoltare urbană
însoţite de proiectele individuale aferente. Această cerere de proiecte a fost adresată centrelor
urbane din Regiunea Vest, respectiv oraşelor/municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu
excepţia polilor de creştere (Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaţi
prin HG nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.
Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 42,29 milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul cererii deschise de proiecte este următoarea:
Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o valoare
nerambursabilă de 70,61 milioane euro
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 9 planuri integrate, însumând 22
proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 63,21 milioane euro.
o Plăţi: 21,22 milioane euro
o Proiecte finalizate: 12 proiecte.
Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare
nerambursabilă de 7,40 milioane euro.
Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este depăşită cu
49,47%
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PIDU Petroşani
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Petroşani

PIDU Bocşa
Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Bocşa

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Poli de
dezvoltare urbană”
Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 20 noiembrie 2008. În cadrul acestui
subdomeniu de intervenţie pot depune Planuri integrate de dezvoltare urbană exclusiv
municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană prin HG nr.998/2008 cu
completările şi modificările ulterioare.
Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea:
Municipiul Arad
Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de
19,11 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 12,82 milioane euro.
o Plăţi: 5,28 milioane euro
o Proiecte finalizate: 4 proiecte
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 6,29 milioane euro.
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Municipiul Deva
Total depuse: 1 plan integrat şi 9 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de
20,71 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 6 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 14,88 milioane euro.
o Plăţi: 2,73 milioane euro
o Proiecte finalizate: 1 proiect
Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 5,83 milioane euro.
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PIDU Arad
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Arad

PIDU Deva
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Deva

Domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană” - subdomeniul „Poli de
creştere”
Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 8 decembrie 2008. Acest subdomeniu de
intervenţie este destinat exclusiv municipiului Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea
Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 998/2008.
Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 70,49 milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 1 plan integrat şi 30 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de
111,49 milioane de euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 23 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 78,86 milioane euro.
o Plăţi: 4,51 milioane euro
o Proiecte finalizate: 3 proiecte
În evaluare/ rezervă: 5 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 15,59
milioane de euro.
Respinse/ retrase: 2 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 17,04
milioane euro.
Alocarea financiară este depăşită cu 33,99%.
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PIDU Timişoara
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Domeniul de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe”
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de 22,80
milioane euro.
Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiile reşedinţă de judeţ
Arad, Deva, Reşiţa, Timişoara.
Total depuse: 9 cereri de finanţare, incluzând 79 proiecte individuale cu o valoare
nerambursabilă de 8,91 milioane de euro.
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În evaluare: 9 cereri de finanţare, incluzând 79 proiecte individuale cu o valoare
nerambursabilă de 8,91 milioane de euro.

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Domeniul de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi
urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură”
În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de
intervenţie, care a fost şi prima cerere pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 88,84 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 328,48 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 18 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 125,40 milioane euro.
o Plăţi: 48,05 milioane euro
o Proiecte finalizate: 10 proiecte
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În evaluare/ rezervă: 24 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 149,91 milioane
euro.
Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 53,17 milioane euro.
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot depune proiecte la
sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu
209,89% alocarea regională.
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„Centura Nord-Vest de ocolire a orașului Buziaș, L=4.3
km”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş în Parteneriat cu
Consiliul Local Buziaș

„Modernizare Tronson Juliţa Mădrigeşti,
Componentă a traseului Turistic E68 Moneasa”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul de intervenţie 3.1
serviciilor de sănătate”

„Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 22
ianuarie 2008.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 17,59 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 50,69 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 14 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 22,49 milioane euro.
o Plăţi: 4,45 milioane euro
o Proiecte finalizate: 4 proiecte
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,38 milioane euro.
În rezervă: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,24 milioane euro.
Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,58 milioane euro.
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 5 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 167,82% alocarea regională.
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„Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului
Judeţean de Urgenţă Deva modernizarea şi
echiparea cu aparatură de specialitate”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Hunedoara

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
ambulatoriului clinicii de chirurgie cranio-maxilofacială din cadrul spitalului Clinic Municipal de
Urgenţă Timişoara”
Beneficiar: Municipiul Timişoara

Domeniul de intervenţie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 28
ianuarie 2008.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 10,08 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,31 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 19 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 10,92 milioane euro.
o Plăţi: 5,06 milioane euro
o Proiecte finalizate: 10 proiecte
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,45 milioane euro.
Respinse/ retrase: 22 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,94 milioane euro.
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 12,80% alocarea regională.
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„Modernizare şi extindere centru social pentru persoane
vârstnice CARP Deva”
Beneficiar: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva

„Complex servicii pentru vârstnici”
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Orăștie

Domeniul de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 31
octombrie 2007.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 10,08 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,76 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,76
milioane euro.
o Plăţi: 8,04 milioane euro
Suma rămasă disponibilă: 0,32 milioane euro.
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„Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat în Regiunea 5 Vest”
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
ADIVEST

Domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 29
februarie 2008.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 28,87 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 144,16 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

Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 23 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 36,08 milioane euro.
o Plăţi: 15,75 milioane euro
o Proiecte finalizate: 13 proiecte
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,51 milioane euro.
În rezervă: 32 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 80,26 milioane euro.
Respinse/ retrase: 15 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,31 milioane euro.
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 308,21% alocarea regională.
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„Modernizare Şcoala Generală O.V. Călan şi Şcoala
Generală Strada Unirii – Corpuri de Clădire A şi B”
Beneficiar: Consiliul Local Călan

„Reabilitarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ din
corpurile C şi D şi baza sportivă a Colegiului National
I. C .Brătianu, oraş Hateg”
Beneficiar: Consiliul Local Haţeg

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
Domeniul de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25
aprilie 2008.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 26,97 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 72,41 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 9 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 24,49 milioane euro.
o Plăţi: 9,90 milioane euro
o Proiecte finalizate: 2 proiecte
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 3,08 milioane euro.
În evaluare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,83 milioane euro.
Respinse/ retrase: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 40,01 milioane euro.
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 20,13% alocarea regională.
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„City Business Development Centre – Structură de
sprijin pentru afacerile inovative din Timişoara”
Beneficiar: SC Modatim Business Facility SRL

„Structura de sprijinire a afacerilor - ARED SA”
Beneficiar: SC ARED SA

Domeniul de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
pregătirea pentru noi activităţi”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25
aprilie 2008.
Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 23,13 milioane
euro.
Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,79milioane euro.
Contractate și aflate în implementare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,79
milioane euro.
o Plăţi: 0,28 milioane euro
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 24 august 2012 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 37,44% alocarea regională.
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„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă
industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”
Beneficiar: Parteneriatul dintre Primăria Călan și
Consiliul Judeţean Hunedoara

„Reabilitarea şi pregatirea sitului industrial poluat si
neutilizat din satul Cozla, comuna Berzasca, in
vederea reutilizarii si dezvoltarii parcului de afaceri”
Beneficiar: Primăria Berzasca

Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 20,16
milioane euro.
Total depuse (apel 1 si 2): 383 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 49,00 milioane
euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 157 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 20,51 milioane euro.
o Plăţi: 16,26 milioane euro
o Proiecte finalizate: 135
Contracte reziliate: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,14 milioane euro.
În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,39 milioane euro.
În evaluare/ rezervă: 55 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,81 milioane euro.
Respinse/ retrase: 146 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,15 milioane euro.
Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 27 august 2010 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 42,41% alocarea regională.
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„Dezvoltarea serviciilor medicale prin dotarea
cabinetelor de specialitate ale Centrului Medical
"Sf. Stefan" din Timisoara”
Beneficiar: SC Centrul Medical "Sf. Stefan" SRL

„Dezvoltarea economica a SC Brodconf SRL prin cresterea
productivitatii si eficientizarea costurilor”
Beneficiar: SC Brodconf SRL

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 14
martie 2008.
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 25,32
milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 64,85 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 5 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 33,11 milioane euro.
o Plăţi: 7,15 milioane euro
o Proiecte finalizate: 1 proiect
În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,74 milioane euro.
Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,00 milioane euro.
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse
depăşeşte cu 49,49% alocarea regională.
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„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului
Arad”
Beneficiar: Consiliul Local Arad

„Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest
prin renovarea şi includerea în circuitul turistic a
Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna”
Beneficiar: Episcopia Romano-Catolică Timişoara

Domeniul de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 29
aprilie 2008.
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 25,91
milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 92,99 milioane euro.
Contractate și aflate în implementare/ finalizate: 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 19,08 milioane euro.
o Plăţi: 6,34 milioane euro
o Proiecte finalizate: 4 proiecte
Contracte reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,04 milioane euro.
În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,01 milioane de euro.
În evaluare/ rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,46 milioane de
euro.
Respinse: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 44,40 milioane euro.
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot depune proiecte
la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu
48,78% alocarea regională.
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„Extindere imobil existent: alimentaţie publică, sală de
conferinţe, hol - recepţie, spaţii cazare pentru dezvoltarea
serviciilor turistice”
Beneficiar: SC Vacanţa SRL

„Reabilitarea infrastructurii Staţiunii Geaogiu
Băi”
Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Geoagiu

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucţiunilor AMPOR, la cursul
1 euro = 4,3438 lei
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V. Polul de Creştere Timişoara

5.1. Stadiul proiectelor incluse în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere
Timişoara
Lista proiectelor prioritare în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara,
aprobată prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale nr. 26/02.08.2012 prezintă următoarele aspecte:
cuprinde 64 de proiecte dintre care 7 proiecte în rezervă
34 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio - POR Axa 1
30 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare alte programe de finanţare
europeană
valoarea proiectelor prioritare este de 2.151.005.380,43 lei
valoarea totală a proiectelor aflate în rezervă este de 420.778.388,96 lei
valoarea totală a proiectelor Regio - POR Axa 1 este de 573.554.463,28 lei
valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate pentru proiecte
prioritare POR axa 1 este de 410.254.122,86 lei.
Alocarea financiară pentru Polul de Creştere Timişoara din POR Axa 1 este de 313.842.627 lei.
Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile a proiectelor depuse la ADR Vest pentru
Polul de Creştere Timişoara până la data de 30 iunie 2013 este de 410.254.122,86 lei
(echivalent a cca. 130,71% din alocarea financiară totală). Valoarea totală a asistenţei financiare
nerambursabile a proiectelor contractate este de 342.546.435,04 lei (echivalent a 109,14% din
alocarea financiară totală).
Situaţia celor 34 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio – POR Axa 1 este
prezentată mai jos:
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Proiecte finalizate

Proiecte în
implementare

3

20

Proiecte în etapa de
Proiecte în
evaluare tehnico- lista de rezervă
economică
5

6

Pâna la sfârşitul lunii iunie 2013 situaţia proiectelor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare
al Polului de creştere Timişoara se prezenta astfel:
Proiecte contractate

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

4.522.865

3.559.294,08

28.07.2011

19.159.203,27

7.217.067,83

28.07.2011

14.039.993,22

10.867.480,19

26.08.2011

4.840.672,15

1.776.273,92

14.12.2011

65.549.489,70

51.211.343,90

29.12.2011

Nr.
crt.

3

4

5

6

7

Sistem de informare şi
comunicare facil pentru cetăţeni
- panouri informative
Infrastructură Regională de
afaceri şi inovare în sectorul
IT&C
Modernizarea str. Cloşca –
extindere la 4 benzi, sector Bld.
Cetăţii – str. Ovidiu Balea
Structuri locale pentru
sprijinirea afacerilor în Comuna
Dumbrăviţa - Incubator de
afaceri
Reabilitarea spaţiilor publice din
centrul istoric al Municipiului
Timişoara
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8

Amenajare complex rutier
Michelangelo
Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea infrastructurii
Serviciului pentru Protecţia
Copilului şi Familiei Timişoara
Centru Judeţean Multifuncţional
pentru Susţinerea Afacerilor
Timişoara (CJMSAT)

69.057.561,92

54.539.466,36

29.12.2011

1.545.365,44

986.304,14

11.05.2012

76.347.260,27

29.728.572,86

11.05.2012

11

Reabilitarea Centrului de zi
pentru copiii cu dizabilităţi Podul
Lung Timişoara

5.162.561,08

4.048.887,20

29.05.2012

12

Reabilitarea infrastructurii
publice urbane a malurilor
Canalului Bega

65.549.489,70

51.211.343,90

29.06.2012

13

Centru regional de competenţe
şi dezvoltare a furnizorilor în
sectorul automotive

12.625.307,35

4.906.255,42

22.08.2012

49.879.586,88

19.379.371,95

23.10.2012

7.489.225,70

5.540.358,66

29.01.2013

8.281.564,16

6.559.517,46

29.01.2013

3.999.719,84

3.115.650,21

15.02.2013

24.695.616,45

24.663.570,43

29.01.2013

9

10

14

15

16

17

18

Parc Tehnologic pentru Energie
Alternativă Timişoara
Modernizarea staţiilor de
transport public intermodal la
nivelul PCT
Reabilitare str. Văcărescu - pe
tronsonul cuprins între b-dul
Regele Carol şi Spl. T.
Vladimirescu
Sistem de supraveghere pentru
creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii în
municipiul Timişoara
Reabilitare linii tramvai şi
modernizare trame stradale pe
str. Ştefan cel Mare din
municipiul Timişoara
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19
20
21

22

23

Trafic management şi
supraveghere video
Reabilitare clădire persoane în
dificultate
Centru de zi pentru îngrijirea
copiilor în comuna Dumbrăviţa
Extindere reţea troleibuz
Dumbrăviţa (Accesibilizarea
zonei prin extinderea reţelei de
troleibuze Timişoara –
Dumbrăviţa)
Reabilitarea/modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea Cantinei
de Ajutor Social pentru
dezvoltarea unui Centru Social
de Urgenţă pentru Persoane fără
adăpost, situat în Timişoara, str.
Telegrafului nr.8

43.762.356,71

43.725.010,83

29.01.2013

2.995.213,20

2.992.485,20

15.02.2013

7.898.468,40

7.035.988,82

15.02.2013

17.228.694,14

17.222.949,22

29.01.2013

3.994.333,55

3.163.314,75

01.04.2013

“Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă
Timişoara”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş

“Centru Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea
Afacerilor Timișoara (CJMSAT)”
Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş
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“Infrastructura regională de afaceri şi inovare în
sectorul IT&C”
Beneficiar: Primăria Timişoara

„Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul
Timişoara”
Beneficiar: Municipiul Timişoara

“Reabilitarea spaţiilor publice din Centrul Istoric al
Municipiului Timişoara”
Beneficiar: Primăria Timişoara

„Reabilitare Strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins
între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 Decembrie 1989”
Beneficiar: Municipiul Timişoara
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Proiecte în etapa de evaluare tehnică şi financiară
Nr.
crt.

Titlu proiect individual

Valoare totală proiect
(lei)

Valoare nerambursabilă
solicitată (lei)

1

Modernizarea Parcului Alpinet

1.929.728,16

1.790.277,19

2

Modernizarea Parcului Justiţiei

2.096.732,65

2.042.691,46

37.421.116,05

36.356. 720,94

3.597.109,14

3.390.279,76

24.625.899,01

24.127.746,14

3
4

5

Amenajare complex rutier
Michelangelo – etapa II
Reabilitare/modernizare locuinţă
protejată DINU
Extindere retea troleibuz Ghiroda

Proiecte în rezervă
1. Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic PITT
2. Extindere linie cale tramvai Moşniţa (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 locuinţă protejată DINU
6. Reabilitarea Ansamblului urban interbelic “Corso” al Municipiului Timişoara, parte a
patrimoniului cultural naţional
7. Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara
5.2. Finanţarea activităţilor biroului pol de creştere
În condiţiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, a fost elaborată şi depusă
o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007 - 2013
pentru acoperirea cheltuielilor cu finanţarea activităţii acestuia, în condiţiile în care Programul
Operaţional Asistenţă Tehnică are drept obiectiv asigurarea unui proces de implementare a
instrumentelor structurale în România.
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Proiectul este depus în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1, încadrându-se în activitatea
eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. Proiectul are ca scop
coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de
creştere Timişoara prin sprijinirea activităţii coordonatorului de pol (care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul ADR Vest) şi a personalului de sprijin al acestuia.
Proiectul a fost depus în luna ianuarie 2010, iar contractul de finanţare între Ministerul
Economiei şi Finanţelor, actualul Minister al Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică şi ADR Vest, în calitate de beneficiar
a fost semnat la 18 martie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 1.745.831,72 lei, dintre
care 1.320.393,5 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile a proiectului. Valoarea
eligibilă a proiectului este de 1.650.491,87 lei. Până la sfârşitul lunii iunie 2013 au fost depuse
13 cereri de rambursare şi aprobate 13.
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VI. Implementarea Programului Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice – axa prioritară 1

Prin Hotărârea de Guvern numărul 64 din 27 februarie 2013 pentru modificarea art. 23 din
Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale, s-a stabilit că Agenţiile pentru Dezvoltare Regională preiau rolul de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice”, Axa Prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ și eco-eficient”.
Astfel, începând cu data de 11 martie 2013, în baza Acordului-Cadru de delegare de atribuţii
semnat cu Ministerul Economiei (ME), în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” (AM POSCCE), Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest devine Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” - Axa Prioritară 1 “Un sistem de
producţie inovativ și eco-eficient” – la nivelul Regiunii Vest având următoarele domenii de
intervenţie și operaţiuni:
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 (DMI 1.1) - Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
• Operaţiunea 1.1.1 A. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
producƟv prin invesƟţii tangibile şi intangibile - invesƟţii pentru întreprinderi mici
şi mijlocii:
• Susţinerea inves8ţiilor în tehnologii, echipamente, maşini, utilaje, capacităţi
de producţie.
• Susţinerea inves8ţiilor intangibile vizând achiziţionarea de brevete, mărci,
licenţe şi know-how.
• Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale:
• Sprijin pentru implementarea şi cer8ﬁcarea sistemelor de management al
calităţii;
• Sprijin pentru implementarea şi cer8ﬁcarea sistemelor de management de
mediu (sau a înregistrării EMAS);
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Sprijin pentru cer8ﬁcarea voluntara şi e8chetarea ecologica a produselor şi
serviciilor;
• Sprijin pentru dezvoltarea si acreditarea laboratoarelor de încercări şi
etalonări.
Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare:
• Servicii de consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemelor de management a
IMM (servicii logistice pentru promovarea produselor si serviciilor si
iden8ﬁcarea furnizorilor / clienţilor externi, website-uri, acces la retele de
afaceri);
• Sprijin pentru par8ciparea la târguri, expoziţii internaţionale şi misiuni
•

•

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 (DMI 1.3) - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
• Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor:
• IMM-urile vor ﬁ sprijinite pentru achiziţionarea de consultanţă în domenii ca:
elaborarea de proiecte/planuri de afaceri, dezvoltarea strategiilor de ﬁrmă/
produse/servicii, consultanţă pentru inves8ţii şi ﬁnanciară, ac8vităţi de
marke8ng şi promovare, managementul resurselor umane, tehnologia
informaţiei şi e-business, inovare şi drepturi de proprietate intelectuală.

Stadiul proiectelor preluate de ADR Vest
Proiecte aflate în evaluare

În data de 28 martie 2013, ADR Vest a preluat 212 proiecte, în valoare totală eligibilă de 60,64
milioane euro, din care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 39,93 milioane Euro. Cele
212 proiecte sunt depuse de beneficiari din alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest.
Ca urmare a verificării conformităţii administrative și eligibilităţii au fost declarate conforme
administrativ și eligibile 179 de proiecte. Dintre acestea, în urma evaluării tehnice și financiare, au fost
acceptate pentru finanţare 174 de proiecte.

Proiectele preluate și aflate în evaluare au fost depuse în cadrul Axei prioritare 1 - Un sistem
inovativ şi ecoeficent de producţie, Domeniul de intervenţie 1.1. Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, Operaţiunea:
1.1.1. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
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intangibile, Schema de finanţare: A1 Sprijin financiar pentru consolidarea şi modernizarea
sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii - Sprijin financiar în
valoarea de până la 1.065.000 lei, pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, Apelul 4 –
2012.
Proiecte depuse de solicitanţii de finanţare din Regiunea Vest
În cadrul acestui apel de proiecte, solicitanţii de finanţare din Regiunea Vest au depus 119 de
proiecte, având o valoare a finanţării nerambursabile solicitate este de aproximativ 21
milioane euro. Aceste proiecte se află în evaluare la celelalte 7 Agenţii pentru Dezvoltare
Regională din ţară.
Proiectele cu implementare în Regiunea Vest sunt evaluate de către celelalte Regiuni de
Dezvoltare, urmând ca cele selectate spre finanţare să fie contractate și implementate de către
ADR Vest.
Proiecte contractate
Până în acest moment ADR Vest a preluat 89 de proiecte contractate ale beneficiarilor din
Regiunea Vest, aflate în diferite stadii: finalizate, în implementare sau reziliate/abandonate.
Valoarea totală a acestora este de 43,57 milioane Euro, din care valoarea finanţării
nerambursabile este de 20,58 milioane Euro.
Stadiul în care se află aceste proiecte este următorul:
• Proiecte finalizate: 64 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,14 milioane euro
• Proiecte aflate în implementare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,30
milioane euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,14
milioane euro
În funcţie de operaţiunea și apelul în cadrul căruia au fost depuse proiectele, situaţia
centralizatoare a acestora este următoarea:
Operaţiunea 1.1.1. A1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile – Investiţii mici (până la 1.065.000 lei)
• Apelul 1 – 2008
•

Proiecte finalizate: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,49 milioane
euro
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Apelul 2 - 2009
• Proiecte finalizate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,18 milioane
euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,46 milioane euro
• Apelul 3 – 2010
• Proiecte finalizate: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,65 milioane
euro
• Proiecte aflate în implementare: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,99 milioane euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,46 milioane euro
•
Operaţiunea 1.1.1. A2. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile – Investiţii mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei)
• Apelul 2 – 2009
• Proiecte finalizate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,65 milioane
euro
• Proiecte aflate în implementare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de
0,31 milioane euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
6,03 milioane euro
•

Operaţiune 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale
• Apelul 1 – 2008
• Proiecte finalizate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,03 milioane
euro
• Apelul 2 – 2009
• Proiecte finalizate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,09 milioane
euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,13 milioane euro

Operaţiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare
• Apelul 1 – 2008
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Proiecte finalizate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,03 milioane
euro
Apelul 2 – 2009
• Proiecte reziliate/abandonate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 0,05
milioane euro
•

•

Operaţiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor
• Apelul 1 – 2008
• Proiecte finalizate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,02 milioane
euro
• Proiecte reziliate/abandonate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de
0,01 milioane euro.
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VII. Activităţi de sprijinire a implementării programelor
cu finanţare nerambursabilă

7.1. Asistenţa Tehnică pentru Regio – Programul Operaţional Regional
Pentru implementarea Regio - Programului Operaţional Regional la nivel regional în cele mai
bune condiţii, pentru asigurarea managementului eficient al programului şi pentru utilizarea
eficientă a fondurilor alocate acestui program, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor
delegate prin Acordul Cadru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii Vest, este sprijinită prin
intermediul alocărilor financiare în cadrul axei prioritare 6 – Asistenţă tehnică.
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional”
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional” a
fost încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate
de Autoritate de Management pentru POR, în data de 26 martie 2013 pentru perioada ianuarie
2013 – august 2014. Valoarea eligibilă a contractului este de 12.060.411,76 lei.
Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea responsabilităţilor
delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Regio - Programul Operaţional Regional la
nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităţi se referă la managementul tehnic şi administrativ
al fondurilor structurale la nivel regional şi întărirea capacităţii instituţionale şi administrative
ale Organismului Intermediar cu scopul asigurării absorbţiei cât mai ridicate a Fondurilor
Structurale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest – OI POR beneficiază în principal de suportul financiar şi tehnic
pentru pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor şi a proiectelor
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realizate pentru implementarea Regio - POR la nivelul Regiunii Vest. De asemenea, prin acest
domeniu de intervenţie se finanţează salarizarea personalului contractual, introducerea datelor
în SMIS, achiziţia şi instalarea echipamentului necesar pentru implementarea Regio - POR la
nivelul Regiunii Vest.
7.2. Asistenţa Tehnică pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice”
Pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice” – Axa prioritară 1 la nivel regional în cele mai bune condiţii, pentru asigurarea
managementului eficient al programului şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate
acestui program, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE, este
sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 5 – Asistenţă tehnică.
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.1
„Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest”
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.1
„Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest” s-a încheiat între Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, şi
Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POSCCE, în data de 18
iulie 2013 pentru perioada iulie 2013 – august 2015. Valoarea eligibilă a contractului este de
6.386.902,89 lei.
Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POS CCE, Axa 1, prin indeplinirea
corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de catre Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice către OI ADR
Vest.
În indeplinirea obligaţiilor prevazute la art. 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006,
Ministerul Economiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”, a încheiat Acordul cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea acestui program cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Vest in calitate de organism intermediar pentru acest program. Acest acord stabileste atributiile
delegate organismului intermediar, precum si drepturile si obligatiile partilor care decurg din
aceasta delegare.

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

Conform acestui acord cadru, Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice” a delegat organismului intermediar OI ADR
Vest atributii referitoare la:
asigurarea, la nivel regional, că proiectele sunt selectate spre finanţare în conformitate
cu criteriile aplicabile POS CCE;
asigurarea, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre finanţare în cadrul
POSCCE se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, legislaţia
naţională şi comunitară relevantă.
verificarea, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi implementate în
regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate / livrate
/ prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către beneficiari în cadrul proiectelor au
fost efectiv realizate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale;
asigurarea că informaţiile şi datele necesare pentru managementul financiar,
monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate pentru fiecare proiect
implementat în regiune şi introduse în SUIM/SMIS la timp;
asigurarea că beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte
pentru fiecare proiect;
asigurarea că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri necesare garantarii
unei piste de audit adecvată pentru fiecare proiect implementat în regiune, sunt
păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POSCCE.
Prin acest proiect se solicita finantarea activitatilor necesare indeplinirii de catre organismul
intermediar a atributiilor prevazute in Acordul cadru privind implementarea Programului
Operational Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”.
Activitatile prevazute spre a fi finantate in cadrul proiectului sunt in concordanta cu activitatile
definite in DCI pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economice”,
corespunzatoare domeniului major de interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul,
implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE.
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.2
„Sprijin pentru comunicare si tehnologia informatiei acordat Organismului Intermediar
Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru implementarea POS CCE”
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 5.2
„Sprijin pentru comunicare si tehnologia informatiei acordat Organismului Intermediar
Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru implementarea POS CCE” s-a încheiat între
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE,
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şi Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POS CCE, în data de 19
iulie 2013 pentru perioada iulie 2013 – august 2015. Valoarea eligibilă a contractului este de
847.743,00 lei.
Obiectul acestui contract este reprezentat de acordarea finanţării pentru implementarea
proiectului cu titlul „Sprijin pentru comunicare si tehnologia informatiei acordat Organismului
Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru implementarea POS CCE” în
vederea realizării activităţilor ce decurg din atribuţiile delegate prin Acordul de delegare din
cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE),
încheiat între părţi la data de 11.03.2013.
Obiectivul general al contractului constă în realizarea activităţilor de informare și publicitate
care decurg din atribuţiile delegate ADR Vest prin Acordul de delegare a atribuţiilor
implementării POS CCE 2007-2013, Axa 1, în condiţiile asigurării unei infrastructuri ITC optime
desfășurării activităţilor. Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POS CCE,
prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de catre Autoritatea
de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
către OI-uri.
Obiective specifice:
Informarea constantă şi corectă a grupurilor ţintă asupra oportunităţilor de finanţare de
care pot să beneficieze prin POSCCE, 2007-2013, Axa 1, sprijinind astfel absorbţia
fondurilor alocate prin POSCCE Axa 1;
Informarea beneficiarilor asupra obligaţiilor privind condiţiile de implementare si
raportare (conf. prevederilor contractuale si procedurilor specifice), precum si asupra
obligaţiilor privind informarea si publicitatea (conf. Art. 8, Regulamentul CE 1828, cap. II)
ce decurg din calitatea de beneficiar al unei finanţări europene si sa verifice respectarea
acestora;
Asigurarea vizibilităţii rezultatelor obţinute în implementarea POSCCE Axa 1, la nivelul
Regiunii Vest;
Asigurarea vizibilităţii deciziilor şi acţiunilor ADR Vest in calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii
Economice”.
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VIII. Politici regionale şi amenajarea teritoriului

8.1. Pregătirea elaborării Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2014 - 2020
(PDR 2014 - 2020)
În această perioadă, s-au continuat demersurile pentru pregătirea elaborării Planului de
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru perioada de programare 2014 - 2020.
În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (fost MDRT) a prezentat
în 7 august calendarul de lucru privind elaborarea programelor operaţionale şi principiile
metodologice pentru stabilirea bugetelor orientative de alocare 2014 - 2020.
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Până în acest moment, în procesul de planificare au fost parcurse următoarele etape privind
consultarea publică şi în grupurile tematice şi judeţene de lucru:
Februarie 2013, a fost lansat procesul de largă consultare publică prin punerea la
dispoziţia partenerilor regionali şi a tuturor persoanelor interesate a capitolelor Analizei
socio-economice, în formă de document de lucru (draft), pe site-urile www.adrvest.ro și
www.strategvest.ro secţiunea Planificare 2014 - 2020 / Planul pentru Dezvoltare
Regională 2014 - 2020.
18 - 21 februarie au avut loc 4 întâlniri judeţene în vederea prezentării analizei socioeconomice.
23 - 26 aprilie au avut loc cele 8 întâlniri regionale în cadrul celor 8 grupuri tematice
regionale în vederea prezentării principalelor concluzii şi a analizei SWOT.
29 mai - 4 iunie au avut loc 4 întâlniri tematice în vederea identificării nevoilor de
dezvoltare în sectoarele: Educaţie și cercetare-dezvoltare; Sănătate și asistenţă socială,
Competitivitate, inovare și mediu de afaceri; Agricultură și dezvoltare rurală.
Întâlnirile tematice au fost facilitate de Dl. Charles de Monchy, expert olandez cu experienţă
internaţională în activarea grupurilor şi stimularea dialogului creativ între părţile interesate.
Principalele concluzii ale grupurilor de lucru au fost următoarele:
Nevoia unor instituţii-comitete regionale care să coordoneze şi faciliteze dialogul între
partenerii regionali, să elaboreze planuri de acţiune, să-şi asume iniţiative şi să
genereze proiecte pentru mediul economic, forţa de muncă şi sănătate;
Necesitatea dezvoltării unor platforme CDI şi de finanţare care să sprijine
implementarea rezultatelor în activitatea economică şi socială respectiv să sprijine
antreprenoriatul în jurul produselor inovative din sectoare cheie;
Crearea unor infrastructuri şi sisteme de valorificare a produselor agricole şi forestiere
pe o piaţă concurenţială şi la preţuri care să stimuleze producţia autohtonă;
Nevoia optimizării curiculei şcolare şi îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale şi
universitare;
Îmbunătăţirea managementului din sistemul medical prin introducerea unor registre
electronice de pacienţi şi reducerea costurilor prin utilizarea telemedicinei.
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Totodată, a fost finalizată analiza socio-economică şi analiza SWOT. Propunerea de strategie
este la momentul actual în variantă draft.
S-a asigurat reprezentarea ADR Vest la grupurile de lucru organizate de MDRAP pe următoarele
tematici: dezvoltare urbană, grupuri defavorizate, mediu şi infrastructură de afaceri,
infrastructură regională şi eficienţă energetică.
8.2. Portofoliul de hărţi regionale
În cadrul activităţii de planificare strategică, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest utilizează
mai multe instrumente, printre care se numără şi hărţile tematice digitale produse cu ajutorul
tehnologiei GIS (Geographical Information Systems sau Sisteme Informatice Geografice).
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Softurile GIS sunt folosite pentru vizualizarea şi analiza datelor spaţiale din perspectivă
geografică şi constituie instrumente informatice pentru găsirea de soluţii la problemele spaţiale
şi pentru luarea de decizii.
De la achiziţionarea programului până în prezent, hărţile digitale, în calitate de produs final al
analizelor spaţiale, au servit pentru localizarea proiectelor finanţate prin Regio - Programul
Operaţional Regional în regiune, pentru Planul de Dezvoltare Regională, pentru elaborarea de
studii şi analize tematice şi sectoriale şi de strategii regionale, pentru atragerea de investitori
străini în regiune, pentru realizarea de broşuri de prezentare a regiunii şi pentru susţinerea unor
proiecte proprii ale ADR Vest.
8.3. Actualizarea paginii web www.strategvest.ro
În mod constant sunt întreprinse activităţi pentru actualizarea paginii web www.strategvest.ro, în
ideea menţinerii acesteia ca o platformă de comunicare utilă pe teme de planificare strategică.
De asemenea, există un newsletter trimestrial al portalului care este trimis reţelei regionale de
parteneri.
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Această pagină a fost realizată iniţial în cursul anului 2007, fiind unul dintre rezultatele
proiectului STRATEGVEST - ,,Strategii locale pentru oportunităţi globale şi pentru un viitor
european al comunităţilor locale din Vestul României: întărirea capacităţii de elaborare şi
implementare a strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local în Regiunea Vest”.
Toate documentele aferente elaborării Planului pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest
sunt disponibile pe site-ul www.strategvest.ro secţiunea Planificare 2014 - 2020 / Planul
pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020. Site-ul a fost utilizat la procesul de largă consultare
publică prin punerea la dispoziţia partenerilor regionali şi a tuturor persoanelor interesate a
capitolelor şi rezultatelor obţinute.
8.4. Finanţare de studii prin Facilitatea de Asistenţă Tehnică
La sfârşitul anului 2011 au fost elaborate două cereri de finanţare pentru obţinerea de fonduri
nerambursabile necesare realizării a două studii regionale prin instrumentul numit Facilitatea
de Asistenţă Tehnică din cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică, Lotul I, dedicat
studiilor regionale. Un studiu vizează domeniul transportului şi a mobilităţii regionale, iar cel deal 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
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Instrumentelor Structurale, a fost obţinută finanţarea solicitată, iar studiile vor fi realizate de
către firme de consultanţă 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.
În această perioadă s-a finalizat studiul pe componenta de Transport şi mobilitate regională,
care oferă diferite scenarii de dezvoltare pe lângă studiul de specialitate cele două studii.
Transport şi mobilitate regională
ADR Vest şi-a propus realizarea unui studiu cu privire la sistemul de transport cu scopul de a
sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi îmbunătăţirea accesibilităţii,
dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii.
Studiul a analizat sistemul de transport prin prisma tuturor elementelor componente:
transportul rutier, transportul feroviar, transportul aerian, transportul naval (în contextul
Strategiei Dunării).
În cadrul proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:
o bază de date cu indicatorii relevanţi;
un raport de analiză a datelor colectate;
3 scenarii de modelare a mobilităţii, cu indicarea variantei optime;
strategie privind mobilitatea şi transportul la nivelul Regiunii Vest;
un plan de acţiune pentru scenariul selectat.
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8.5. Finanţare de studii prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică
În această perioadă au fost finalizate studiile elaborate în baza finanţării prin Programul
Operaţional de Asistenţă Tehnică.
Proiectul Studiu de potenţial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timișoara și Arad,
reprezintă un cadru general coerent pentru planificarea şi programarea regională în perioada
de programare post 2013 și, totodată, un model de dezvoltare urbană integrată durabilă,
bazată pe coeziune economică, socială și teritorială.
Studiul cuprinde o analiză socială, economică şi teritorială a oraşelor Timişoara şi Arad şi a
localităţilor limitrofe, şi stabileşte direcţiile de dezvoltare ale axei Timişoara-Arad, cât şi modul
în care obiectivele şi priorităţile stabilite vor fi atinse (total sau parţial), prin intermediul unui
pachet de proiecte, identificate atent şi suficient de mature pentru a fi implementate în
perioada viitoare de finanţare 2014 - 2020. Studiul va aborda tematici corelate cu prinicipalele
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obiective teritoriale: accesibilitate, servicii economice, valorizarea potenţialului teritorial,
punerea în reţea a orașelor, susţinerea ariilor funcţionale etc.
Proiectul Creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor
din Regiunea Vest a urmărit analiza percepţiei locuitorilor privind calitatea vieţii din localitatea
în care trăiesc.
Rezultate obţinute:
studiu asupra calităţii vieţii aşa cum este percepută la nivelul cetăţenilor din Regiunea
Vest, pe baza a unei serii de unităţi teritorial-administrative urbane şi rurale. Culegerea
şi centralizarea datelor de către o firmă specializată de sondare a opiniei publice a stat la
baza elaborării unui top al localităţilor urbane pe baza problemelor analizate;

portofoliu de proiecte, ca urmare a studiului realizat şi a întâlnirilor Forumului
Regional. Acest portofoliu furnizează un input important pentru procesul de
reactualizare al Planului de Dezvoltare Regional şi o sursă redutabilă de recomandări
pentru îmbunătăţirea ghidurilor de finanţare.
Studiul Servicii pentru creșterea competitivităţii în Regiunea Vest are în vedere dezvoltarea
unei evaluări în profunzime a competitivităţii sectoarelor selectate în Regiunea Vest şi de a
identifica principalele politici şi intervenţii prin care se pot pune mai bine în evidenţă potenţialul
lor de creştere, luând în considerare și baza de cunoaștere (CDI) disponibilă în regiune.

Proiectul constă în două activităţi complementare:
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activitatea de evaluare a competitivităţii în economia regiunii,
studii de caz sectoriale pentru specializare inteligentă.
Acest studiu este realizat prin asistenţa Băncii Mondiale. În cadrul acestui studiu s-au făcut
primele demersuri de analiză a sectoarelor economice considerate competitive respectiv:
automotive, ICT, agro-alimentar, sănătate şi turism, energie şi eficienţă energetică, textile şi
logistică. Pentrua aceste sectoare s-au realizat analize statistice aprofundate din perspectiva,
exporturilor şi performanţelor economice.
Primele rapoarte au fost furnizate către ADR Vest în luna martie.
O delegaţie a Băncii Mondiale a desfăşurat în luna aprilie interviuri cu firme care desfăşoară o
activitate bazată pe inovare.
Principalele concluzii ale studiului sunt:
necesitatea continuării promovării ISD, încurajarea strategiei ‘pe două nivele’
facilitarea integrării economiilor şi conectivităţilor oraşelor Timişoara şi Arad într-o
conurbaţie metropolitană contribuie la întărirea reciprocă şi dezvoltarea
complementară
dezvoltarea conectivităţii cu Bucureşti şi restul ţării şi valorificarea oportunităţilor
relaţiei cu Serbia
nevoia unor politici pentru creşterea valorii adăugate în sectoarele tradiţionale şi
dezvoltarea în sectoare de nişă noi ce necesită un aport semnificativ de cunoştinţe
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8.6. Eveniment Strategiile de specializare inteligentă la nivelul regiunilor de dezvoltare din
România
În 2 aprilie 2013 a avut loc la Sala de Consiliu a ADR Vest seminarul Strategii de Specializare
Inteligentă în Romania şi Politica de Dezvoltare Regională dincolo de 2014, în prezenţa unei
delegaţii străine formate din reprezentanţi ai: Comisiei Europene, Platformei S3, Băncii
Mondiale, ERNACT şi EURADA.
Evenimentul a avut ca scop principal promovarea conceptului de Specializare Inteligentă în
sprijinul elaborării de Strategii de Inovare la nivel Regional sau Naţional pentru perioada 2014 2020.
Au participat reprezentanţi ai mediului de inovare, administraţie şi ADR-urilor din România
cărora le-a fost dedicată o sesiune specială de peer review asistată de experţi internaţionali,
privind demersurile de planificare strategică la nivel regional: PDR 2014-2020, Strategii
Regionale de Inovare.
Comisia de experţi a fost compusă din:
- Moderator: Jaime del Castillo – Preşedinte, INFYDE SL, expert cu vastă experienţă
internaţională în domeniul politicilor de inovare;
- Mikel Landabaso – Comisia Europeană, DG Regio, responsabil cu politicile de inovare în
cadrul Comisiei Europene şi cu experienţă în domeniul inovării la nivelul Regiunii Ţara
Bascilor;
- Carlo Gianelle – IPTS, Platforma S3, cercetător cu experienţă în domeniul economiilor
regionale şi a studiilor privind inovarea;
- Tamas Gyulai – membru al consiliului Director al reţelei EURADA şi cu experienţă în
domeniul transferului Tehnologic;
- Mariana Iootty – Banca Mondială, economist, expert în domeniul analizei statistice şi
econometriei.
Principalele concluzii şi recomandări au fost:
- invitaţia de înregistrare pe platforma S3 (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu) , pentru a
beneficia de serviciile oferite în vederea elaborării Strategie Regionale de Specializare
Inteligentă: ghiduri de elaborare, suport în elaborarea strategiilor, organizarea de
evenimente şi feed-back;
- nevoia analizei competitivităţii firmelor dintr-o regiune în balanţă cu cea a instituţiilor
care realizează cercetarea;
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-

-

-

o singură strategie de inovare nu este fezabilă pentru toate regiunile putân existând
situaţii în care strategia de specializare inteligentă este elaborată şi de către regiuni şi de
către ministerele de specialitate;
nevoia de concentrare a regiunilor pe domenii foarte restrânse care pot asigura
excelenţa prin unicitatea resurselor în condiţiile în care regiunile tind să aleagă sectoare
similare formulate prea general;
conceptul de entrepreneurial discovery este estenţial în specializarea inteligentă şi
presupune crearea de business şi extinderea plecând de la o nişă clară în care s-a
acumulat expertiză de către companii.
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IX. Proiecte şi Internaţionalizare

9.1. Proiectul FRESH - Programul INTERREG IV C
Proiectul „Forwarding Regional Environmental Hierachies” (FRESH) a fost aprobat spre
finanţare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma încheierii procesului de evaluare a cererilor
de finanţare depuse pentru cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul Programului INTERREG
IVC şi a fost implementat în perioada noiembrie 2009 – aprilie 2013.
Consorţiul proiectului a fost compus din Agenţia 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), Corporaţia de Dezvoltare a Estuarului
Tamisei din Londra (Marea Britanie), Centrul de Dezvoltare Economică a Regiunii Opolskie
(Polonia) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (România).
Obiectivul principal al proiectului a fost acela 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
participanţilor, un accent special fiind pus pe probleme precum eco-inovarea şi eco-design-ul.
Bugetul proiectului FRESH a fost de 2.156.704 euro (din care 1.639.547,30 euro finanţare din
partea Fondului European de Dezvoltare Regională).
Activităţile cele mai importante desfăşurate în primul semestru al anului 2013 au fost:
Finalizarea şi transmiterea raportului de progres nr. 7
Pregătirea pro-activă a procesului de îndeplinire a condiţionalităţilor ex-ante care vor
exista la nivel regional în perioada 2014 - 2020 pentru obţinerea finanţărilor de la
Uniunea Europeană. În conformitate cu noile reglementări privind politica de coeziune
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în perioada 2014 - 2020 pentru a obţine finaţări din partea UE regiunile vor trebui să
demonstreze ex-ante că au creat condiţii favorabile pentru eficacitatea investiţiilor
europene prin pregătirea unor strategii de specializare inteligentă (smart specialisation
strategies –S3) la nivel regional. ADR Vest, prin resursele disponibile din proiectul FRESH,
lucrează la elaborarea unei noi strategii regionale de invoare bazată pe principiul
specializării inteligente la nivel regional. În acest sens, în anul 2012 s-a continuat
colaborarea cu specialiştii finlandezi din regiunile Kainuun şi Päijät-Häme în vederea
transferării experienţei finlandeze de succes exprimată în buna practică Strategia de
Inovare Regională din Regiunea Päijät-Häme în componenta de eco-inovare a viitoarei
strategii regionale inteligente de inovare. De asemenea, s-a iniţiat şi implementat un
proiect comun de cercetare cu Banca Mondială care va produce rezultate care vor putea
fi utilizate în vederea elaborării strategiei de specializare inteligentă a Regiuniii Vest.
Susţinerea procesului de planificare regională în domeniul dezvoltării sustenabile prin
analiza metodologiei aferente conceptului inovativ de măsurare a dezvoltării sustenabile
Genuine Progress Indicator (GPI) utilizat în regiunile Kainuun şi Päijät-Häme din Finlanda.
În condiţiile în care acest concept este inclus printre bunele practici din proiectul FRESH,
ADR Vest a utilizat abordarea multi-dimensională a procesului de dezvoltare economică
şi metolodolgia specifică GPI pentru evaluarea situaţiei dezvoltării sustenabile la nivel
regional.
Finalizarea procesului de auditare a situaţiei regionale în domeniul eco-inovării şi
dezvoltării sustenabile prin cooperarea cu expertul irlandez Brian Callanan. Rezultatele
specifice pentru Regiunea Vest au fost incluse în studiul comprehensiv elaborat de către
expertul extern pentru toate regiunile participante în proiect.
Coordonarea de către ADR Vest, în calitate de lider pentru Componenta 2 – Activităţi de
comunicare şi diseminare, a activităţilor din această componentă realizate în decursul
anului 2012. Printre cele mai importante activităţi realizate cu contribuţia directă a ADR
Vest în cadrul componentei 2 se numără:
- evaluarea situaţiei pentru Componenta 2
- raportul semestrial de activitate pe această componentă
- pregătirea conferinţei finale de proiect
- selectarea şi pregătirea materialelor de promovare care au fost utilizate în cadrul
conferinţei finale
- elaborarea şi pregătirea tipăririi celei de a doua broşuri şi a studiului realizat
pentru prezentarea rezultatelor proiectului
- participarea la conferinţa finală a proiectului care a avut loc în perioada 25-26
februarie 2013 şi susţinerea unei prezentări care a inclus principalele rezultate ale
proiectului în Regiunea Vest
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Participarea la conferinţa WES2013 – WOOD ENERGY SOLUTIONS 2013 - Koli National
Park, care a avut loc în North Karelia, Finlanda în perioada 11.02.2013 - 15.2.2013 şi
prezentarea proiectelor inter-regionale ale ADR Vest.
Cele mai importante rezultate obţinute până acum în cadrul proiectului FRESH sunt:
o pagină de internet funcţională http://freshproject.eu;
2 broşuri de prezentare a proiectului;
un manual de prezentare a rezultatelor obţinute prin implementarea proiecutului
FRESH;
o colecţie de bune practici în domeniul sustenabilităţii, cu un focus special pe domeniul
construcţiilor sustenabile. Colecţia este disponibilă pe pagina de internet a proiectului;
două bune practici în domeniul sustenabilităţii - BREEAM şi Code for Sustainable Homes
analizate;
operaţionalizarea unui Grup Regional Consultativ în domeniul construcţiilor sustenabile;
o colecţie de prezentări despre politicile şi bunele practici privind sustenabilitatea în
domeniul construcţiilor, disponibilă pe pagina de internet a proiectului;
o metodologie privind procesul de transfer de bune practici;
un document prin care s-a realizat o auditare a situaţiei eco-inovării şi a dezvoltării
sustenabile în Regiunea Vest ;
un studiu asupra sustenabilităţii dezvoltării regionale care abordează această problemă
prin luarea în considerare a bunei practici Genuine Progress Indicator;
documente suport pentru pregătirea elaborării strategiei de specializare inteligentă la
nivel regional ca document strategic pentru accesarea Fondurilor Structurale în perioada
2014 – 2020.
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9.2. Proiectul NEWS - Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and
logistics system NEWS- Programul Cadru 7
Proiectul „Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics
system” (NEWS) a fost aprobat spre finanţare în luna februarie 2013 în cadrul Programului
Cadru 7 Transport de suprafaţă durabil, Apelul de proiecte SST.2012.2.2-1. Flote inovatoare
pentru lanţuri logistice eficiente - Proiecte de colaborare – proiecte de cercetare de scară mică
şi medie.
Consorţiul acestui proiect este compus din Universitatea Tehnologică din Austria (Austria) –
Coordonator de Proiect, Ziviltechniker DI Anzböck (Austria), Helogistics (Austria), Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest (România), Lindenau Maritime Engineering and Projecting
(Germania), Universitatea Duisburg-Essen (Germania), Universitatea Dortmund (Germania),
Universitatea Novi Sad (Serbia), Intermodal Concepts & Management (Elveţia),
Projektkompetenz.eu (Austria).
Proiectul NEWS va fi sprijinit de următoarele organizaţii, în calitate de Parteneri Asociaţi:
Portul din Viena
Portul de la Novi Sad
Portul Enns
Portul de la Moldova Noua
SENATOR INTERNATIONAL
DHL Global Forwarding GmbH
INE (Inland Navigation Europe).
În cadrul proiectului va fi creat şi un Consiliu Consultativ alcătuit din:
Dr. Erhard BUSEK, fost Vice-cancelar al Austriei si Președinte al Institutului pentru
Regiunea Dunarii (IDM)
Otto SCHWETZ, Președinte al PIANC Austria, Președinte pentru Coridorul VII (Strategia
Dunării)
Dr. István VALKÁR, Director General al Comisiei pentru Dunăre
Anton van MEGEN, Director Asociaţiei Europene a Proprietarilor de Barje şi Servicii
Nautice (“European United Barge Owners and Nautical Services”)
Dr. Andreas TOSTMANN, CEO Volkswagen (VW) Slovacia
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Dr. Werner KNOLL, Consultant Şef în cadrul Societăţii Germane pentru navigaţie fluvială
(“Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft“ - Berlin, Germania).
Obiectivul principal Proiectul NEWS are drept scop modernizarea flotei europene pentru căile
navigabile interioare şi a sistemelor logistice adiacente. Performanţa economică şi de mediu la
nivelul căilor navigabile interioare europene va fi astfel îmbunătăţită. Principalele rezultate ale
proiectului NEWS (modelul de carenă optimizată, sistemul de propulsie hibrid, conceptele
logistice) vor putea fi folosite pentru noi inovaţii în domeniu. Proiectul NEWS va contribui astfel
la atingerea obiectivelor Strategiei Dunării.
Bugetul proiectului NEWS este de 2,212,916.00 euro (din care 1,765,038.00 euro finanţare din
partea Fondului European de Dezvoltare Regională).
Perioada de implementare a acestui proiect este 1 martie 2013 – 31 august 2015.
Activităţile cele mai importante pe care le vizează proiectul NEWS sunt:
1. Dezvoltarea şi validarea unui model nou de navă container (cu dimensiuni standard petru
căi navigabile interioare de clasa V) incluzând următoarele inovaţii tehnice:
Reproiectarea carenei unei barje container standard pentru creşterea capacităţii de
transport (+100%) fără a modifica dimensiunile tehnice şi de infrastructură standard
Pescaj ajustabil pentru a permite traversarea pe sub poduri mici şi pentru adaptarea
la variaţiile nivelului apei determinând astfel creşterea numărului de zile de
navigabilitate (cu 88% - de la 170 de zile la 320 de zile)
Un sistem de propulsie hibrid (diesel/ gaz/ gaz natural lichefiat / energie electrică)
care va determina o creştere a eficienţei resurselor cu 33% şi reducerea
considerabilă a emisiilor de gaze de eșapament.
2. Crearea unui concept de sistem logistic integrat particularizat care se va baza pe
următoarele inovaţii logistice:
Sistem logistic şi de alimentare adaptat pentru cerinţele specifice ale pieţei din zona
bazinelor hidrografice vizate prin proiect
Extinderea reţelei europene de transport de
containere pe căi navigabile interioare – prin utilizarea
noului concept tehnic de navă în reproiectarea şi
construcţia de nave care navighează pe căi navigabile
interioare de clasa IV şi III
Elaborarea unor noi concepte pentru infrastructura portuară
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Analiza şi evaluarea sistemelor logistice intermodale din Regiunea Dunării şi
propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
Prin urmare, noul model de barjă – container va răspunde nevoilor operatorilor de transport pe
căi navigabile interioare - optimizare a costurilor, a timpului de transport (şi implicit al nivelului
de încredere), adaptabilitatea crescută la îngustările şenalului (datorate podurilor mici,
secţiunilor de mici adâncimi, etc.), reducerea amprentei de carbon – şi, astfel, va determina o
creştere a competitivităţii transportului pe căile navigabile interioare în raport cu transportul
rutier şi feroviar.

Cel mai important rezultat al proiectului, care le integrează toate celelalte, va consta într-un
plan financiar şi de afaceri conceput pentru integrarea pe piaţa a noului model de navă şi a
conceptelor logistice.
Grupurile ţintă vizate în cadrul proiectului NEWS sunt:
întreprinderi mici şi mijlocii de transport de marfă pe căi navigabile interioare
autorităţi publice centrale, regionale şi locale
actori din industria de logistică.
Cele mai importante rezultate obţinute în cadrul proiectului NEWS sunt:
Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de lansare a proiectului care a
avut loc la Viena (Austria) în perioada 11 – 12 martie 2013
Crearea şi lansarea paginii de internet a proiectului care poate fi vizitată la adresa
www.news+fp7.ei
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Elaborarea unei liste de distribuţie pentru buletinul informativ al proiectului cuprinzând
peste 200 de contacte ale unor organizaţii din domeniul transportului fluvial din
România (autorităţi publice şi companii).
Identificarea unor bune practici şi proiecte europene relevante în domeniul
transportului pe căi navigabile interioare
Realizarea
conceptului
tehnic
pentru
reproiectarea carenei unei barje container
standard pentru creşterea capacităţii de
transport (+100%) fără a modifica dimensiunile
tehnice şi de infrastructură standard
Analiza geografică a bazinului hidrografic
dunărean.
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9.3. Proiectul Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de competitivitate: formare,
promovare şi internaţionalizare
Proiectul „Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de competitivitate: formare, promovare
şi internaţionalizare” a fost elaborat în vederea atingerii obiectivelor Strategie de Dezvoltare a
Polului de Competitivitate a Asociaţiei „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor – Regiunea Vest, România” realizată cu sprijinul ADR Vest, membru fondator şi
coordonator al asociaţiei.
Proiectul face parte integrantă din pachetul integrat de proiecte al Asociaţiei „Cluster Regional
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest, România” care a fost depus spre
evaluare în data de 8 mai 2013 în cadrul apelului de proiecte „Dezvoltarea structurilor de sprijin
al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de Competitivitate” din cadrul Axei
Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” a POS CCE
Consorţiul proiectului „Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de competitivitate:
formare, promovare şi internaţionalizare”este compus din Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest – lider de proiect, Asociaţia Tehimpuls şi SC Lasting System SRL
Obiectivul strategic al proiectului al proiectului „Acţiuni de suport pentru consolidarea polului
de competitivitate: formare, promovare şi internaţionalizare”este de a consolida infrastructura
instituţională a polului de competitivitate TIC din Regiunea Vest prin operaţionalizarea unor
produse şi servicii de instruire, promovare, marketing şi internaţionalizare care vor capitaliza
rezultatele obţinute prin proiectele de investiţii şi de C-D-I, vor contribui la creştere
competitivităţii membrilor polului şi vor poziţiona strategic polul TIC la nivel internaţional
printr-un brand propriu
Bugetul proiectului este de 877.560 lei (echivalentul a 200.000 euro) reprezentând ajutor de
stat de minimis
Perioada de implementare: 24 de luni.
Activităţile proiectului sunt:
A1 Definirea designului instituţional şi a procedurilor de funcţionare a Şcolii de Afaceri
TIC
A1.1 Sesiuni de facilitare (2)
A1.2 Servicii de consultanţă
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A2 Dezvoltarea portofoliului de servicii şi al curriculei pentru serviciile de instruire
desfăşurate de Şcoala de Afaceri TIC
A3 Derularea primelor 2 programe de formare specializată în cadrul Şcolii de Afaceri TIC
B1 Dezvoltarea unui brand de succes pentru polul de competitivitate
B1.1 Elaborarea unei strategii de branding şi promovare a polului
B.1.2 Servicii de consultanţă pentru branding şi internaţionalizare
B1.3 Realizarea instrumentelor aferente procesului de branding şi
internaţionalizare
B2 Internaţionalizarea polului de competitivitate
B2.1 Participarae polului de competitivitate la două târguri internaţionale
B2.2 Stabilirea de relaţii de colaborare cu 3 organizaţii internaţionale din
domeniul TIC
9.4. Tărgul regional de Inovare - Innomatch
ADR Vest în parteneriat cu Asociaţia Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer
Tehnologic, Agenţia de Inovare Szeged, Institutul Fraunhofer IPA (Institutul pentru Producţie în
Inginerie şi Automatizări IPA din Stuttgart), Asociaţia Automotivest şi Asociaţia Cluster
Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest, România a organizat
prima ediţie a Târgului Regional de Inovare „InnoMatch” în perioada 3 – 4 aprilie 2013 la Expo
Arad Internaţional.
Târgul Regional de Inovare „Innomatch” a avut drept obiectiv promovarea produselor inovative
din Regiunea vest şi facilitarea schimbului de idei şi stabilirea de colaborări sau parteneriate
între mediul de afaceri, organizaţiile de cercetare şi instituţii de finanţare. Aceste colaborări
aduc plus valoare în dezvoltarea strategică a Regiunii Vest şi contribuie la specializarea
inteligentă a regiunii.
Târgului de Inovare InnoMatch a a fost vizitat de peste 650 de persoane care au beneficiat cele
97 de produse inovative care au fost prezentate în cadrul celor 47 de standuri expoziţionale,
precum şi de demonstraţiile de bune practici (imprimante 3D, tablete inteligente etc.) De
asemenea, peste 300 de persoane au participat la conferinţa InnoMatch structurată pe 6
paneluri tematice (tehnologia informaţiei şi a comunicaţilor, infrastructuri de inovare,
finanţarea inovării şi proprietate intelectuală, clustere, automotive şi eficienţă energetică ).
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9.5. Comitetul Interregional de Management al Reţelei ERNACT (Reţeaua
Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor)

Regiunilor

În perioada 12 – 13 martie ADR Vest a găzduit întâlnirea anuală a Comitetul Interregional de
Management al Reţelei ERNACT (Reţeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei
Comunicaţiilor).
Regiunea Vest este membră în cadrul ERNACT (reţea europeană înfiinţată în 1990 şi alcătuită
din autorităţi locale şi regionale din 7 regiuni europene din Cehia, Irlanda, România, Spania şi
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Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012. Obiectivul principal al Reţelei ERNACT constă în
promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi a societăţii informaţionale la nivelul regiunilor
partenere, cu precădere prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere, interregionale şi trans-naţionale care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare regională
bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
În cadrul întâlnirii Comitetului Interregional de Management membrii Reţelei ERNACT au
discutat despre planul de acţiune şi priorităţile strategice ale reţelei, Specializarea Inteligentă şi
Agenda Digitală. Cu ocazia Comitetului Interregional de Management, ADR Vest a organizat o
întâlnire cu membri ai Asociaţiei „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţilor –
Regiunea vest, România” în vederea stabilirii premiselor pentru viitoare colaborări.
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X. Promovarea şi dezvoltarea investiţiilor

Permanenta activitate de consultare a pieţei, atât din discuţiile cu investitorii noi şi cei localizaţi
deja, cât şi consultarea unor manageri de infrastructuri de afaceri (parcuri industriale, clădiri de
birouri/centre de afaceri şi parcuri logistice), contribuie la adaptarea activităţii Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest, la cerinţele investitorilor. Diversificarea portofoliului de servicii
pentru investitori a fost şi este de asemenea o activitate permanentă asigurată de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest.
10.1. Managementul promovării infrastructurilor de afaceri localizate în Regiunea Vest
Luând în considerare relaţia client – ofertă, pe care o considerăm transpusă în cadrul
departamentului ca fiind: promovare (către client) – teritoriu (realizarea unei oferte integrate),
vom acţiona în interiorul acestor coordonate urmărind realizarea de rezultate specifice
eficiente, care să apropie această relaţie şi să ofere satisfacţie investitorilor care abordează
Regiunea Vest prin ADR Vest.
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În consecinţă activităţile care sunt destinate acestei abordări, conform schemei de mai sus,
sunt:
1. Realizarea unei reţele de infrastructuri de afaceri si proprietăţi publice şi private, care să
acţioneze în beneficiul membrilor prin mai multe avantaje specifice;
2. Realizarea unui pachet de facilităţi regional, ca parte a ofertei regionale alături de:
3. Identificarea unui (unor) terenuri pentru investiţii mari, care să întâmpine dar să şi fie
oferite/comunicate firmelor/regiunilor ţintă;
4. Organizarea de misiuni pentru investitori, practic ca un serviciu de localizare a
acestora;
5. Promovarea Regiunii Vest către potenţiali investitori printr-o abordare activă, depăşind
faza pasivă, de interfaţă, desfăşurată în ultimii ani.
1. Realizarea unei reţele de infrastructuri de afaceri si proprietăţi publice şi private
Conceptul de reţea de locaţii pentru investitori are drept scop coagularea unei mase critice de
infrastructuri de afaceri şi locaţii individuale sub un brand comun. Acest lucru este necesar
pentru crearea unor pachete de facilităţi destinate investitorilor, alături de alte servicii specifice
care ţin de educaţie, formare continuă, recrutarea forţei de muncă, cercetare, servicii ale
clusterelor regionale, etc.
Abordare
Considerăm că abordarea conceptului de reţea trebuie să se facă ţinându-se seama de
potenţialul de resurse umane şi buget disponibil la nivelul DPDI. Totodată considerăm că
abordarea generală, a întregului teritoriu al regiunii nu mai este adecvată, datorită spaţializării
diferite a pieţei muncii bazată pe aptitudini şi abilităţi cu specific local şi nu în ultimul rând,
conturării sectoriale a zonelor cu specific industrial din regiune.
Mod de lucru
Propunem abordarea lansării unei reţele (neorganizată juridic) prin identificarea unor parteneri
iniţiali şi lansarea unui proiect pilot de asistenţă care să cuprindă:
Identificarea celor mai bune modele de servicii, clasificate pe criterii de valoare
adăugată, îmbunătăţirea lor şi standardizarea celor care pot fi aplicate la modul general;
Realizarea de training pentru managerii şi personalul infrastructurilor de afaceri
selectate pe teme ce ţin de nevoile de îmbunătăţire a activităţii acestora;
Asistarea acestor infrastructuri de afaceri în planificarea viitoare atât din punct de
vedere teritorial, al serviciilor furnizate, cât şi al promovării şi atragerii de noi clienţi.
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2. Realizarea unui pachet de facilităţi regional, ca parte a ofertei regionale
Oferta regională trebuie să cuprindă mai mult decât locaţii şi birouri şi anume educaţie, servicii
şi cercetare. Aceste pachete de facilităţi personalizate vor fi constituite din informaţii
referitoare la:
Oferta de locaţii pentru investitori;
Oferta de birouri;
Oferta de educaţie pe nivele de calificare;
Oferta de forţă de muncă specifică pe zone;
Oferta de servicii via clustere, firme de recrutare, firme de consultanţă (juridică,
financiară, etc.), firme de imobiliare (Cushman&Wakefield, CBRE, etc.);
Identificarea de firme ţintă pentru achiziţie sau joint venture;
Schimb de experienţă cu alţi investitori similari;
Întâlniri cu administraţia publică la nivel înalt, etc.
Combinarea acestor oferte/servicii este cheia realizării unor pachete de facilităţi „interesante
pentru investitori.
3. Oferta pentru investiţii mari, ca parte a ofertei regionale
Păstrând un mod de lucru focalizat în detrimentul unei abordări generale, va trebui analizată
structura teritorială a regiunii ţinându-se seama de conturarea anumitor zone cu sectoare
industriale specifice, zonele de influenţă ale marilor oraşe, potenţialul de deservire cu utilităţi si
nu în ultimul rând disponibilitatea colaborării anumitor localităţi pentru însumarea teritoriului
motivată de un interes comun.
4. Misiuni investitori
Structura organizării de misiuni pentru investitori este o activitate care se află într-o
permanentă evoluţie şi îmbunătăţire. Ea va rămâne așa cum se desfășoară în acest moment,
conform descrierii din procedurile interne ale DPRI.
5. Promovare
În încercarea de a trece de la o abordare pasivă la una activă în promovarea Regiunii Vest la
exterior, propunem urmarea aceluiaşi principiu al focalizării şi concentrării pe anumite regiuni
europene care ne interesează. Câteva dintre Motivele pentru care Regiunea Vest trebuie să fie
interesată de anumite regiuni europene ţin de:
Concentrarea unor industrii similare şi / sau compatibile cu cele din Regiunea Vest;
Prezenţa în aceste regiuni europene a unor firme ţintă, clasificate după nişte criterii bine
stabilite care ţin de relaţia de apartenenţă la un anume grup de firme care mai are
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investiţii în regiune, firme care sunt furnizori principali ai unor multinaţionale localizate
deja în Regiune, firme care au tendinţe de a muta anumite capacităţi din Asia înapoi în
Europa, etc.
Informaţia care trebuie transmisă către aceşti parteneri ţintă trebuie să conţină detalii clare şi
obiective despre sectoarele industriale (aşa numite fişe de sector). De asemenea îmbunătăţirea
brandului regional şi a paginii web www.regiuneavest.ro.
Referitor la participarea la târguri, expoziţii şi evenimente propunem următoarele:
Participarea în 2014 la târgul Exporeal de la Munchen la nivel regional (cu parteneri din
administraţie, universităţi, dezvoltatori imobiliari, etc.)
Participarea la evenimente de dimensiuni mai mici prin parteneri internaţionali pe care
îi cunoaştem deja.
10.2. Proiecte de investiţii
Firma de consultanţă Buck International a contactat ADR Vest în
vederea asistării unui proiect de investiţii în producţia de utilaje
şi sisteme pentru agricultură. Denumit proiectul Albast, acesta
se află acum în faza în care sunt comparate 11 regiuni din 5 ţări.
Reprezentanţii firmei de consultanţă au vizitat Regiunea Vest în perioada 11 - 14 Februarie
2013, pentru o primă evaluare a ofertei regiunii.
Informaţii investiţie:
Activitate: asamblarea de utilaje şi sisteme agricole
Personal angajat: 100 (2013)/200 (2017)
Locaţie: 5-8 Ha, 30.000 mp construiţi cu posibilitate de extensie la 50.000 mp
Valoarea investiţiei: 10 mil. Euro
Pentru această firmă ADR Vest a organizat 5 zile de întâlniri cu mai multe tipuri de instituţii şi
organizaţii: firme de recrutare, locaţii investitori, universităţi. Licee tehnice, inspectorate
şcolare, firme multinaţionale ca investitori similari, firme de avocatură, firme de consultanţă.
ADR Vest a fost contactată de U.S. Commercial Service Bucharest, Ambasada
SUA, pentru a stabili o întalnire cu domnul Daniel McGahn, Preşedintele şi
Directorul Executiv al AMSC, companie americană interesată să investească în
regiune. Având activitate în proiectarea şi livrarea de soluţii pentru folosirea
de turbine eoliene precum şi soluţii pentru reţele de colectare, stocare şi
integrare a energiei în reţea, firma americană a avut o serie de întâlniri preponderent cu
administraţia publică din judeţele Timiş şi Arad. A fost selectată zona Timişoara – Arad pentru
realizarea a 5 vizite ce au avut loc în ultima parte a anului 2012 şi începutul anului 2013.
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Compania Swoboda KG cu sediul în Wiggensbach (Allgäu) a preluat
toate activităţile companiei NEWTEC Innovation S.R.L având sediul în
Timişoara / România. SC NEWTEC Innovation S.R.L produce o gamă
largă de componente electromecanice cum ar fi conectori şi carcase
pentru componente electronice, având în primul rând clienţi din industria automotive.
Swoboda este un furnizor în industria automotive având o gamă largă de tehnologii şi mulţi ani
de experienţă în fabricarea de componente de metal-plastic şi piese compozite, în principal
pentru producţia de serii mari. Reprezentanţii companiei, au contactat ADR Vest în luna
Februarie 2013, în vederea solicitării unor informaţii legate de posibile locaţii/terenuri pentru
noua investiţie.
ADR Vest, a fost contactată de către reprezentanţii unei
companii din Bavaria, furnizor tradiţional de repere
injectate din mase plastice pentru industria automotive.
Acest furnizor doreşte să investească în Regiunea Vest şi
să producă repere de precizie pentru companiile de profil precum Continental, Autoliv, Hella,
Preh si alţii. Obiectivul principal este găsirea unui partener local, care are deja o firmă de profil
şi doreşte să crească printr-un joint venture. În luna februarie 2013 reprezentanţii companiei au
vizitat Regiunea Vest. Pe parcursul acestei întâlniri ADR Vest a facilitat o vizită la firme
Plastiqueforme, având capital francez.
10.3. Promovarea investiţiilor
Peste 650 de persoane au luat parte la prima ediţie a Târgului Regional de Inovare InnoMatch
ce a avut loc în 3 - 4 aprilie 2013 la Expo Arad Internaţional. Târgul, organizat de ADR Vest în
parteneriat cu Asociaţia Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţia
de Inovare Szeged, Institutul Fraunhofer IPA (Institutul pentru Producţie în Inginerie și
Automatizare IPA din Stuttgart) și cele două clustere ale Regiunii Vest - clusterul regional
Automotivest și clusterul regional Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, a avut 47 de
standuri unde au fost prezentate 97 de produse inovative și a cuprins și demonstraţii de bune
practici destinate vizitatorilor și participanţilor.
Cei care au vizitat târgul au putut vedea de la imprimante 3D și produse realizate cu imprimante
3D, la table inteligente, sisteme de irigare pe bază de energie solară, modele de sere care se
autosusţin, ouă lichide pasteurizate, propuneri de scădere a costurilor de încâlzire pentru
locuinţe pe baza utilizării energiei solare, precum și soluţii soft de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
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Târgul Regional de Inovare InnoMatch a premiat cele mai bune produse și soluţii inovative.
Astfel, premiul cel mare - premiul regional de inovare - a fost acordat Universităţii de Știinţe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara cu un preparat gemoterapic pentru
tratamentul diabetului non-insulino-dependent pe bază de Momordica charantia (plantă
tropicală). Premiul doi a revenit Universităţii Politehnica din Timișoara pentru un procedeu și o
instalaţie de ardere combinată - cu carbune - a deșeurilor de biomasă sau urbane iarpremiul
trei a fost acordat organizaţiei CavityEye din Ungaria pentru controlul calităţii produselor
realizate prin injecţia de mase plastice cu măsurarea presiunii în cavitate.
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Imagini de la Târgul Regional de Inovare
3 - 4 Aprilie 2013
Echipa DPDI din cadrul ADR Vest s-a ocupat de organizarea logistică a acestui târg, fiind cel mai
mare eveniment organizat vreodată de agenţie pe parcursul celor 15 ani de activitate.
10.4. Management
În prezent DPDI este compus din 3 angajaţi, Şeful de Departament, un Consultant promovare şi
servicii şi un Consultant piaţa muncii. Pe parcursul anului 2013, DPDI i se va alătura încă o
persoană. Totalul persoanelor care vor face parte din echipă este de 5, așa cum este aprobat
prin organigrama ADR Vest.
Distribuţie activităţi în raport cu resursele umane existente (culorile reprezintă fiecare
membru al echipei):
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XI. Activităţi de comunicare şi promovare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplineşte un rol important, la nivel
regional, în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor structurale. În acest context, comunicarea
externă, precum şi cea internă, reprezintă un factor esenţial pentru agenţie.
Strategia de comunicare a agenţiei implică o transparenţă totală din partea acesteia în relaţie
cu toţi cei interesaţi de activitatea acesteia şi cu programele şi proiectele gestionate de agenţie.
Această transparenţă a contribuit, de-a lungul timpului, la stabilirea unei relaţii de încredere cu
jurnaliştii din Regiunea Vest, precum şi cu alţi jurnalişti interesaţi de informaţii legate de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi activitatea acesteia.
Publicurile agenţiei sunt menţinute la curent, în mod constant, cu noutăţile din viaţa
organizaţiei şi sunt implicate în activităţile acesteia. De asemenea, în calitate sa de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional cât şi pentru Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
menţine o comunicare constantă cu publicurile sale asigurând transparenţa utilizării fondurilor
nerambursabile în Regiunea Vest.
În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaţii agenţiei şi cu
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu potenţialii beneficiari de
finanţare nerambursabilă, cu beneficiarii de finanţare, cu reţeaua comunicatorilor REGIO şi cu
mass-media.
11.1. Comunicarea internă
Pentru asigurarea unui flux informaţional intern, ADR Vest foloseşte mai multe instrumente şi
căi de comunicare. Astfel, pe lângă întâlnirile dintre angajaţi şi conducerea organizaţiei în
cadrul şedinţelor, se foloseşte comunicarea prin poşta electronică, precum şi stabilirea unor
surse comune de informare aflate pe serverul organizaţiei.
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Informarea internă este un instrument important folosit
cu o frecvenţă săptămânală, în vederea informării
angajaţilor ADR Vest în legătură cu activităţile
desfăşurate de agenţie în săptămâna respectivă.
Informarea prezintă cele mai importante aspecte ale
activităţii fiecărei direcţii şi fiecărui birou din cadrul ADR
Vest. Astfel, toţi angajaţii ADR Vest deţin informaţii de
ultimă oră privind activitatea agenţiei, stadiul diverselor
proiecte derulate de aceasta sau iniţiative ce urmează a fi
puse în aplicare. În acest mod, angajaţii devin purtătorii
mesajului ADR Vest către mediul exterior.

Un alt instrument de comunicare internă este
revista presei, material realizat cu frecvenţă
zilnică. Fiind transmisă în format electronic, pe email, revista presei a devenit o importantă sursă de
informare pentru toţi angajaţii agenţiei acest
material prezentând articolele apărute în massmedia cu privire la ADR Vest, cele mai importante
ştiri din Regiunea Vest şi ştiri despre fondurile
structurale, precum şi informaţii din politica şi
economia naţională şi internaţională de
importanţă pentru regiune. Astfel, revista presei
conţine, pe lângă informaţii despre ADR Vest şi
activităţile acesteia, şi informaţii referitoare la
domeniul în care activează agenţia şi la domenii
conexe.
Prin intermediul acestui instrument de comunicare, angajaţii sunt informaţi în mod constant cu
privire la apariţiile ADR Vest în paginile publicaţiilor şi în mediul online, precum şi cu privire la
percepţia publicului larg referitoare la organizaţie şi la activităţile pe care aceasta le
desfăşoară.
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Sesiunile de informare dedicate publicului intern sunt prilejuri foarte bune pentru prezentarea
rezultatelor obţinute în implementarea Regio – Programul Operaţional Regional, a Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice precum şi a proiecte internaţionale
implementate în parteneriat cu organizaţii din Uniunea Europeană. Utilitatea acestor sesiuni
vizează discutarea problemelor întâmpinate în activitatea zilnică, provocările estimate pentru
perioada următoare și găsirea de soluţii pentru acestea. De asemenea, aceste sesiuni sunt
importante prin prisma transferului de cunoștinţe între departamentele Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest astfel încât toţi angajaţii agenţiei – agenţi de multiplicare a
informaţiei referitoare la Regio şi la POSCCE – să cunoască în detaliu activitatea organizaţiei și
implementarea programelor cu finanţare nerambursabilă în Regiunea Vest pentru a putea
transmite către exterior informaţii corecte și complete.
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat mai multe astfel de sesiuni pe parcursul
anilor. Ca urmare a organizării acestora, comunicarea între angajaţii ADR Vest, precum și cea
dintre angajaţi și managementul agenţiei a fost înlesnită iar performanţele profesionale au
crescut în mod constant.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest
face parte din publicul intern al agenţiei. În
acest sens, Consiliul pentru Dezvoltare
Regională Vest este informat de către ADR
Vest în mod constant cu privire la stadiul
implementării
Regio
Programul
Operaţional Regional şi al Programului
Operaţional
Sectorial
Creşterea
Competitivitaţii Economice, precum şi cu
privire la alte activităţi desfăşurate de
agenţie în vederea contribuirii la
dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Vest.

11.2. Comunicarea externă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are trei publicuri care prezintă o importanţă majoră:
potenţialii beneficiari de finanţare nerambursabilă, beneficiarii de finanţare nerambursabilă şi
mass-media din Regiunea Vest precum şi din mediul on-line specializat în informaţii referitoare
la fonduri structurale.
În acest sens, prezentăm în cele ce urmează activităţile de comunicare şi promovare întreprinse
de ADR Vest în relaţie cu publicul extern al organizaţiei.
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Organizarea activităţii de helpdesk în cadrul ADR Vest
Activitatea de informare şi helpdesk pentru Regio - POR şi POSCCE, desfăşurată în cadrul ADR
Vest, are ca scop furnizarea de informaţii şi reprezintă răspunsul ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar la necesităţile de informare, îndrumare şi consiliere, atât ale
potenţialilor aplicanţi cât şi ale beneficiarilor de finanţare nerambursabilă din Regiunea Vest.
Birourile de informare ale ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva, Reşiţa) reprezintă principalele
puncte de informare din Regiunea Vest pe teme de finanţare nerambursabilă pentru Regio POR şi POSCCE – Axa prioritară 1, punând la dispoziţia publicului atât informaţii în diferite
forme (documente programatice, ghiduri, alte materiale informative), cât şi îndrumare şi
consiliere pentru aplicanţi şi beneficiari, asigurată de profesionişti.
În cadrul Direcţiei Suport Implementare se desfăşoară activităţi specifice de helpdesk pentru
Regio, respectiv POSCCE. Activităţi specifice de informare şi helpdesk se desfăşoară atât în
cadrul sediului ADR Vest din Timişoara cât şi în cadrul birourilor teritoriale ale ADR Vest de la
Deva, Arad şi Reşiţa.
Principalele activităţi de helpdesk derulate pe parcursul semestrului I al anului 2013 sunt:
a) Activităţi de Informare
oferirea de informaţii generale cu privire la Fondurile Structurale şi îndeosebi cu
privire la Regio - Programul Operaţional Regional şi POSCCE – Axa prioritară 1
(regulamente, cadru instituţional etc.);
oferirea de răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale şi, în
special, privind oportunităţile de finanţare în România şi în Regiunea Vest;
oferirea de informaţii despre oportunităţile de finanţare, formatul şi conţinutul
cererilor de finanţare, criterii de selecţie, 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;
oferirea de informaţii pentru pagina web a ADR Vest.
b) Îndrumare şi consiliere
îndrumare şi consiliere pentru potenţialii aplicanţi pentru pregătirea cererii de
finanţare conform specificaţiilor din ghidurile solicitanţilor (e.g. explicarea
cerinţelor din cererea de finanţare şi nu completarea cererii de finanţare).
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îndrumare pentru potenţialii aplicanţi către instituţiile abilitate în scopul obţinerii
avizelor şi/sau aprobărilor ce constituie documentaţie obligatorie în dosarele
cererilor de finanţare.
c) Monitorizarea activităţii de helpdesk
Toate infomaţiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul Solicitărilor. În
vederea monitorizării activităţii de helpdesk, se completează şi arhivează fişele de helpdesk.
De asemenea, au fost create şi sunt în permanenţă actualizate bazele de date cu privire la:
Potenţialii aplicanţi
Evenimente organizate
Materiale distribuite
Solicitările primite.
Comunicarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu beneficiarii de finanţare
nerambursabilă prin Regio
Reprezentanţii ADR Vest au o relaţie de strânsă colaborare cu beneficiarii de finanţare
nerambursabilă prin Regio - Programul Operaţional Regional din Regiunea Vest. Astfel, aceştia
sunt informaţi în mod constant cu privire la modificările care îi privesc şi sunt instruiţi cu privire
la regulile de identitate vizuală şi la modul în care se recomandă implementarea proiectelor
finanţate astfel încât rezultatele obţinute să fie unele foarte bune. În acest sens, pentru a veni
în sprijinul beneficiarilor de finanţare europeană, pe durata primului semestru al anului anului
2013, ADR Vest a organizat două seminarii de instruire care le-au fost destinate.
Seminariile organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din cadrul domeniilor de
intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de
centură” 3.1 “Reabilitarea/modernizarea/echiparea/ infrastructurii serviciilor de sănătate”, 3.2
“Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, 3.3
“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”, 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” şi 5.2
“Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.
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Aceste s-au desfăşurat la sediul ADR Vest din Timişoara după cum urmează:
12 februarie 2013 pentru DMI 1.1, 2.1, 3.1, 3.4 – 24 participanţi
29 aprilie 2013 pentru DMI 3.2, 4.3, 5.1, 5.2 – 9 participanţi.

Aceste seminarii au avut rolul de a informa beneficiarii Regio - POR şi de a le explica obligaţiile
contractuale, procedura de achiziţie, măsurile de informare şi publicitate asumate în contract,
metodologiile de avizare şi termenele limită corespunzătoare.
Comunicarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu mass-media
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a avut numeroase apariţii în paginile publicaţiilor
locale, regionale şi naţionale. De asemenea, apariţiile agenţiei nu s-au rezumat doar la mediile
de comunicare tradiţionale, ci şi-au făcut simţită prezenţa şi în mediul electronic, pe diferite
pagini de internet, pagini ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor structurale.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest se află într-un proces continuu de actualizare a bazei
de date cu jurnaliştii, pentru a asigura, astfel, informarea tuturor celor interesaţi de
gestionarea fondurilor structurale în Regiunea Vest.
Pentru a comunica cu jurnaliştii în permanenţă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
foloseşte instrumente precum: evenimente şi conferinţe de presă, comunicate de presă, ştiri
publicate pe pagina web a agenţiei, precum şi materiale de informare şi publicitate realizate de
agenţie şi distribuite tuturor publicurilor interesate.
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Cele mai importante evenimente, din primul semestru al anului 2013, la care Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest a invitat jurnaliştii din Regiunea Vest au fost:
3-4 aprilie 2013 – Organizarea Târgului Regional de Inovare InnoMatch în Regiunea Vest
Peste 650 de persoane au luat parte la prima ediţie a Târgului Regional de Inovare InnoMatch
ce a avut loc în perioada 3 - 4 aprilie 2013 la Expo Arad Internaţional. Târgul, organizat de ADR
Vest în parteneriat cu Asociaţia Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic,
Agenţia de Inovare Szeged, Institutul Fraunhofer IPA (Institutul pentru Producţie în Inginerie și
Automatizare IPA din Stuttgart) și cele două clustere ale Regiunii Vest - clusterul regional
Automotivest și clusterul regional Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, a avut 47 de
standuri unde au fost prezentate 97 de produse inovative și a cuprins și demonstraţii de bune
practici destinate vizitatorilor și participanţilor.

Cei care au vizitat târgul au putut vedea de la imprimante 3D și produse realizate cu imprimante
3D, la table inteligente, sisteme de irigare pe bază de energie solară, modele de sere care se
autosusţin, ouă lichide pasteurizate, propuneri de scădere a costurilor de încâlzire pentru
locuinţe pe baza utilizării energiei solare, precum și soluţii soft de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
La conferinţa organizată în cadrul târgului au participat peste 300 de persoane – atât la
sesiunea plenară, cât și în cadrul panelurilor tematice. Atât temele abordate (dezvoltarea
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regională, specializarea inteligentă, tehnologia informaţiei și comunicaţiilor, domeniul
automotive, finanţarea inovării și proprietatea intelectuală, clusterele - asocierile de organizaţii,
energiile regenerabile și eficienţa energetică), cât și vorbitorii din cadrul conferinţei au avut un
impact important asupra participanţilor. Dintre vorbitori îi amintim pe domnul Sorin MAXIM –
Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Mikel LANDABASO –
Șeful Unităţii – Coordonare tematică și inovare din cadrul Directoratului Regio, Comisia
Europeană, domnul Gheorghe FALCĂ – Primarul Municipiului Arad, domnul Péter MARóTI –
Directorul Agenţiei pentru Inovare a Marii Câmpii de Sud-Est a Ungariei, domnul Dr. Günter
HÖRCHER – Responsabil pentru Strategii și Relaţii Europene, Fraunhofer IPA, domnul Adrian
ŢOLEA – Vice-Președinte al Consiliului Judeţean Arad, domnul Ioan RUS – Vice-Preşedinte al
Consiliului Judeţean Hunedoara și domnul Marian VASILE – Vice-Preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş.
56 de articole au apărut în presa regională ca urmare a promovării evenimentului de către
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.
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21 iunie 2013 – Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitare
infrastructură municipală - Strada Decebal Brad, jud. Hunedoara”
Conferinţa de presă a fost organizată la Sala Căsătoriilor a Primăriei municipiului Brad. La
eveniment au luat parte: domnul Florin CAZACU – Primar al Municipiului Brad, domnul Aurel
Vasile CIRCO – Viceprimar al Municipiului Brad, domnul Laurenţiu NISTOR – Deputat în Colegiul
Brad-Valea Mureşului, domnul Sorin VASILESCU – Prefectul judeţului Hunedoara şi domnul
Sorin MAXIM – Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional.

În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul „Reabilitare infrastructură municipală Strada Decebal Brad, jud. Hunedoara”, precum şi planurile de dezvoltare cu fonduri structurale
ale oraşului.
Ca urmare a promovării evenimentului, în mass-media regională au fost publicate 6 articole.
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Comunicarea ADR Vest cu mass-media este una constantă şi transparentă. Astfel, în primul
semestru al anului 2013, ADR Vest a transmis către mass-media:
10 comunicate de presă
9 ştiri
referitoare la implementarea Regio în Regiunea Vest, precum şi la alte activităţi şi evenimente
organizate de agenţie.
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Situaţia comunicatelor de presă din semestrul I al anului 2013
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Ca urmare a demersurilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest de promovare a Regio –
Programul Operaţional Regional, în mass-media şi pe paginile de internet dedicate ştirilor sau
accesării fondurilor nerambursabile au apărut 168 de articole de presă.
Monitorizarea presei este realizată cu frecvenţă zilnică prin revista presei şi, de asemenea,
prin rapoartele de presă rezultate ca urmare a apariţiilor mass-media în presă.
Astfel, în această perioadă au fost realizate:
122 numere ale revistei presei
8 rapoarte de presă.
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Situaţia rapoartelor de presă din primul semestru al anului 2013
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Situaţia articolelor de presă apărute în semestrul I al anului 2013 despre ADR Vest
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Iunie

În prima parte a anului 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a participat, în calitate
de invitat şi vorbitor, la două evenimente organizate de Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional (AM POR) şi dedicate implementării programului atât la nivel
regional, cât şi la nivel naţional.

16 mai 2013 – ADR Vest a participat la turul cu jurnaliştii la proiecte din Regiunea Vest
organizat de către AM POR
Evenimentul a început prin prezentarea stadiului implementării Regio-POR şi a perspectivelor
pentru următoarea perioadă de programare în cadrul unei conferinţe de presă la care au luat
parte jurnalişti din Regiunea Vest. Domnul Cătălin SURDEANU – director general al Autorităţii
de Management pentru Programul Operaţional Regional – şi domnul Sorin MAXIM – director
general al ADR Vest – au luat cuvântul în cadrul conferinţei.

Întâlnirea cu jurnaliştii din Regiunea
Vest a fost urmată de o vizită la
proiecte finanţate în Regiunea Vest
prin Regio-POR. Proiectele vizitate au
fost:
- Modernizare str. Cloşca şi
extinere la 4 benzi pe sectorul Blv.
Cetăţii –str. Ovidiu Balea
- Infrastructura regională de
afaceri şi inovare în sectorul IT&C.
Alăturat este prezentat unul dintre
articolele ce au apărut ca urmare a
organizării evenimentului de către AM
POR în Regiunea Vest.
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26 - 28 iunie 2013 - O delegaţie a Regiunii Vest a participat la Forumul Comunicatorilor
Regio
Forumul Comunicatorilor Regio a avut loc la Mamaia iar delegaţia Regiunii Vest a fost
alcătuită din reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, precum şi
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Primăriei Municipiului Petroşani,
Primăriei Municipiului Arad, Primăriei Oraşului Pecica şi ai Asociaţiei Samaritenii Orăștieni.
Forumul a fost organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional și a reunit un
număr de peste 100 de comunicatori Regio din întreaga ţară.
Lucrările Forumului Comunicatorilor Regio au fost deschise de către reprezentanţii Autorităţii
de Management pentru Programul Operaţional Regional care au prezentat stadiul
implementării Regio – Programul Operaţional Regional la nivel naţional, au vorbit despre
următoarea perioadă de programare precum şi despre măsurile de promovare pentru program
şi evaluarea acestora.

„Cel mai util instrument de comunicare în Regiunea Vest” a fost provocarea la care au trebuit
să răspundă toţi vorbitorii din cadrul evenimentului. Regiunea Vest a fost reprezentată prin
ADR Vest şi prin Primăria Municipiului Arad.
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Pe lângă prezentările celor 8 Regiuni de Dezvoltare, în cadrul Forumului Comunicatorilor REGIO
a fost organizată o expoziţie de fotografie cu imagini de la proiectele finanţate prin Regio și
finalizate, precum și ateliere de lucru având ca teme de discuţie filmul interactiv, construcţia
logo-ului şi a sloganului şi strategia şi planul de comunicare pentru proiectele Regio - POR.
Reţeaua comunicatorilor Regio este unul dintre instrumentele de comunicare ale ADR Vest şi
unul dintre canalele importante de comunicare cu privire la Regio - Programului Operaţional
Regional în Regiunea Vest. Membrii acestei reţele sunt multiplicatori de informaţie despre
Regio – Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest, având astfel un rol important în
promovarea programului în regiune.
Obiectivul strategic al reţelei este acela de a crea un cadru unitar care să asigure o informarea
promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre
oportunităţile programului si despre modul în care proiectele finanţate prin Regio - POR pot
îmbunătăţi aspectele economice şi sociale ale comunităţilor regionale şi locale.
Din nivelul regional pot face parte: personalul specializat din cadrul departamentelor pentru
integrare europeană din instituţiile publice locale (Instituţiile Prefectului, Consilii Judeţene),
Centrele EUROPE DIRECT, alte organisme intermediare cu reprezentare regională, universităţi
publice, institute de formare profesională continuă, institute specializate în sprijinirea mediului
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de afaceri (ex. Camere de Comerţ şi Industrie, firme de consultanţă, parcuri industriale,
incubatoare de afaceri), societăţi comerciale, primării de municipii şi oraşe, ONG - uri cu scop
de dezvoltare comunitară, primării de comune, biblioteci judeţene, inspectorate şcolare,
ş.a.m.d..
În acest context, ADR Vest actualizează baza de date cu reprezentanţi ai organizaţiilor locale şi
regionale în mod constant. Membrii reţelei sunt informaţi permanent cu privire la noutăţile
apărute în implementarea programelor cu finanţare europeană nerambursabilă gestionate de
ADR Vest în Regiunea Vest.
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Pagina de internet a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăţi despre ultimele
evenimente organizate de agenţie, precum şi cu materiale de prezentare, documente cu
caracter strategic, noi programe de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu
noile reglementări în privinţa fondurilor structurale şi a documentelor ce stau la baza acestora.
Astfel, pagina web a ADR Vest găyduieşte, începând cu anul 2013, o nouă secţiune dedicată
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – axa prioritară 1 şi
implementarea acestuia în Regiunea Vest.
Performanţele paginii de internet a ADR Vest pentru anul semestrul I al anului 2013 arată în
felul următor:
148.045 de vizite au fost făcute site-ului în această perioadă;
Ziua din săptămână în care pagina de web a agenţiei a fost cel mai des vizitată a fost
ziua de miercuri.

Vizitarea pagini web a ADR Vest pe parcursul semestrlui I al anului 2013
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Iunie

Situaţia accesărilor săptămânale al paginii web a ADR Vest în data de 30 iunie 2013
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Situaţia accesărilor paginii web a ADR Vest pe parcursul unei zile pe perioada semestrului I al
anului 2013 (Iunie)
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XII. Managementul resurselor umane

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
consideră potenţialul uman ca fiind resursa cea
mai valoroasă a sa. Astfel, este prioritară
dezvoltarea unei politici de gestionare a resurselor
umane, strategia de resurse umane fiind integrată
în strategia mai amplă de dezvoltare a organizaţiei.
Ţintele principale vizate de politica de gestionare a
resurselor umane sunt menţinerea stabilităţii şi
dezvoltarea profesională a angajaţilor, sporirea
cantităţii şi menţinerea calităţii activităţilor desfăşurate. Acestor ţinte le corespunde în plan
funcţional dezvoltarea continuă a potenţialului uman, care conduce la dezvoltarea
organizaţiei în ansamblu.
12.1. Activitatea de planificare a personalului
Activitatea de planificare a
personalului
este
un
proces complex care are ca
aspecte
principale
planificarea
dezvoltării
profesionale a angajaţilor,
adică asigurarea faptului că
există oamenii cu calificări
potrivite, la locul potrivit,
la timpul potrivit şi
planificarea succesiunilor,
şi
anume
existenţa
oamenilor potriviţi pregătiţi pentru funcţiile potrivite, când este nevoie.
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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 2013 au fost parcurse, următoarele etape:
Analiza situaţiei curente
Evaluarea nevoilor viitoare
Analiza lipsurilor
Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de
planificare.
Pentru că rolul şi responsabilităţile Agenţiei s-au schimbat odată cu politicile şi
angajamentele asumate de ADR Vest în urma semnării Acordului-cadru de delegare a
atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice 2007 – 2013 cu Ministerul Economiei şi pentru că începând cu
anul 2013 ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – axa priritară 1 a început desfăşurarea
activităţilor în vederea implementării POSCCE, analiza nevoilor de personal pentru anul 2013
s-a realizat în funcţie de estimarea volumului activităţilor şi aprecierea competenţelor
necesare pentru implementarea cu succes a Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice şi a Regio - Programului Operaţional Regional în anul 2013,
precum şi în vederea desfăşurării celorlalte activităţi ale agenţiei.
În vederea asigurării necesarului de competenţe pentru atingerea obiectivelor strategice ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în anul 2013, precum şi în vederea
îndeplinirii cu succes a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management (Ministerul
Economiei) pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, ADR Vest are în vedere două modalităţi de acţiune:
A. Transferul de competenţe în cadrul ADR Vest astfel încât să se asigure o încărcare
optimă cu sarcini a angajaţilor agenţiei. Transferul de competenţe se va realiza pe măsură ce
configuraţia activităţii ADR Vest va solicita acest lucru;
B. Recrutarea şi selecţia unor noi angajaţi pentru a acoperi competenţele necesare.
Planul de personal al ADR Vest pentru anul 2013 a fost aprobat în şedinţa Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest din data de 30 aprilie 2013, prin Hotărârea nr. 5/2013.
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12.2. Fişe de post
Fişele de post reprezintă un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. Fişele
de post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin identificarea rolului şi
responsabilităţilor aferente unui post, fişele de post stabilesc cu claritate aşteptările în
relaţia dintre manageri şi personalul din subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei postului
este responsabilitatea acelor persoane care supervizează personalul, a biroului de resurse
umane şi a posesorilor fişelor de post respective.
În primul semestru al anului 2013 au fost realizate fişele de post pentru personalul angajat şi
transferat intern în această perioadă. De asemenea, au fost actualizate fişele de post ca
urmare a modificării procedurilor interne ale agenţiei şi ca urmare a stabilirii procentului de
implicare în implementarea POSCCE şi a modificării procentului de implicare în
implementarea Regio - POR.
12.3. Recrutare şi selecţie
În primul semestru al anului 2013 ADR Vest au fost organizate concursuri pentru ocuparea
următoarelor posturi:
19 aprilie – Ofiţer de Contract Verificare şi Registrator
29 aprilie – Ofiţer Contractare Proiecte
30 mai – Ofiţer de Contract Verificare POSCCE şi Conservator Arhivă
6 iunie – Consultant Proiecte Regionale, Ofiţer Contractare Proiecte POSCCE
şi Inspector Monitorizare POSCCE.
În urma organizării acestor concursuri ADR Vest a angajat opt persoane.
12.4. Integrare organizaţională
În această perioadă a început procesul de integrare
organizaţională pentru noii angajaţi.
În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de
integrare organizaţională şi s-au stabilit obiectivele
individuale pentru această perioadă.
Procesul de integrare organizaţională se va finaliza cu
evaluarea modului în care noii angajaţi au realizat obiectivele
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stabilite la angajare prin completarea, de către supervizorul direct a formularului intitulat
Raportul de evaluare finală a perioadei de integrare organizaţională a noului angajat şi
acordarea unui calificativ. La rândul lor, noii angajaţi vor realiza propria evaluare a perioadei
de integrare organizaţională prin completarea formularului Fişa noului angajat.
12.5. Instruire şi dezvoltare
În primul semestru al anului 2013 s-a lucrat la elaborarea următoarelor documente de
instruire:
Planul regional de acţiune pentru instruire pentru perioada 2013 – 2014. Acesta
reprezintă documentul de implementare a Programului de Instruire 2007 – 2013
pentru Regio - Programul Operaţional Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de
instruire comune ale următoarelor grupuri ţintă: Autoritatea de Management
pentru POR şi cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme
Intermediare şi beneficiari potenţiali sau actuali ai Regio - POR. În vederea elaborării
Planului de acţiune pentru instruire pentru perioada 2013 - 2014 Direcţia 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 2013 – 2014 care a fost aprobat de Directorul General al ADR Vest şi a fost
transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR.
Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2013 este elaborat
de către biroul de resurse umane, iniţial sub formă de proiect pentru discuţii, corecţii
şi pentru aprobarea de către echipa managerială a ADR Vest.
Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaţiilor referitoare la
măsurile de instruire necesare, informaţii referitoare la:
Nevoile de instruire individuale identificate prin elaborarea Planurilor de
dezvoltare personală;
Nevoile la nivelul echipei, identificate pentru fiecare direcţie şi pentru echipa
managerială;
Nevoile rezultate din planul anual de personal incluzându-le pe cele
identificate la nivel organizaţional.
Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinţe a echipei manageriale
pe baza obiectivelor curente şi direcţiei viitoare a ADR Vest. Nevoile astfel
prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităţilor de instruire propuse în
cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2013. Planul de
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instruire şi dezvoltare al ADR Vest pentru anul 2013, astfel elaborat, a fost aprobat
de directorul general al agenţiei.
În perioada ianuarie – iunie 2013 în vederea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor
identificate în cadrul procesului de analiză a nevoilor de instruire şi dezvoltare, angajaţii
ADR Vest au participat la următoarele cursuri organizate de agenţie:
În data de 19 martie 2013 sub organizarea Consiliului Judeţean Timiş s-a desfăşurat un
semniar de achiziţii publice. La această instruire a participat, din partea ADR Vest, Carmen
Ciobanu – Consultant achiziţii publice.
Tematica semniarului:
Noutăţi legislative în domeniul achiziţiilor publice
Procesul de calificare şi selecţie a ofertanţilor
Evaluarea şi departajarea ofertelor în procedurile de achiziţie publică
Soluţionarea contestaţiilor în materie de achiziţii publice
Evitarea riscurilor şi gestionarea litigiilor în derularea contractelor de achiziţie publică
Corecţiile financiare în procedurile de atribuire a contractelor finanţate din fonduri
europene – studii de caz
Măsurarea performanţei în achiziţii publice.
În perioada 12 – 14 aprilie 2013 SC TAK Education Group SRL a organizat sesiunea de
instruire cu tema Asistent relaţii publice şi comunicare. La acest curs au participat din
partea ADR Vest Ioana Falcă şi Ciprian Stan, specialişti în relaţii publice.
Tematica cursului:
Comunicarea interactivă şi interpersonală – instrument de gestionare a activităţii
organizaţiei
Eficientizarea comunicării organizaţionale prin canale de distribuţie adecvate
Relaţiile publice în promovarea imaginii instituţiei.
ADR Vest a organizat în perioada 17 – 18 iunie 2013 workshop-ul cu tema Dezvoltarea
abilităţilor manageriale, curs destinat angajaţilor cu funcţii de conducere. Obiectivul
workshop-ului a constat în discutarea strategiei manageriale în contextul pregătirii pentru
perioada de planificare 2014 – 2020 şi a discuţiilor referitoare la regionalizare.
12.6. Evaluarea performanţelor profesionale individuale
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest se realizează la
începutul fiecărui an şi vizează activitatea desfăşurată în anul anterior. Procedura de
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evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui angajat al ADR Vest, în
raport cu realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului şi prin
raportarea competenţelor/criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a sarcinilor şi
responsabilităţilor prevăzute în fişa postului.
În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2012
aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2013 în
conformitate cu procedurile interne de resurse umane
ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanţelor
profesionale individuale ale angajaţilor agenţiei pentru
anul 2012 au fost completate Formularele de evaluare
corespunzătoare.
În funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi de abilităţile care trebuiesc
dezvoltate de angajaţi în viitor, au fost întocmite Planurile de dezvoltare personală a
angajaţilor care au stat la baza elaborării Planului anual de instruire şi dezvoltare al ADR
Vest.
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XIII. Misiuni de Audit

13.1. Misiuni de audit intern
Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte perfecţionarea
capacităţii agenţiei de implementare a politicii de dezvoltare regională şi atingerea
obiectivelor corespunzătoare acestei politici.
A. Misiunea de audit privind Evaluarea activităţii de management tehnic şi financiar
pentru proiectele implementate de către ADR Vest în calitate de beneficiar din Axa
Prioritară 6 Asistenţă tehnică a POR 2007-2013
În perioada ianuarie – iunie 2013 s-au desfăşurat etapele misiunii de audit privind Evaluarea
activităţii de management tehnic şi financiar pentru proiectele implementate de către
ADR Vest în calitate de beneficiar din Axa Prioritară 6 Asistenţă tehnică a POR 2007-2013.
Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţii cu regulamentele,
procedurile şi contractele a activităţilor de implementare, precum şi evaluarea sistemului de
control intern şi a managementului riscului.
Obiectivele specifice ale misiunii au privit:
Evaluarea modificării contractului de finanţare;
Evaluarea modului de întocmire şi de transmitere a cererilor de rambursare şi a
rapoartelor de progres;
Evaluarea modului în care a fost efectuată achiziţia bunurilor şi serviciilor în cadrul
contractului finanţat din DMI 6.1 asistenţă tehnică;
Evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale prin analiza indicatorilor
asumaţi prin cererea de finanţare.
Misiunea s-a finalizat cu întocmirea raportului de audit, care cuprinde recomandări care au
fost implementate de către structura auditată.
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B. Misiunea de audit privind evaluarea activităţilor de implementare a proiectelor
internaţionale, de coordonare a activităţilor asociaţiilor regionale şi de planificare
regională desfăşurate de DPRI
Misiunea de audit Evaluarea activităţilor de implementare a proiectelor internaţionale, de
coordonare a activităţilor asociaţiilor regionale şi de planificare regională desfăşurate de
DPRI, având ca obiective generale evaluarea conformităţii cu legislaţia, regulamentele,
manualele, procedurile şi contractele a activităţilor de implementare a proiectelor
internaţionale, de coordonare a activităţilor asociaţiilor regionale, de atragere a investiţiilor
şi de planificare regională, desfăşurate de DPRI precum şi evaluarea sistemului de control
intern bazat pe managementul riscului aferent activităţilor de promovarea a regiunii prin
proiecte, organizaţii regionale, prin atragerea de investiţii şi planificare regională, a fost
demarată în luna februarie a anului 2013.
Obiectivele specifice ale misiunii privesc:
Evaluarea implementării proiectelor cu impact în dezvoltarea regiunii şi a relaţiilor
internaţionale
Constituirea asociaţiilor şi organizaţiilor regionale, coordonarea şi funcţionarea lor
Realizarea acţiunilor şi documentelor de analiză specifice, pentru planificare la nivel
regional
Evaluarea sistemului de control intern bazat pe managementul riscului aferent
activităţilor de promovare a regiunii, prin proiecte, relaţii de colaborare şi organizaţii
regionale.
Misiunea de audit se află în etapa de intervenţie la faţa locului.
C. Misiunea de audit privind evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru
implementarea proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi Axei 1, DMI 1.1 „Planuri integrate de
dezvoltare”
Misiunea de audit Evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru implementarea
proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate” şi Axei 1, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare” a
demarat în luna iunie a anului 2012.
Obiectivul general al misiunii este evaluarea conformităţi cu regulamentele, manualele,
procedurile şi contractele a activităţilor precum şi evaluarea sistemului de control intern şi
management a riscurilor iar obiectivele specifice ale misiunii vizează:
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Evaluarea respectării cadrului procedural de evaluare, selecţie şi contractare a
cererilor de finanţare depuse pentru DMI 1.1 al POR 2007-2013;
Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea cheltuielilor
din cererile de prefinanţare/rambursare depuse de beneficiarii de finanţare din DMI
3.1 al POR 2007-2013;
Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea conflictului de interese
şi a achiziţiilor publice aferente proiectelor beneficiarilor de finanţare din DMI 3.1 al
POR 2007-2013.
Misiunea de audit se află în etapa de intervenţie la faţa locului.
***
De asemenea, auditorii interni au acordat suport auditorilor externi din cadrul Autorităţii de
Audit - Oficiul Regional de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest şi colegilor implicaţi în
misiunile respective.
Auditorii au formulat, la solicitarea conducerii agenţiei, puncte de vedere cu privire la
diverse aspecte legislative, normative sau procedurale şi au participat la întâlniri cu
personalul agenţiei.
S-a sprijinit procesul de pregătire a agenţiei pentru preluarea atribuţiilor de implementare a
operaţiunilor Axei 1 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice, contribuindu-se la definitivarea acordului cadru, regulamentelor interne şi
procedurilor operaţionale.
13.2. Misiuni ale Autorităţii de Audit
Autoritatea de Audit efectuează misiuni de audit extern în vederea verificării funcţionării
eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului POR şi efectuează controale ale
operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvat, pentru a se verifica cheltuielile declarate.
În perioada februarie – mai 2013, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a
României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat la sediul ADR Vest o misiune pentru
obţinerea unei asigurări rezonabile că declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei
Europene în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 sunt corecte, iar tranzacţiile care
stau la baza acestora sunt corecte, legale şi regulamentare.
Misiunea s-a finalizat, au fost formulate 7 recomandări care urmează să fie implementate de
AM POR şi Autoritatea de Certificare şi Plată.
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XIV. Asociaţiile TehImpuls, AutomotiVEST şi Clusterul
Regional TIC

14.1. Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic - TEHIMPULS
Asociaţia TehImpuls este un organism neguvernamental nonprofit, care desfăşoară
activităţi în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice, având drept obiectiv stimularea
economiei regionale şi creşterea capacităţii competitive a companiilor regionale.
TehImpuls furnizează servicii de asistenţă 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 finanţare.
Rezultatele activităţii Asociaţiei TehImpuls în anul semestrul I al anului 2013 sunt
prezentate mai jos.
A. PROIECTE FINANŢATE
1. 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 finanţare în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.
Proiectul are o valoare totală de 85.933 euro şi se derulează pe o perioadă de 15 luni,
începând cu luna aprilie 2012, în parteneriat cu Agenţia pentru Inovare Szeged.
Obiectivul general al proiectului este acela de a favoriza creşterea cooperării şi a
competitivităţii bazate pe inovare a firmelor din regiunea transfrontalieră prin derularea
de activităţi integrate:
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Identificarea şi promovarea de produse/servicii/soluţii inovatoare în vederea
creşterii competitivităţii şi vizibilităţii 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 îmbunătăţirea performanţei firmelor din regiunea
transfrontalieră.
Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului în perioada ianuarie – iunie 2013 au fost:
Activităţi de management
Organizarea de întâlniri ale echipei de proiect:
În datele de 21 ianuarie şi 5 februarie au avut loc loc întâlniri bilaterale cu firme
din regiune. Principalele subiecte prezentare au fost Târgul Regional de Inovare –
InnoMatch şi avantajele participarii în calitate de expozant în cadrul târgului şi
Competiţia Produselor Inovative – InnoImpuls. De asemenea, au fost propuse
posibile idei de produse, servicii şi tehnologii inovative pentru a fi prezentate în
cadrul târgului.
În data de 3 aprilie 2013 a avut loc cea de-a 5-a întâlnire de proiect, organizată
la Arad, în prima zi a Târgului Regional de Inovare – InnoMatch. S-au discutat
detalii pentru orgnizarea ultimelor activităţi din cadrul proiectului şi câştigătorii
Competiţiei Produselor Inovative – InnoImpuls.
Cea de-a 6-a întâlnire de proiect a avut loc în data de 22 mai 2013, la Szeged,
organizată de către partenerul maghiar, DARINNO. Puntele atinse în cadrul
întâlnirii au inclus activităţile de organizare a Conferinţei Finale şi activităţi
financiare.
În data de 1 mai 2013 a fost organizată cea de-a doua întâlnire a Consiliului
Strategic şi a Echipei de Evaluare. La întâlnire au luat parte partenerii români şi
maghiari şi membrii consiliului şi Echipei de Evaluare. Au fost discutate
procedurile de înscriere şi evaluare a soluţiilor inovative pentru Competiţia
Produselor Inovative.
Cea de-a treia întâlnire a Consiliului Strategic şi a Echipei de Evaluare a avut loc
în data de 15 martie 2013, organizată la sediul ADR Vest. Subiectul dezbatut a
constat în stabilirea câştigătorilor Competiţiei. Consiliul Strategic şi Echipa de
Evaluare a fost compusă din experţi români şi maghiari cu o vastă expertiză în
domeniul inovării.
O altă activitate din cadrul proiectului a fost organizarea unei sesiuni de training
în domeniul Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Evenimentul a fost
organizat în data de 22 mai 2013, la Szeged. Au luat parte câştigătorii din cadrul
Competiţiei Produselor Inovative, membrii Asociaţiei Tehimpuls şi partenerii
maghiari. În cadrul evenimentului au fost prezentate chestiuni teoretice, dar şi
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exerciţii practice şi dezbateri. De asemenea, fiecare dintre organizaţiile
participante a avut parte şi de o sesiune de sfaturi individuale, specifice fiecarui
produs inovativ.
În data de 30 mai 2013 a avut loc cea de-a 7-a întâlnire a partenerilor din cadrul
proiectului, subiectele discutate încluzând o analiză a evenimentelor şi
rezultatelor, raportări şi planuri pentru continuarea colaborării după finalizarea
proiectului.
În datele de 18 şi 20 mai 2013, căştigătorii primelor 2 locuri din cadrul
Competiţiei Produselor Inovative – InnoImpuls au beneficiat de scheme
individuale de consultanţă. Schemele de consultanţă au fost dezvoltate de către
Fraunhofer IPA, la sediul companiei, în Stuttgart.
Proiectul InnoBoost s-a încheiat cu organizarea Conferinţei Finale, ce a fost
organizată în data 30 mai 2013. La eveniment au luat parte expozanţi din cadrul
Târgului Regional de Inovare – InnoMatch. Evenimentul a avut scopul de a
anunţa încheierea oficială a proiectului şi de a recapitula realizările îndeplinite în
urma implementării proiectului. De asemenea, au fost discutate impactul târgului
şi planuri viitoare. Conferinţa s-a încheiat cu o sesiune de dezbateri şi propuneri
pentru Târgul Regional de Inovare 2014.
Activităţi de comunicare şi diseminare:
Pentru a susţine activităţile de promovare a Târgului Regional de Inovare, a fost
conceput un banner electronic ce a fost trimis partenerilor din regiune, naţionali
şi internaţionali pentru a fi postat pe paginile web proprii.

O broşură electronică a fost dezvoltată în scopul promovării târgului. Broşura a
fost disponibilă în limbile română, maghiară şi engleză şi a conţinut informaţii
despre partenerii evenimentului, rezultate urmărite şi detalii organizatorice.
Cele trei variante au fost postate pe pagina web a proiectului.
Cel mai de succes mijloc de promovare al evenimentului a fost reprezentat de
către cele 2 newsletter-uri care au fost trimise organizaţiilor partenere din
Regiunea Vest şi naţionale. Acestea au avut rolul de a oferi informaţii
organizatorice, cum ar fi expozanţii şi amplasarea standurilor acestora, locaţia
evenimentului şi vorbitorii din cadrul conferinţei.
3 comunicate de presă au fost trimise către ziare din regiune.
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Eveniment definitor al anului, Prima Ediţie a Târgului Regional de Inovare “InnoMatch” a
avut loc în perioada 3-4 Aprilie 2013 în Arad, România la Complexul Expoziţional Expo Arad
Internaţional.

Evenimentul a inclus prezentări ale unor organizaţii naţionale şi internaţionale care
activează în domeniul inovării, demonstraţii de bune practici, paneluri tematice interactive
care s-au adresat în principal mediului de afaceri şi care au generat prezentări şi dezbateri
pe diferite teme de interes, precum: automotive, clustere, eficienţă energetică şi surse de
energie regenerabilă, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, infrastructuri de inovare,
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proprietate intelectuală. Evenimentul s-a încheiat cu Competiţia de Produse Inovative „InnoImpuls”, în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune produse, servicii şi tehnologii
inovative.
În spaţiul expoziţional al târgului au fost prezenţi 47 de expozanţi din zona transfrontalieră
România-Ungaria, care şi-au expus produsele, soluţiile şi tehnologiile inovative, oferind
participanţilor la târg oportunitatea de a afla mai multe informaţii despre produsele pe care
expozanţii le promovează, dar şi oportunitatea de a stabili contacte, posibilităţi de
colaborare sau parteneriate de afaceri cu mediul de afaceri, organizaţiile de cercetare şi
instituţii care pot finanţa proiecte inovative.

Cei peste 600 de participanţi care au vizitat târgul au putut vedea de la imprimante 3D și
produse realizate cu imprimante 3D, la table inteligente, sisteme de irigare pe bază de
energie solară, modele de sere care se autosusţin, ouă lichide pasteurizate, propuneri de
scădere a costurilor de încâlzire pentru locuinţe pe baza utilizării energiei solare, precum și
soluţii soft de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
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Tot în cadrul spaţiului expoziţional au fost prezentate şi o serie de demonstraţii de bună
practică realizate de organizaţii precum Microsoft România, Alcatel-Lucent România, ELI-HU
Nonprofit Ltd - Extreme Light Infrastructure din Ungaria, Livestock din România, Stratasys
GmbH - partener al NUTechnologies - din Germania, Digital Geek din România, de Reţeaua
Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor (ERNACT) din Irlanda și de
organizaţia Innovation Norway – reprezentanţa din România.
Evenimentul a cuprins o serie de sesiuni şi platforme de promovare:
Conferinţa
Competiţia de Produse Inovative - “InnoImpuls”
Spaţiul expoziţional
Sesiuni de prezentare de bune practice.
La conferinţa organizată în cadrul târgului au participat peste 300 de persoane – atât la
sesiunea plenară, cât și în cadrul panelurilor tematice. Atât temele abordate (dezvoltarea
regională, specializarea inteligentă, tehnologia informaţiei și comunicaţiilor, domeniul
automotive, finanţarea inovării și proprietatea intelectuală, clusterele - asocierile de
organizaţii, energiile regenerabile și eficienţa energetică), cât și vorbitorii din cadrul
conferinţei au avut un impact important asupra participanţilor.
Dintre vorbitori îi amintim pe domnul Sorin MAXIM – Director General al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, România, doamna Raluca CIBU-BUZAC – Director
Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest, România ∕ Preşedinte Tehimpuls, domnul Mikel LANDABASO – Șeful Unităţii
– Coordonare tematică și inovare din cadrul Directoratului Regio, Comisia Europeană,
domnul Gheorghe FALCĂ – Primarul Municipiului Arad, domnul Péter MARÓTI – Directorul
Agenţiei pentru Inovare a Marii Câmpii de Sud-Est a Ungariei, doamna Mariana IOOTY –
Economist, Banca Mondială, SUA, domnul Carlo GIANELLE – cercetător în cadrul platformei
S3-Smart Specialization Platform, domnul Dr. Günter HÖRCHER – Responsabil pentru
Strategii și Relaţii Europene, Fraunhofer IPA, domnul Colm McCOLGAN – Director, ERNACT Reţeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor, Irlanda, domnul
Marian Constantin VASILE – Vice-Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, domnul Tamas
GYULAI – reprezentant al Agenţiei pentru Inovare a Marii Câmpii de Sud-Est a Ungariei,
Ungaria, domnul Nicolae FARBAŞ - Director Ştiinţific, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale Timișoara, domnul Jaime DEL CASTILLO Preşedinte, INFYDE, Spania, doamna Bucura IONESCU - Director, Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, România, doamna Christiana LEUCUŢA - Coordonator Politici Cluster,
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, România.
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În cadrul Competiţiei de Produse Inovative - „InnoImpuls” au fost înregistrate 97 de
produse, soluţii şi tehnologii inovative. Consiliul Strategic şi Echipa de Evaluare au avut
câteva întâlniri pregătitoare în cadrul cărora au fost stabilite criterii şi o procedură de
evaluare a formularelor de înregistrare. 12 au fost selectate pentru Competiţia de Produse
Inovative - „InnoImpuls”:
produsul „Preparat gemoterapic pentru tratamentul diabetului non-insulinodependent pe bază de Momordica charantia (plantă tropicală)” din cadrul
Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara a
câştigat premiul cel mare (locul I) din cadrul Competiţiei
Locul II a revenit Universităţii „Politehnica” din Timişoara pentru un „Procedeu și o
instalaţie de ardere combinată - cu carbune - a deșeurilor de biomasă sau urbane”
Locul III a fost acordat organizaţiei CavityEye din Ungaria pentru ,,Controlul calităţii
produselor realizate prin injecţia de mase plastic cu măsurarea presiunii în
cavitate”.
De asemenea, au fost acordate 9 menţiuni după cum urmează:
Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad pentru procedeul de albire a pulpei de
celuloză obţinută din fibre naturare celulozice sau materiale celulozice prin
oxidare catalitică cu polioxometalaţi,
organizaţiei Advanced Clean Production Information Technology pentru
ActiFab – Sistem online de planificare și optimizare rapidă a producţiei,
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de
Materiale Timișoara (ISIM) pentru un procedeu și aparat de sudare hibridă
prin presiune și cu ultrasunete,
organizaţiei Inteliform pentru matriţe pentru microinjectare și matriţe
pentru repere cu pereţi subţiri activate prin ultrasunete,
Clusterului Român pentru Energii Sustenabile (ROSENC) pentru sistemul de
irigare solar,
Asociaţiei Corneliu Group de Cercetare – Inovare pentru dispozitivul dinamic
de transfer al aerului,
Universităţii de Vest din Timișoara pentru extracte din plante - cultură de
celule şi ţesuturi in vitro pentru tratarea afecţiunilor de natură imunilogică
sau patologică,
Universităţii Politehnica din Timișoara pentru realizarea unei surse
interactive de luminare naturală și
Organizaţiei Prosys Rendszerház din Ungaria pentru un serviciu dinamic de
analiză a datelor.
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Premiile au constat în sume de bani și scheme de consultanţă, precum și o sesiune de
training gratuită având ca temă proprietatea intelectuală.

2. Proiectul BanaTour - Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative
pentru beneficiul comunităţilor locale
Asociaţia TehImpuls, în calitate de partener lider, implementează, în parteneriat cu Agenţia
pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjanin, proiectul BanaTour - Regenerarea
turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru beneficiul comunităţilor locale în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Serbia.
Proiectul are o valoare totală de 333 608 euro şi se va derula pe o perioadă de 18 luni în
parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjanin,
adresându-se antreprenorilor din industria turistică, instituţiilor publice active în sectorul
turistic, ONG-urilor care operează în turism, turiştilor naţionali şi internaţionali.
Obiectivul proiectului vizează promovarea strategică, eficientă şi de impact a ofertei şi
potenţialului turistic transfrontalier printr-un pachet personalizat de instrumente şi
servicii inovative pentru beneficiul comunităţilor locale.
Serviciile inovative pentru regenerarea turismului regional vizează:
Crearea unui pachet integrat de instrumente şi servicii cu valoare adăugată în
sectorul turismului (portal turistic, o bază de date comună şi materiale
promoţionale).
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Înfiinţarea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul a două entităţi de
promovare a turismului transfrontalier.
Crearea şi operaţionalizarea unei reţele extinse de actori publici şi privaţi din
domeniul turismului cu scopul de a valorifica potenţialul comunităţilor locale.
Susţinerea administraţiei locale pentru sprijinirea unui brand turistic
transfrontalier.
Dezvoltarea unei entităţi regionale în turism şi a unei reţele transfrontaliere vizează:
Crearea unui birou regional pentru turism în Timişoara pentru promovarea
turismului
Dezvoltarea unei reţele de furnizori de servicii de turism în vederea integrării
serviciilor existente într-un pachet complet şi a facilitării accesului turiştilor la
aceste servicii
Dezvoltarea portalului vizează:
Crearea unui Grup de Iniţiativă
Colectarea şi achiziţionarea datelor
Centralizarea şi analiza datelor
Realizarea design-ului şi arhitecturii portalului
Promovarea portalului.
Proiectul a debutat în data de 15 octombrie 2012.
Activităţi derulate în perioada ianuarie-iunie 2013 au fost:
Activităţi de management
 Recrutarea membrilor echipei de proiect
Au fost recrutate 2 persoane în cadrul proiectului în funcţiile de Consultant IT şi
Consultant Turism.
 Întâlniri de proiect
În data de 11 aprilie 2013, la sediu ADR Vest a avut loc Conferinţa de Lansare a
proiectului BanaTour. La Conferinţă au luat parte Raluca Cibu-Buzac, Preşedintele
Asociaţiei Tehimpuls, Dragan Radacovic, RDA Banat, reprezentanţi ai ADR Vest,
reprezentanţi ai administraţiilor publice din regiune, ai universităţilor, camerelor de
comerţ, asociaţiilor turistice, administraţiilor parcurilor publice şi ai companiilor de
transport, proprietari ale unităţilor de cazare, proprietari ai agenţiilor de turism şi
membri ai echipei de proiect.
Subiectele principale ale conferinţei au fost:
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Prezentarea proiectului BanaTour
Prezentarea portalului turistic www.sentres.com
Concluzii şi sesiune de întrebări şi răspunsuri
În data de 22 aprilie 2013 a avut loc Întâlnirea Grupului de Iniţiativă din cadrul
Proiectului BanaTour. Întălnirea a fost organizată în Sala de Consiliu a ADR Vest şi au fost
prezentate Proiectul BanaTour, partenerul de proiect din partea Serbiei şi portalul
www.sentres.com.
Cea de-a doua întalnire a partenerilor din cadrul Proiectului BanaTour a avut loc în data
de 29 aprilie 2013, la Zrenjanin. Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi au fost:
Discuţii pe tema activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului până la acel
moment
Planificare detaliată a activităţilor pentru următoarele 2-3 luni
Pregătirea termenilor de referinţă pentru achiziţiile publice de Muncă de Teren şi
Materiale de Promovare
Cea de-a treia întalnire a partenerilor de proiect a avut la sediul Asociaţiei Tehimpuls, în
data de 10 iunie 2013 şi a fost moderată de către Preşedintele Asociaţiei Tehimpuls şi au
fost dezbătute următoarele subiecte:
Analizarea execuţiei activităţiilor şi a bugetului proiectului BanaTour
Discuţii pe tema stadiului achiziţiilor publice
 Achiziţii publice
Au fost lansate următoarele achiziţii publice:
Achiziţie publică: furnizarea de produse consumabile pentru birou
Achiziţie publică 01 februarie 2013: furnizarea de produse consumabile pentru
birou – licitaţia a fost încheiată, firma BN Business fiind contractată
Achiziţie publică 12 februarie 2013: organizare de evenimente – licitaţie
încheiata, firma Intermezzo, declarată câştigătoare şi contractată
Achiziţie publică 6 martie 2013: furnizare de servicii pentru traducere şi
interpretariat – licitaţie încheiată, firma câştigatoare, Tartaruga Servizzi fiind
contractată
Achiziţie publică 25 martie 2013: achiziţie echipamente IT
Achiziţie publică 24 mai 2013: achiziţie de echipamente IT – licitaţie încheiată,
firma câştigătoare, Neronic Trade fiind contractată
Achiziţie publică 19 iunie 2013: furnizare de servicii pentru realizarea
materialelor promoţionale şi a creării logo-ului şi a brand-ului regional
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B. PROIECTE DEPUSE SPRE FINANŢARE
1. Proiectul „Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de competitivitate: formare,
promovare şi internaţionalizare”
Programul de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice 2007-2013
Valoarea totală: 877.560 Lei
Parteneri:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
Asociaţia Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic
Lasting Systems
Activităţi:
1. Consolidarea instituţională a infrastructurii Şcoala de afaceri TIC din cadrul polului de
competitivitate
Dezvoltarea de proceduri de funcţionare a Şcolii de Afaceri TIC
Dezvoltarea portofoliului de servicii
Facilitarea derulării primelor servicii ale Şcolii de Afaceri TIC – programe de formare
pilot
2. Internaţionalizare şi branding
Dezvoltarea unui brand al polului de competitivitate
Promovarea în mass media
Crearea unei platforme de comunicare în cadrul polului de competitivitate
Dezvoltarea de contacte şi de relaţii de colaborare cu alte organizaţii şi reţele TIC la
nivel internaţional
Participarea polului de competitivitate la târguri şi conferinţe internaţionale
Rezultate estimate:
1 infrastructură de afaceri TIC operaţională, 1 portofoliu de servicii specifice Şcolii de
Afaceri TIC
2 programe de formare specializate
1 brand al Polului de Competitivitate
3 comunicate de presă, 2 conferinţe de presă , 2 evenimente de promovare,
materiale de promovare
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1 platformă de comunicare în cadrul polului de competitivitate
participarea polului de competitivitate la 2 târguri internaţional, stabilirea de relaţii
de colaborare cu 3 organizaţii internaţionale din domeniul TIC
Durata de implementare: 24 luni.
2. Proiectul „Proces de creare a unei viziuni transnaţionale a IMM-urilor (Transborder
Vision-making process for SMEs - TransVision4SME)”
Programul de finanţare: Programul Competitivitate şi Inovare (CIP) – Programul pentru
Antreprenoriat şi Inovare (EIP)
Valoarea totală: 700.000 EUR
Bugetul alocat Asociaţiei Tehimpuls: 140.000 EUR (5% cofinanţare)
Parteneri:
Agenţia pentru Inovare a Marii Câmpii de Sud-Est a Ungariei din Szeged – lider de proiect
Asociaţia Tehimpuls
Clusterul Regional de Biomasă
Alianţa Clusterelor Europene
EURADA
Obiectiv:
Obiectivul general al proiectului este acela de a promova organizaţiile de tip cluster ca şi
platforme pentru stimularea spiritului antreprenorial în vederea dezvoltării industriilor
emergente. Acesta va fi realizat prin elaborarea unui master plan care să sprijine
implementarea activităţilor integrate descrise mai jos, acţivităţi specifice care vor sprijini
antreprenorii şi IMM-urile în dezvoltarea unor soluţii de afaceri care au potenţialul de a
schimba structurile industriale, rezultând în noi industrii competitive la nivel global.
Activităţi:
Dezvoltarea unei politici transnaţionale de învăţare
Crearea de oportunităţi de colaborare între clustere şi activităţi de networking
Activităţi de sprijin antreprenorial prin acordarea de vouchere
Servicii de incubare
Servicii de internaţionalizare a IMM-urilor
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C. ALTE ACTIVITĂŢI
Adunarea Generală TehImpuls a avut loc în data de 20 iunie 2013, în Sala de Consiliu a ADR
Vest, cu următoarea ordine de zi:
Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2012
Aprobarea Planului de Activităţi pe anul 2013
Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Tehimpuls pe anul 2013
Prezentarea stadiului colectării cotizaţiilor membrilor
Alegerea Consiliului Director al Asociaţiei Tehimpuls
Aprobarea excluderii din cadrul Asociaţiei Tehimpuls a Centrului de Afaceri Reşiţa
Aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la Statutul Asociaţiei Tehimpuls, ca urmare a
punctului 4. de pe ordinea de zi
Aprobarea aderării la Asociaţia Tehimpuls a Universităţii Vasile Goldiş din Arad
Aprobarea proiectelor viitoare ale Asociaţiei Tehimpuls.
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Servicii noi propuse în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei TehImpuls:
Nr.
Crt.

Denumirea serviciului

1

Serviciu de suport pentru
obţinerea de brevete

2

Open Labs

3

InnoBook

Descriere
Destinat produselor sau serviciilor inovative
care provin din mediul academic şi de cercetare
şi pentu comercializare brevetelor existente
deja.
Serviciul îşi propune o analiză detaliată a ofertei
de produse şi servicii ale laboratoarelor de
cercetare din cadrul universităţilor şi a centrelor
de cercetare şi promovarea acestora către
mediul de afaceri.
Presupune dezvoltarea, prin intermediul paginii
web www.tehimpuls.ro a unei platforme
interactive online de promovare a cererii şi
ofertei de inovare

Contact: Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România
Tel. + 40 356 178753, fax + 40 356 178753
Email: office@adrvest.ro, website: www.tehimpuls.ro
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14.2. Asociaţia AutomotiVEST
Asociaţia AutomotiVEST este coordonată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi a
fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a
membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto.
Membrii clusterului AutomotiVEST sunt întreprinderi din industria construcţiilor de maşini
şi subsectorul automotive precum Continental Automotive Romania SRL, Yazaki Component
Technology, DURA Automotive Romania, NUTechologies, Interpart Production SRL,
Inteliform SRL, CPM Bocsa, instituţii publice, centre de cercetare, furnizori de formare,
universităţi şi camere de comerţ.
Principalele activităţi ale Asociaţiei AutomotiVEST pentru perioada 2013 - 2014 vor fi:
Asistenta tehnică pentru implementarea Proiectului „CERC - Centru Regional de
Competenţe în Sectorul Automotive” dezvoltarea unui nou serviciu al
clusterului
Pregatire proiecte pentru perioada 2014 - 2020
Automotive Benchmarking Club - implementare concept
Organizarea de evenimente - Târg regional
Dezvoltarea furnizorilor - Dezvoltarea unui pachet de servicii in colaborare cu
firmele client
Open Labs:
Actualizarea bazei de date a laboratoarelor de cercetare existente în
cadrul universităţilor si a institutelor de cercetare
Întâlniri cu reprezentanţii principalelor universităţi din Regiunea Vest în
vederea stabilirii cadrului de derulare a serviciului
Promovarea serviciilor laboratoarelor de cercetare din cadrul
universităţilor si institutelor de cercetare
Organizarea de vizite la laboratoare
Serviciile pe care Asociaţia AutomotiVEST le oferă sunt:
Serviciul de promovare, comunicare şi internaţionalizare - se referă la creşterea
vizibilităţii întreprinderilor din Regiunea Vest în cadrul sectorului automotive şi
facilitarea de cooperări de afaceri cu parteneri internaţionali.
Serviciul de training ajută la creşterea competenţelor personalului angajat în
cadrul sectorului automotive prin intermediul unor sesiuni de instruire.
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Serviciul de dezvoltare a furnizorilor - se referă la creşterea competenţelor
firmelor din Regiunea Vest în vederea furnizării companiilor din lanţul automotive.
Servicii noi propuse:
AbmC – West Region Automotive Benchmarking Club – este un instrument de
analiză comparativă care foloseşte până la 24 de indicatori de performanţă
colectaţi bianual de firmele participante. Acest instrument comparativ de
evaluare a performanţelor, atât între firmele din industria auto regională cât şi pe
plan internaţional (în regiunile unde acest instrument este implementat), este un
nou cadru de învăţare a mediului business şi a funcţiilor inovatoare.
Evenimente
Târgul Regional de Inovare „InnoMatch”– 3-4 Aprilie 2013
ADR Vest şi Asociaţia Tehimpuls au organizat în parteneriat cu Institutul Fraunhofer pentru
Tehnologia de Producţie şi de Automatizare prima ediţie a Târgului Regional de Inovare
„InnoMatch” care a avut loc în perioada 3 - 4 Aprilie 2013 la Expo Arad International.
Evenimentul a fost sprijinit de Clusterul Automotivest şi Clusterul Regional Tehnologia
Informaţiei şi a Comunicaţiilor, Regiunea Vest.
Târgul Regional de Inovare „InnoMatch” a beneficiat de prezenţa Băncii Mondiale, Comisiei
Europene şi Platformei pentru Specializare Inteligentă, şi a oferit o platformă de întâlnire şi
schimb de informaţii pentru reprezentanţi ai
administraţiei publice centrale şi locale, mediul de
afaceri, mediul universitar, organizaţii de
cercetare şi alţi actori cheie din domeniul inovării.
În plus, evenimentul a inclus standuri
expoziţionale, paneluri tematice, sesiuni de
matchmaking, prezentări, demonstraţii de bune
practici şi o ceremonie pentru premierea celor
mai inovatoare soluţii prezentate în cadrul
expoziţiei.
Clusterul Automotivest a fost prezent în cadrul
standului Regiunii Vest alături de ADR Vest,
Asociaţia Tehimpuls şi Clusterul Regional
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor –
Regiunea Vest.
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Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST – 26 Iunie 2013
În data de 26 Iunie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST. Cele mai
importante puncte pe ordinea de zi au fost:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2012
Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2013
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Automotivest pe anul 2013
Prezentarea stadiului colectării contribuţiilor membrilor
Alegerea Consiliului Director al Asociaţiei Automotivest.
Aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei Automotivest, ca urmare a
punctului 4 de pe ordinea de zi.
Numirea unui cenzor al Asociaţiei Automotivest ca urmare a creşterii
numarului de membri la peste 15, conform statutului asociaţiei.
Prezentarea, propunerea şi votarea primirii unor noi membri în Asociaţia
Automotivest:
Primirea în asociaţie a Institutului de Sudură şi Încercări de Materiale
Timişoara
Primirea in asociaţie a Dura Automotive Romania SRL
Primirea in asociaţie a NU TECHNOLOGIES SRL
Prezentarea stadiului de implementare al proiectului „Centrul Regional de
Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive” – CERC.
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Conferinţa de închidere a proiectului Intercluster - 7 iunie 2013
Conferinţa de închidere a proiectului Intercluster, a avut loc, vineri, 7 iunie 2013, între orele
11:00 și 14:00 la Expo Arad Internaţional.
Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului HURO/1001/132/2.1.2 – Development of
INTERCLUSTER Business Cooperation Network, având ca partener lider GeaMedia Nonprofit
Kft, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Arad.
În cadrul conferinţei s-au prezentat rezultatele proiectului, clusterele Automotivest,
AgroFood Crișana-Banat și ROSENC din România împreună cu importanţa internaţionalizării
clusterelor, avantajele unei firme de fi membru cât și strategii de dezvoltare. La final s-a
vizionat un videoclip cu proiectul realizat de GeaMedia Nonprofit Kft din Ungaria.
Totodată, CCIA Arad, a realizat un videoclip despre partea română a clusterelor existente în
Regiunea Vest la care Automotivest a participat cu un interviu cu Preşedintele asociaţiei
precum şi cu organizarea unui interviu la DURA Automotive Romania, de unde s-au prelucrat
şi imagini generice din fabrică.

Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de cluster din România
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România
Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923
Email: office@adrvest.ro, website: www.automotivest.ro
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14.3. Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea
Vest România”
„Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest România” a
fost constituit în cadrul şedinţei Adunării Generale din data de 21 aprilie 2011, organizată de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe au fost aprobate şi
semnate documentele constitutive ale Asociaţiei, au fost alese structurile de conducere şi
onorifice şi votaţi membrii Consiliului Director şi cei ai Structurilor Onorifice.
Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 2011.
Această iniţiativă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al Strategiei
de Inovare Regională 2009 - 2013 și face parte din activităţile şi proiectele prin care ADR
Vest sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest.
Membrii Fondatori ai Clusterului Regional TIC sunt:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest
Judeţul Arad
Judeţul Caraş-Severin
Judeţul Timiş
Municipiul Arad
Municipiul Timişoara
Municipiul Deva
Universitatea Politehnica din
Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Alcatel Lucent România
Aci Worldwide
Ssi Schaefer

Lasting System
Oce Software
Kathrein România
Deltatel
Flextronics Romania
Institutul E-Austria Timişoara
Vox Filemakers Solutions
Modatim Business Facility
Genisoft
Eta 2u
Incubatorul de Afaceri Software
Timişoara - UBIT
Syonic
Visma Software.
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Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC sunt următoarele:
Comisii de specialitate pe domenii prioritare
Administraţie
Educaţie – instruire
Cercetare – dezvoltare – inovare
Dezvoltare de afaceri TIC şi start - up
Internaţionalizare
Consiliul Director
Preşedinte – Sorin MAXIM, Director General ADR Vest
Secretar – Ovidiu ŞANDOR, Director General Modatim Business Facility
Membri – coordonatori ai celor 5 comisii de specialitate:
Administraţie – Consiliul Judeţean Arad
Educaţie–instruire – Institutul E-Austria
Cercetare-dezvoltare-inovare – OCE Software
Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up – Lasting System
Internaţionalizare – Alcatel Lucent
Structuri onorifice
Varujan PAMBUCCIAN – Preşedinte Onorific, membru în Comisia de IT a Camerei
Deputaţilor, Profesor Politehnica Bucureşti
Dan BEDROS – Membru, fost Preşedinte şi Director General Alcatel România (12
ţări), fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru Europa de Est, Preşedinte al
Consiliului Strategic al Thales România
Virgil MARTON – Membru, fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost
Responsabil telecomunicaţii pentru Europa al Lucent
Radu GEORGESCU – Membru, Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies,
Avangate, GECAD NET şi Director al GECAD ePayment
Silviu HOTĂRAN – Membru, fost Director General al Microsoft România, fost
Director al Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL România
Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest – Membru
Primarul Municipiului Timişoara – Membru.
Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC sunt:
Evoluţia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerţ şi servicii
către consultanţă şi produse proprii
Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare dezvoltare şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare
Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC
regional
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Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest
Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor
publice în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii.
Extinderea Clusterului Regional TIC
În perioada ianuarie iunie 2013, 2 noi companii şi-au exprimat interesul de a deveni membri
asociaţia în cadrul Clusterului Regional TI: SC Advanced Clean Production Information
Technology SRL şi IBM România.
Aderarea acestora a fost supusă dezbaterii în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei
din data de 25 iunie 2013, iar în urma aprobării în unanimitate de către membri fondatori
prezenţi la şedinţe, cele 7 entităţi au devenit membri cu drepturi depline.
Astfel, în prezent Asociaţia Cluster Regional TIC numără 35 de membri, cuprinzând 22
firme, 6 autorităţi publice locale, 4 universităţi, 1 institut de cercetare, un centru de inovare
şi transfer tehnologic şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.
Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 25 iunie 2013
În data de 25 iunie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC în
cadrul căreia au fost discutate şi aprobate în unanimitate următoarele:
1. Prezentarea oportunităţilor de proiecte cu finanţare nerambursabilă: (1) pachetul integrat
de proiecte depus în cadrul POS CCE - Poli de Competitivitate; (2) Lansarea Operaţiunii
POSCCE „Sprijin financiar acordat pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de
furnizori sau clustere”
2. Aprobarea Raportului de Activitate al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2012
3. Aprobarea Planului de Activităţi al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2013
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul
2013
5. Alegerea reprezentanţilor în Consiliul Director al Asociaţiei Cluster Regional TIC
6. Aprobarea şi semnarea Actului Adiţional de modificare a Actului Constitutiv al Asociaţiei
Cluster Regional TIC pentru desemnarea reprezentanţilor în Consiliul Director
7. Prezentarea, propunerea şi votarea primirii în Asociaţia Cluster Regional TIC a companiilor
Advanced Clean Production Information Technology şi IBM Romania
8. Prezentarea chestionarului destinat membrilor în vederea elaborării unei hărţi de
competenţe la nivelul Clusterului Regional TIC.
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Raportul de Activitate, Planul de Activităţi, Bugetul de venituri şi Cheltuieli, Actul Adiţional
nr. 3 şi componenţa Consiliului Director, iar ulterior aderarea celor două companii au fost
votate în unanimitate de către membri Asociaţiei prezenţi la şedinţă.
De asemenea au fost discutate următoarele:
Open Labs în cooperare cu Asociaţia Tehimpuls
Această propunere implică identificarea de Open Labs din domeniul IT şi ulterior demararea
proceselor de cooperare şi colaborare în funcţie de interesele membrilor Asociaţi. Aceasta
poate constitui o oportunitate importantă pentru dezvoltarea Clusterului, care va facilita
formarea parteneriatelor, şi pentru atingerea ţintelor acestuia de creştere potenţialului de
inovare şi vizibilitate a sectorului IT din Regiunea Vest. De asemenea, constituie un avantaj
important pentru activităţile de cercetare şi inovare în cadrul Clusterului Regional TIC şi
participare la reţele europene de tip Living Labs.
Colaborarea cu Clusterul IT din Szeged (şi Novisad)
Propunerea de colaborare a fost formulată în urma discuţiilor cu reprezentanţi ai
Departamentului de Inginerie Software, aceştia şi-au exprimat interesul de a iniţia o
colaborare viitoare cu Clusterul Regional TIC, o propunere constând în organizarea unei vizite
în Timişoara a unei delegaţii a Clusterului IT din Szeged în vederea prezentării acestuia şi
identificării zonelor de interes pentru cele doua Clustere. În acest context, organizarea unui
eveniment mai larg la care să participe şi reprezentanţi ai sectorului TIC din Novisad a fost
propusă. De asemenea a fost discutată oportunitatea de a participa la evenimentul anual pe
care Universitatea din Szeged îl organizează.
Harta competenţelor la nivelul Clusterului Regional TIC
În cadrul primelor şedinţe a celor patru comisii de specialitate ale Clusterului Regional TIC
(Afaceri şi Dezvoltarea de Start-ups, Internaţionalizare, Educaţie-Instruire şi CercetareDezvoltare-Inovare), care au avut loc în semestrul 2 al anului 2012 (28 – 30 mai) a fost
evidenţiată nevoia de inventariere a competenţelor existente la nivelul entităţilor membre
ale Clusterului precum şi a priorităţilor de dezvoltarea ale acestora.
ADR Vest, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Director, a elaborat un chestionar care să
servească drept instrument pentru crearea unei hărţi a competenţelor la nivelul Clusterului
TIC precum şi a pentru determinarea zonelor de interes pentru acţiunile pe termen scurt şi
mediu ale Clusterului Regional TIC. Chestionarul a fost finalizat şi dezbătut în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei din 25 iunie 2013 urmând să fie completat de către membri Asociaţiei
în perioada următoare.
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Participarea Clusterului Regional TIC la Târgul Regional de Inovare InnoMatch
În perioada 3 – 4 aprilie 2013 Clusterul Regional TIC a participat la Târgul Regional de
Inovare InnoMatch organizat de ADR Vest în parteneriat cu Asociaţia Tehimpuls – Centrul
Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenţia de Inovare Szeged, Institutul Fraunhofer
IPA (Institutul pentru Producţie în Inginerie şi Automatizări IPA din Stuttgart), Asociaţia
Automotivest şi Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest, România.
Târgul Regional de Inovare „Innomatch” a avut drept obiectiv promovarea produselor
inovative din Regiunea vest şi facilitarea schimbului de idei şi stabilirea de colaborări sau
parteneriate între mediul de afaceri, organizaţiile de cercetare şi instituţii de finanţare.
Aceste colaborări aduc plus valoare în dezvoltarea strategică a Regiunii Vest şi contribuie la
specializarea inteligentă a regiunii.
Clusterul Regional TIC a fost reprezentat în cadrul expoziţiei InnoMatch de următorii
membri:
Universitatea „Politehnica” din Timişoara
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Universitatea de Vest împreună cu Institutul E-Austria
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Lasting System
Oce Software
Eta2U
Alcatel Lucent România
UnifiedPost
Digital Geek
Dl Varujan Pambuccian – Preşedinte Onorific al Clusterului Regional TIC.
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În cadrul Conferinţei InnoMatch, Clusterul Regional TIC a participat la panelul dedicat
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderat de Dl. Colm McColgan, Președintele Reţelei
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ERNACT (Reţeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor).
Vorbitori cheie din cadrul Clusterul Regional TIC au fost:
Varujan Pambuccian – Preşedinte Onorific al Clusterului Regional TIC
Ovidiu Şandor, CEO al Modatim Investment şi Secretar în Consiliul Director al
Clusterului Regional TIC
Horatiu Moldovan, Preşedinte, Lasting System şi Coordonator al Comisiei de
Dezvoltare de Afaceri TIC şi start-ups din Consiliul Director al Clusterului Regional TIC
Delia Golcea, Manager General, OCE Software România şi Coordonator al Comisiei de
Cercetare - Dezvoltare - Inovare din Consiliul Director al Clusterului Regional TIC
Radu Ticiu, Director Executiv , Incubatorul de Afaceri Software Timişoara, România.
Principalele teme dezbătute în cadrul Panelului TIC al Conferinţei InnoMatch au fost:
1. Obiectiv de Dezvoltare: îmbunătăţirea sustenabilităţii pe termen lung a Clusterului
Regional TIC al Regiunii Vest printr-o mai bună integrare cu tendinţele şi nevoile de
dezvoltare din producţie şi cercetare în Regiunea Vest
2. Dinamica de dezvoltare în context global: perspectivele de piaţă ale companiilor TIC ar
trebui să se orienteze către dezvoltarea de noi produse, servicii si sub-tehnologii bazate
pe cercetare şi "internet al obiectelor" și accelerarea integrării lumi fizice și virtuale.
3. Modelul de Dezvoltare al Clusterului Regional TIC – înspre un model centrat pe
dezvoltare - cercetare – inovare.
Puncte forte actuale:
Coagularea intereselor companiilor TIC sub umbrela Clusterului TIC
Resurse umane de înaltă calitate
Existenţa centrelor de cercetare în domenii relevante precum producţia aditivă
Competenţe de cercetare și brevete, Ecosistem sănătos
Excelente capacităţi de producţie de mare valoare, care pot fi extinse la nivel de
producţie aditivă și legătura dintre lumea fizică și virtuală.
Nevoi de dezvoltare ale sectorului TIC regional:
Dezvoltarea progresivă și susţinută a imaginii Clusterului regional TIC în România şi
în străinătate
Dezvoltarea de politici de şi programe de marketing în cadrul clusterului
Stimularea creării de start-up-uri și atragerea companiilor de investiţii de capital
Stimulente fiscale pentru a încuraja investiţiile în tehnologii de ultimă generaţie
Depășirea lipsei de sprijin politic efectiv la nivel naţional
Mai bună corelare între cerere şi ofertă la nivelul sectorului terţiar TIC
Creșterea ofertei de forţă de muncă - ingineri de software
Dezvoltarea culturi de cooperare între companii la nivel regional sub umbrela
Clusterului și pe plan extern cu alte regiuni, grupuri și companii.
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Sprijin financiar adecvat pentru întreprinderi noi inovatoare bazate pe tehnologii
de ultimă generaţie, în domenii precum proprietate intelectuală, etc..

Colaborarea Clusterului Regional TIC cu Reţeaua ERNACT
(Reţeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor)
În 13 martie 2013 membri Asociaţiei Cluster Regional TIC au participat la evenimentul de
networking organizat de ADR Vest în vederea stabilirii premiselor pentru viitoare colaborări
cu membri ai Reţelei ERNACT .
Regiunea Vest este membră în cadrul ERNACT (reţea europeană înfiinţată în 1990 şi alcătuită
din autorităţi locale şi regionale din 7 regiuni europene din Cehia, Irlanda, România, Spania şi
Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012. Obiectivul principal al Reţelei ERNACT constă în
promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi a societăţii informaţionale la nivelul regiunilor
partenere, cu precădere prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere,
inter-regionale şi trans-naţionale care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare
regională bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
Astfel în cadrul acestui eveniment, membri celor două organizaţii au discutat despre domenii
de dezvoltare specifice, tendinţe de dezvoltare precum şi oportunităţi de colaborare atât
bidimensionale cât şi la nivel de asociaţii.
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Proiecte depuse spre finanţare în 2013
Pachet Integrat de proiecte pentru depunere în cadrul Operaţiunii 1.3.1 Dezvoltarea
structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de
competitivitate din cadrul POSCCE
Ca urmare a rezultatului obţinut la în etapa 1 de evaluare a Strategiei de Dezvoltare a Polului
de Competitivitate „Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor –
Regiunea vest, România”, comunica de AMPOSCCE în data de 21 ianuarie 2013, Asociaţia
Cluster Regional TIC a elaborat cele 10 proiecte ce constituie pachetul integrat de proiecte
care se subscriu Strategiei de Dezvoltare.
În perioada ianuarie – mai 2013 au avut loc întâlniri periodice ale echipei de elaborare a
pachetului integrat de proiecte, iar la data de 8 mai 2013 pachetul integrat de proiecte a fost
depus spre evaluare către Autoritatea de Management a POS CCE.
Cele zece proiecte răspund obiectivului Strategiei de Dezvoltare al Clustterului regional TIC
care vizează operaţionalizarea unui pol de competitivitate în domeniul tehnologiilor
informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) care va mobiliza şi capitaliza capacităţile productive
existente în aglomerarea industrială de profil din Regiunea Vest în vederea generării de
proiecte şi produse inovative pentru sporirea productivităţii întreprinderilor şi consolidarea
şi dezvoltarea sectorului productiv, precum şi pentru îmbunătăţirea proceselor din sectorul
public.
Obiectivele specifice ale strategiei
Obiectiv specific 1: îmbunătăţirea capacităţii de inovare în cadrul aglomerării industriale TIC
din Regiunea Vest prin crearea unei infrastructuri tehnologice şi instituţionale competitive
capabile să susţină transformarea acestui cluster emergent într-un pol de competitivitate TIC
Obiectiv specific nr. 2: creşterea competitivităţii sectorului TIC prin generarea de produse şi
aplicaţii proprii inovative în cadrul polului TIC care vor fi capabile să concureze cu succes pe
pieţele internaţionale şi să contribuie la îmbunătăţirea productivităţii în alte sectoare
(inclusiv în cel public)
Obiectiv specific nr. 3: creşterea vizibilităţii polului TIC şi susţinerea unei poziţionării
strategice competitive în cadrul de referinţă definit pentru sectorul TIC de către Agenda 2020
prin implementarea unor acţiuni inovatoare de suport şi coordonare.
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Astfel pachetul integrat de proiecte al Clusterului Regional TIC cuprinde 10 proiecte, şi
anume:
 2 proiecte de investiţii în infrastructură,
 1 proiecte de management coordonat al pachetului de proiecte
 2 proiecte de dezvoltare de servicii suport la nivelul Clusterului
 5 proiecte de Cercetare – Dezvoltare - Inovare.
Valoarea totală a proiectelor este de 54,680,442.89 lei (aproximativ 12 milioane euro), din
care valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 30,758,283.02 lei (aproximativ 7
milioane euro).
Pachetul integrat de Proiecte al Clusterului Regional TIC - Pol de Competitivitate
Tip Valoare totală
Nr.
Denumire proiect proiect
proiect
crt.
(lei)
DigiVest –
„Centru
Regional de
1 Date, expertiză, Investiţii 27,791,464.00
guvernanţă și
suport TIC –
Regiunea Vest”

Valoare ajutor Solicitant / Parteneri / Tip
nerambursabil Tip entitate membru al
solicitat (lei)
juridică
polului

Asociaţia
13,888,695.00
Cluster
Regional TIC
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N/A

2

3

4

5

6

7

Dezvoltarea
infrastructurii
de suport
pentru
Investiţii 7,511,097.28
extinderea
competenţelor
resursei umane
din sectorul TIC
Management
integrat al
Polului de
Competitivitate
soft
873,520.00
Asociaţia
Cluster Regional
TIC
Sprijinirea
dezvoltării de
start-up-uri
soft
921,438.00
inovative TIC în
Regiunea Vest
Acţiuni de
suport pentru
consolidarea
polului de
competitivitate:
soft
877,560.00
formare,
promovare şi
internaţionaliza
re
„E-educaţie /Ementorat”
Sistem
inteligent
pentru analiza
CDI
2,630,813.76
și
recomandarea
profilului
profesional al
elevilor
„E-reputaţie”

CDI

2,632,595.84

3,745,948.64

Asociaţia
Cluster
Regional TIC

N/A

873,520.00

Asociaţia
Cluster
Regional TIC

N/A

438,780.00

Asociaţia
Cluster
Regional TIC

N/A

877,560.00

ADR Vest

Asociaţia
Tehimpuls ,
Lasting System

1,231,307.00

Lasting
System

Universitatea
Politehnica
Timişoara

1,763,757.85

Intituitive Lasting System
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Platformă
software pentru
analiza și
managementul
reputaţiei
online
Crearea unui
sistem software
integrat de
8
servicii
contextuale
auto-menţinute
Aplicaţie de
managementul
documentelor
9 pe echipamente
desktop,
smartphones şi
tablete
Sistem distribuit
inteligent de
transport de date
cu capacităţi
avansate de auto10 reglare,
securizare,
decuplare și
integrare cu
platforme de
cloud computing
Subtotal Valoare totală
proiecte soft
VALOARE TOTALĂ
PACHET INTEGRAT

Software

CDI

2,219,980.58

986,490.53

CDI

4,139,453.43

3,600,000.00

CDI

X

5,082,520.00

3,352,224.00

2,672,518.00

2,189,860.00

54,680,442.89 30,758,283.02

Universitatea
OCE Software Politehnica
Timişoara

Digital Geek

Genisfot

Genisoft

High-Tech
System &
Software

X

X

Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România
Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923
Email: office@adrvest.ro.
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