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Noul sediu al Agenţiei pentru                            
Dezvoltare Regională Vest   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat contractul de 
achiziţionare a unui spaţiu ultracentral în Timişoara, în vederea desfăşurării activităţilor 
sale zilnice, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de muncă ale angajaţilor agenţiei şi de a 
eficientiza activităţile legate de implementarea Programului Phare şi a Programului 
Operaţional Regional (POR) în Regiunea Vest, precum şi pentru a creşte calitatea 
serviciilor oferite beneficiarilor de finanţare de 
către ADR Vest. Astfel, beneficiarii finali ai 
acestui proiect sunt atât angajaţii ADR Vest, cât 
şi potenţialii beneficiari ai programelor Phare şi 
POR 2007 – 2013.  

Contractul de finanţare a fost semnat ca urmare 
a aprobării proiectului cu titlul „Întărirea 
capacităţii instituţionale a ADR Vest prin 
achiziţionarea unui spaţiu adecvat”, în valoare 
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de 850.000 euro. Valoarea costurilor eligibile, adică sprijinul acordat ADR Vest de către 
Uniunea Europeană, este de 675.000 euro, restul fiind achitat din fonduri proprii.  

 

 

Spaţiul achiziţionat de ADR Vest în vederea utilizării sale ca sediu pentru agenţie este o 
clădire de tip D+P+E, din zona ultracentrală a oraşului Timişoara, de pe strada 
Gheorghe Lazăr, numărul 14. Suprafaţa utilă a clădirii este de 545 mp şi se compune din 
6 apartamente (boxe) şi 3 garaje. Clădirea se află pe un teren în folosinţă cu o suprafaţă 
481 mp.  

Situarea spaţiului în zona centrală a Timişoarei contribuie la creşterea vizibilităţii 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. De asemenea, locaţia este uşor accesibilă 
tuturor persoanelor interesate de informaţii despre oportunităţile de finanţare din 
fonduri comunitare. 

Implementarea proiectului „Întărirea capacităţii instituţionale a ADR Vest prin 
achiziţionarea unui spaţiu adecvat” a presupus parcurgerea a cinci etape:  

o Pregătirea implementării proiectului, constituirea şi operaţionalizarea echipei de 
implementare a proiectului  

o Realizarea achiziţiei propriu-zise, încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
o Realizarea publicităţii proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală 
o Elaborarea raportărilor 
o Auditul proiectului 

Parcurgerea celor 5 etape, adică durata proiectului, a fost prevăzută spre realizare în 
termen de 4 luni. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a realizat, până în prezent, toate obligaţiile ce-i 
revin, conform contractului de finanţare semnat pentru proiect.  

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest urmează să îşi mute sediul în noul spaţiu 
achiziţionat în momentul încheierii lucrărilor de amenajare, în vederea realizării unui 
spaţiu conform nevoilor agenţiei şi a personalului acesteia. 
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest (ADR Vest) este o instituţie ne-
guvernamentală, 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, anul 1999.  

 

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiu-
nii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare 
industrială şi de creare de noi locuri de muncă. Implicată permanent în procesul de 
sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea Vest, ADR Vest acţionează în 
vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se angajează în procesul de 
restructurare industrială. Succesul activităţilor sale a transformat Regiunea Vest în 
regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, în contextul localizării sale 
în vestul ţării. 

Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul 
Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor  Dezvoltare Regională a fost 
considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene 
şi a fost utilizată în tranziţia către implementarea Programului Operaţional Regional 
2007-2 0 1 3 .  Astfel,  o da tă  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 
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Fondurilor Structurale, prin calitatea sa de Organism Intermediar  Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar reprezintă 
instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, 
implementează axele prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are responsabilitatea 
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

 

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 noastre. 

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  dezvoltarea regiunii, 
de a iniţia programe  promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu 
impact  bunăstarea comunităţii. 

Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei. Aceste 
valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi angajaţii ADR 
Vest. Valorile organizaţionale ale ADR Vest sunt: 

• Respect 
• Integritate profesională şi morală 
• Responsabilitate faţă de activitatea profesională 
• Competenţă profesională  
• Munca în echipă şi colaborare între direcţii 
• Orientare spre rezultate calitative şi de succes 
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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 
regionala 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 inter-regionale, intra-regionale şi a relaţiilor 
internaţionale ale agenţiei;  

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

• promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, 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 2007 – 2013 

După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în 
valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul implementării 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor 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,  semnare care pentru regiunea noastră a avut loc în data 
de 19 decembrie 2006, la Timişoara. 

Astfel, atribuţiile Agenţiei  pentru Dezvoltare Regională Vest se referă la 
aranjamentele organizatorice ale OI, activitatea din cadrul comitetelor, activitatea de 
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pregătire/lansare licitaţii şi evaluare proiecte, activitatea de contractare, management 
financiar şi audit, activităţi privind monitorizarea POR, informare şi publicitate şi 
contribuţia la evaluare ex-ante şi ex–post. 

 

Structură organizatorică a ADR Vest 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este o instituţie tânără, dinamică, în cadrul 
căreia media de vârstă, calculată la sfârşitul anului 2007, este de 33,8 ani. Vă prezentăm 
alăturat evoluţia structurii organizatorice a ADR Vest în perioada ianuarie - iunie 
2008: 

 

 

Data 

 

Structura organigramei 

Personal 
cuprins în 

organigramă 

Personal 
angajat 
efectiv 

Funcţii nou 
apărute 

 

14 martie 2007 

 

Hotărârea 3/ 
2007 privind 

aprobarea 
organigramei 
multianuale  a 

ADR Vest 
pentru 

perioada 2007-
2010 

• Departament Implementare 
Program Operaţional Regional  

- Birou Monitorizare POR 
- Birou Asistenţă şi Evaluare 
Proiecte 

• Departament Implementare 
Proiecte Regionale 

- Birou Monitorizare Tehnică 
(Phare)  
- Birouri Judeţene 
- Birou Implementare Proiecte 
POR 

• Departament Politici Regionale şi 
Internaţionalizare  

- Birou Politici Regionale 
- Birou Proiecte şi 
Internaţionalizare 
- Birou Investiţii Directe 

• Departament Resurse Umane şi 
Comunicare 

- Birou Resurse Umane 
- Birou Comunicare Asistenţă 

 

 

 

79 

persoane 

 

 

 

45 
persoane 
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Tehnică  
• Departament Economic, 

Administrativ şi Control 
Financiar  

- Birou Control Financiar 
- Birou Economic 
Administrativ 

• Unitatea de Audit Intern 
• Birou Juridic şi de Control 

7 mai 2008 

 

Hotărârea 4/ 
2008 privind 

aprobarea 
actualizării 

organigramei 
multianuale  a 

ADR Vest 
pentru 

perioada 2007-
2010 

• Direcţia Implementare Program 
Operaţional Regional  

- Birou Monitorizare POR 
- Departament Asistenţă şi 
Evaluare Proiecte 

• Direcţia Implementare Proiecte 
Regionale  

- Birou Monitorizare Tehnică 
(Phare)  
- Birouri Judeţene 
- Departament Implementare 
Proiecte POR 

• Direcţia Politici Regionale şi 
Internaţionalizare 

- Birou Politici Regionale 
- Birou Proiecte şi 
Internaţionalizare 
- Birou Investiţii Directe  

• Direcţia Resurse Umane şi 
Comunicare  

- Birou Resurse Umane 
- Birou Comunicare Asistenţă 
Tehnică  

• Direcţia Economic, Administrativ 
şi Control Financiar  

- Birou Control Financiar 
- Departament Economic 
Administrativ 

• Unitatea de Audit Intern 
• Birou Juridic şi de Control 

 

 

 

83  

persoane 

 

 

 

59 

persoane 

 

 

Director 
general 

 

Directori de 
direcţii 

 
3 postului de 

şef de 
departament 

 
Registrator 

 
Consultant 

politici 
regionale 

 
 

16 octombrie 
2008 

 

Hotărârea 15 / 

• Direcţia Implementare Program 
Operaţional Regional  

- Departament Monitorizare şi 
Verificare POR 

 Biroul Monitorizare 
 Biroul Verificare 

83  

persoane 
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2008 privind 
aprobarea 

organigramei 
multianuale a 

ADR Vest 
pentru 

perioada 2007 - 
2010 

- Departament Evaluare, 
Selecţie şi Contractare 
- Birou Asistenţă Tehnică şi 
relaţia cu AM POR 
-  

• Direcţia Suport Implementare  
- Birou Suport Implementare 
- Birou Suport IT / SMIS 
- Birou proiecte preaderare 
Direcţia Politici Regionale şi 
Internaţionalizare 
- Birou Politici Regionale 
- Birou Proiecte şi 
Internaţionalizare 
- Birou Investiţii Directe  

• Direcţia Resurse Umane şi 
Comunicare  

- Birou Resurse Umane 
- Birou Comunicare  

Direcţia Economic, Administrativ şi 
Control Financiar  

- Birou Economic 
- Birou Administrativ 

• Unitatea de Audit Intern 
 

 

 

 

 

 

62 

 persoane 

 

 

 

 

 

- 

 

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

• Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în 
acelaşi timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar  pentru POR 2007 – 2013 
pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea 
activităţii departamentelor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi 
managementul financiar al agenţiei in limitele bugetului aprobat de către Consiliul  
Dezvoltare Regională. În calitate de şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea 
Vest asigură coordonarea şi supervizarea implementării POR 2007 – 2013 în Regiunea 
Vest. De asemenea, este reprezentantul legal al agenţiei în relaţiile cu terţii şi în instanţă.  

• Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură promovarea cooperării şi 
transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri, cel ştiinţific şi cel 
tehnologic în vederea dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan 
naţional şi internaţional şi coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în 
dezvoltarea regiunii.  
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• Direcţia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a acestui program 
prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea 
secretariatului Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, 
evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS. 

De asemenea, în cadrul Direcţiei Suport Implementare funcţionează Biroul Proiecte 
Preaderare care are ca principale atribuţii oferirea de suport pentru beneficiarii de 
finanţări din programele Phare şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) în 
vederea implementării proiectelor, precum şi monitorizarea acestor programe. 

• Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la 
implementarea Programului Operaţional  Regionale în Regiunea Vest, în perioada 2007 
– 2013, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de 
ADR Vest cu beneficiarii programelor de finanţare nerambursabile, 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 Programul Operaţional Regional. 

• Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea 
activităţilor financiare, administrative 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 direcţiei şi, implicit, ale agenţiei.  

• Unitatea de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea confor-
mităţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul 
agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îm-
bunătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenţei şi 
conformităţii cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de manage-
ment financiar şi control ale agenţiei. 
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• 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 
departamentelor ADR Vest.  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

REŞIŢA 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1,  

et. IX, cam. 902 
320084, Reşiţa, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0255 213463, 0355 401475 
e-mail: office.cs@adrvest.ro 

web: www.adrvest.ro  

 

 
ARAD 

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

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

web: www.adrvest.ro  

DEVA 
Bd. 1 Decembrie nr. 28, 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376 
e-mail: office.hd@adrvest.ro  
web: www.adrvest.ro  
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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 fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.  

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 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 Consiliului.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit 
din: 

• preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii 
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale mu-

nicipale din fiecare judeţ al regiunii 
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale 

orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii 
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale comu-

nale din fiecare judeţ al regiunii.  
 

Conducerea consiliului este a sigura tă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu 
pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru 
câte un manda t de un a n,  de că tre 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. 
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România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 
miliarde Euro de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În 
contextul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 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 – avizat de CDR Vest, semnare 
care a avut loc la Timişoara, în data de 19 decembrie 2006, pentru regiunea noastră.  În 
acest context, ADR Vest deţine un rol deosebit de important în procesul de gestionare 
a acestor fonduri, având calitatea de Organism Intermediar  Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar reprezintă instituţia 
care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, implementează axele 
prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Autoritatea de Management 
reprezintă organismul public care are responsabilitatea managementului, gestionării şi 
implementării asistenţei financiare alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013. 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut, 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 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

Regional 2007 – 2013, contribuind astfel  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. 

 

Componenţa CDR Vest în anul 2008 

 

Ianuarie – Iunie 2008 

 

Nr. 
crt. Numele Funcţia Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. 
 

Iosif Matula 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Arad 
 

Preşedinte CDR Vest 

2. Iosif Secăşan 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin 

Vice-preşedinte CDR 
Vest 

3. Constantin 
Ostaficiuc 
 

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Timiş 
 

Membru 

4. Mircea Ioan Moloţ 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara 
 

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
Ciuhandu 
 

Primar Timişoara 
 

Membru 

6.  
 

Marinel Paşca Primar Recaş Membru 

7. Gheorghe Falcă 
 

Primar Arad Membru 

8. Vasile Horj 
 

Primar Variaş Membru 

9.  Iustin Cionca 
 

Primar Pecica Membru 

10.  Emilia Brăneţ 
 

Primar Şagu Membru 
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 11.  Liviu Spătaru Primar Reşiţa  
 

Membru 

 12.  Simion Iancu 
 

Primar Oţelu Roşu Membru 

 13.  Ioan Borduz 
 

Primar Fârliug Membru 

 14.  Mircia Muntean 
 

Primar Deva Membru 

 15.  Gheorghe Şuiaga 
 

Primar Dobra Membru 

 16. Dănuţ Odagiu 
Buhăescu 
 

Primar Uricani Membru 

 

 

Iulie – Decembrie 2008 

 

Nr. 
crt. Numele Funcţia Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. 
 

Sorin Frunzăverde 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin 
 

Preşedinte CDR Vest 

2. Petru Nicolae - 
Ioţcu 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Arad 
 

Vice-preşedinte CDR 
Vest 

3. Constantin 
Ostaficiuc 

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Timiş 
 

Membru 

4. Mircea Ioan Moloţ Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara 
 

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
Ciuhandu 

Primar Timişoara 
 
 

Membru 

6.  
 

Marinel Paşca Primar Recaş Membru 

7. Gheorghe Falcă 
 

Primar Arad Membru 

8. Vasile Horj 
 

Primar Variaş Membru 

9.  Iustin Cionca Primar Pecica Membru 
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10.  Emilia Brăneţ 

 
Primar Şagu Membru 

 11.  Mihai Stepănescu Primar Reşiţa  
 

Membru 

 12.  Simion Iancu 
 

Primar Oţelu Roşu Membru 

 13.  Ioan Borduz 
 

Primar Fârliug Membru 

 14.  Mircia Muntean 
 

Primar Deva Membru 

 15.  Laurenţiu Nistor 
 

Primar Şoimuş Membru 

 16. Adrian Filip 
Iovănescu 
 

Primar Călan Membru 

 

Hotărârile CDR Vest în anul 2008 

 

Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei CDR Vest, care s-a desfăşurat în Arad, în data de 
7 mai 2008, sunt următoarele: 

HOTĂRÂREA nr. 1/2008 

 

Privind aprobarea modificării componenţei Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii 
Vest 

HOTĂRÂREA nr. 2/2008 

 

Privind aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest pentru anul 2007 

HOTĂRÂREA nr. 3/2008 

 

Privind aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru 
anul 2007 

HOTĂRÂREA nr. 4/2008 Privind aprobarea actualizării organigramei 
multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest pentru perioada 2007-2010 

HOTĂRÂREA nr. 5/2008 Privind aprobarea Planului de personal al Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru 
anul 2008 
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HOTĂRÂREA nr. 6/2008 

 

Privind aprobarea actualizării Contractului colectiv de 
muncă al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 7/2008 

 

Privind aprobarea încheierii contului de execuţie pe 
anul financiar 2007 şi a situaţiilor financiare pentru anul 
2007 ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest 

  

Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei CDR Vest, care s-a desfăşurat în Arad, în data de 
16 iulie 2008, sunt următoarele: 

HOTĂRÂREA nr. 8/2008 
Privind aprobarea componenţei Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 9/2008 
Privind alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 10/2008 

Privind aprobarea Raportului de evaluare al 
proiectelor depuse în cadrul Programului Phare 
2006 – CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu” 

HOTĂRÂREA nr. 11/2008 
Privind aprobarea modificării componenţei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare al Regiunii Vest 

 

Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei CDR Vest, care s-a desfăşurat în Reşiţa, în data 
de 16 octombrie 2008, sunt următoarele: 

HOTĂRÂREA nr. 12/2008 
Privind aprobarea noilor reprezentanţi ai Regiunii 
Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru 
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

HOTĂRÂREA nr. 13/2008 Privind aprobarea modificării componenţei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
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Corelare al Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 14/2008 

Privind avizarea Acordului Cadru de delegare a 
atribuţiilor privind implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 – versiunea 
consolidată 

HOTĂRÂREA nr. 15/2008 

Privind aprobarea organigramei multianuale 
actualizată a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii Vest pentru perioada 2008 – 2010 în 
conformitate cu prevederile Acordului Cadrul de 
delegare a atribuţiilor privind implementarea 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – 
versiunea consolidată 

HOTĂRÂREA nr. 16/2008 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest în conformitate cu 
organigrama multianuală actualizată a Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru perioada 2008 – 2010 

HOTĂRÂREA nr. 17/2008 
Privind aprobarea Raportului de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru 
perioada ianuarie – iunie 2008 

HOTĂRÂREA nr. 18/2008 
Privind aprobarea actualizării Contractului 
Colectiv de muncă al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest 
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Implementarea Programului Operaţional Regional în 
Regiunea Vest 

 
 

Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 - context 

   

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. 

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 4,252 miliarde Euro.  

 

Alocarea financiară indicativă  pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 
439,67 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate 
finanţării POR la nivel naţional. 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. 
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Programul Operaţional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  

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

• Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 
• Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  
• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  
• Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică. 

 

Managementul, gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional 2007 -  
2013 revine Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, actualul Minister 
al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, care este desemnat ca 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 Programului Operaţional Regional: 

• 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 Programului Operaţional Regional 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, 
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între zonele atractive  investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a 
sinergiilor regionale. 

 

Lansarea Domeniilor de Intervenţie POR 2007-2013 

 

1. În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat prima 
licitaţie deschisă pentru depunerea de proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Începând 
cu această dată la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional, se primesc cereri de 
finanţare pentru Domeniul de intervenţie 2.1., 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” din 
cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale”. 

 

2. În data de 31 octombrie 2007, a fost lansată licitaţia deschisă de proiecte pentru 
domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” din cadrul Axei prioritare 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional. Astfel, 
începând cu această dată, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest se pot 
depune proiecte ce vizează îmbunătăţirea cu vehicule şi echipamente a bazelor 
operaţionale regionale şi judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  MDLPL a 
emis un Corrigendum la Ghidul Solicitantului  în data de 6 iunie 2008. Până în 
momentul de faţă nu a fost depus nici un proiect pe acest domeniu de intervenţie. 

 

3. În data de 22 ianuarie 2008, a fost lansată licitaţia deschisă de proiecte pentru 
domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” din cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional.  
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4. În data de 28 ianuarie 2008 s-a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru domeniul 
major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional 2007-2013.   

 

5. În data de 29 februarie 2008 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru Domeniul 
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013. 

 

6. Începând cu data de 13 martie 2008 până pe data de 16 iunie 2008, orele 16.00 la 
sediul ADR Vest s-au primit cereri de finanţare pentru domeniul de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.  

 

7. Începând cu data de 14 martie 2008, s-a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru 
domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”.  

 

8. În data de 25 aprilie 2008, s-a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru domeniile 
majore de intervenţie 4.1. – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală” şi 4.2. „Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”.   

 

9. Începând cu data de 29 aprilie 2008, s-a lansat licitaţia deschisă de proiecte pentru 
domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice”. 
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10. În data de 6 noiembrie 2008 s-a lansat Subdomeniul ”Centre urbane” din cadrul 
Domeniului de intervenţie 1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, al Axei 
prioritare 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”. 
Licitaţia deschisă de proiecte are termen limită de depunere a proiectelor data de 31 
martie 2009. Această cerere deschisă este adresată centrelor urbane din Regiunea Vest, 
respectiv oraşelor/municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu excepţia polilor 
decreştere (Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaţi prin 
HG nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

11. În da ta  de  20 noiembrie 2008 fost lansată oficial licitaţia deschisă cu depunere 
continuă de Planuri integrate şi proiecte, pentru Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007-
2013, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-
domeniul "Poli de dezvoltare urbană".   În Regiunea Vest, această cerere deschisă este 
adresată doar municipiilor Arad şi Deva, care se încadrează în categoria polilor de 
dezvoltare urbană, conform Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 cu completările şi 
modificările ulterioare.   

 

12. În data de 8 decembrie 2008 a fost lansată oficial licitaţia deschisă cu depunere 
continuă de Planuri integrate şi proiecte, pentru Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007-
2013, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-
domeniul Poli de creştere".  În Regiunea Vest, această cerere deschisă este adresată 
doar municipiului Timişoara, care se încadrează în categoria polilor de creştere, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.     
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Sesiuni de informare privind Domeniile de intervenţie POR 2007-2013 

 

În data de 27 februarie 2008, ADR Vest a organizat la sediul Primăriei Arad o Sesiune 
de informare privind domeniile de intervenţie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi 3.2 „Reabilitarea /modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

• reprezentanţi ai autorităţilor publice locale;  

 ale POR 2007 - 2013, în 
scopul sprijinirii potenţialilor beneficiari ai acestor domenii de intervenţie. La această 
întâlnire au participat potenţiali aplicanţi din judeţele Arad şi Hunedoara, după cum 
urmează: 

• reprezentanţii Autorităţilor pentru Sănătate Publică din judeţele Arad, 
Hunedoara; 

• reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene Arad, Hunedoara; 
• reprezentanţi ai Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului; 
• reprezentanţi ai unităţilor sanitare organizate ca ambulatorii; 
• ONG –uri acreditate în domeniul social; 
• instituţiile de cult; 
• furnizorii acreditaţi în servicii sociale. 

 
*** 

 
În data de 4 martie 2008, ADR Vest a organizat la Reşiţa o Sesiune de informare 
privind domeniile de intervenţie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” şi 3.2 „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

• reprezentanţi ai autorităţilor publice locale;  

 ale POR 2007 - 2013, în scopul sprijinirii 
potenţialilor beneficiari ai acestor domenii de intervenţie. La această întâlnire au 
participat potenţiali aplicanţi din judeţele Caraş – Severin şi Timiş, după cum urmează: 

• reprezentanţii Autorităţilor pentru Sănătate Publică din judeţele Caraş – Severin 
şi Timiş; 

• reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene Caraş – Severin şi Timiş; 
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• reprezentanţi ai Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului; 
• reprezentanţi ai unităţilor sanitare organizate ca ambulatorii; 
• ONG –uri acreditate în domeniul social; 
• instituţiile de cult; 
• furnizorii acreditati în servicii sociale. 

 
În cadrul acestor evenimente, au fost prezentate Ghidurile Solicitantului pentru aceste 
domenii de intervenţie, modalitatea de completare a unei Cereri de Finanţare, precum 
şi etapele procesului de evaluare şi selecţie. 

 
*** 

 
În perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2008 au avut loc 4 Sesiuni de informare pentru 
beneficiarii eligibili pe domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”

• Timişoara, în data de 15 aprilie 2008  

 din Regiunea Vest. Sesiunile au fost organizate în toate judeţele 
Regiunii Vest, după cum urmează :  

• Arad, în data de 18 aprilie 2008  
• Resiţa, în data de 17 aprilie 2008  
• Deva, în data de 22 aprilie 2008 
 

La aceste sesiuni de informare, au 
participat peste 200 de firme, în special 
microîntreprinderi. Tematica acestor 
evenimente a constituit-o prezentarea 
Ghidului Solicitantului pentru acest 
domeniu de intervenţie, modalitatea de 
completare a unei Cereri de Finanţare, precum şi etapele procesului de evaluare şi 
selecţie. 

 

*** 
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În data de 22 mai 2008 a fost organizată o Sesiune de informare pentru domeniul de 
intervenţie 3.3 “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru  
intervenţii în situaţii de urgenţă”

La această sesiune de informare au participat reprezentanţi din partea celor 4 Consilii 
Judeţene din Regiunea Vest. 

  la sediul ADR Vest din Timişoara. 

În cadrul acestui eveniment, s-a prezentat Ghidul Solicitantului pentru acest domeniu 
de intervenţie, modalitatea de completare a unei Cereri de Finanţare, precum şi etapele 
procesului de evaluare şi selecţie.  

De asemenea, în cea de-a doua parte a sesiunii de informare, s-a dezbătut de către cei 
prezenţi forma şi conţinutul Actului Constitutiv/Statutului Asociaţiei pentru 
Dezvoltare Intercomunitară a Regiunii Vest, singurul solicitant eligibil pentru acest 
domeniu de intervenţie. 
 

*** 
 
În perioada 23  -  24 iulie 2008, au fost organizate două Sesiuni de informare şi 
instruire pentru potenţialii beneficiari ai domeniilor de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi 4.2 
– „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi”

Sesiunile de informare au avut loc după cum urmează:    

 ale POR. 

• În data de 23 iulie 2008 la Deva,  
• În data de 24  iulie 2008 la Timişoara.  

 

La această întâlnire au participat potenţiali aplicanţi, din toate judeţele Regiunii Vest:  

• autorităţi publice locale (primării şi consilii judeţene din cele 4 judeţe ale 
Regiunii Vest),  

• Agenţiile pentru Dezvoltare şi Agenţiile pentru Protecţia Mediului din cele 4 
judeţe ale Regiunii Vest,  

• firme de consultanţă,  
• întreprinderi mici şi mijlocii,  
• Camere de Comerţ şi Industrie,  
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• asociaţii care reprezintă mediul de afaceri din Regiunea Vest. 
 

În cadrul acestor seminarii de informare şi instruire au fost prezentate aspecte specifice 
privind elaborarea şi evaluarea proiectelor: prezentarea criteriilor de eligibilitate, 
aplicanţi eligibili, sumele alocate, modul de completare a cererii de finanţare, etapele de 
evaluare şi selecţie ale proiectelor depuse spre finanţare pe domeniile de intervenţie 4.1 
şi 4.2. 

 

 
*** 

 
În perioada 9 - 10 septembrie 2008 au avut loc două sesiuni de informare şi instruire 
pentru potenţialii beneficiari ai domeniilor de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe “ şi 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice “

 

. 

Sesiunile au fost organizate pentru toate judeţele Regiunii Vest, după cum urmează: 

• În data de 9 septembrie 2008 la Reşiţa  
• În data de 10 septembrie 2008 la Deva 

 
La aceaste întâlniri au participat potenţiali aplicanţi pe cele două domenii de 
intervenţie, din judeţele Regiunii Vest: 
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• autorităţi publice locale din Regiunea Vest,  
• organisme non-guvernamentale,  
• întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul turismului,  
• unităţi de cult 

 
În cadrul acestui eveniment, s-a prezentat Ghidul Solicitantului pentru acest domeniu 
de intervenţie, modalitatea de completare a unei Cereri de Finanţare, precum şi etapele 
procesului de evaluare şi selecţie.  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

În lunile octombrie-noiembrie 2008, au fost 
organizate 4 Sesiuni de informare privind 
Ghidului Solicitantului pentru domeniul de 
intervenţie 3.4 ”Reabilitarea /modernizarea 
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/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

Sesiunile de informare au avut loc după cum urmează: 

• în data de 23 octombrie 2008, la Reşiţa 
• în data de 30 octombrie 2008, la Deva 
• în data de 6 noiembrie 2008, la Arad 
• în data de 14 noiembrie, la Timişoara 

 

Evenimentele au beneficiat de prezenţa: 

• autorităţilor publice locale (primării şi consilii judeţene din cele 4 judeţe ale 
Regiunii Vest),  

• inspectoratelor Şcolare Judeţene din cadrul celor 4 judeţe ale Regiunii Vest,  
• şcolilor cu clasele I-VIII, liceelor,  
• universităţilor de stat din Regiunea 

Vest. 
 
În cadrul acestor sesiuni de informare şi 
instruire au fost prezentate aspecte specifice 
privind elaborarea şi evaluarea proiectelor: 
prezentarea criteriilor de eligibilitate, 
aplicanţi eligibili, sumele alocate, modul de 
completare a cererii de finanţare, etapele de 

evaluare şi selecţie ale proiectelor depuse spre finanţare pe domeniul de intervenţie 3.4.  

 

*** 

 

 

În data de 13 noiembrie 2008 a avut loc, la sediul ADR Vest din Timişoara Seminarul de 
instruire pentru domeniul major de intervenţie 3.3 ”Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 
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Seminarul de informare şi instruire a beneficiat de prezenţa membrilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru managementul situaţiilor de urgenţă a Regiunii 
Vest (ADIVEST).  

În cadrul acestei sesiuni de informare s-a prezentat de către ADR Vest modalitatea de 
completare a cererii de finanţare pe acest domeniul de intervenţie, s-au definitivat 
formalităţile de constituire a ADIVEST şi modalităţile de lucru între partenerii judeţeni. 

 
*** 

 
În data de 20 noiembrie 2008, a avut loc, la Timişoara, Sesiunea de informare şi 
instruire pentru 

 

Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani 
de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul: Centre urbane. 

La acest eveniment au participat potenţialii solicitanţi eligibili pe acest domeniu de            
intervenţie şi anume: primăriile 
centrelor urbane din Regiunea Vest, 
respectiv oraşele/municipiile cu 
peste 10.000 de locuitori. 

În cadrul acestei sesiuni de 
informare şi instruire au fost 
prezentate aspecte specifice privind 
elaborarea şi evaluarea proiectelor 
pe acest subdomeniu de interventie: 
prezentarea criteriilor de 
eligibilitate, sumele alocate, modul 
de completare a cererii de finanţare, 
etapele de evaluare şi selecţie ale proiectelor depuse spre finanţare, conform Ghidului 
Solicitantului pe Sub-domeniul: Centre urbane. 
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În a doua parte a sesiunii de informare şi instruire s-au dezbătut potenţiale idei de 
proiecte pe sub-domeniul Centre urbane cu cei prezenţi la întâlnire, ADR Vest oferind 
asistenţă şi helpdesk reprezentanţilor din partea centrelor urbane. 

 

Conferinţe de promovare a stadiului implementării   

POR 2007-2013 

 

În data de 28 august 2008 a avut loc Conferinţa de presă intitulată „Oportunităţi în 
Regiunea Vest – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Evoluţia Regiunii Vest 
cu ajutorul banilor europeni”. Evenimentul a fost destinat promovării Programului 
Operaţional Regional, cât şi a rezultatelor obţinute de beneficiarii de finanţări europene  
din Regiunea Vest prin intermediul POR. 

La această conferinţă au fost invitaţi jurnalişti din întrega presă regională, iar 
reprezentanţii ADR Vest au răspuns tuturor întrebărilor acestora şi le-au prezentat 
rezultatele implementării POR în Regiunea Vest, obţinute până la momentul respectiv. 
 

*** 
   
În data de 10 decembrie 2008, la Hotelul Continental din Timişoara a avut loc 
Conferinţa Regională cu tema „Implementarea Programului Operaţional Regional 
2007-2013 în Regiunea Vest - Resurse alocate versus resurse atrase”. Evenimentul a 
fost destinat promovării stadiului de implementare al Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Vest.  

 

 

 

La această conferinţă au fost invitaţi toţi beneficiarii proiectelor depuse pe domeniile de 
intervenţie ale POR, în anii 2007-2008 şi aflate în diferite etape de evaluare, selecţie sau 
contractare la ADR Vest. 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

Pe lângă actualii beneficiari ai proiectelor pe POR,  la conferinţa regională au mai fost 
invitaţi şi potenţiali beneficiari ai POR în perioada următoare. 

Prin urmare, la conferinţa regională au participat reprezentanţi ai: 

• autorităţilor publice locale (Primării, Consilii Judeţene, Prefecturi) 
•  ONG-urilor din domeniul public sau privat, 
•  Întreprinderilor mici şi mijlocii 
• Şcolilor de stat şi universităţilor publice şi private, 
• firmelor de consultanţă. 

Conferinţa a beneficiat şi de prezenţa Organismelor Intermediare ale celorlaltor 
Programe Operaţionale Sectoriale. 

 
În cadrul Conferinţei regionale a fost prezentat Programul Operaţional Regional 2007-
2013, cu toate domeniile de intervenţie lansate pe parcursul anului 2007 şi 2008 
(potenţiali solicitanţi, criterii de eligibilitate, sume alocate, etc) şi stadiul implementării 
POR în Regiunea Vest (proiecte depuse pe domenii de intervenţie şi judeţe componente 
ale Regiunii Vest, valoarea proiectelor depuse şi aflate în diferite etape de selecţie şi 
evaluare versus resurse alocate, etc). 
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Elaborarea procedurilor interne de lucru ale ADR Vest  

 

• În luna mai 2007 a început procesul de elaborare a procedurii de evaluare si selecţie 
(care include verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluarea 
tehnica si financiara, evaluarea strategica, analiza conformităţii proiectului de execuţie) 
precum şi a procedurii de helpdesk.  

• Procedurile au fost transmise spre avizare, către MDLPL, actualul MDRL, în calitate 
de AM POR în data de 20 decembrie 2007.  

• Procedura de helpdesk a fost avizată cu observaţii de către MDLPL, în calitate de 
AM POR în data de 12.02.2008. 

• Procedura de evaluare şi selecţie a fost avizată cu observaţii de către MDLPL, în 
calitate de AM POR în data de 21.04.2008.  

• În data de 16 iunie 2008 AMPOR a transmis ADR Vest  Procedura de evaluare şi 
selecţie pentru pentru apeluri de proiecte cu termen limită de depunere. Pe baza 
acestei proceduri, ADR Vest a elaborat Procedura de evaluare şi selecţie pentru pentru 
apeluri de proiecte cu termen limită de depunere a ADR Vest, în calitate de Organism 
Intermediar POR şi a transmis-o AMPOR spre avizare în data de 20.06.2008. AM POR a 
avizat Procedura de evaluare şi selecţie pentru pentru apeluri de proiecte cu termen 
limită de depunere a ADR Vest în data de 04.07.2008. 

• În luna aprilie 2008 a început procesul de elaborare a Procedurii de Monitorizare şi 
Raportare  POR a ADR Vest, în calitate de OI.  Procedura a fost transmisă AM POR, 
spre avizare, în data de 25 iulie 2008. 

• În data de 29 iulie 2008, AM POR a avizat Procedura de Monitorizare şi Raportare a 
POR a ADR Vest, în calitate de OI, cu observaţii. În urma observaţiilor primite de la AM 
POR, ADR Vest a revizuit procedura şi a retransmis AM POR varianta actualizată în 
data de 30 septembrie 2008.  

• În urma deciziei interne numărul 231 din data de 20 noiembrie 2008 privind corelarea 
procedurilor cu noua  structură  orga niz a torică  şi cu noul ROF a l ADR Vest şi a 
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transmiterii din partea AM POR a recomandărilor privind codificarea procedurilor POR, 
au fost actualizate Procedura de Monitorizare şi Raportare POR a ADR Vest, şi  
Procedura de helpdesk şi transmise la AM POR spre avizare în data de 5 decembrie 
2008.  

 

Monitorizarea şi raportarea la nivelul                                                      
POR 2007-2013 

 

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

• evaluarea  progresului implementării POR;  
• îmbunătăţirea implementării proiectelor/ programului; 
• fundamentarea viitoarelor decizii asupra proiectelor; 
• furnizarea datelor necesare evaluării programului; 
• asigurarea  conformităţii cu regulamentele CE; 
• informarea CM POR, a Comisiei Europene, a publicului larg. 

Aceste Rapoarte fundamentează deciziile strategice ale  AMPOR şi CMPOR, pe 
parcursul implementării POR.  

La nivelul ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar POR, activităţile referitoare la 
monitorizarea şi raportarea POR 2007-2013 pentru Regiunea Vest s-au realizat în cadrul 
Biroului de Monitorizare POR, din cadrul Direcţiei de Implementare POR.  Odată cu 
a proba rea  noului ROF a l ADR Vest,  începâ nd cu 1 noiembrie 2008, activitatea de 
monitorizare şi raportare POR se realizează în cadrul Biroului Suport Implementare 
din Direcţia Suport Implementare. 

 

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

A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la: 
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• stadiul evaluării şi selecţiei proiectelor în regiune 
• progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor 
• plăţile efectuate beneficiarilor 
• problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi soluţii 

propuse pentru remedierea acestora.  
• măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.  
• informaţii privind respectarea reglementărilor comunitare în domeniul 

implementării fondurilor structurale 

 

B. Centralizarea pe operaţiuni, domenii majore de intervenţie şi axe prioritare a 
datelor necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte, descrise în prezenta procedură.  

 

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

În cadrul procesului de monitorizare POR, la nivelul DIPOR se realizează: 

• baze de date interne care au ca scop urmărirea stadiului implementării POR în 
cadrul Regiunii Vest 

• rapoarte transmise AMPOR 
• analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013 la 

nivelul Regiunii Vest 
 

a) Bazele de date interne 

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

Informaţiile din cadrul acestor baze de date se centralizează  în cadrul Bazei de Date a 
Procesului de Evaluare. Pe baza Bazei de Date a Procesului de Evaluare se completează 
Raportul de Progres săptămânal şi lunar. 
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b) Rapoarte realizate de ADR Vest în calitate de Organism Intermediar în 
procesul de monitorizare POR şi transmise AMPOR 

ADR Vest, prin Biroul responsabil de monitorizare şi raportare POR elaborează în 
scopul monitorizării POR, următoarele documente: 

• Rapoartele  de Progres săptămânale  
• Rapoartele  de Progres lunare 
• Raport general asupra verificării conformităţii administrative a cererilor de 

finanţare  
• Raport general asupra verificării eligibilităţii cererilor de finanţare  
• Rapoartele asupra evaluării tehnice si financiare 
• Rapoartele asupra evaluării strategice a CRESC  Vest 
• Rapoarte privind analiza conformităţii Proiectului Tehnic 
• Raport general asupra procesului de verificare a cererilor de Finanţare pentru 

apelurile de proiecte cu termen limita de depunere 
• Contribuţie la elaborarea Rapoartelor de Implementare POR  

 

În perioada ianuarie – decembrie 2008 au fost elaborate şi transmise AM POR 48 de 
rapoarte privind procesul de evaluare şi selecţie: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Raport 
Data 

transmiterii 
Perioada de 

raportare 

1. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

11.01.2008 
29.09.2007-
10.01.2008 

2. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

06.02.2008 
29.09.2007-
06.02.2008 

3. Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 

07.03.2008 
29.09.2007-
07.03.2008 
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cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

4. 

Raport general asupra verificării conformităţii 
administrative a cererilor de finanţare depuse in 
sesiunea lunară din perioada 1-30 noiembrie 
2007 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

11.01.2008 
01.11.2007-
30.11.2007 

5. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară din perioada 12.12.2007-
17.01.2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

25.01.2008 
12.12.2007-
17.01.2008 

6. 

Raport general asupra verificării eligibilităţii 
cererilor de finanţare depuse in sesiunea lunară 
din perioada 1-30 noiembrie 2007 în Regiunea 
Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

 

28.01.2008 

01.11.2007-
30.11.2007 

7. 

Raport general asupra verificării conformităţii 
administrative a cererilor de finanţare depuse in 
sesiunea lunară din perioada 1-31 decembrie 
2007 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

28.01.2008 
01.12.2007-
31.12.2007 

8. 

Raport general asupra verificării eligibilităţii 
cererilor de finanţare depuse in sesiunea lunară 
din perioada 1-31 decembrie 2007 în Regiunea 
Vest 

06.02.2008 
01.12.2007-
31.12.2007 
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Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

9. 

Raport general asupra verificării conformităţii 
administrative a cererilor de finanţare depuse in 
sesiunea lunară din perioada 1-29 februarie 2008 
în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

07.03.2008 
01.02.2008-
29.02.2008 

10. 

Raport general asupra verificării eligibilităţii 
cererilor de finanţare depuse in sesiunea lunară 
din perioada 1-29 februarie 2008 în Regiunea 
Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

12.03.2008 
01.02.2008-
29.02.2008 

11. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară din perioada 11.02.20008-
07.03.2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

13.03.2008 
11.02.2008-
07.03.2008 

12. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară din perioada 11.03.20008-
21.03.2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

26.03.2008 
11.03.2008-
21.03.2008 

13. 
Raportul Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Regiunea Vest  

25.03.2008 19.03.2008 

14. Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 

07.04.2008 29.09.2007-
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cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

07.04.2008 

15. 

Raport general asupra verificării conformităţii 
administrative a cererilor de finantare depuse in 
sesiunea lunară din perioada 1-31 martie 2008 în 
Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale” şi Axa prioritară 
3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

07.04.2008 
01.03.2008-
31.03.2008 

16. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară 6 din perioada 15.04.2008-
18.04.2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

23.04.2008 
15.04.2008-
18.04.2008 

17. 

Raport general asupra verificării eligibilităţii 
cererilor de finanţare depuse in sesiunea lunară 
din perioada 1-31 martie 2008  în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

25.04.2008 
01.03.2008 -
31.03.2008 

18. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

09.05.2008 
29.09.2007-
09.05.2008 

19. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

05.06.2008 
29.09.2007-
05.06.2008 

20. Raport general asupra verificării conformităţii 
administrative a cererilor de finantare depuse in 

09.05.2008 
01.04.2008-
30.04.2008 
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sesiunea lunară din perioada 1-30 aprilie 2008 în 
Regiunea Vest 

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” 

21. 
Raportul Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Regiunea Vest 

12.05.2008 07.05.2008 

22. 

Raport general asupra verificării eligibilităţii 
cererilor de finanţare depuse in sesiunea lunară 
din perioada 1-30 aprilie 2008  în Regiunea Vest 

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”  

15.05.2008 
01.04.2008-
30.04.2008 

23. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară 7 din perioada 13.05.2008-
26.05..2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale 

05.06.2008 
13.05.2008-
26.05.2008 

24. 

Raport general asupra evaluării tehnice şi 
financiare a cererilor de finanţare evaluate în 
sesiunea lunară 8 din perioada 02.06.2008-
17.06.2008 în Regiunea Vest 

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” 

23.06.2008 
02.06.2008-
23.06.2008 

25. 

Raport asupra analizei conformităţii proiectului 
tehnic nr. 
V/4/2/2.1/7/19.12.2007/2/30.05.2008/PT 
aferent CF nr. V/4/2/2.1/7/19.12.2007 

26.06.2008 
02.06.2008-
23.06.2008 

26. 
Raport asupra analizei conformităţii proiectului 
tehnic nr. 
V/2/2/2.1/2/31.10.2007/4/09.06.2008/PT 

26.06.2008 
24.06.2008-
25.06.2008 
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aferent CF nr. V/2/2/2.1/2/31.10.2007 

27. 

Raport asupra analizei conformităţii proiectului 
tehnic nr. 
V/6/2/2.1/9/18.02.2008/1/26.05.2008/PT 
aferent CF nr. V/6/2/2.1/9/18.02.2008 

26.06.2008 
29.05.2008-
25.06.2008 

28. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

03.07.2008 
29.09.2007-
03.07.2008 

29. 
Raportul Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Regiunea Vest 

21.07.2008 16.07.2008 

30. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

01.08.2008 
29.09.2007-
31.07.2008 

31. 

Raportul de evaluare tehnica si financiara 
pentru cererea de finanţare 
V/9/3/3.2/14/30.05.2008- Reabilitarea şi 
modernizarea căminului pentru persoane 
 vârstnice din Jimbolia, din sesiunea de 
depunere 9 

08.08.2008 
21.07.08 – 

04.08.08 

32. 
Raport asupra analizei conformitatii proiectului 
tehnic aferent CF V/3/2/2.1/4/30.11.2007 
depusa in data de 30.11.2007 

20.08.2008 
24.07.2008-
19.08.2008 

33. 
Raport asupra analizei conformitatii proiectului 
tehnic aferent CF V/3/2/2.1/5/30.11.2007 
depusa in data de 30.11.2007 

20.08.2008 
24.07.2008-
19.08.2008 

34. 
Raport general asupra verificarii cererilor de 
finantare depuse in cadrul Apelului de proiecte 
cu termen limita de depunere 16 iunie 2008 

20.08.2008 
19.06.2008-
14.08.2008 
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35. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

01.09.2008 
29.09.2007-
31.08.2008 

36. 
Raport asupra analizei conformitatii proiectului 
tehnic aferent CF V/3/2/2.1/6/30.11.2007 
depusa in data de 30.11.2007 

19.09.2008 
25.08.2008-
19.09.2008 

37. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

06.10.2008 
29.09.2007-
30.09.2008 

38. 
Raportul Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Regiunea Vest 

22.10.2008 16.10.2008 

39. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 în Regiunea de dezvoltare Vest 

04.11.2008 
29.09.2007-
31.10.2008 

40. 

Raportul de evaluare tehnica si financiara 
pentru cererea de finanţare 
V/11/2/2.1/97/21.07.2008- Modernizare DJ 582 
Văliug-Slatina Timiş, din judeţul Caraş-Severin, 
din sesiunea de depunere 11 

02.10.2008 
 08.09.2008 – 

30.09.2008 

41. 

Raportul de evaluare tehnica si financiara 
pentru cererea de finanţare 
V/12/5/5.1/99/13.08.2008- Reabilitarea zonei 
urbane „Dealul cetăţii Deva monument al 
naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din 
Municipiul Deva”, din sesiunea de depunere 12 

28.10.2008 
13.10.2008-
24.10.2008 

42. 

Raportul de evaluare tehnica si financiara 
pentru cererea de finanţare 
V/9/3/3.1/13/30.05.2008- Ambulatoriu integrat 
din cadrul spitalului judetean de urgenta Deva 

10.11.2008 
24.07.2008-
08.11.2008 
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modernizarea si echiparea cu aparatura de 
specialitate”, din sesiunea de depunere 9 

43. 
Raport asupra analizei conformitatii proiectului 
tehnic aferent CF V/8/5/5.1/12/14.04.2008 
depusa in data de 14.04.2008 

21.10.2008 21.10.2008 

44. 

Raportul General asupra evaluarii tehnice si 
financiare a proiectelor depuse in Regiunea Vest 
pentru DMI 4.3-Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor cu termen limita de 
depunere 16 iunie 2008. 

30.10.2008 
23.07.2008-
16.10.2008 

45. 

Corrigendum asupra Raportului General asupra 
evaluarii tehnice si financiare a proiectelor 
depuse in Regiunea Vest pentru DMI 4.3-
Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor cu 
termen limita de depunere 16 iunie 2008. 

14.11.2008 
13.11.2008-
14.11.2008 

46. 

Raportul de evaluare tehnica si financiara 
pentru cererea de finanţare 
V/13/5/5.2/101/17.09.2008- Reabilitarea 
infrastructurii Staţiunii Geoagiu Băi”, din 
sesiunea de depunere 13 

02.12.2008 
10.11.2008-
28.11.2008 

47. 

Raport de progres asupra procesului de evaluare 
şi selecţie a cererilor de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 

02.12.2008 
29.09.2008-
30.11.2008 

48. 
Raport asupra analizei conformitatii proiectului 
tehnic aferent CF V/4/2/2.1/8/19.12.2007 
depus in data de 30.05.2008 

09.12.2008 
03.06.2008-
08.12.2008 

 

De asemenea, începând din data de 08.02.2008, conform instrucţiunilor AM POR, se 
transmit săptămânal rapoartele de progres în format electronic, pe e-mail. 

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

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

1. Intr-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse pe fiecare domeniu 
de intervenţie, bugetul acestora (valoare totală, sumă solicitată, cheltuieli eligibile şi 
cheltuieli neeligibile), precum şi stadiul de evaluare şi selecţie în care se află proiectele, 
pe total regiune şi pe fiecare judeţ din Regiunea Vest. 

 

2. Intr-o ba z ă  de date excel se centra liz ează toate proiectele  depuse şi acceptate sau 
aflate în curs de evaluare şi valoarea totală  a acestora, pe fiecare domeniu de 
intervenţie, pe total regiune şi pe fiecare judeţ din Regiunea Vest. 

 

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

 

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

• O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe fiecare judeţ, 
• O centralizare a valorii eligibile a proiectelor acceptate sau în curs de 

evaluare, raportată la alocarea financiară totală /anuală pentru respectivul 
DMI în Regiunea Vest, pe fiecare judeţ, 

• Analize grafice pornind de la centralizările de mai sus 
 

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

• Comparaţii între valoarea fondurilor alocate pe fiecare judeţ, pe total şi pe 
fiecare domeniu major de intervenţie şi valoarea eligibilă a proiectelor 
depuse şi acceptate sau în curs de evaluare 
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6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între alocarea financiară 
pe ani şi valoarea eligibilă a proiectelor depuse şi acceptate sau în curs de evaluare. 

 

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

 

8. Se realizează şi actualizează săptămânal, o situaţie a proiectelor depuse, în funcţie de 
stadiul în care se află (evaluare / precontractuală / contractate / respinse), precum şi a 
fondurilor rămase disponibile pe fiecare axa prioritară, în funcţie de alocarea financiară  
pe fiecare domeniu de intervenţie. 

 

În data de 31 decembrie 2008, situaţia proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
Regiunii Vest, raportată la alocarea financiară, era următoarea: 
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1.1. Dezvoltare urbană

2.1. Infrastructura drumuri

3.1.Sănătate

3.2.Servicii sociale

3.3. Baze pt situaţii de urgenţă
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4.1 Structuri de sprijinire a afacerilor

4.2 Situri Industriale

4.3 Microîntreprinderi

5.1.Patrimoniu cultural - turism

5.2.Turism

Situaţia proiectelor aflate în evaluare/precontractare/contractare  vs 
alocări financiare pe domenii de intervenţie la nivelul Regiunii Vest 

(milioane Euro)

Valoarea eligibilă a proiectelor din Regiunea Vest Total fonduri alocate Regiunii Vest
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Organizarea activităţii de helpdesk în cadrul ADR Vest 

 

Activitatea de informare şi  helpdesk pentru POR 2007 – 2013 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 POR din Regiunea Vest.  

In cadrul reţelei de informare constituită pentru Programul Operational Regional, 
helpdesk-urile organizate în cadrul birourilor ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva, Reşiţa), 
reprezintă principalele puncte de informare din Regiunea Vest, pe teme de finanţare din 
POR şi Fonduri Structurale, 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 Implementare POR/Direcţiei Suport Implementare se desfăşoară 
activităţi specifice de help-desk pentru POR. Activităţi specifice de informare şi 
helpdesk pe POR 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 help-desk derulate în perioada ianuarie – decembrie 2008 sunt: 

a) Activităţi de Informare: 

- oferirea de informaţii generale cu privire la Fondurile Structurale şi îndeosebi cu 
privire la Programul Operaţional Regional (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 . 
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b) Îndrumare si 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). 

- 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 baze de date cu privire la: 

• Potenţialii aplicanţi 
• Evenimente organizate 
• Materiale distribuite 
• Solicitările primite 

 
În vederea monitorizării activităţii de helpdesk, trimestrial se întocmesc şi se transmit 
către AM POR Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest pentru 
POR în Regiunea Vest. 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2008 au fost elaborate şi transmise AM POR 4  
Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR în Regiunea Vest, pentru cele 4 trimestre ale anului 
2008. 

În această perioadă, în cadrul birourilor de helpdesk ale ADR Vest, au fost soluţionate 
un număr de 541 de solicitări de informaţii.  

Pe pagina web a ADR Vest există o secţiune specială intitulată Fonduri Structurale 
împărţită în două subsecţiuni: Programul Operaţional Regional 2007 -2013 respectiv 
Informaţii Fonduri Structurale 2007 – 2013, unde se regăsesc informaţii utile pentru 
potenţialii beneficiari de fonduri structurale. 
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Informaţiile furnizate pe pagina web sunt permanent actualizate şi completate. 

Pentru solicitarea de informaţii pe cale electronică sau în scris, persoanele interesate pot 
completa formularul specific de helpdesk care se regăseşte în cadrul secţiunii de 
helpdesk existente. 
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Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest 

 

În perioada ianuarie-iunie 2008 au avut loc întâlniri de lucru în judeţele Regiunii Vest 
pentru discutarea situaţiei proiectelor din portofoliul de proiecte al fiecărui judeţ, 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. La întâlniri au fost prezenţi 
reprezentanţi ai ADR Vest, reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, ai Primăriilor, ai 
Inspectoratelor Şcolare, ai Agenţiilor de Dezvoltare Economico-Socială, precum şi 
reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţele respective. Întâlnirile s-au desfăşurat 
după cum urmează: 

• în data de 30 ianuarie 2008 a a vut loc o întâ lnire de lucru la Reşiţa ,  cu 
reprezentanţi din judeţul Caraş-Severin; 

• în data de 31 ianuarie 2008 a  a vut loc o întâ lnire de lucru la  Ara d,  cu 
reprezentanţi din judeţul Arad; 

• în data de 1 februarie 2008 a  a vut loc o întâ lnire de lucru la  Timişoa ra ,  cu 
reprezentanţi din judeţul Timiş; 

• în data de 4 februarie 2008  a a vut loc o întâ lnire de lucru la  Deva ,  cu 
reprezentanţi  din judeţul Hunedoara; 

 

În urma acestor întâlniri, a fost actualizat portofoliul de proiecte al fiecărui judeţ. 

Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest însumează un număr de 118 proiecte, având o 
valoare de 804.698.349 euro. 

În luna octombrie 2008 a fost demarat un proces de verificare a stadiului de elaborare a 
proiectelor pregătite pe HG 811/2006 şi HG 1424/2007 care nu au fost încă depuse la 
sediul ADR Vest.  În acest sens, au fost transmise adrese beneficiarilor acestor proiecte, 
iar în urma primirii răspunsurilor s-a elaborat o situaţie privind stadiul proiectelor 
pregătite pe HG 811/2006 şi HG 1424/2007, precum şi susţinerea acestora de către 

beneficiari în vederea depunerii în cadrul POR. Ca 
urma re a  a cestui demers,  în luna  noiembrie a  fost 
actualizat, portofoliul de proiecte al Regiunii Vest.  
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Evaluarea şi selecţia  proiectelor din cadrul POR 2007-2013  

 

 

 

La nivelul Direcţiei Implementare POR din cadrul ADR Vest se desfăşoară activitatea de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul POR.   

Această activitate constă în  înregistrarea proiectelor, verificarea conformităţii 
administrative, verificarea eligibilităţii, asigurarea logisticii şi secretariatului comisiilor 
de evaluare tehnică şi financiară, asigurarea secretariatului Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest, verificarea conformităţii proiectului 
tehnic, corespondenţa cu beneficiarii, în conformitate cu prevederile procedurilor 
interne ale ADR Vest. 

 

Verificarea conformităţii administrative 

Verificarea conformităţii administrative se realizează la nivelul DIPOR şi constă în 
parcurgerea cererii de finanţare si a anexelor tehnice si administrative pentru a vedea 
dacă aceasta este corect completată de către solicitant, iar documentele suport ataşate 
cererii de finanţare sunt cele solicitate prin ghidul solicitantului, respectă formatele 
standard prevăzute în ghidul solicitantului şi/sau cerinţele din legislaţia naţională 
specifică. Verificarea conformităţii se realizează în două etape, conform principiului „4 
ochi” şi se concretizează în completarea grilei de verificare a conformitatii 
administrative.  

 

 

Verificarea eligibilităţii 

Verificarea eligibilităţii se realizează la nivelul DIPOR şi constă în verificarea 
eligibilităţii solicitantului şi a proiectului. Verificarea eligibilităţii se realizează în două 
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etape, conform principiului „4 ochi” şi se concretizează în completarea grilei de 
verificare a eligibilităţii. 

 

Evaluarea tehnică şi financiară 

Evaluarea cererilor de finanţare, din punct de vedere tehnic şi financiar,  se realizează de 
către o Comisie de evaluare formată din evaluatori independenţi, selectaţi şi contractaţi 
în acest sens de către AM POR, în urma solicitării venite din partea ADR Vest. Pentru 
fiecare sesiune de evaluare, Directorul General ADR Vest numeşte un preşedinte, un 
secretar şi un observator din cadrul DIPOR care vor face parte din componenţa 
Comisiei de evaluare. 

 

Evaluarea strategică 

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest realizează 
evaluarea din punct de vedere strategic şi prioritizarea proiectelor propuse spre 
finanţare în cadrul POR. ADR Vest, prin DIPOR deţine secretariatul CRESC Vest.  

 

Analiza conformităţii Proiectului Tehnic 

La nivelul DIPOR se realizează analiza conformităţii proiectului tehnic, proces care se 
concretizează în completarea unei grile de verificare a proiectului tehnic. 

 

În perioada ianuarie - decembrie 2008, în cadrul domeniilor de intervenţie cu depunere 
continuă, la sediul ADR Vest au fost depuse şi evaluate 27 de proiecte: 

 

 

Nr. 
Crt.

  

Cod 
proiect Titlu proiect Solicitant 

Parteneri 
(unde e 
cazul) 

Axa 
prioritară 

Domeniul 
de 

intervenţie 

Valoare 
totală 
(Lei) 

Suma 
Solicitată 

(Lei) 
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1 
V/2/2/2
.1/2/31.
10.2007 

Modernizare 
Tronson Juliţa 

Mădrigeşti, 
Componentă a 

traseului Turistic 
E68 Moneasa  

Consiliul 
Judeţean 

Arad  
  2 2.1 56.324.5

34,00 
45.550.68

2,00 

2 
V/3/2/2
.1/3/05.
11.2007 

Modernizare 
(Ranforsare) 

Strada Republicii 
- Cimpa din 

Oraşul Petrila 

Consiliul 
Local 
Petrila 

  2 2.1 11.003.9
67,17 

8.941.145
,96 

3 
V/3/2/2
.1/4/30.
11.2007 

Reabilitare DJ 682 
limită judeţ Arad 

- Periam - 
Saravale - 

Sânnicolau Mare, 
Km 129 + 200 - 

km 153 + 200, L = 
24 km 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
  2 2.1 43.259.7

07,00 
35.101.68

7,00 

4 
V/3/2/2
.1/5/30.
11.2007 

Reabilitare drum 
judeţean DJ 592, 
Buziaş - Lugoj, 

km 25+000-
54+200, L=29,2 

km 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
  2 2.1 58.878.4

88,00 
45.590.99

3,00 

5 
V/3/2/2
.1/6/30.
11.2007 

Centura Nord-
Vest de ocolire a 
oraşului Buziaş, 

L=4.3 km 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 

Consiliul 
Local 

 Buziaş 
2 2.1 20.140.0

08,00 
15.716.79

5,00 

6 
V/4/2/2
.1/7/19.
12.2007 

Modernizare DJ 
668: DN 66 - 

Bucium Orlea- 
Gânţaga, km 
1+200 - 9+200 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
  2 2.1 12.853.1

87,00 
10.584.97

7,00 

7 
V/4/2/2
.1/8/19.
12.2007 

Modernizare DJ 
664: PAS Vulcan - 
Vulcan km 35 + 

000 - 41 + 700 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
  2 2.1 14.113.7

68,00 
11.623.10

3,00 

8 
V/6/2/2
.1/9/18.
02.2008 

Centură Sud Ineu Oraşul 
Ineu   2 2.1 16.949.5

45,00 
13.743.96

0,00 

9 
V/7/2/2
.1/11/14
.03.2008 

Reabilitare DJ 709 
F şi Infrastructură 

rutieră Areal 
Parâng 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

Consiliul 
Local 

Petroşani 
2 2.1 16.536.4

55,00 
13.072.18

4,00 
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10 
V/8/5/5
.1/12/14
.04.2008  

Reabilitarea 
Centrului Istoric 

Vechi al 
Municipiului 

Arad 

Consiliul 
Local Arad   5 5.1 54.649.3

23,00 
38.839.95

8,00 

11 

V/9/3/3
.1 

/13/30.0
5.2008 

Ambulatoriu 
integrat din 

cadrul spitalului 
Judeţean de 

Urgenţă Deva 
modernizarea şi 

echiparea cu 
aparatură de 
specialitate 

Consiliul 
Judetean 

Hunedoara 
  3 3.1 5.547.60

0,00 
4.568.611

,77 

12 
V/9/3/3
.2/14/30
.05.2008 

Reabilitarea şi 
modernizarea 

căminului pentru 
persoane 

vârstnice din 
Jimbolia 

Consiliul 
Local 

Jimbolia 

Căminul 
pentru 

persoane 
vârstnice 
Jimbolia 

3 3.2 1.709.16
6,78 

1.275.105
,40 

13 

 
V/10/3/
3.1/16/0
5.06.2008 

Modernizarea si 
echiparea 

Ambulatoriului 
integrat al 
Spitalului 

Orasenesc Hateg 

Consiliul 
Local al 
Oraşului 

Haţeg 

  3 3.1 2.800.00
0 

2.305.882
,00 

14 
V/11/2/
2.1/97/2
1.07.2008 

Modernizare DJ 
582 Văliug - 

Slatina Timiş, din 
judeţul Caraş 

Severin 

Consiliul 
Judeţean 

Caraş-
Severin 

 2 2.1 121.143.
474,55 

89.049.30
4,12 

15 
V/12/5/
5.1/99/1
3.08.2008 

Reabilitarea zonei 
urbane „Dealul 
Cetăţii Deva” 
monument al 

naturii şi istoric 
cu valoare 

turistică ridicată 
din Municipiul 

Deva 

Municipiul 
Deva 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
5 5.1 39.268.9

81,85 
28.387.95

2,65 

16 

V/13/5/
5.2/101/
17.09.200

8 

Reabilitarea 
infrastructurii 

Staţiunii Geaogiu 
Băi 

Consiliul 
Local al 
Oraşului 
Geoagiu 

 5 5.2 25.886.6
68,52 

19.992.23
2,83 
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17 

V/14/2/
2.1/104/
06.10.200

8 

Modernizare DJ 
708 D : Veţel - 
Muncelu Mic-
Poeniţa Tomii-

Feregi, KM: 
14+900 - 25+760, 

Judeţul 
Hunedoara 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
 2 2.1 26.737.9

45,00 
22.069.64

0,00 

18 

V/14/2/
2.1/105/
30.10.200

8 

Modernizare 
(ranforsare) 

Strada Republicii 
- Cimpa din 

orasul Petrila 

Consiliul 
Local al 
Oraşului 

Petrila 

 2 2.1 23.140.4
27,00 

18.939.33
9,86 

19 

V/15/5/
5.2 

/107/11.
11.2008 

Modificare si 
extindere Motel 

Alaska – 
Sântuhalm – 

Deva 

SC 
ELVILA 

PRODUCT 
SRL DEVA 

 5 5.2 9.000.37
8,92 

4.744.967
,00 

20 

V/15/4/
4.1/108/
13.11.200

8 

Parc de afaceri 
Simeria    

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
 4 4.1 

23.609.3
58,00 

8.440.038
,00 

21 

V/15/5/
5.2/109/
13.11.200

8 

Extindere imobil 
existent: 

alimentatie 
publica, sala 

conferinte, hol - 
receptie, spatii 

cazare 

Sc Vacanta 
SRL  5 5.2 

9.866.46
1,00 

5.400.000
,00 

22 

V/15/2/
2.1/111/
20.11.200

8 

Reabilitarea si 
modernizarea 

retelei de strazi 
urbane, oras 

Simeria, judetul 
Hunedoara 

Consiliul 
Local 

Simeria 
 2 2.1 

16.816.1
42,71 

13.876.32
6,87 

23 

V/16/3/
3.2/112/
02.12.200

8 

Complex servicii 
pentru vârstnici 

Consiliul 
Local 

Municipiul 
Orăştie 

 3 3.2 
3.281.50

2,94 
2.703.583

,59 
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24 

V/16/5/
5.1/113/
04.12.200

8 

Modernizare 
centru civic in 
orasul Jimbolia 

Consiliul 
Local 

Jimbolia 
 5 5.1 

10.037.5
39,33 

8.197.907
,00 

25 

 
V/16/2/
2.1/114/
10.12.200

8 

Modernizare DJ 
687D: Telicu 

Inferior, Topliţa, 
Dăbâca, Hăşdău, 
Lunca Cernii de 

Sus - Gura 
Bordului, Limită 

Judeţ Caraş-
Severin, km 

15+100-45+380, 
Judeţul 

Hunedoara 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 
 2 2.1 

106.058.
878,00 

87.542.55
0,00 

26 

V/16/3/
3.4/116/
18.12.200

8 

Modernizare 
Scoala Generala 

O.V. Calan si 
Scoala Generala 
Strada Unirii  - 

Corpuri de 
cladire A si B 

Consiliul 
Local 
Calan 

 3 3.4 
5.329.59

7,97 
4.318.520

,68 

27 

V/16/2/
2.1/117/
19.12.200

8 

Reabilitarea şi 
modernizarea 

arterei principale 
din Municipiul 

Petroşani 

Municipiul 
Petroşani  2 2.1 

11.204.5
18,00 

9.243.386
,00 

 

Pentru domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” a 
avut loc primul apel  de proiecte, cu termen de limită de depunere în data de 16 iunie 
2008. Pentru acestă primă sesiune de depunere, în Regiunea Vest, au fost alocate 4,08 
milioane euro. Pentru acest domeniu de intervenţie, la sediul ADR Vest au fost depuse 
79 de proiecte şi a început evaluarea acestora.  
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Judeţ 
Nr. 

proiecte 
depuse  

Suma solicitată 
(Euro) 

ARAD 17 1.764.379,44 
TIMIŞ 37 3.501.298,84 

HUNEDOARA 17 1.357.659,71 
CARAŞ SEVERIN 8 776.284,14 

TOTAL 79 7.399.622,13 
 

În urma finalizării procesului de evaluare şi selecţie, au fost declarate acceptate 42 de 
proiecte, în valoare totală de 7.685.603,56 Euro, din care suma solicitată din fonduri 
europene este de 4.054.606,31 Euro: 

 

Judeţ 
Nr. 

proiecte 
depuse  

Suma solicitată 
(Euro) 

ARAD 9 746.240,78 
TIMIŞ 18 1.690.196,48 

HUNEDOARA 11 1.117.905,33 
CARAŞ SEVERIN 4 500.263,72 

TOTAL 42 4.054.606,31 
 

Proiectele selectate spre finanţare în cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt 
următoarele: 

Nr. 
Crt. Titlu proiect Solicitant Axa 

prioritară 

Domeniul 
de  

intervenţie 

Valoare 
totală  
(Lei) 

Suma 
Solicitată 

(Lei)   

1 

Dezvoltarea echilibrată a 
întreprinderii şi consolidarea 

poziţiei pe piaţa serviciilor 
geodezice şi topografice prin 

modernizarea echipamentelor 
utilitare 

SC MS-CAD 
SRL 4 4.3 450.318,00 264.893,00 
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2 

Dezvoltarea şi creşterea calităţii 
serviciilor medicale stomatologice 

oferite de SC PHILIP GRAND 
AKRAV SRL, Timişoara, judeţul 

Timiş 

SC PHILIP 
GRAND 

AKRAV SRL 
4 4.3 1.271.029,

00 726.036,00 

3 
Achiziţia unui ecograf performant 
pentru diagnosticarea anomaliilor 

fetale şi materne 

SC 
OBSTETRIX 

SRL 
4 4.3 277.338,00 163.138,00 

4 Facilitarea accesului la confort 
SC TRANS 

EURO 
INVEST SRL 

4 4.3 117.965,18 67.408,67 

5 

Achiziţia unui utilaj performant 
pentru lucrări de foraj şi teste 

necesare proiectării infrastructurilor 
la construcţii civile industriale, 
drumuri, poduri şi căi ferate, 

judetul Arad 

SC 
GEOPROIEC

T SRL 
4 4.3 548.935,00 322.903,00 

6 

Dezvoltarea şi modernizarea 
capacităţii de producţie a societăţii 

Socex Invest SRL prin investiţii 
tangibile şi ecoeficiente 

SC SOCEX 
INVEST SRL 4 4.3 1.232.996,

00 725.291,00 

7 Creşterea volumului productivităţii 
la SC Band Metal SRL 

SC BAND 
METAL SRL 4 4.3 309.757,00 174.160,00 

8 
Achiziţie utilaj fabricare tub flexibil 

pentru instalaţii electrice prin 
extrudare 

SC PRIMA 
PLUS SRL 4 4.3 584.848,44 386.981,38 

9 

Creşterea capacităţii de producţie şi 
a calităţii produselor "tricotaje" în 

cadrul SC RUNING TEX SRL , mun. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

SC RUNING 
TEX SRL 4 4.3 1.011.754,

66 595.149,80 

10 

Achiziţionarea de aparatură 
medicală, mobilier, sisteme IT, şi 

software pentru laboratorul 
medical, precum şi aparatură 

specială pentru deschiderea unui 
cabinet stomatologic al M.C 

MEDICAL din Timişoara 

SC M.C 
MEDICAL 

SRL 
4 4.3 719.917,00 423.480,00 

11 Dezvoltarea economică a societăţii 
comerciale Ecomed SRL 

SC ECOMED 
SRL 4 4.3 222.402,99 131.826,03 

12 Dezvoltarea economică a societăţii 
comerciale Minola SRL 

SC MINOLA 
SRL 

Timişoara 
4 4.3 383.089,00 226.568,45 
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13 
Mimar Cons SRL-Achiziţionarea 

unei instalaţii de fabricarea 
elementelor din beton 

SC MIMAR 
CONS SRL 4 4.3 241.031,53 141.782,50 

14 
Achiziţionarea echipamentelor 

performante pentru dezvoltarea 
societăţii Doralux SRL 

SC 
DORALUX 

SRL 
4 4.3 76.009,47 44.711,44 

15 Dotarea cu echipament în vederea 
realizării de implanturi dentare 

SC MKM 
DENT SRL 4 4.3 107.076,00 63.445,90 

16 
Prevenirea cancerului de col uterin, 
cancerului ovarian şi al cancerului 

de sân 

SC Obstetrică 
şi 

Ginecologie 
dr. Romeo 

Stănescu SRL 

4 4.3 342.338,00 202.895,00 

17 ADAL-un spor de vitalitate în 
construcţii la standarde europene 

SC ADAL 
CONSTRUC

ŢII 
INVESTIŢII 
ŞI SERVICII 

SRL 

4 4.3 441.495,00 257.259,00 

18 
Modernizare microîntreprindere 

prin achiziţionarea de echipamente 
informatice 

SC Vera 
Causa SRL 4 4.3 81.771,00 48.100,50 

19 

Start pentru succes -competitivitate 
şi profesionalism pe piaţa 

construcţiilor Timişene prin 
standarde europene 

SC Valman 
Construct 

SRL 
4 4.3 667.987,50 390.000,00 

20 Profi Beton -Baza Construcţiilor 
Durabile la Standarde Europene 

SC Profi 
Beton SRL 4 4.3 1.141.534,

00 647.248,00 

21 Discovery-Bijou De Toate SRL 4 4.3 189.006,25 111.180,15 

22 

Creşterea competitivităţii SC MD 
Electric SRL Lugoj în sectorul 

instalaţiilor electrice prin achiziţia 
de utilaje şi echipamente IT 

SC MD 
Electric SRL 4 4.3 1.106.860,

56 593.090,31 

23 

Dezvoltarea economică a SC 
Brodconf SRL prin creşterea 

productivităţii şi eficientizarea 
costurilor 

SC Brodconf 
SRL 4 4.3 1.299.532,

50 714.322,00 

24 
Pentru cele mai frumoase nunţi-

rochii de mireasă unice prin dotări 
europene 

SC BIA-FILM 
SRL 4 4.3 128.238,70 75.000,00 
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25 

Eficientizarea şi creşterea capacităţii 
productive a SC Mobila şi Binale 

SRL prin achiziţia unui sistem 
flexibil de prelucrare cu comandă 
numerică a palului şi a lemnului 

masiv 

SC Mobila şi 
Binale SRL 4 4.3 750.769,22 440.998,05 

26 
Extindere şi modernizare atelier 
pentru fabricarea articolelor din 

sticlă si ceramică 

SC Cerglass 
SRL 4 4.3 1.148.044,

00 675.320,00 

27 Construire şi dotare atelier confecţii 
lenjerie de corp şi de pat 

SC Cata Conf 
Srl 4 4.3 444.893,00 261.702,00 

28 Extindere şi modernizare service 
auto Deva 

SC 
Pneumatica 
Impex SRL 

4 4.3 474.310,20 279.006,00 

29 
Dotarea cu mobilier şi echipamente 
specifice consultanţei pentru afaceri 

şi management 

SC Morar 
Expert&Inve
stment SRL 

4 4.3 517.130,00 304.196,00 

30 

Furnizare de servicii în domeniul 
aplicaţiilor de localizare prin GPS 

către persoane fizice şi juridice, 
extinderea activitatii prin 

deschiderea unui magazin on-line 

SC SYSOP 
Consulting 

SRL 
4 4.3 1.630.402,

12 47.896,60 

31 

Modernizarea tehnologică şi 
extinderea capacităţii de producţie a 
fabricii de mobilă SOTRANS (lemn 

masiv şi furnir) 

SC Sotrans 
SRL 4 4.3 999.627,00 588.016,00 

32 Dreptul de a vedea 
SC 

Oftamologica 
SRL 

4 4.3 487.908,00 283.177,00 

33 
Arhitectura pentru schimbarea 

societăţii-noi tehnici de redactare şi 
prezentare-Timişoara 

SC WH 
PROJECT 

SRL 
4 4.3 234.800,00 134.292,00 

34 Dezvoltarea afacerii în domeniul 
tâmplăriei din lemn stratificat 

SC Consser 
SRL 4 4.3 356.280,86 209.500,00 

35 

Dezvoltarea Genuine Advertising 
SRL prin construcţia unei hale şi 
achiziţia de echipamente pentru 

eficientizarea producţiei de 
structuri şi confecţii metalice 

utilizate în industria publicitară 

SC Genuine 
Adverstising 

SRL 
4 4.3 1.820.542,

62 728.863,55 
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36 

Sprijinirea dezvoltării SC Fashing 
Bau Tehnic SRL prin investiţii în 

utilaje tehnologice şi echipamente 
IT 

SC 
FASHING 

BAU 
TEHNIC SRL 

4 4.3 434.510,10 223.225,42 

37 
Crearea unui Data Centre în folosul 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 

Regiunea Vest 

SC Target 
SRL 

Hunedoara 
4 4.3 558.140,00 328.135,00 

38 
Dotarea şi utilarea cu echipamente 

de specialitate a firmei de proiectare 
SC Manu Consulting SRL 

SC Manu 
Consulting 

SRL 
4 4.3 303.586,86 178.580,50 

39 Înfiinţarea unui centru SPA în Băile 
Herculane 

SC Arcos 
SRL 4 4.3 1.282.871,

30 714.322,00 

40 
Dotarea cu utilaje a unei firme de 

prelucrări mecanice, Bocsa, Judetul 
Caras-Severin 

SC Centrul 
de prelucrări 

mecanice 
Bocşa SRL 

4 4.3 831.827,97 489.310,57 

41 

Dezvoltarea infrastructurii de 
producţie prin investiţii de 

tehnologizare şi modernizare la SC 
Peroni Mirko SRL 

SC Peroni 
Mirko SRL 4 4.3 1.637.035,

00 721.500,00 

42 

Dezvoltarea SC Built In SRL 
Timişoara prin achiziţionarea unui 
software specializat, în condiţii de 

competitivitate şi înaltă 
performanţă economică şi tehnic - 

inovatoare 

SC Built In  
SRL 4 4.3 1.149.294,

86 675.055,80 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

 

 

Comitetul Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare  

Regiunea Vest 

 

 

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest (CRESC Vest) a 
fost constituit în luna august 2007, funcţionarea sa având la bază până în luna noiembrie 
2008, Hotărârea de Guvern Nr. 764 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea constituirii 
comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a acestora.  

Potrivit acestei hotărâri, Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea 
Vest este organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării 
gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013 contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum 
şi în scopul corelării în regiune a proiectelor finanţate / finanţabile din fonduri publice.  

 

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în 
Regiunea Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine Secretariatul 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest (CRESC Vest) 
în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 764/11.07.2007, articolului 1 
aliniatul e) din cadrul Anexei 2 – Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare. 

 

În vederea constituirii şi funcţionării CRESC Vest, în cadrul şedinţei Consiliului pentru 
Dezvoltare Regiunea Vest din data de 10 august 2007 au fost adoptate Hotărârea 
14/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare al Regiunii Vest şi a membrilor acestuia şi  Hotărârea 15/2007 privind 
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aprobarea Regulamentului de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest 

CRESC Vest îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare (ROF) a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii 
Vest, precum şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern numărul 
764/11.07.2007 pentru Aprobarea Constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare 
Strategică şi Corelare şi a Regulamentului cadru de  organizare şi funcţionare a acestora. 

 

Şedinţa de constituire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al 
Regiunii Vest s-a desfăşurat în data de 22 august 2007, la Arad. În cadrul acestei şedinţe, 
membrii CRESC Vest au aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest  prin Hotărârea 
CRESC Vest Nr. 1 / 2007.    

CRESC VEST este forma t din 1 6  membri cu drept de vot şi 16  membri suplea nţi 
desemnaţi prin Hotărârea  CDR Vest Nr. 14 / 2007 privind aprobarea constituirii 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest şi a membrilor 
acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, s-au desfăşurat 4 şedinţe de evaluare strategică: 
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1. Şedinţa CRESC Vest din data de 19 martie 2008, desfăşurată la Arad 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinea de zi a acestei şedinţe de evaluare strategică a fost următoarea: 

1. Cuvânt introductiv din partea domnului Iosif Matula, Preşedintele Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a CRESC Vest din data de  
22 august 2007 

3. Dezbatere privind stadiul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest 

4. Informare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013 în Regiunea Vest 

5. Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Domeniul de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură” în sesiunile lunare 2 (octombrie) şi 3 (noiembrie), declarate admise în 
urma evaluării tehnice şi financiare 

6. Diverse 
 

În cadrul şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 19 martie 2008, 
desfăşurată la Arad,  au fost  evaluate strategic un număr total de 4 proiecte, pentru Axa 
prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de 
Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 
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Nr. 
Crt. Titlu Proiect Număr proiect Axa 

Prioritară 

Domeniul 
Major de 

Intervenţie 
Beneficiar 

Buget 
Total 

Proiect  

Poziţia 
ocupată in 

urma 
evaluării 

strategice a 
CRESC 

Vest 

1 

Centura Nord- 
Vest de ocolire 

a orasului 
Buzias, L=4,3 

km 

V/3/2/2.1/6/30.
11.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 

20.140.008,
00 RON 3 

2 

Reabilitare 
drum judeţean 
DJ 592, Buziaş - 

Lugoj, km 
25+000-54+200, 

L=29,2 km 

V/3/2/2.1/5/30.
11.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 

58.878.488,
00 RON 2 

3 

Reabilitare DJ 
682, limita 

judet Arad – 
Periam – 

Saravale – 
Sannicolau 
Mare, km 
129+200 – 

153+200, L = 24 

V/3/2/2.1/4/30.
11.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 

43.259.707,
00 RON 4 
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km 

4 

Modernizare 
tronson Juliţa – 

Mădrigeşti, 
componenta      

traseului 
turistic E68 – 

Moneasa 

V/2/2/2.1/2/31.
10.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Arad 

56.324.534,
00 RON 1 

 

În cadrul acestei şedinţe, CRESC Vest a adoptat următoarele hotărâri: 

• Hotărârea 1/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a 
CRESC Vest din 22.08.2007; 

• Hotărârea  2/2008  privind aprobarea listei proiectelor aprobate strategic şi 
prioritizate, pentru sesiunile de depunere 2 şi 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Şedinţa CRESC Vest din data de 7 mai 2008, desfăşurată la Arad 
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Ordinea de zi a acestei şedinţe de evaluare strategică a fost următoarea: 

1. Cuvânt introductiv din partea preşedintelui Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare; 

2. Prezentarea noii componenţe a CRESC Vest; 
3. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest 

din data de 19 martie 2008; 
4. Informare privind stadiul proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007 – 2013, în Regiunea Vest; 
5. Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Domeniul de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 
centură”  în sesiunile lunare 4 şi 6  declarate admise în urma evaluării tehnice şi 
financiare; 

6. Diverse. 

 

În cadrul şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 7 mai 2008, 
desfăşurată la Arad  au fost evaluate strategic un număr total 3 de proiecte, pentru Axa 
prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de 
Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 
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Nr. 
Crt. Titlu Proiect Număr proiect Axa 

Prioritară 

Domeniul 
Major de 

Intervenţie 
Beneficiar Buget Total 

Proiect  

Poziţia 
ocupată in 

urma 
evaluării 

strategice a 
CRESC 

Vest 

1 Centura Sud Ineu V/6/2/2.1/9/18.02
.2008 2 2.1 

Oraşul 
Ineu 

16.949.545,00 
RON 3 

2 

Modernizare DJ 
664: Pas Vulcan – 

Vulcan, km 
35+000 – 41+700 

V/4/2/2.1/8/19.12
.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

14.113.768,00 
RON 2 

3 

Modernizare DJ 
668: DN 66 – 

Bucium Orlea – 
Gînţaga, km 1+200 

– 9+200 

V/4/2/2.1/7/19.12
.2007 2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

12.853.187,00 
RON 1 

 

În cadrul acestei şedinţe de evaluare strategică, CRESC Vest a adoptat următoarele 
hotărâri: 
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• Hotărârea 3/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire 
a CRESC Vest din 19.03.2008; 

• Hotărârea 4/2008 privind aprobarea listei proiectelor aprobate strategic şi 
prioritizate, pentru sesiunile de depunere 4 şi 6. 

 

3. Şedinţa CRESC Vest din data de 16 iulie 2008, desfăşurată la Arad 

 

Întrunirea, a avut următoarea ordine de 
zi: 

1.  Cuvânt introductiv din partea 
preşedintelui Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare; 

2 .    Prez enta rea  noii componenţe a 
CRESC Vest; 

3.   Aprobarea procesului – verbal al 
şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 7 mai 2008; 

4. Informare privind stadiul proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, în Regiunea Vest; 

5.  Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Domeniul de Intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe”, 
din sesiunea lunara 8 şi declarate admise în urma evaluării tehnice şi financiare. 

6.   Diverse. 

În cadrul şedinţei a fost analizat strategic 1 proiect al Consiliului Local al Municipiului 
Arad:  ”Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”, depus în cadrul  
Domeniului de Intervenţie  5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”.  
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În cadrul acestei şedinţe de evaluare strategică, CRESC Vest a adoptat următoarele 
hotărâri: 

• Hotărârea numărul 5/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de 
constituire a CRESC Vest din 07.05.2008 

• Hotărârea numărul 6/2008 privind aprobarea listei proiectelor evaluate 
strategic şi prioritizate, pentru sesiunea de depunere 8 (aprilie 2008)  

 

4. Şedinţa CRESC Vest din data de 16 octombrie 2008, desfăşurată la Reşiţa 

 

Ordinea de zi a acestei şedinţe de evaluare 
strategică a fost următoarea: 

1. Cuvânt introductiv din partea 
preşedintelui Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare;  

2. Prezentarea noii componenţe a CRESC 
Vest; 

3. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din 
data de 16 iulie 2008;  

4. Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” 
şi Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în sesiunile lunare 11 şi 9 şi declarate admise 
în urma evaluării tehnice şi financiare. 

5. Informare privind stadiul proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, în Regiunea Vest; 

6. Prezentarea raportului semestrial de activitate al CRESC Vest; 

7. Diverse. 
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În cadrul şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 16 octombrie 2008, 
desfăşurată la Reşiţa  au fost evaluate strategic un număr total 2 de proiecte: 

 
 

Nr. 
Crt. Titlu Proiect Număr proiect Axa 

Prioritară 

Domeniul 
Major de 

Intervenţie 
Beneficiar Buget Total 

Proiect  

Poziţia in 
urma ev. 

strategice a 
CRESC 

Vest 

1 

Reabilitarea şi 
modernizarea 

căminului pentru 
persoane 

vârstnice din 
Jimbolia 

V/9/3/3.2/14/30.05.
2008 

 
3 3.2 

Consiliul 
Local 

Jimbolia 

1.709.166,78 

RON 1 

2 

Modernizare DJ 
582 Văliug - 

Slatina Timiş, din 
judeţul Caraş 

Severin 

V/11/2/2.1/97/21.07
.2008 

 
2 2.1 

Consiliul 
Judeţean 

Caraş 
Severin 

121.143.474,55 

RON 1 

 
 

În cadrul acestei şedinţe de evaluare strategică, CRESC Vest a adoptat următoarele 
hotărâri: 

• Hotărârea nr. 7/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de 
constituire a CRESC Vest din 16 iulie 2008; 
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• Hotărârea nr. 8/2008 privind aprobarea listei proiectelor aprobate strategic şi 
prioritizate, pentru sesiunile de depunere 11. 

 

În total, în cadrul celor 4 şedinţe de evaluare strategică desfăşurate pe parcursul anului 
2008,  CRESC Vest a  evaluat strategic şi a aprobat un număr de 10  proiecte, după cum 
urmează: 

 

 
 
În data de 4 noiembrie 2008, Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 
1383 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea 
constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a acestora. 

 

În acest context, în urma intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern 1383/2008, Comitetul 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare din Regiunea Vest (CRESC Vest) şi-a 
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pierdut dreptul de a evalua strategic şi de a prioritiza proiectele depuse la nivel 
regional pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. 

 

În consecinţă, conform prevederilor noii Hotărâri de Guvern 1383/2008, Comitetul 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) reprezintă organismul consultativ 
în cadrul căruia sunt discutate şi analizate priorităţile de investiţii publice la nivel 
regional, cu finanţare din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii 
obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. 

 

CRESC va avea următoarele atribuţii:  

a) analizează nevoile de investiţii publice la nivel regional şi recomandă 
autorităţilor administraţiei publice locale din regiune, pe baza obiectivelor 
prevăzute în strategia de dezvoltare regională şi în vederea atingerii acestora, 
ordinea de prioritate a proiectelor din portofoliul regional identificat de agenţia 
pentru dezvoltare regională, în vederea propunerii spre finanţare a acestora; 

b) emite opinii şi recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a 
proiectelor finanţate şi/sau finanţabile din fonduri comunitare sau bugete locale, 
incluse în portofoliul de proiecte regional; 

c) la solicitarea Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, 
emite un aviz consultativ cu privire la importanţa şi prioritatea pentru regiune a 
proiectelor depuse pentru finanţare în cadrul Programului operaţional regional 
2007 - 2013 (POR 2007 - 2013) pentru care a fost finalizată evaluarea tehnică şi 
financiară; 

d) recomandă Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, 
din proprie iniţiativă sau la solicitarea acesteia, realocări financiare în regiune 
între domeniile majore de intervenţie din cadrul axelor prioritare şi între axele 
prioritare, pe baza analizei numărului de proiecte sustenabile pentru care a fost 
sau poate fi solicitată finanţare nerambursabilă în cadrul programului, în vederea 
supunerii spre aprobare Comitetului de monitorizare a Programului operaţional 
regional; 
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e) recomandă autorităţilor de management/autorităţilor comune de 
management/autorităţilor naţionale şi/sau, după caz, organismelor intermediare 
pentru programele operaţionale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
457/2008, autorităţilor de management pentru programele finanţate din fonduri 
comunitare nerambursabile postaderare, precum şi instituţiilor care elaborează 
şi/sau gestionează alte programe finanţate din fonduri publice, din proprie 
iniţiativă sau la solicitarea acestora, direcţii de acţiune în scopul corelării 
programelor în regiune şi/sau, după caz, în vederea atingerii obiectivelor 
strategiei de dezvoltare a regiunii; 

f) elaborează şi adoptă rapoarte anuale de activitate şi le supune spre avizare 
consiliului pentru dezvoltare regională. 

g) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea de corelare la 
nivelul regiunii de dezvoltare, CRESC poate solicita agenţiei pentru dezvoltare 
regională, precum şi entităţilor prevăzute la alin. (1) lit. e) transmiterea 
informaţiilor necesare, în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul 
Economiei şi Finanţelor. 
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Programele de finanţare derulate prin intermediul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională  Vest 

 

Prin intermediul ADR Vest a u fost încheia te în Regiunea  Vest un numă r tota l de 511 
contracte de finanţare, în perioada 2000 - 2008, în valoare de 119,02 milioane euro, 
repartizate astfel pe cele patru judeţe componente ale regiunii: 

• ARAD – 66 proiecte contractate în valoare de 30,7 milioane euro; 
• CARAŞ-SEVERIN – 128 proiecte contractate în valoare de 22,02 milioane euro; 
• HUNEDOARA – 206 proiecte contractate în valoare de 26,2 milioane euro; 
• TIMIŞ – 111 proiecte contractate în valoare de 40,9 milioane euro. 
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Total: 119,82 milioane euro 

Valoarea proiectelor contractate în Regiunea Vest în perioada 2000 - 2008
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Programele aflate în derulare şi stadiul acestora 

 

Dintre cele 511 contracte de finanţare încheiate prin intermediul ADR Vest în perioada 
2000 – 2008, în anul 2008, 14 programe au fost administrate prin intermediul agenţiei: 

1. Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii - 
Infrastructură Mică – finalizat monitorizare ex-post ; 

2. Subprogramul Investiţii în turism – finalizat monitorizare ex-post ; 

3. Programul Phare 2003 – TVET – finalizat monitorizare ex-post ; 

4. Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – finalizat 2008, 
monitorizare ex-post ; 

5. Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor – în derulare ; 

6.   Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Granturi  pentru 
Sectorul Privat  pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor – 
finalizat 2008, monitorizare ex-post ; 

7.    Program Phare 2004 TVET– finalizat 2008, monitorizare ex-post ; 

8.    Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională – în derulare ; 

9.    Programul PHARE  2005 CES - ”Schema de granturi  sectorul public  pregătirea de 
proiecte în domeniul protectiei mediului” – finalizat 2008, monitorizare ex-post ; 

10. Programul PHARE  2005 CES - ”Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1 – în derulare ; 

11. Programul PHARE  2005 CES - ”Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” - LD3 – în derulare ; 

12.  Programul PHARE  2005 CES - ”Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul 
achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri” - LD2 – în derulare ; 

13. Programul PHARE 2006 CES - „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” – în derulare; 
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14. Program Operaţional Regional Axa 2. „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi 
locale de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

 

Scurtă sinteză a acestor programe 

 

Nr. 
crt. 

Titlul programului 
Nr. 

proiecte 
aprobate 

Nr. proiecte 
contractate 

Nr. proiecte 
finalizate 

Valoarea 
finanţării 

1 
Programul Phare 2001 Coeziune 
Economică şi Socială, Componenta 
Investiţii– Infrastructură Mică 

8 8 

 

8 

 

3.898.577 
Euro 

2 
Subprogramul Investiţii în turism (1 
euro=3,5 RON) 

7 7 

 

3 

 

 

682.936 Euro 

3 Programul Phare 2003 - TVET 8 8 8 
 

507.008 Euro 

4 

 

Programul Phare 2003 – Infrastructură 
locală şi regională 

 

1 1 
1 

 

3.661.005 
Euro 

5 

Programul Phare 2004 Coeziune 
Economică şi Socială – Schema de 
Investiţii  Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor 

15 14 

0 

(în 
derulare) 

10.114 .092 

Euro 
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6 

Programul Phare 2004 Coeziune 
Economică şi Socială – Schema de 
Granturi  Sectorul Privat  Pregătirea de 
Proiecte în domeniul Gestionării 
Deşeurilor 

3 3 2 
34.045 

Euro 

7 Program Phare 2004 TVET 6 6 6 
2.014.768 

Euro 

8 
Programul Phare 2005 – infrastructură 
locală şi regională – în curs de derulare 

2 2 

0 

(în 
derulare) 

13.333.333 

Euro 

9 

Programul PHARE  2005 CES - ”Schema 
de granturi  sectorul public  pregătirea 
de proiecte în domeniul protectiei 
mediului” 

15 15 

 

15 

 

380.197 Euro 

10 

Programul PHARE  2005 CES - ”Schema 
de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare 
de mediu” - LD1 

9 9 

0 

(în 
derulare) 

6.764.845 
Euro 

11 

Programul PHARE  2005 CES - ”Schema 
de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului privat al IMM în domeniul 
gestionării deşeurilor” - LD3 

6 3 

1 

( 5 în 
derulare) 

358.410 Euro 

12 

Programul PHARE  2005 CES - 
”Asistenţă acordată IMM-urilor în 
scopul achiziţionării de servicii de 
consultanţă în afaceri” - LD2 

8 6 

0 

(în 
derulare) 

76.242 Euro 

13 

Programul PHARE  2006 CES - ”Schema 
de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare 
de mediu” - LD1 

7 11 

0 

(în 
derulare) 

7.354.328 
Euro 
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14 

Program Operaţional Regional Axa 2. 
„Îmbunătăţirea infrastructurii regionale 
şi locale de transport”, Domeniul Major 
de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane - inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură” 

5 5 

0 

(în 
derulare) 

42.150.520 
Euro 

TOTAL 100 98 49 
91.330.306 

Euro 
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5.1. Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială,                                 
Componenta Investiţii – Infrastructură Mică 

 

Obiectivul general al programului a fost sprijinirea Guvernului României în 
implementarea unei politici integrate de dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii 
în sectoare prioritare,  sporirea potenţialului economic şi social în cadrul zonelor ţintă 
identificate, care suferă de pe urma restructurării industriale şi demonstrează un 
potenţial de creştere economică. 

Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică au fost: 

• Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii de investiţii în 
zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii vieţii în 
comunităţile din zonele de restructurare industrială; 

• Reabilitarea patrimoniului  istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii 
turistice şi de afaceri a zonelor urbane. 
 

                Consiliul Local Vulcan „Complex Proeuropa”              Complex Salvamont în zona turistică Parâng 
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Complex municipal de sport şi sănătate Reşiţa, Beneficiar  Primăria Reşiţa 

 

                                                                
Consolidare-restaurare „Castel Bethlen Magna Curia Deva”, 

Beneficiar  Consiliul Judeţean Hunedoara 
 

Suma globală indicativă disponibilă  Regiunea Vest a fost de 2,591,000 euro. Sumele 
minime şi maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale care au 
putut fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele: suma minimă – 100,000 euro, 
suma maximă – 850,000 euro. Prin redistribuire, în urma solicitărilor ADR Vest, suma 
alocată Regiunii Vest a ajuns la 3,900,000 euro.  

         

Programul s-a adresat organizaţiilor non-profit, autorităţilor publice locale, care sunt 
responsabile  contractarea lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale sau primăriilor şi 
consiliilor judeţene. 
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Judeţ 
Număr de 
proiecte 
aprobate 

Număr de 
proiecte 

contractate 

Buget 
PHARE 
aprobat 
-euro- 

Rezilieri 

Caraş-
Severin 1 1 850,000 - 

Hunedoara 5 5 2,566,539 - 

Timiş 2 2 482,038 - 

TOTAL 8 8 3,898,577 - 
 

În această perioadă s-a efectuat o monitorizare ex-post a  proiectelor în urma căreia s-a 
concluzionat faptul că toate proiectele sunt funcţionale, cu majoritatea obiectivelor şi 
rezultatelor prevăzute în cererile de finanţare atinse. Fondurile nerambursabile accesate 
au contribuit la dezvoltarea infrastructurii locale, reabilitarea mediului urban şi sporirea 
calităţii  vieţii  în comunităţile din zonele de restructurare industrială, precum si la 
reabilitarea patrimoniului  istoric şi cultural.  

 

5.2. Subprogramul Investiţii în turism 

 

Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, a urmărit dezvoltarea 
infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei 4 ai strategiei de 
dezvoltare a României din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare. 

Obiectivele generale ale subprogramului au urmărit: 

• îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism; 
• creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în 

special a numărului turiştilor străini; 
• punerea în valoare a potenţialului turistic; 
• creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de 

muncă; 
• creşterea investiţiilor în domeniul privat; 
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• dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse cu 
valoare adăugată mare; 

• transformarea staţiunilor turistice în poli de dezvoltare economică ale regiunilor. 
 

Bugetul total estimat al subprogramului a fost de 404 miliarde lei. Ajutorul financiar 
nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, a avut valori cuprinse între: 1 
miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă. 

În urma evaluării, la sediul MDRL, a proiectelor depuse de către solicitanţi, au fost 
propuse spre finanţare un număr de 7 proiecte, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Nr. contracte 
Bugetul aprobat al 

proiectului 

-lei- 

Bugetul 
cheltuit al 
proiectului 

-lei- 

Rezilieri 

0 1 2 3 4 5 

1 Caraş-Severin 3 1.081.160 457.367 1 

2 Hunedoara 3 992.500 192.343,2 2 

3 Arad 1 325.110 0 1 

Total 7 2.398.770 649.730 4 

 

 

Monitorizarea ex-post în această perioadă a proiectelor finalizate a concluzionat că 
acestea sunt funcţionale, cu majoritatea obiectivelor şi rezultatelor prevăzute în cererile 
de finanţare atinse, mediul de afaceri în continuă schimbare impunând unele corecţii ale 
planurilor de afaceri avute în vedere la momentul solicitării finanţărilor nerambursabile.   

 

 

5.3. Programul PHARE 2003 TVET 
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Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01 a urmărit 

reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul Programului Phare 

2001 TVET, a fost contractat de către MDLPL cu firma de consultanţă SAFEGE - 

TRANSO CONSORTIUM. Acesta s-a derulat după finalizarea Programului Phare 2001 

TVET. 

 

Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara 

 

Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţe: 

Judeţ Număr de şcoli 

Caraş-Severin 4 

Hunedoara 4 

Total 8 
 

Beneficiarii acestui program au fost următorii: 

• Grup Şcolar Industrial Bocşa; 
• Grup Şcolar Administrativ Reşiţa; 
• Grup Şcolar Construcţii-Montaj Reşiţa; 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

• Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu; 
• Grup Şcolar Mihai Viteazu Vulcan; 
• Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara; 
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny Simeria; 
• Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie. 

 

Programul a avut ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2006. Din motive 
obiective termenul de finalizare a fost prelungit, diferenţiat pe şcoli,  luna septembrie 
2006 şi apoi replanificat până în cursul lunii ianuarie 2007.  

Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepţionate toate lucrările.  

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele 
responsabilităţi: 

• monitorizarea şi implementarea proiectului; 
• verificarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer); 
• constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului; 
• organizarea CLC (comitet de coordonare proiect) - responsabil cu urmărirea 

implementării proiectului. 
 

Sumele alocate în cadrul acestui program au fost: 

Phare 2003 TVET 

Lot nr. Denumire şcoală Suma finanţată (euro) 

5.1 Gr. Şc. Economic Administrativ REŞIŢA 26.400,35 

5.1 Gr. Şc. Construcţii Montaj REŞIŢA 86.085,98 

5.1 Gr. Şc. Construcţii de Maşini BOCŞA 40.203,71 

5.1 Gr. Şc. Industrial OŢELUL ROŞU 132.170,02 

5.2 
Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel Saligni 
SIMERIA 13.700,39 

5.2 Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE 67.903,08 
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5.2 Colegiul Tehnic Matei Corvin HUNEDOARA 52.680,61 

4.4 Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN 87.863,84 

Total 507.007,98 

 

S-a efectuat o monitorizare ex-post care a relevat importanţa şi necesitatea continuării 
unor astfel de programe destinate sprijinirii materiale a procesului educativ prin 
reabilitare şi dotare a unităţilor de învăţământ. 

 

5.4. Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională 

 

În ca drul a cestui progra m,  în Regiunea  Vest este fina nţa t un singur proiect cu titlul 
„Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa”  beneficiari fiind Consiliul 
Local Moneasa şi Consiliul Judeţean Arad, însă  cu o valoare semnificativă, respectiv 
4.078.660 Euro. 

Asistenţa financiară acordată acestui proiect a fost de 2.745.754,32 Euro din partea 
Comisiei Europene fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251,44 Euro 
cofinanţare naţională acordată de Fondul Naţional de la bugetul de stat, 417.654,84 Euro 
din sursele proprii ale beneficiarului local - Consiliul Judeţean Arad în parteneriat cu 
Consiliul Local Moneasa. 

În scopul realizării proiectului menţionat a fost încheiat Acordul Cadru Tripartit în luna 
aprilie 2006 între MDLPL în calitate de Autoritate Contractantă, ADR Vest ca Autoritate 
de Implementare şi Beneficiarul Local, prin care se stabilesc licitarea, contractarea, 
finanţarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi evaluarea proiectului. 

În urma încheierii Acordului Cadru, implementarea proiectului a început în luna aprilie 
2006. 

Pe parcursul anului, au avut loc întâlniri lunare cu factorii implicaţi în implementarea 
proiectului pentru  determinarea stadiului la lucrările executate şi s-au efectuat 
măsurători în scopul avizării procentelor corespunzătoare din cererile de plată ale 
constructorului. 
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Recepţia la terminarea lucrărilor pentru proiectul „Dezvoltarea potenţialului turistic al 
staţiunii Moneasa”  a avut loc în 22 mai 2008, documentaţia încheiată conţinând şi o 
anexă cu remedieri de efectuat în sarcina constructorului. Termenul limită de efectuare a 
remedierilor a fost 28 iunie 2008. 

 

5.5. Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – Schema de Investiţii  
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor 

 

Programul se referă la Investiţii Proiecte Mici de gestionare a deşeurilor, componenta 
adresată autorităţilor locale din regiunile de dezvoltare – cu excepţia Regiunii Centru 
care a beneficiat de faza pilot finanţată din Programul Phare 2003.  

Obiectivul principal al acestui program de finanţare este de a asigura atât asistenţa 
tehnică cât şi financiară autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea 
deşeurilor în regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii Centru), în eforturile lor de a 
reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă. 

Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia 
mediului; 

• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării 
deşeurilor, proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea şi 
protejarea mediului înconjurător în zonele în care vor fi implementate;  

• Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;  
• Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a existat 

până acum un sistem public de salubrizare; 
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul 

asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.  
 

Suma globală indicată disponibilă  această schemă este de 21,87 milioane euro, din care 
75% - respectiv 16,40 milioane euro din fonduri PHARE şi 25% - respectiv 5,47 milioane 
EURO co-finanţare naţională de la Bugetul de Stat. Suma totală alocată Regiunii Vest 
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este de 3,123 milioane euro, din care 2,343 milioane euro din fonduri PHARE şi 0,78 
milioane EURO co-finanţare naţională.  

Programul se adresează autorităţilor publice locale aferente unei localităţi cu maxim 
50.000 locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi consilii 
judeţene care să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul. 

Suma repartizată iniţial prin acest program  Regiunii Vest - 3,1 milioane euro, a permis 
contractarea a 5 proiecte. În urma redistribuirii de sume la nivel naţional şi datorită 
portofoliului de proiecte existent în regiunea noastră, în final au fost încheiate 14  
contracte (5 proiecte in faza iniţială la care se adaugă încă 9 proiecte din cadrul listei de 
rezervă - lista de rezervă conţinând 10 aplicaţii, dar ulterior un aplicant a renunţat la 
implementarea proiectului), cu finanţare nerambursabilă în sumă de 10,1 milioane euro.   

Astfel, proiectele finanţate în cadrul acestei scheme sunt: 

Nr. 
crt. 

Beneficiar proiect Denumire proiect 

Valoarea grantului 
(Fonduri publice) 

 - euro - 

Total valoare proiect   
 - euro – 

(inclusiv cofinaţare) 

1. 
Consiliul Local 
Satchinez 

Colectarea selectivă a deşeurilor 
în comunele Satchinez, Variaş, 
Şandra, Becicherecu Mic, Biled, 
Dudeştii Noi, Orţişoara 

493.358,00 555.200,00 

2. 
Consiliul Local 
Lipova 

Sistem de gestionare a deşeurilor 
menajere din zona turistică 
Lipova : oraşul Lipova şi 
comunele Ghioroc, Păuliş şi 
Zăbrani, judeţul Arad 

825.920,00 938.545,00 

3. 
Consiliul Local 
Socodor 

Colectarea selectivă a deşeurilor 
în partea de Nord-Vest a 
Judeţului Arad 

479.423,92 532.693,24 

4. 
Primăria 
Municipiului 
Lupeni 

Ecologizarea zonelor montane din 
Valea Jiului, Straja-Lupeni şi 
Parâng-Petroşani 

811.391,31 911.675,63 

5. 
Consiliul Local 
Văliug 

Sistem de gestionare a deşeurilor 
în zona turistică Semenic 

430.423,58 478.248,58 
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6. 
Consiliul Local 
Băile Herculane 

Sistem de gestionare a deşeurilor 
în zona Băile Herculane 

1.000.000,00 1.176.154,25 

7. 
Consiliul Local 
Oraviţa 

Sistem de gestionare a deşeurilor 
în zona Oraviţa 

881.665,45 979.628,45 

8. 
Consiliul Local 
Haţeg 

Sistem de colectare selectivă şi 
depozitare  deşeuri în Ţara 
Haţegului - Staţie de transfer 
Haţeg 

844.942,53 955.008,90 

9. 
Consiliul Local 
Caransebeş 

Gestionarea deşeurilor în 
Municipiul Caransebeş 

707.615,86 795.074,00 

10. 
Primăria Oraşului 
Brad 

ECO BRAD - Proiect  
implementarea unui sistem 
eficace de gestionare a deşeurilor 
în oraşul Brad şi localităţile 
partenere, Crişcior şi Ribiţa 

858.354,78 1.005.680,78 

11. 
Consiliul Local 
Ineu 

ECO  -  INEU 784.369,94 876.544,00 

12. 
Consiliul Local 
Vulcan 

Modernizarea sistemului de 
colectare a deşeurilor pe raza 
Municipiului Vulcan 

782.987,06 870.187,06 

13. 
Consiliul Local 
Ciacova 

ECO – CIACOVA 623.214,81 693.755,00 

14. 
Consiliul Local 
Lugoj 

Lugojul un oraş mai curat - mai 
european "Reabilitarea sistemului 
de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Lugoj" 

590.424,50 665.301,50 

TOTAL VALOARE PROIECTE   10.114.091,74    11.433.687,39 

 

În această perioadă a fost monitorizat procesul de implementare al proiectelor, acesta 
incluzând: 

• Vizite la locaţiile de implementare ale proiectelor în vederea consemnării 
progresului acestora şi întocmirii rapoartelor trimestriale către MDLPL privind 
evoluţia programului ; 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

• Acordarea de consultanţă beneficiarilor de finanţare în procesul de implementare 
al proiectelor referitor la desfăşurarea de achiziţii, întocmirea de documentaţii 
privind proiectul implementat, condiţiile de îndeplinit în vederea obţinerii 
avizelor necesare aprobării cheltuielilor efectuate ; 

• Întocmirea de acte adiţionale la contractele de finanţare ale beneficiarilor 
privitoare la modificări în bugetul proiectelor, prelungirea duratelor de 
implementare ale proiectelor, schimbări în structura achiziţiilor prevăzute în 
cererea de finanţare depusă iniţial ; 

• Corespondenţă cu instituţii interesate sau cu atribuţii în urmărirea implementării 
programelor PHARE. 

 

În urma întârzierilor în implementarea programului la nivel naţional, s-a avizat 
prelungirea acestui program cu 1 an, în scopul realizării tuturor obiectivelor propuse. 

Au apărut primele rezultate în implementarea proiectelor, concretizate în principal în 
achiziţia de europubele şi containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor, 
echipamente pentru colectarea acestora, rampe de transfer, etc. 

  

 
Consiliul Local Băile Herculane – „Sistem de gestionare a 

deşeurilor 
în zona Băile Herculane” 

 
Consiliul Local Lipova – „Sistem de gestionare a deşeurilor 

menajere din 
 zona turistică Lipova : oraşul Lipova şi comunele Ghioroc,  

Păuliş şi Zăbrani, judeţul Arad” 
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Consiliul Local Lugoj - Lugojul un oraş mai curat - mai 
european 

"Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în 
municipiul Lugoj" 

 
Primăria Municipiului Lupeni – „Ecologizarea zonelor montane 

din Valea Jiului, 
Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani” 

 

 

 
Consiliul Local Oraviţa – „Sistem de gestionare a deşeurilor 

în zona Oraviţa” 

 
Consiliul Local Vulcan – „Modernizarea sistemului de colectare 

a deşeurilor pe raza Municipiului Vulcan” 
 

  

 
Consiliul Local Socodor – „Colectarea selectivă a deşeurilor 

în partea de Nord-Vest a 
 Judeţului Arad” 

 
Consiliul Local Văliug – „Sistem de gestionare a deşeurilor în  

zona turistică Semenic” 

 

 

5.6. Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Granturi  
Sectorul Privat  Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

 

Obiectivul general al programului este de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor care 
acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un impact direct 
asupra sectorului privind gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le sprijini în eforturile lor 
de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata deşeurile într-un mod corespunzător. 

Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele privind 
deşeurile şi, în consecinţă, de a contribui la protecţia mediului; 

• elaborarea sau pregătirea de studii şi activităţi similare studiilor direct legate de 
proiecte de investiţii viitoare, în domeniul gestionării deşeurilor, care ar putea fi 
implementate în cadrul Phare Coeziune Economică şi Socială 2005, precum şi în 
cadrul altor programe de finanţare ale unor alţi donori/IFIs. 

 

Suma globală indicativă disponibilă  sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei licitaţii 
deschise este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare şi 0,8 
milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat.  

Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din 
fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat).  

În urma sesiunii de evaluare organizată în cadrul Ministerului Integrării Europene, 
aferente Regiunii Vest au fost selectate spre a fi finanţate în cadrul aceastei scheme de 
finanţare trei proiecte, acestea fiind cererile de finanţare aferente următorilor aplicanţi: 
SC LINEO DESIGN SRL, SC CALOR GRUP SRL şi SC BERG-BANAT SRL, a căror 
finanţare nerambursabilă este de 34.045 euro, astfel: 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume 
aplicant 

Valoare 
finanţare-euro 

Titlul proiectului 
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1. 
SC BERG-
BANAT SRL 

10.112 
Tehnologii de minimizare a generării de deşeuri 
provenite din extracţia huilei şi amenajări  atenuarea 
riscului de mediu. 

2. 
SC LINEO 
DESIGN SRL 

12.358 
Sistemul de gestiune a deşeurilor de ambalaje din 
plastic în judeţul Caraş Severin. 

3. 
SC CALOR 
GRUP SRL 

11.575 
Sistem de gestiune a deşeurilor din construcţii şi 
demolări în judeţul Caraş Severin. 

Total 34.045 euro 

 

Stadiul proiectelor la sfârşitul anului 2008: 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 

 

Titlul 
proiectului 

Valoare 
finaţare 
proiect 

-euro- 

Valoare 
cofinaţare 

–euro- 

Valoare 
plătită din 

fonduri 
publice –

euro 

 

Stadiul 
proiectului 

1. 
SC LINEO 
DESIGN 
SRL 

Sistemul de 
gestiune a 

deşeurilor de 
ambalaje din 

plastic în judeţul 
Caraş Severin. 

 

 

12.358,5 

 

 

12.358,5 

 

 

9.886,8 

contract reziliat 
la cererea 

beneficiarului 

2. 
SC CALOR 
GRUP SRL 

Sistem de 
gestiune a 

deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări în 

judeţul Caraş 
Severin. 

 

11.575 

 

 

11.575 

 

9260,0  

finalizat 

3. 
SC BERG-
BANAT 

SRL 

Tehnologii de 
minimizare a 
generării de 

deşeuri provenite 
din extracţia 

huilei şi 

 

 

10.115,5 

 

 

10.111,5 

 

 

8.089,2 

 

 

finalizat 
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amenajări  
atenuarea riscului 

de mediu. 

 

  

Suma rămasă necontractată a fost realocată  finanţarea suplimentară a proiectelor 
depuse pe componenta Phare 2004 - Schema de Investiţii  Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor. 

În anul 2008 s-au întocmit de către beneficiarii proiectelor finalizate rapoartele finale 
care au fost avizate de către ADR Vest şi aprobate de către MDLPL. 

 

5.7. Programul PHARE 2004 TVET 

 

Programul PHARE 2004 TVET - RO 2004/016-772.04.01.02.04.01.01.10 a urmărit 

reabilitarea a 6 şcoli din judeţul Arad. M.D.L.P.L. a contractat acest contract cu firma de 

consultanţă ROUGHTON INTERNATIONAL, contractorul fiind SC CONFORT SA, 

valoarea contractelor semnate fiind: 

Lot nr. 1    - 908.981,17 Euro 

Lot nr. 2   - 1.105.787,15 Euro 

 

Beneficiarii şi valoarea finală a lucrărilor executate în cadrul acestui program sunt: 

Lot nr.1 

• Grupul Şcolar Beliu – 192.465,19 euro;  
• Centrul Şcolar Ineu – 274.986,85 euro; 
• Grupul Şcolar Industrial "Mihai Viteazul" Ineu – 236.619,55 euro. 

 

 

Lot nr. 2 
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• Grupul Şcolar Industrial "Ioan Buteanu" Gurahonţ – 220.605,44 euro; 
• Grupul Şcolar “Atanasie Marienescu” Lipova – 229.043,65 euro; 
• Grupul Şcolar Agricol Miniş – 464.196,50 euro. 

 

Programul a urmărit reabilitarea de ateliere şcoală sau în unele cazuri construcţia 
acestora. Lucrările de construcţie trebuiau finalizate în cursul lunii aprilie 2008 când 
urma să fie efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.  

Stadiul lucrărilor a fost întârziat existând şi unele probleme legate de calitatea execuţiei 
acestora, fapt consemnat constructorului pentru efectuarea de remedieri.  

Recepţia la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea celor 6 şcoli din judeţul Arad s-a 
finalizat în cursul lunii noiembrie 2008, documentaţia încheiată conţinând şi o anexă cu 
remedieri de efectuat în sarcina constructorului. 

 

5.8. Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională 

 

În cadrul bugetului aferent anului 2005, au fost selectate spre finanţare 10 proiecte dintre 
care două proiecte aferente Regiuni Vest, şi anume „Reabilitare zonă industrială Valea 
Ţerovei - Reşiţa”, respectiv „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - 
Bastionul”.  

Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” valoarea totală a 
contractului de lucrări este 10.060.135, 07 Euro. 

Predarea amplasamentului s-a făcut la data de 09.10.2007. Lucrările sunt în desfaşurare 
la acest obiectiv. În ceea ce priveşte Asistenţa tehnică - aceasta este asigurată de către 
Louis Berger SAS. 

Pentru proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” valoarea 
totală a contractului de lucrări este 9.731.874, 56 Euro. 

Data de începere  a proiectului a fost 6 martie 2008 iar predarea amplasamentului către 
constructor a fost în data de 18 martie 2008. 

Asistenţa tehnică este asigurată de către Louis Berger SAS. 
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Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

 – euro - 

1 Consiliul Judeţean Caraş-
Severin  -Consiliul Local Reşiţa 

Reabilitare zona 
industrială Valea 
Terovei-Reşiţa 

Caraş 
Severin 

6.666.666,67 

2 Consiliul Judeţean Timiş  
Reabilitarea şi 
revitalizarea Cetăţii 
Timişoara - Bastionul 

Timiş 6.666.666,67 

 

În această  perioadă s-au desfăşurat activităţi legate de: 

• monitorizarea şi implementarea proiectelor, 
• avizarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer), 
• participarea la întâlnirile de progres lunar alaturi de institutiile implicate in 

implementarea proiectului, 
• corespondenţă pe teme de specialitate în legătură cu problemele apărute în 

activităţile desfăşurate şi execuţia lucrărilor. 
 

Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” s-au achitat către 
Constructor 2.128.585,75 euro, gradul de execuţie la 31.12.2008 fiind 23,27%, conform 
ultimului raport al inginerului. 

Pentru proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” s-au 
achitat către Constructor 366.551,86 euro, gradul de execuţie la 31.12.2008 fiind 13%, 
conform ultimului raport al inginerului. 

 

 

5.9. Phare 2005 – Schema de granturi  sectorul public  pentru pregătirea de proiecte în 
domeniul protecţiei mediului 
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Această schemă de granturi oferă sprijin financiar sectorului  public din România, în 
pregătirea de viitoare proiecte de investiţii în domeniul mediului. Sunt eligibile 
următoarele activităţi: pregătirea de studii, studii de piaţă, analize cost-beneficiu, studii 
de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului, care vor 
sta la baza unor viitoare proiecte de investiţii ce urmează a fi implementate de către 
beneficiarii finanţării nerambursabile.  

Rezultatele acestei scheme (de ex. studii, analize, evaluări, etc) vor forma un portofoliu 
care să stea la baza unor viitoare proiecte de investiţii în domeniul mediului, proiecte ce 
ar putea primi finanţare în cadrul schemelor de investiţii în domeniul mediului din 
Phare CES 2005-2006, sau din alte surse de finanţare, inclusiv din Instrumentele 
Structurale şi de la Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI). 

 

Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din 
fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat). Valoarea 
finanţării nerambursabile  aceste proiecte pregătitoare va fi cuprinsă între 10.000 euro şi 
75.000 euro,  fiecare proiect. 

 

La nivelul Regiunii Vest spre a obţine finanţare au fost depuse 57 de proiecte fiind 
contractate un număr de 15 proiecte. Proiectele contractate în cadrul acestei scheme de 
finanţare sunt: 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 
proiect 

Denumire proiect 

Valoarea 
grantului 
(Fonduri 
publice) 

 - euro - 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 
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1 

Consiliul 
Local Recaş 

 

"Ape curate Recaş" - pregătirea 
proiectului de investiţii  sistemul 
integrat de management al apelor 
uzate in Recaş, judeţul Timiş 

26.000,00 

 

29.600,00 

 

2 

Consiliul 
Judeţean 

Caraş Severin 

 

Elaborarea unei documentaţii direct 
legată de proiectul de investiţii 
referitor la implementarea unui 
sistem de management integrat al 
deşeurilor pe Valea Bistrei, în 
Oraşul Oţelu Rosu şi comunele 
Sacu, Glimboca, Constantin 
Daicoviciu, Obreja, Zăvoi, Rusca 
Montană, Marga Băuţar 

40.480,00 

 

46.000,00 

 

3 

Consiliul 
Local 

Comloşu 
Mare 

 

Studiu de fezabilitate privind 
reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă în comuna Comloşu Mare şi 
localităţile aparţinătoare Comloşu 
Mic şi Lunga 

18.000,00 

 

20.000,00 

 

4 

Consiliul 
Local Sasca 

Montană 

 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare Sasca Montană  şi Sasca 
Romană, Comuna Sasca Montană, 
Caraş Severin 

22.500,00 

 

25.000,00 

 

5 

Consiliul 
Local Bocşa 

 

Sistem de gospodărire a apelor 
(aducţiune, canalizare, epurare) în 
oraşul Bocşa, judeţul Caraş Severin 

50.160,00 

 

57.000,00 

 

6 

Consiliul 
Local Sacu 

 

Regularizare cursuri de apa sat 
Tincova-Comuna SACU 

16.704,00 

 

18.560,00 
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7 

Consiliul 
Local Ineu 

 

Ineu Eco-Logic-Reabilitarea staţiei 
de tratare  a sistemului de 
alimentare şi distribuţie a apei 
potabile 

 

33.300,00 

 

37.000,00 

 

8 

Consiliul 
Local 

Gavojdia 

 

Realizare studiu de fezabilitate şi 
studiu de impact asupra mediului  
investiţia: Colectare Preselectivă a 
deşeurilor şi staţie sortare deşeuri în 
comuna Găvojdia 

13.500,00 

 

15.000,00 

 

9 

Consiliul 
Local Şiria 

 

Sistem integrat de alimentare cu apă 
Şiria (front de captare, reabilitare şi 
extindere reţele de alimentare cu 
apă Şiria) 

19.467,93 

 

21.751,88 

 

10 

Consiliul 
Local Victor 

Vlad 
Delamarina 

 

Elaborare studiu de fezabilitate şi 
studiu de impact de mediu  
investiţia Colectare preselectivă a 
deşeurilor menajere şi staţie de 
sortare deşeuri 

14.400,00 

 

16.000,00 

 

11 

Consiliul 
Local Ghioroc 

 

Documentaţii de fundamentare, 
proiect de investiţii  reabilitare, 
modernizare şi extindere, sistem de 
alimentare cu apă în zona turistică 
Ghioroc - Păuliş, judeţul Arad 

25.800,00 

 

29.000,00 

 

12 

Consiliul 
Local Lipova 

 

Extinderea şi reabilitarea reţelelor 
de apă şi canal în oraşul Lipova 

44.535,00 

 

50.039,00 

 

13 

Consiliul 
Local 

Cărpiniş 

 

SF - modernizarea şi reabilitarea 
sistemului centralizat de alimentare 
cu apă a localităţilor Cărpiniş şi 
Iecea Mică 

22.500,00 

 

25.000,00 
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14 

Consiliul 
Local 

Petroşani 

 

Elaborare documentaţie tehnică  
"Modernizarea sistemului de 
colectare a deşeurilor de pe raza 
municipiului Petroşani 

20.700,00 

 

23.000,00 

 

15 

Primăria 
Călan 

 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate  alimentarea cu apă a 
localităţilor Călanul Mic, Sâncrai şi 
Sântămărie de Piatră, aparţinătoare 
oraşului Călan din judeţul 
Hunedoara" 

12.150,00 

 

13.500,00 

 

Valoarea totală 380.196,93 426.450,88 

 

Implementarea proiectelor a început la 1 decembrie 2007. Pe parcursul anului 2008 au 
fost finalizate toate cele 15 proiecte. Astfel, au fost avizate de ADR Vest  şi transmise la 
MDLPL spre aprobare 12 Rapoarte finale iar în faza de verificare sunt Rapoartele finale 
pentru proiectele având ca beneficiari : Consiliul Local Recaş, Consiliul Local Bocşa şi 
Consiliul Local Ghioroc. 

În anul 2008 au fost aprobate de către MDLPL Rapoartele finale pentru 9 proiecte : 
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Călan, Consiliul Local Sasca Montană, 
Consiliul Local Ineu, Consiliul Local Petroşani, Consiliul Local Cărpiniş, Consiliul Local 
Victor Vlad Delamarina, Consiliul Local Comloşu Mare şi Consiliul Local Găvojdia. 

 

5.10. Programul PHARE  2005 CES – „Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1                                                            

(Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu) 

 

Obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului  Guvernul României  
dezvoltarea şi implementarea unui program naţional integrat multianual  perioada 
2005-2006 în diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea mediului, 
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va duce la creşterea calităţii vieţii şi va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii 
populaţiei din România. Autorităţile şi instituţiile regionale şi locale vor putea să 
rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacităţi şi aptitudini. 
Implementarea schemei va duce la îmbunătăţirea capacităţilor necesare  planificarea 
multianuală a politicilor şi proiectelor specifice. Prin urmare, fiecare proiect de investiţie 
va fi acompaniat de o componentă de conştientizare publică şi de activităţi de training  
persoanele implicate în implementare. 

 

Obiectivele specifice  pentru cele trei sectoare de mediu, care sunt cuprinse în aceasta 
schemă, derivă din nevoile specifice şi politicile naţionale deja definite. 

Obiectivele specifice  pentru  sectorul Gestionarea deşeurilor sunt:  

• Dezvoltarea şi implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deşeurilor, 
prin care va fi posibilă furnizarea facilităţilor de gestionare a deşeurilor în vederea 
reabilitării şi protecţiei mediului înconjurător;  

• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deşeuri; 
• Introducerea colectării şi transportului deşeurilor în zonele în care nu a existat până 

în momentul de faţă sistem de salubrizare;  
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor într-un raport 

optim cost-beneficiu.  
 

Suma globală indicativă disponibilă din cadrul Phare 2005 CES  sectorul public în 
cadrul acestei licitaţii deschise este de  26,67 milioane euro, din care 20 milioane euro 
din fonduri Phare şi 6,67 milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat. Aceasta 
înseamnă că suma disponibilă  fiecare regiune este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 
milioane euro din fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat. 

Suma alocată Regiunii Vest este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din 
fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat. 

Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile, aferente proiectelor 
individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului (valoarea totală a fondurilor 
publice: Phare - 75% + co-finanţarea de la Bugetul de Stat – 25%), sunt următoarele: 

• suma minimă: 300,000 euro, 
• suma maximă: 1,000,000 euro. 
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Din cele 30 proiecte depuse pentru evaluare în cadrul acestei scheme, au fost contractate 
iniţial 4 proiecte, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1. 
Consiliul Local 
al Comunei 
Berzovia 

Extinderea sistemului 
public de alimentare cu 
apă a comunei Berzovia - 
jud. Caraş Severin 

Caraş 
Severin 

548.047,00 

 

615.783,82 

 

2. 
Consiliul Local 
Orţişoara 

Reabilitarea reţelei de apă 
în localitatea Orţişoara 

Timiş 593.006,85 658.896,50 

3. 
Consiliul Local 
al Municipiului 
Brad 

Reabilitarea staţiei de 
epurare ape uzate din 
municipiul Brad, jud. 
Hunedoara 

Hunedoara 915.777,49 1.149.541,96 

4. 
Consilul Local 
al Comunei 
Cărpiniş 

Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare a apelor 
uzate menajere în 
localităţile Cărpiniş şi 
Iecea Mică, jud.Timiş 

Timiş 797.721,00 886.371,00 

 

Din lista de rezerve au fost contractate în urma realocărilor de fonduri încă 5 proiecte, 
astfel: 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1. Consiliul Local 
al Comunei 

Canalizare 
menajeră în 

Arad 1.000.000,00 1.252.922,53 
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Şiria localităţile Şiria, 
Galşa Mică şi 
Mâsca - Etapa I 

2. 
Consiliul Local 
Ineu 

"Ecomanagement" 
Ineu  -Proiect  
implementarea 
unui sistem eficient 
de gestionare a 
apelor menajere 

Arad 957.854,56 1.067.854,56 

3. 
Consiliul Local 
Petrila 

Îmbunătăţirea 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor urbane 
solide din oraşul 
Petrila 

Hunedoara 704.526,33 792.048,36 

4. 
Consiliul Local 
Bocşa 

Sistem de captare şi 
alimentare cu apă a 
localităţilor Bocşa şi 
Ocna de Fier din 
sursa Ursoane 

Caraş 
severin 

892.551,60 992.515,15 

5. 
Consiliul Local 
Giarmata 

Sistem de colectare 
şi transport deşeuri 
în localităţile 
Giarmata şi Pişchia 

Timiş 355.360,00 400.949,00 

Valoarea totală contractată faţă de alocarea iniţială este următoarea: 

Valoare finanţare alocată Regiunii Vest 
(euro) 

Valoare finaţare contractată                                                
(euro) 

3.334.000,00 6.764.844,83 

 

Aceste contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30 noiembrie 
2007. 
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A fost monitorizat în cursul anului 2008 procesul de implementare al proiectelor prin 
vizite la locaţiile acestora în vederea consemnării progresului şi întocmirii rapoartelor 
trimestriale către MDLPL privind evoluţia programului. Totodată s-au desfăşurat 
activităţi legate de acordarea de consultanţă beneficiarilor de finanţare referitoare la 
efectuarea de achiziţii, întocmirea de documentaţii privind proiectul implementat, 
condiţiile de îndeplinit în vederea obţinerii avizelor necesare aprobării cheltuielilor 
efectuate, etc. Au fost întocmite acte adiţionale la contractele de finanţare privitoare la 
modificări în bugetul proiectelor, prelungirea duratelor de implementare ale proiectelor, 
schimbări în structura achiziţiilor prevăzute în cererea de finanţare depusă iniţial. 

 

5.11. Programul PHARE  2005 CES – „Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor 
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” - LD3 

 

Obiectivul general al Schemei de Granturi ”Schema de investiţii  sprijinirea 
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”  este acela 
de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor din cele opt regiuni ale României, care:  

• acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor, 
• au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deşeurilor, 

cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a 
trata deşeurile într-un mod corespunzător. 

 

Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi ”Schema de investiţii  sprijinirea 
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”  sunt 
următoarele: 

• Sprijinirea sectorului privat (IMM-uri) implicat în activităţi de protecţia mediului, cu 
scopul de a creşte atractivitatea zonelor  investiţii interne, de a reabilita mediul 
înconjurător şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi sănătatea populaţiei; 

• Dezvoltarea şi implementarea proiectelor la nivel local în cadrul sectorului de 
gestionare a deşeurilor, care vor pune la dispoziţie facilităţi de gestionare a deşeurilor  
a asigura reabilitarea şi protejarea mediului în zonele unde acestea vor fi 
implementate; 
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• Întărirea cooperării în domeniul protecţiei mediului între autorităţile publice locale şi 
IMM-uri; 

• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor cu un raport optim 
cost-beneficiu. 

 

Implementarea schemei doreşte să întărească capacitatea IMM-urilor de a contribui la o 
politică durabilă din punct de vedere economic şi ecologic. Schema va contribui la 
implementarea proiectelor de investiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii  a îndeplini 
cerinţele UE şi cele naţionale referitoare la sectorul gestionarea deşeurilor. 

 

Alocarea financiară indicativă disponibilă în cadrul acestei licitaţii deschise este de 8,67 
milioane euro,  din care 6 , 5  milioa ne euro din fonduri Pha re şi 2 ,1 7  milioa ne euro co-
finanţare de la bugetul de stat. Această sumă  este împărţită egal pe cele opt regiuni, 
astfel  Regiunea de Vest se alocă 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125 milioane Euro 
contribuţia PHARE şi 0,2712 milioane euro de la Bugetul de Stat. Sumele minime şi 
maxime ale finanţării nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate 
în cadrul programului  sunt cuprinse între 50.000 şi 200.000 Euro. 

Din cele 9  proiecte depuse la  ADR Vest  eva lua re în ca drul a cestei scheme,  a u fost 
selectate pentru finanţare 6 proiecte şi s-au contractat următoarele proiecte: 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1. 
SC Proserv 

SA 

Implementarea sistemului de 
colectare a deşeurilor de sticlă 
şi procesarea primară în 
vederea reintroducerii în 
circuitul economic 

Hunedoara 95.910,00 191.820,00 
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2. 
SC Casito 

Transimpex 
SRL 

Staţie mobilă de reciclare a 
deşeurilor provenite din 
demolări 

Hunedoara 200.000,00 445.498,00 

3. 

SC A.S.A. 
Servicii 

Ecologice 
SRL  

Optimizarea reciclării 
deşeurilor- Serviciu  viitor-  
A.S.A. Servicii Ecologice SRL 

Arad 62.500,00 134.000,00 

Valoare totală  358.410 771.318 

 

Suma rămasă necontractată a fost realocată  pentru finanţarea suplimentară a proiectelor 
depuse pe componenta PHARE  2005 CES - ”Schema de investiţii  sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1. Aceste contracte 
s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30 noiembrie 2007 iar 
implementarea acestor proiecte a început la 1 februarie 2008. 

A fost monitorizat în cursul anului procesul de implementare al proiectelor prin vizite la 
locaţiile de implementare ale acestora şi s-au întocmit rapoarte trimestriale privind 
evoluţia programului. S-a acordat consultanţă beneficiarilor şi au fost întocmite acte 
adiţionale la contractele de finanţare. 

 

 

5.12. Programul PHARE  2005 CES – „Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul 
achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri” - LD2 

 

Obiectivul principal  al schemei de finanţare “Asistenţă IMM  achiziţionarea de 
servicii de consultanţă în afaceri” este îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de 
dezvoltare a afacerilor, oferite de către prestatorii de servicii de consultanţă. Acest 
obiectiv va fi urmărit prin reducerea costurilor suportate de către IMM  achiziţionarea 
serviciilor corespunzătoare de consultanţă, care se încadrează în cel puţin una din 
priorităţile şi categoriile de acţiuni descrise mai jos. 

Acest obiectiv se încadrează în Strategia  dezvoltarea sectorului IMM, elaborată de către 
fosta ANIMMC (în prezent Ministerul  Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi 
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Profesii Liberale - MIMMCTPL) şi aprobată de Guvernul României în August 2004. 
Acest document indică priorităţile care vor urmări stimularea dezvoltării IMM în 
perioada 2004 - 2008. Aceste priorităţi sunt în acord cu principiile şi prorităţile definite 
în Carta Europeană a Intreprinderilor Mici şi includ: 

• Crearea unui mediu de afaceri favorabil  dezvoltarea şi creşterea IMM; 
• Creşterea competitivităţii IMM; 
• Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare; 
• Îmbunătăţirea performanţelor la export ale IMM; 
• Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea abilităţilor în management. 

 

Bugetul disponibil la nivel naţional în cadrul acestei licitaţii deschise este de 7,2 
milioane euro, din care 5,4 milioane euro din fonduri Phare şi 1,8 milioane euro co-
finanţare de la bugetul de stat. Suma disponibilă  regiunea Vest este de 636 mii Euro, 
din care 477 mii Euro contribuţia Phare şi 159 mii Euro co-finanţarea de la bugetul de 
stat. 

Mărimea finanţării nerambursabile - Sumele minime şi maxime ale finanţării 
nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul 
programului (valoarea totală a fondurilor publice: Phare 75% + co-finanţarea de la 
Bugetul de Stat 25%), sunt următoarele: 

• În cazul în care solicitantul este un IMM: 

Suma minimă:  8.000  euro 
Suma maximă: 20.000 euro 

• În cazul în care solicitantul este un ONG cu membri IMM-uri: 

Suma minimă:  20.000  euro 
Suma maximă: 160.000 euro 

 

Din cele 11 proiecte depuse la ADR Vest  evaluare în cadrul acestei scheme, au fost 
selectate pentru finanţare 8 proiecte şi s-au contractat următoarele proiecte: 
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Nr. 
crt. 

Nume Titlul proiectului 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1 
 S.C CLUB 

S.R.L. 
"Construcţii de calitate prin 

management european" 
13.000,00 26.660,00 

2 

S.C 
TIPOGRAFIA 

ALMARIONES 
S.R.L 

Management european prin 
calitate şi competenţă profesională 

în orice tipărim 
8.000,00 16.760,00 

3 
S.C. BUSINESS 

LIKE S.R.L. 

Creşterea competitivităţii SC 
Business Like SRL prin accesarea 

de servicii de consultanţă 
8.325,00 16.650,00 

4 
S.C. SCHMIDT 
PROTEX S.R.L. 

Noi standarde, noi oportunităţi - 
mai competitivi în Europa 

8.000,00 16.320,00 

5 
S.C SAFILAR 

S.A 

 Creşterea competitivităţii 
întreprinderii în relaţiile cu clienţii 

şi furnizorii 
18.917,00 37.834,00 

6 
S.C MEMORY 

S.R.L. 

Implementare sistem informatic 
integrat, implementare şi 

certificare sistem de mediu ISO 
14001 şi consultanţă  

implementarea securităţii 
informaţiei ISO 27001 

20.000,00 40.090,00 

Valoare totală 76.242 154.314 

 

Suma rămasă necontractată a fost realocată  finanţarea suplimentară a proiectelor 
depuse pe componenta PHARE  2005 CES - ”Schema de investiţii  sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1. Aceste contracte 
s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în 30 noiembrie 2007.  
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Implementarea acestor proiecte a început la 1 martie 2008. S-a monitorizat 
implementarea proiectelor, s-au întocmit rapoarte trimestriale privind stadiul 
proiectelor, s-a acordat consultanţă beneficiarilor de finanţări. 

Din cele 6 proiecte, un proiect (proiectul având ca beneficiar pe SC Safilar SRL) a fost 
finalizat, restul proiectelor fiind în derulare. 

 

5.13. Programul PHARE  2006 CES – „Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” 

 

În data de 13 martie 2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de 
Autoritate de Implementare pentru „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul Programului PHARE 
2006 - Coeziune Economică şi Socială, a găzduit evenimentul dedicat lansării la nivel 
regional a acestui program. Lansarea schemei de finanţare la nivel naţional a avut loc în 
data de 27 februarie 2008. 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din 
Regiunea Vest, experţi ai Asistenţei Tehnice şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest. 

Sesiunea de lansare a programului a avut ca scop informarea reprezentanţilor 
administraţiei publice locale, în calitate de potenţiali beneficiari, asupra oportunităţilor 
de finanţare precum şi asupra condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a putea depune 
proiecte şi obţine fonduri în cadrul acestei scheme de finanţare.  

Schema de finanţare se adresează autorităţilor publice din localităţile cu maxim 50.000 
de locuitori. Principalele categorii de activităţi de investiţie care pot fi finanţate sunt 
sectorul de gestionare a deşeurilor si sectorul de gospodărire a apei şi a apelor uzate. 
Principalul obiectiv pentru sectorul de gestionare a deşeurilor îl reprezintă sprijinirea 
autorităţilor publice locale în eforturile acestora de a reduce cantitatea de deşeuri şi de a 
stimula colectarea selectivă a deşeurilor. Cel de-al doilea sector al acestei scheme de 
finanţare sprijină autorităţile publice în vederea implementării proiectelor de investiţii 
care vor îmbunătăţi sistemele de gospodărire a apelor şi apelor uzate în conformitate cu 
cerinţele UE. 
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Suma alocată Regiunii Vest a fost de 4,575 milioane Euro, din care 3,43 milioane Euro 
din fonduri PHARE si 1,14 milioane Euro de la bugetul de stat.  

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare a fost data de 25 aprilie 2008.  

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în colaborare cu Firma de Asistenţă Tehnică Stella Consulting, a organizat un tur 
regional de instruire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale din Regiunea Vest. 

Sesiunile de instruire au avut loc astfel: 

 în data de 31 martie 2008 - Reşiţa; 
 în data de 1 aprilie 2008 - Deva; 
 în data de 2 aprilie 2008 - Arad. 

 
În cadrul acestor sesiuni de instruire au fost prezentate aspecte specifice legate de 
pregătirea proiectelor de gestionare a deşeurilor şi de gospodărire a apelor şi apelor 
uzate, criteriile de eligibilitate, aspectele tehnice privind elaborarea Cererii de finanţare 
şi a studiului de fezabilitate, precum şi aspecte privind evaluarea proiectelor.  

 

La sediul ADR Vest au fost depuse 18 cereri de finanţare provenind din toate judeţele 
Regiunii Vest. Evaluarea proiectelor a avut loc în perioada 29 aprilie – 29 mai 2008. De 
asemenea, au fost realizate demersurile in vederea realizarii activitatilor de contractare a 
celor 7 proiecte aprobate spre finanţare. Totalul grantului solicitat de către cele 7 
proiecte aprobate spre finanţare este de 4.288.363,70 milioane Euro. 

În data de 18 august 2008 MDLPL a aprobat Raportul de Evaluare. În perioada 19 
august – 3 septembrie 2008 ADR Vest  a organizat un seminar pe teme de contractare a 
proiectelor cu solicitanţii de finanţări, a efectuat vizite precontractuale la beneficiari şi a 
întocmit contractele de finanţare în conformitate cu procedurile transmise de MDLPL. 
Contractele de finanţare, semnate de beneficiari şi ADR Vest au fost înaintate la MDLPL 
în 4 septembrie 2008 pentru avizare şi au fost semnate de către Autoritatea Contractantă 
(MDLPL) în 17 octombrie 2006, respectiv  21 octombrie 2008. 

Cele 7 proiecte contractate sunt: 
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Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1. 
Consiliul Local 

Găvojdia 

Colectarea şi transportul 
deşeurilor în comunele 

Găvojdia, Criciova, 
Nădrag şi Ştiuca, judeţul 

Timiş 

Timiş 387.405,00 430.450,00 

2. 
Consiliul Local 

Călan 

Extinderea reţelei de 
canalizare pentru strada 

Crişeni şi localitatea 
componenta 

Streisângeorgiu, 
aparţinătoare oraşului 

Călan 

Hunedoara 724.117,17 810.117,17 

3. 
Consiliul Local  

Ineu 

Ineu Eco Logic - proiect 
pentru reabilitarea şi 

extinderea sistemului de 
alimentare cu apă Ineu - 

Sud 

Arad 890.526,88 989.474,32 

4. 
Consiliul Local 

Berzasca 

Extindere reţea de 
alimentare cu apă şi 

contorizare în localitatea 
Berzasca 

Caraş-
Severin 

556.412,00 620.144,00 

5. 
Consiliul Local 
Comloşu Mare 

Reabilitarea şi 
modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă in 

comuna Comloşu Mare - 
localităţile aparţinătoare 
Comloşu Mare şi Lunga 

Timiş 967.344,30 1.077.344,30 

6. 
Consiliul Local 

Băiţa 

Reabilitarea sistemului de 
gestionare a deşeurilor in 

comunele Băiţa şi 

Hunedoara 199.488,35 225.538,00 
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Vălişoara 

7. 
Primăria 

Chişineu Criş 

Extindere reţea canal 
menajer în oraşul 

Chişineu Criş, piaţa 
Avram Iancu, judeţul 

Arad 

Arad 563.070,00 629.720,00 

 

Din lista de rezerve au fost contractate în urma realocărilor de fonduri încă 4 proiecte, 
astfel: 

Nr. 
crt. 

Beneficiar Titlul proiectului Judeţ 

Valoare 
finanţare 

– euro – 

 

Total valoare 
proiect 

(inclusiv 
cofinaţare)  

 - euro - 

1. 
Consiliul Local 

Petroşani 

Modernizarea 
sistemului de 

colectare a 
deşeurilor de pe 

raza municipiului 
Petroşani 

Hunedoara 959.820,37 1.070.755,75 

2. 
Consiliul Local 

Jimbolia 

Reabilitarea staţiei 
de tratare a apei 

potabile din oraşul 
Jimbolia 

Timiş 1.000.000,00 2.100.684,09 

3. 
Consiliul Local 

Brebu Nou 

Extindere sistem de 
colectare, transport 
şi epurare a apelor 

uzate în zona 
turistică Gărâna-

Brebu Nou 

Caraş-
Severin 

850.396,34 944.884,83 

4. 
Consiliul Local 

Cărpiniş 
Sistem de colectare 
şi transport deşeuri 

Timiş 255.747,77 288.920,10 
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Valoarea totală contractată faţă de alocarea iniţială este următoarea: 

Valoare finanţare alocată Regiunii Vest 
(euro) 

Valoare finaţare contractată                                            
(euro) 

4.575.000,00 7.354.328,18 

 

Cele 4 contracte de pe lista de rezerve s-au semnat în 30 noiembrie 2008, implementarea 
acestora începând cu data de 1 decembrie 2008.  

De la data implementării celor 11 proiecte contractate, s-au susţinut 2 seminarii de 
implementare cu beneficiarii şi s-a acordat consultanţă beneficiarilor de finanţări. 

 

5.14. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL   

Axa Prioritară 2-Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 
Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”  

 
Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), 
contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de 
Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre 
România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. Programul Operaţional Regional 
se adresează celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale României. 

 

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, 
durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi 
resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de 
creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face 

în comuna Cărpiniş 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru 
investiţii. 

 

Obiectivul strategic al POR se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe 
regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu 
acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale.  

În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, POR va da 
prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul 
regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare 
policentrică a teritoriului României. 

 

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea 
următoarelor obiective specifice:  

 Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare 
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor de 
dezvoltare; 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor 
urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare; 

 Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor; 
 Creşterea competitivităţii regiunilor ca localizări pentru afaceri; 
 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.  

 
Implementarea acestui program va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea 
disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între 
mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, 
între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a 
sinergiilor regionale. 

 

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare 
integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici 
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active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe 
următoarele axe prioritare tematice: 

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
Axa prioritară 6 - Asistenţă Tehnică 

 

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea 
economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin 
Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Politica Europeană în domeniul 
Transporturilor, Dezvoltării Urbane Durabile. 

Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de 
stat şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.  

Cofinanţarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) nu poate depăşi 
85% din alocarea financiară totală a Programului.  

 

Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează 
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/sau urban, 
având un rol important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a 
dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul regiunilor.  

 

Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

 

Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a 
bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea 
de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit 
a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, 
cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii 
întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare 
mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte. 

 

În cadrul acestei axe prioritare există un singur domeniu major de intervenţie 
respectiv 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 

 

Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, 
prevăzută a se realiza prin POR, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în 
circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Se urmăreşte ca aceste 
reţele de drumuri să contribuie, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a 
mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o 
dezvoltare durabilă a acesteia şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de 
muncă, inclusiv în zonele rurale. 

 

Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane prevăzute a se realiza prin POR, vor 
contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea 
blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş. În acest sens, prin POR se vor finanţa 
proiecte de reabilitare / modernizare a străzilor care conectează magistralele orăşeneşti 
cu drumul naţional ce traversează oraşul (străzi de categoria I1

 

), zonele funcţionale de 
cele rezidenţiale (străzi de categoria a II-a) precum şi  zonele funcţionale şi rezidenţiale 
de străzile de legătură sau magistrale (străzi de categoria a III-a). 

Construirea şi modernizarea prin POR a şoselelor de centură (cu statut de drum 
judeţean şi/ sau urban) vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului 

                                                           
1 În conformitate cu Ordonanţa 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, Republicată (MO nr 237/ 29.06.1998).  
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de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea localităţilor în condiţii de 
siguranţă. 

Alocarea financiară pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 este de 
4.568.341.147 Euro, din care 3.726.021.762 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naţionale şi fonduri private. 

Alocarea financiară orientativă pentru axa 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" este de 876.711.006 Euro, din care 758.355.021 Euro din FEDR şi 118.355.985 
Euro co-finanţare (din surse publice) naţională. Repartizarea acestei alocări financiare 
orientative pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel (milioane euro): 

 

Regiunea  Nord - Est Sud - Est Sud Sud - Vest Vest Nord - Vest Centru BI 

Alocarea 
financiară 

143,08 116,16 124,76 122,74 90,65 106,08 95,56 77,68 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest - în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 a semnat în data de 27 octombrie 
2008, 5 contracte de finanţare din Regiunea Vest în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 în cadrul Axei Prioritare 2 a POR : „Îmbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport”. 

   
Valoarea totală a contractelor de finanţare este de 191.167.168,11 RON – adică peste 53 
milioane de euro, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 151.741.871,66 
RON (42.150.520 euro) bani europeni. Prin intermediul proiectelor finanţate se vor 
reabilita peste 90 de kilometri de drumuri din Regiunea Vest, fapt ce va contribui 
semnificativ la îndeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare a Regiunii Vest, astfel: 

Solicitant Titlul proiectului 
Valoare totala proiect 

Km 
RON EURO 
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Oraşul Ineu 

 

Centura Sud Ineu 
 

16.949.545 

 

4.708.207 

 

4,13 

Consiliul 
Judeţean Arad 

Modernizarea tronson Juliţa-
Mădrigeşti, componentă a 
traseului turistic E68-Moneasa, 
Consiliul Judeţean Arad 

 

 

56.324.534 

 

 

15.645.704 

 

 

24,67 

Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara 

Modernizare DJ 668: DN 66 - 
Bucium Orlea - Gânţaga,                 
km 1+200 - 9+200 

 

13.029.774,85 

 

3.619.382 

 

8 

Consiliul 
Judeţean Timiş 

Reabilitare drum judeţean DJ 592, 
Buziaş - Lugoj,                                
KM 25+000 - 54+200, L=29,2 km 

 

61.530.636,15 

 

17.091.843 

 

29,2 

Consiliul 
Judeţean Timiş 

Reabilitare DJ 682 limita judeţ 
Arad - Periam - Saravale - 
Sânicolau Mare,                                   
km 129+200 - km 153+200, L=24 
km 

 

43.332.708,11 

 

12.036.863 

 

24,3 

Total 191.167.198,11 53.101.999 90,30 

 

În perioada de implementare s-a susţinut o sesiune de instruire referitoare la modalităţile 
de implementare tehnică şi financiară ale proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 2, 
Domeniul de intervenţie 2.1 la care au participat reprezentanţi ai MDLPL/AMPOR, OI ADR 
Vest şi beneficiari.  

De asemenea s-au verificat Cererile de pre-finanţare în vederea avizării şi transmiterii la 
AM POR şi s-a acordat consultanţă beneficiarilor de finanţări. 
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Programe de sprijinire a implementării              
Programului Operaţional Regional 

 

Contractele de finanţare din Instrumente Structurale, încheiate între 
Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management POR, axa 6 a 

POR – asistenţă tehnică 

Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 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 
Regionala Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, este 
sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică. 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 
6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional 

Regional”  

 

Acest contract s-a încheiat între ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 
POR, şi MDLPL, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, pentru perioada 
14.03.2007 – 31.12.2008. 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

Contractul a asigurat sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 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 Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 
2007-2013, a beneficiat în principal de suportul financiar şi tehnic pentru  pregătirea, 
selecţia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate pentru 
implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. Prin acest domeniu de intervenţie se 
acordă suport financiar şi tehnic pentru funcţionarea Comitetului de Monitorizare 
pentru POR şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest, pentru 
care ADR Vest asigură secretariatul. 

De asemenea, prin acest domeniu de intervenţie s-a finanţat salarizarea personalului 
contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziţia şi instalarea echipamentului necesar 
pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 
6.2 “Sprijinirea activităţilor de publicitate şi   informare  privind  POR” 

 

În vederea obţinerii alocărilor financiare prin contractul de finanţare pentru domeniul 
de intervenţie 6.2 “Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare  privind  POR”, 
ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 
a depus la AM POR în luna noiembrie 2008 proiectul „Sprijin pentru implementarea 
eficientă a activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”, pentru perioada 
14.03.2007 – 31.12.2009. 

 

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

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: 

1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra 
disponibilităţii asistenţei financiare şi a existenţei fondurilor, precum şi a rolului UE 
în acest domeniu. 

2. Informarea constantă şi corectă a  potenţialilor beneficiari asupra Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

3. Promovarea impactului economic şi social al asistenţei financiare, a valorii adăugate 
al acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale. 

4. Asigurarea transparenţei şi a corectitudinii finanţărilor şi a sistemului care 
gestionează fondurile. 

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

6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaţiilor de informare şi publicitate pe care 
le au în urma obţinerii unei finanţări. 

7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin intermediul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a poveştilor de succes, a bunelor 
practici. 
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Contractul de servicii PHARE Naţional 2005 CES  

„Sprijin pentru ADR Vest pentru implementarea şi monitorizarea 
programelor PHARE CES” 

 

Pentru asigurarea implementării şi monitorizării proiectelor de investiţii, finanţate 

din Programul Naţional Phare – componenta Coeziune Economică şi Socială, în 

Regiunea Vest s-a încheiat Contractul de servicii Phare Naţional 2005 CES „Sprijin 

pentru ADR Vest pentru implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES”, între 

MDLPL şi ADR Vest în calitate de Autoritate de Implementare pentru perioada 

1.12.2007 - 30.11.2008. 

 

Obiectivele specifice ale acestui contract  au fost următoarele: 

• Să sprijine ADR în realizarea sarcinilor asumate de către aceasta ca Autoritate de 
Implementare pentru proiectele de investiţii finanţate prin Phare CES, în Regiunea 
Vest; 

• Să crească eficienţa şi eficacitatea activităţilor de evaluare, selecţie şi contractare 
derulate în cadrul ADR-ului, ca parte a procesului de îmbunătăţire a capacităţii 
administrative a ADR-ului. 

 

Activităţile specifice ale proiectului au fost lansarea, contractarea, implementarea, 
controlul şi monitorizarea proiectelor finanţate din programele Phare 2001 - 2006 CES. 

 

Principala responsabilitate a ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, este 
să asigure monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din Programele 
Phare 2001 - 2006 CES din Regiunea Vest Astfel, ADR Vest îşi va asuma rolul de 
Autoritate de Implementare pentru proiectele pentru care a fost nominalizată în acest 
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sens prin Memorandumul de Finanţare relevant, şi va îndeplini responsabilităţile pe 
care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor i le-a încredinţat. 

 
Rezultatele asumate prin contract au fost: 
• Implementarea cu succes, la nivel regional, a proiectelor finanţate prin Programul 

Phare CES, pentru care ADR-ul acţionează ca Autoritate de Implementare, la 
standardele de calitate şi în limitele de timp şi buget agreate; 

• Creşterea capacităţii administrative a ADR-ului de a-şi îndeplini sarcinile şi 
responsabilităţile încredinţate. 

 

Contractul PHARE CES RO - PHARE - 2006/018-147.04.01.05.02 
„Întărirea capacităţii instituţionale a ADR Vest prin achiziţionarea unui 

spaţiu adecvat”  

 

Pentru întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest cu scopul de a sprijini implementarea investiţiilor provenind din fondurile 
Comisiei Europene, s-a semnat în luna noiembrie 2008 Contractul PHARE CES RO-
PHARE-2006/018-147.04.01.05.02 „Întărirea capacităţii instituţionale a ADR Vest prin 
achiziţionarea unui spaţiu adecvat”, pentru o perioada de 4 luni. 

 

Obiectivul general al proiectului este construcţia structurilor instituţionale, 
administrative, de programare şi implementare necesare ADR Vest pentru a contribui la 
gestionarea eficienta a Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene după aderare. 

Obiectivul specific se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale ADR Vest în 
vederea eficientizării activităţilor delegate de Ministerul Dezvoltării  Regionale şi 
Locuinţei, pentru implementarea programelor Phare şi, în concordanţă cu Acordul 
Cadru, pentru implementarea Programului Operaţional Regional (POR). 
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Proiecte şi Internaţionalizare 
 

Proiectul BEFORE 

Benchmarking şi Foresight pentru regiunile Europei 

 

Proiectul BEFORE este un proiect finanţat prin Programul Cadru 7 al Comisiei Europene şi care 
a fost implementat în perioada decembrie 2006 – decembrie 2008 de către un consorţiu 
internaţional compus din cinci organizaţii din următoarele regiuni: Castilia şi Leon (Spania), 
Brandenburg (Germania), Vasternorland (Suedia), Estonia şi Regiunea Vest (România). Liderul 
de proiect a fost ADEuropa din Castilia şi Leon (Spania) iar România promotorul proiectului a 
fost  Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. Ca şi obiectiv general, proiectul 
BEFORE şi-a propus să realizeze o analiză comparativă transregională (benchmarking) a 
instrumentelor de susţinere a activităţii de cercetare şi dezvoltare tehnologică din Uniunea 
Europeană. Ca rezultate principale proiectul BEFORE a dus la realizarea unor studii 
comparative şi a unor exerciţii pilot de foresight care ar putea fi utilizate pentru promovarea 
unor politici publice moderne vizând susţinerea mediului de cercetare şi dezvoltare tehnologică, 
precum şi la identificarea unor practici de succes relevante în regiunile participante la proiect şi 
la promovarea tranferului de bune practici între aceste regiuni. 

 

Pentru implementarea proiectului BEFORE a fost cheltuită suma de 498.244,95 € (sub formă de 
grant 100 % din partea Comisiei Europene), suma raportată de către ADR Vest fiind de 39.782,49 
€.  

 

În prima parte a anului 2008 principalele activităţi realizate în cadrul proiectului BEFORE au 
fost: a) conferinţa de lansare a exerciţiilor de foresight regional în sectoarele TIC şi auto (28 
februarie), b) vizita de studiu organizată în Regiunea Vest (8-9 aprilie), şi c) vizita de studiu în 
Regiunea Vasternorrland din Suedia (2-4 iunie 2008).  
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Activităţile majore din cea de a doua parte a anului 2008 au fost vizita de studiu în Estonia (1-2 
septembrie 2008) şi elaborarea studiilor foresight pentru sectoarele TIC şi auto. 

 

Vizita de studiu din Estonia (1-2 septembrie) a fost focalizată în special pe familiarizarea cu 
bunele practici din Estonia în domeniul TIC, în special în ceea ce priveşte utilizarea de aplicaţii 
TIC inovative în vederea creşterii competivităţii economice, susţinerea unei dezvoltări 
echilibrate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. În acest sens, Estonia s-a profilat ca un lider european 
în utilizarea TIC pentru creşterea performaţelor sectorului public, dezvoltarea serviciilor pentru 
cetăţeni şi asigurarea accesului la internet pe bandă largă pentru cvasi-totalitatea populaţiei.  La 
vizită au luat parte Sorin Maxim (Director General al ADR Vest), Corneliu Berari (şef birou 
Proiecte şi Internaţionalizare), precum şi Horaţiu Moldovan, preşedintele uneia dintre cele mai 
dinamice companii TIC din Regiunea Vest (Lasting System). Principalele obiective vizitate au 
fost Parcul Ştiinţific Tartu, Centrul Estonian de Competenţe pentru Nanotehnologie, Institutul 
pentru Tehnologie al Universităţii Tartu, şi Regio ltd., o firmă inovatoare în ceea ce priveşte 
utilizarea inovativă a tehnologiilor GIS. 

 

Studiile Foresight pentru sectoarele TIC şi auto au fost elaborate plecând de la rezultatele 
exerciţiilor foresight realizate cu suportul experţilor de la Universitatea Manchester din Marea 
Britanie şi cu utilizarea cercetărilor întreprinse în cadrul ADR Vest asupra dinamicii acestor 
două sectoare. Aceste studii pot fi utilizate ca documente suport pentru realizarea altor proiecte 
şi activităţi în sprijinul dezvoltării acestor sectoare (de exemplu, proiectul WeSteer şi 
promovarea procesului de clusterizare în industria auto din Regiunea Vest). 

 

După încheierea activităţilor proiectului BEFORE s-a desfăşurat procesul de raportare finală 
pentru acest proiect. În vederea bunei desfăşurări a proiectului pe data de 29 noiembrie 2008 a 
avut loc la reprezentanţa regiunii Castilia şi Leon din Bruxelles o întâlnire tehnică la care a 
participat din partea ADR Vest Corneliu Berari. Procesul de raportare finală s-a încheiat la 
mijlocul lunii ianuarie prin depunerea de către liderul de proiect a rapoartelor finale şi a 
documentaţiei aferente proiectului BEFORE. 
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Proiectul WeSteer 
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Support Actions for the Emergence of a Research - Driven Automotive 
Cluster in West Romania 

 

Proiectul "WeSteer" - "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven Automotive 
Cluster in West Romania" este un proiect finanţat prin Programul Cadru 7 al Uniunii Europene 
şi care este implementat de către un consorţiu condus de către ADR Vest din care fac parte 
Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi Asociaţia "Tehimpuls".  

 

Ca şi obiectiv major proiectul WeSteer îşi propune să faciliteze formarea unui cluster în sectorul 
industriei automotive printr-o serie de acţiuni de consolidare instituţională şi de încurajare a 
cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Proiectul are un buget de 170 000 Euro iar 
perioada de implementare este martie 2008-martie 2010. 

 

Cele mai importante activităţi ale proiectului vizează:  

• crearea unităţii de management pentru clusterul auto din Regiunea Vest,  
• susţinerea cooperării între actorii domeniului cercetare-dezvoltare şi IMM din sectorul 

auto (inclusiv iniţierea unui proiect pilot colaborativ între Universitatea Politehnica din 
Timişoara şi compania Interpart Production pe tema maşinilor cu comandă numerică),  

• crearea unor instrumente de comunicare şi networking pentru potenţiali membri ai 
clusterului auto, inclusiv oportunităţi de învăţare din bunele practici existente la nivel 
european, 

• elaborarea unui plan de acţiune multianual pentru managementul clusterului 
• elaborarea strategiei de marketing şi internaţionalizare a clusterului    

 

Proiectul îşi propune să obţină următoarele rezultate:  

• un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest,  
• o bază de date cu instituţii de cercetare-dezvoltare 
• o bază de date cu firme din sectorul auto 
• o strategie pentru intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din sectorul 

auto, 
• un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto, 
• o platformă web 
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• un newsletter,  
• o serie de a teliere de lucru pe tema  ma şinilor cu coma ndă  numerică  şi tehnicilor de 

sudură,  
• un plan multianual de acţiune pentru administrarea clusterului auto  
• o strategie de marketing şi materiale de promovare 
• o strategie de internaţionalizare.   

 

Proiectul WeSteer demarat oficial prin conferinţa de lansare din 27 martie 2008 iar în urma 
virării a 85 % din buget din partea Comisiei Europene în cea de a doua parte a anului 2008, s-a 
putut trece la realizarea primelor activităţi din calendarul de implementare a proiectului. Ca 
urmare, în prima lună a anului 2009 sunt finalizate sau sau se află într-o fază apropiată 
finalizării următoarele rezultate ale proiectului WeSteer: 1) raportul actualizat despre starea 
sectorului automotive din Regiunea Vest, 2) bazele de date despre sectorul automotive şi despre 
3) instituţiile de cercetare-dezvoltare, proiectul pilot de cooperare între mediul universitar şi cel 
de a fa ceri,  4) pla tforma web de comunica re,  două  a teliere de lucru pe tema  ma şinilor cu 
comandă numerică, 5) mai multe întâlniri cu diferiţi reprezentanţi ai sectorului automotive şi ai 
mediului universitar relevant care au condus la conturarea unui consens între aceştia cu privire 
la caracteristicile dezirabile ale clusterului şi la portofoliul de servicii care va fi furnizat prin 
intermediul unităţii de management al acestuia. 

 

Proiectul MITKE din cadrul programului INTERREG IV C 

 

Începând cu 1 noiembrie 2008 ADR Vest a iniţiat implementarea în Regiunea Vest a proiectului 
„Managinng Industrial Territories in the Knowledge Era” (MITKE). Proiectul MITKE este 
finanţat prin programul de cooperare teritorială europeană INTERREG IVC şi a fost elaborat de 
către un consorţiu de 11 organizaţii din Uniunea Europeană condus de către SPRILUR, agenţia 
de dezvoltare regională a regiunii Ţara Bascilor din Spania. ADR Vest este unul din aceşti 
parteneri, ceilalţi fiind Labein Foundation, Pannon Business Network Association, Rzeszow 
Regional Development Agency, Lubeskie Voidvoiship, SOPRIP, FIRST – Wakefield District 
Development Agency, Shannon Development, Geltacht Authority, Catalan Land Institute. 
Obiectivul fundamental al proiectului MITKE este de a construi o platformă transnaţională şi 
inter-regională pentru transferul de cunoştinţe şi bune practici în ceea ce priveşte spaţiile pentru 
afaceri şi parcurile industriale. În cadrul proiectului se va folosi un set complex de instrumente 
pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză între parteneri, în aşa fel încât, 
folosind experienţa relevantă câştigată la nivel internaţional, fiecare regiune participantă să-şi 
dezvolte un Plan de Îmbunătăţire a Practicilor de Management al Teritoriilor Industriale. De 
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asemenea, va fi dezvoltat un Plan Comun de Acţiune, pentru capitalizarea rezultatelor şi a 
experienţei dobândite prin proiect. 

 

Bugetul total al proiectului este de 1 925 799,89 EURO (din care 1 480 943 EURO din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, prin programul INTERREG IV C). Bugetul alocat ADR Vest 
este de 79 700 EURO, din care 67 745 EURO finanţare europeană şi 11 955 co-finanţare  naţională 
(15 % din buget). Trebuie menţionat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va deconta 
13 % bugetul aferent participării ADR Vest în proiect, astfel că, în final, contribuţia proprie a 
ADR Vest la fi de doar 2 % (1594 EURO).  Durata de implementare a proiectului este de 36 de 
luni. 

 

Activităţile desfăşurate din luna noiembrie au privit în special aspecte de management al 
proiectului şi chestiuni referitoare identificarea de bune practici şi schimbul de experienţă. Ca 
urmare a clarificărilor tuturor aspectelor relevante, în cea de a doua parte a lunii ianuarie s-a 
declanşat procesul de semnare a Acordului de Parteneriat de către toate instituţiile participante 
în proiect. În ceea ce priveşte identificarea de bune practici şi schimbul de experienţă, primele 
activităţi s-au focalizat pe agrearea conţinutului a trei tipuri de chestionare care urmează a fi 
aplicate în fiecare din regiunile participante la proiect. 

 

Proiectul "Seed Money for Preparing a Feasibility Study for an Ecological 
Park in West Romania" 

 

Acest proiect a fost implementat în urma câştigării unei finanţări de 25 000 de EURO din partea 
organizaţiei Innovation Norway pentru pregătirea unei cereri de finanţare vizând construcţia 
unui eco-parc industrial în Regiunea Vest. Partenerul iniţial în proiect a fost organizaţia 
norvegiană Oslo Teknopol. Cu ajutorul resurselor disponibile prin acest proiect realizate 
activităţi şi s-au elaborate materiale suport care pot fi folosite pentru realizarea unui parc 
industrial. Acest proiect s-a derulat până în 15 octombrie 2008 iar raportarea a avut loc în lunile 
decembrie 2008 – ianuarie 2009. 

 

A doua fază a aplicaţiei pentru programul de finanţare "Norway Grants" 
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Pe baza materialelor realizate prin finanţarea „Seed Money” a fost elaborată o cerere de 
finanţare pentru programul „Norway Grants”, care urma să fie depusă în parteneriat cu Green 
Business Norway, organizaţie agreată iniţial de Innovation Norway, organizaţia care asigură 
managementul acestui program. Opinia iniţială privind eligibilitatea Green Business Norway a 
fost schimbată, în urma unui proces de revizie juridică internă în cadrul Innovation Norway, astfel 
că, la puţin timp înainte de data limită de depunere, a apărut necesitatea căutării unui alt 
partener norvegian. Acest nemers nu s-a putut finaliza deoarece nu s-a a juns la  un a cord cu 
organizaţia SIVA (Corporaţia Norvegiană pentru Dezvoltare Industrială), care şi-a manifestat 
interesul petnru aplicaţia pregătită de ADR Vest. Datorită acestui lanţ de evenimente, aplicaţia 
nu a fost depusă pentru termenul-limită din decembrie 2008, urmând ca materialele suport ale 
aplicaţiei să fie utilizate pentru pregătirea unei viitoare cereri de finanţare care va fi depusă 
pentru alte programe de finanţare. 

 

 

 

Newsletter VestRegio 

 

În luna iulie a apărut primul număr din VestRegio, o publicaţie electronică în limba engleză a 
ADR Vest care va apărea de două ori pe an. VestRegio are un format de tip newsletter şi conţine 
informaţii curente despre dinamica socio-economică a Regiunii Vest şi despre activitatea 
generală a ADR Vest, cu accent pe chestiunile care pot fi interesante pentru investitori, oameni 
de afaceri şi decidenţi publici din afara ţării.  

Primul număr al VestRegio a avut un conţinut variat. Astfel, în conţinutul acestui număr au fost 
prezentate câteva din iniţiativele majore ale ADR Vest (constituirea şi evoluţia Tehimpuls – 
Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, iniţiativa de clusterizare a sectorului 
automotive, acţiuni în sprijinul sectorului TIC, de genul exerciţiului foresight desfăşurat în 
prima parte a anului 2008, realizarea unui instrument virtual pentru investitori) şi s-au discutat 
concluziile unor studii realizate de către ADR Vest (studiul consolidat privind evoluţia 
sectorului automotive şi studiul privind impactul finanţărilor nerambursabile în Regiunea Vest). 

 

În luna februarie urmează să apară cel de-al doilea număr al publicaţiei electronice „VestRegio” 
editate de către ADR Vest în limba engleză. Acest număr este un număr tematic dedicat 
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sectorului auto şi, pe lângă contribuţiile experţilor ADR Vest, va conţine materiale realizate cu 
concursul unor cadre didactice de la Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi a unor 
reprezentanţi ai mediului de afaceri din Regiunea Vest. 

 

RIS REGIS Nord-Vest 

 

Proiectul “Strategia de Inovare Regională, Regiunea Nord-Vest Romania (REGIS-NW)” a avut ca 
obiectiv general stimularea creşterii atractivităţii si competitivităţii Regiunii Nord-Vest Romania 
prin intermediul realizarii unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel regional si stimularea si 
difuzarea unei culturi regionale a inovarii.  

 

Consortiul proiectului a fost format din: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate 
de Lider de proiect, Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, Institutul Tehnologic din Aragon 
(Spania) si Regiunea Abruzzio (Italia).  Bugetul aferent participării ADR Vest în acest proiect a 
fost de 11.560, 27 Euro. Durata de implementare a fost de 3 ani, din 1 iunie 2005 pana in 30 iunie 
2008.   

 

Rolul ADR Vest in cadrul Proiectului REGIS NW a fost acela de a oferi consultanta liderului de 
proiect, plecând de la  experienţa  deţinută de către ADR VEST în calitate de primă Agenţie de 
Dezvoltare Regionala din Romania care a realizat o Strategie Regionala de Inovare. 

 

Rezultatul imediat al proiectului l-a constituit intocmirea unui Plan de Actiune, o strategie cadru 
pentru realizarea unui Sistem Regional de Inovare. Pe termen lung, se asteapta consolidarea 
initiativelor din cadrul Planului Regional de Dezvoltare si stimularea retelelor de inovare si 
transfer tehnologic, prin implicarea si coordonarea tuturor actorilor implicati.  

 

Proiectul FRESH 

Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies 
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Proiectul „FRESH – Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies” a fost elaborat pentru 
cel de al doilea Apel de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Teritorială Europeană INTERREG 
IV C de către un consorţiu de 12 organizaţii europene din care face parte şi ADR Vest şi care este condus 
de către Kainuun Etu din Finlanda. Obiectivul major al acestui proiect este de a promova o dezvoltare 
bazată pe structuri economice de creare a valorii adăugate sustenabile şi de a conduce la schimbul de 
bune practici relevante şi internalizarea de astfel de practici în strategiile de dezvoltare regională ale 
participanţilor, un accent special fiind pus pe probleme precum eco-inovarea şi eco-design-ul. Bugetul 
estimat al proiectului  FRESH este de 2 156 704 EUR (din care 1 639 547,30 EUR finanţare din partea 
Fondului European de Dezvoltare Regională) iar perioada de implementare preconizată este noiembrie 
2009 – octombrie 2011.  

 

Suma prevăzută pentru ADR Vest în bugetul acestui proiect este de 98 315 EUR, din care 83 567, 75 EUR 
(85 %) va reprezenta finanţarea din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 14 747, 25 
EUR co-finanţarea din partea ADR Vest, din care 12 780,95 EUR (13 % din bugetul aferent participării 
ADR Vest la proiect) vor fi acoperiţi din fonduri de la guvernul României virate prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 

Proiectul hNodes 

Managing Historical Tracks for Urban Nodes Regeneration 

 

Proiectul „hNodes - Managing Historical Tracks for Urban Nodes Regeneration” a fost elaborat pentru cel 
de al doilea Apel de Proiecte din cadrul Programului INTERREG IVC de către un consorţiu de 10 
organizaţii europene din care face parte şi ADR Vest şi care este condus de către Arrabari din regiunea 
Ţara Bascilor (Spania). Obiectivul major al acestui proiect este ca prin schimbul de experienţe între 
parteneri şi folosirea bunelor practici relevante di Europa să îmbunătăţească eficacitatea politicilor de 
planificare şi a strategiilor de dezvoltare a oraşelor istorice care au mai puţin de 20 000 de locuitori şi care 
suferă din cauza mono-specializarii economiei locale si a forţei de atracţie a aglomeraţiilor urbane mai 
mari din regiunea inconjuratore. Bugetul estimat al proiectului  hNodes este de 1 621 983 (din care 1 258 
013 EUR finanţare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională) iar perioada de implementare 
preconizată este noiembrie 2009 – octombrie 2011.  

 

Suma prevăzută pentru ADR Vest în bugetul acestui proiect este de 124 074,24 EUR, din care 105 463, 24 
EUR (85 %) va reprezenta finanţarea din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 18611,16 
EUR (15 %) va fi co-finanţarea naţională. Din suma aferentă co-finanţării naţionale Ministerul Dezvoltării 
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Regionale şi Locuinţei va deconta cheltuieli în valoarea de până la 13 % ( 16129,65 EUR), iar restul de 2 % 
(2481,48 EUR) va reprezenta contribuţia propriu-zisă a ADR Vest la proiectul hNOdes.  

 

Asociaţia Tehimpuls 

 

Servicii de sprijinire a inovării 

 

Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – Tehimpuls, având obiectivul creşterii 
economice regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice, furnizează servicii de 
asistenţă pentru aplicarea şi comercializarea inovaţiilor la nivelul industriei. Pachetul de servicii 
oferit de către Tehimpuls include: 

 Asistenţă pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor 

 Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi instituţii de 
cercetare, dezvoltare şi inovare 

 Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în 
Regiunea Vest . 

 

Primul serviciu demarat este serviciul de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi comercializarea 
rezultatelor cercetării. Acesta contribuie la creşterea numărului de proiecte de cercetare, 
dezvoltare şi inovare înregistrate şi la valorificarea economică a rezultatelor acestora, astfel 
asigurând un impact pozitiv asupra activităţilor de cercetare în Regiunea Vest. 

 
Activităţile întreprinse pentru furnizarea serviciului de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi 
comercializarea rezultatelor cercetării sunt:  

• Identificarea rezultatelor cercetării cu valoare comercială se realizează prin posibilitatea 
oferită cercetătorilor de a raporta invenţiile/inovaţiile dezvoltate având la bază un acord 
de confidenţialitate încheiat cu Tehimpuls.  

• Evaluarea potenţialului comercial al invenţiilor/inovaţiilor este baza deciziilor ulterioare 
privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.  
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• Gestiunea procesului de dobândire a drepturilor de proprietate intelectuală este realizată de 
către Tehimpuls.  

• Găsirea partenerilor şi furnizarea asistenţei în negocierea acordării licenţelor către industrie este 
pasul următor după dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală având ca scop 
dezvoltarea şi comercializarea reuşită a inovaţiei/invenţiei în condiţii legale.  

•  Administrarea drepturilor de proprietate intelectuală însemnând managementul 
performanţei licenţelor acordate.  

• Transferul drepturilor către cercetători se va asigura în cazul inovaţiilor neprotejate pentru 
comercializarea şi distribuirea corectă a drepturilor de autor.  

 

Demararea primului serviciu al Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic, şi anume 
serviciul de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi comercializare a rezultatelor cercetării a 
presupus elaborarea unui chestionar care să reflecte activitatea de cercetare, dezvoltare şi 
inovare (CDI) a fiecărui membru fondator. Acest chestionar, trimis structurilor interne ale 
membrilor fondatori, este instrumentul principal pentru crearea bazei de date cu competenţele 
membrilor Tehimpuls.  

 

Pentru serviciul de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi a comercializării rezultatelor CDI au 
fost recepţionate 31 chestionare şi rapoarte ale auditelor realizate. Aceste chestionare cuprind 
89 de oferte de produse/tehnologii/servicii. Au fost obţinute 20 acorduri de promovare a 
rezultatelor CDI pe site-ul Tehimpuls de la  entităţile CDI. Pentru aceste acorduri, cele 65 de 
oferte CDI sunt încărcate pe site-ul Tehimpuls. 

 

A fost realizat în cadrul biroului un design potrivit pe care au fost transpuse ofertele. De 
asemenea, au fost contactate doua firme pentru oferte in vederea tipăririi celor 50 de cataloage 
de promovare a ofertelor CDI din portofoliul Tehimpuls. A fost subcontractată firma 
XpressPrinting SRL pentru realizarea cataloagelor Tehimpuls cu ofertele CDI (anexa 8). 

 

Începând cu luna noiembrie a.c. se realizează vizite de teren la diverse firme din regiune 
pentru a culege informaţii privind  profilul inovativ al acestora. Pentru aceasta, a fost elaborat 
un chestionar privind profilul inovativ al firmelor cu ajutorul căruia se vor culege informaţii 
despre cererea de cercetare – dezvoltare - inovare din industrie.  
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În decursul acestui an, au fost recepţionate 8 expresii de interes pentru ofertele de cercetare-
dezvoltare-inovare promovate de către Tehimpuls prin pagina web. Solicitanţii informaţiilor au 
fost contactaţi pentru detalii referitoare la nevoile lor, după ca re a fost deschis dia logul şi cu 
ofertanţii produselor în cauză. În urma discuţiilor purtate atât cu firmele solicitante cât şi cu 
ofertanţii produselor, proceselor tehnologice sau a serviciilor, s-a încercat ajungerea la un 
consens pentru un transfer tehnologic. 

 

De asemenea, în cadrul biroului s-a lucrat la realizarea aplicaţiei web pentru baza de date 
Tehimpuls. Aplicaţia va fi realizată de către un student cu care s-a încheiat o convenţie civilă. 
Aplicaţia este în curs de finalizare. 

 

Proiectul Brokinnovoucher - Sprijin pentru cooperarea şi inovarea întreprinderilor mici 
şi mijlocii din zona România-Ungaria 

 

Proiectul „BROKINNOVOUCHER” – Sprijin pentru cooperarea şi inovarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii din zona România-Ungaria urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii sectorului 
productiv din zona eligibilă a proiectului prin acţiuni de sprijinire a cooperării transfrontaliere şi 
de promovare a culturii de inovare, creând o “piaţă regională pentru cunoaştere”, care să 
permită intreprinderilor mici şi mijlocii să apeleze la surse externe de cunoaştere şi cercetare, dar 
oferind în acelaşi timp şi instrumentele necesare gestionării eficiente a procesului de inovare 
într-o firmă. Prin urmare, activităţile propuse în proiect sunt următoarele:  

                     a) ANALIZĂ ŞI AUDIT A FIRMELOR din zonă în scopul investigării stadiului 
actual al dezvoltării firmelor şi al cooperării trasfrontaliere.  

                     b) INSTRUIREA FIRMELOR INOVATOARE pentru contracararea problemelor 
actuale de competitivitate şi inovare. Modulele de instruire sunt: managementul inovării şi 
cunoaşterii, managementul proprietăţii intelectuale şi managementul investiţiilor.  

                     c) SPRIJINIREA FIRMELOR CU „VOUCHERE PENTRU INOVARE” pentru găsirea 
soluţiilor inovatoare la problemele lor. Scopul este realizarea contactului între cererea şi oferta 
de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi impulsionarea firmelor înspre abordarea activă a 
inovării.  
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                     d) BROKERAJ TRANSFRONTALIER. Evenimentele de brokeraj facilitează întâlnirea 
IMM-urilor din zonă pentru dezvoltarea relaţiilor durabile de cooperare trasfrontalieră.  

                     e) SUPORT, PROMOVARE ŞI DISEMINARE, activităţi care asigură condiţii optime 
pentru buna desfăşurare a proiectului şi buna sa receptare de către grupul ţintă şi publicul larg. 

                     f) MANAGEMENTUL PROIECTULUI – adică asigurarea bunului management al 
relaţiilor cu autoritatea contractantă, realizarea rapoartele intermediare şi finale, monitorizarea 
activităţilor proiectului şi managementul problemelor financiare sau de orice altă natură 
aferente proiectului. 

 

Contractul de grant pentru acest proiect a fost semnat în data de 10 octombrie 2008. 

 

Activităţile realizate,  în primele de 3  de implementa re a  proiectului, au fost. Astfel, au fost 
următoarele: constituirea echipei de management a proiectului, organizarea evenimentului de lansare al 
proiectului (anexa 4), din data de 3 decembrie 2008, şi demararea activităţii de analiză şi audit a 
firmelor. Pentru această activitate din urmă, a fost elaborat un chestionar privind profilul 
inovativ al firmelor cu ajutorul căruia se vor culege informaţii despre cererea de cercetare – 
dezvoltare - inovare din industrie. Acest chestionar se va aplica unui număr de peste 60 de 
firme din sectoare precum cel agroalimentar, sectorul tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiei 
şi sectorul construcţiilor de maşini şi echipamente. În momentul de faţă, au fost colectate deja 5 
chestionare completate de către firmele din regiune. 

 

Reţeaua TII - „Technology Innovation International” 

 

Începând cu luna mai, Asociaţia Tehimpuls este membră în reţeaua TII – „Technology 
Innovation International”, ca urmare a participării dlui Radu Vasiu şi a drei Raluca Cibu-Buzac 
la conferinţa anuală din Valencia, Spania, mai 2008. Membrii acestei reţele internaţionale 
promovează şi furnizează servicii suport pentru inovare şi transfer tehnologic către firme, având 
obiectivul dezvoltării tehnologice şi al stimulării procesului de permanentă înnoire a producţiei. 

 

Această asociaţie crează un centru intermediar pentru membrii săi prin intermediul căruia 
aceştia îşi împărtăşesc experienţa profesională şi bune practici, pentru a facilita valorificarea 
oportunităţilor de afaceri şi pentru a-i sprijini în transferul tehnologic şi activităţile de inovare pe 
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care doresc să le realizeze. Asociaţia pune în practică aceste obiective prin organizarea 
conferinţelor şi a sesiunilor de training, concentrând activităţi profesionale şi grupuri dedicate şi 
oferind instrumente web cu valoare adăugată mare. Serviciile oferite de reţeaua TII vizează în 
principal informarea şi networking-ul, secţiuni de interes special, facilitarea transferului 
tehnologic şi dezvoltarea profesională. 

 

TII cuprinde consultanţi în inovare şi tehnologii, intermediari tehnologici şi consultanţi în 
probleme de proprietate intelectuală, centre de cercetare şi centre ale universităţilor, agenţii de 
dezvoltare regională şi camere de comerţ, parcuri ştiinţifice, incubatoare şi centre de inovare, 
consultanţi în inginerie, agenţii şi autorităţi de guvernare şi organizaţii profesionale sectoriale. 
Acestea sunt „activele” şi punctele tari ale reţelei TII, toţi membrii reţelei promovează şi 
furnizează servicii suport pentru inovare şi transfer tehnologic către firme, având scopul de a 
dezvolta economia bazată pe cunoaştere. 

 

 

Dezvoltarea paginii web Tehimpuls – www.tehimpuls.ro  

 

Site-ul cuprinde următoarele secţiuni: 

 istoricul şi descrierea asociaţiei 

 detalierea pachetului de servicii furnizat de către asociaţie (asistenţă pentru dezvoltarea 
de proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor, asistenţă în realizarea de proiecte 
colaborative între întreprinderi şi CDI, creşterea nivelului de conştientizare asupra 
inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest ) 

 o secţiune dedicată ofertei şi cererii de inovare din regiune unde sunt publicate ofertele şi 
cererile de inovare aflate în baza de date Tehimpuls. În cadrul acestei secţiuni există 
posibilitatea de a solicita informaţii suplimentare despre ofertele şi cererile postate pe 
site contribuind astfel la furnizarea serviciului de comercializare a inovaţiilor  

 descrierea proiectelor în derulare ale asociaţiei 

 o secţiune de resurse unde se găsesc date statistice, adrese utile, informaţii despre 
oportunităţi de finanţare şi legislaţie din domeniul inovării şi transferului tehnologic 

 o secţiune dedicată evenimentelor organizate de către Asociaţia Tehimpuls 
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o secţiune cu noutăţi cu ajutorul căreia se fac cunoscute ultimele evenimente care au loc în 
cadrul asociaţiei sau în domenii de interes pentru inovare şi transfer tehnologic 
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Strategii şi Planificare Regională 
 

Biroul Politici Regionale 

 

Biroul Politici Regionale face parte din Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare din cadrul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională şi a fost angrenat în anul 2008 în următoarele activităţi:   

a) elaborarea de documente de planificare regională; 
b) elaborarea de analize şi sinteze tematice şi sectoriale; 
c) folosirea GIS şi SPSS pentru planificare regională; 
d) elaborarea de materiale de prezentare ale Regiunii Vest; 
e) dezvoltarea şi implementarea de proiecte. 

 

A ) Elaborarea documentelor de planificare regională  

 

• Strategia Regională de Inovare - RIS 

Strategia Regională de Inovare – Regiunea Vest a fost primul document de acest tip realizat 
în România cu finanţare de la Uniunea Europenă, bazat pe un parteneriat regional larg 
şi reprezintă o analiză a potenţialului de inovare al Regiunii Vest. Documentul a fost 
finalizat în 2005 şi cuprinde orizontul de timp 2005-2008.  

 

Biroul Politici Regionale a pregătit de-a lungul anului 2008 o serie de documente care vor sta la 
baza procesului de reactualizare a Strategiei Regionale de Inovare pentru perioada 2009-2013.   

 

 

• Planul de Dezvoltare Regională – PDR Regiunea Vest  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul procesului 
de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu 
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actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest (PDR Vest).  

 
Planul de Dezvoltare Regională este documentul de planificare strategică a Regiunii Vest, 
elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice 
şi sociale la nivel regional 

 

Coordonarea procesului de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională şi a grupurilor 
tematice constituite în acest sens revine Biroului de Politici Regionale.   

 

 

 

•  Avize de încadrare în Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 

Alături de cele 7 Programele Operaţionale prin care este finanţată politica de dezvoltare 
regională, România va beneficia, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de o serie de 
finanţări pentru Politica Agricolă Comună (PAC).  

 

Ghidului solicitantului pentru măsura 322 “Renovarea si dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de baza pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 
solicita ca proiectele finanţate să fie în concordanţă cu axele strategice din Planul de Dezvoltare 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

Regională.  În acest sens, de-a lungul anului 2008 au fost emise 13 avize de încadrare ale 
proiectelor propuse în strategia de dezvoltare a Regiunii Vest.  

 

•  Participarea la elaborarea altor documente de planificare 

Membri Biroului Politici Regionale au fost implicaţi de-a lungul anului 2008 în consorţii şi/sau 
grupuri parteneriale constituite pentru elaborarea unor documente cu caracter programatic la 
nivel naţional şi regional.  

Concret, membri biroului au fost/sunt implicaţii în elaborarea  Planului Regional de Acţiune 
pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic 2008-2013 (PRAI). 

De asemenea, membri Biroului de Politici Regionale sunt implicaţi în elaborarea unor 
documente strategice elaborate la nivel naţional (de exemplu, Master Plan Turism, Strategia 
Naţională de Dezvoltare Durabilă).  

 

B) Analize şi sinteze tematice şi sectoriale 

 

În cursul anului 2008, la nivelul Biroului Politici Regionale din cadrul Direcţiei Politici Regionale 
şi Internaţionalizare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, s-a lucrat la realizarea a  trei 
studii: două sectoriale şi unul tematic. Aceste trei studii vizează: analiza sectorului 
producătorilor de componente auto din Regiunea Vest,  analiza secotorului IT&C şi analiza 
impactului programelor Phare derulate de ADR Vest.  

 

•  Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest 

 

S-a început procesul de elaborare a unei analize a sectorului producătorilor de componente 
pentru automobile existenţi la nivelul Regiunii Vest.  
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Această analiză îşi 
propune să facă o 
radiografie a principalilor 
actori din acest sector, 
precum şi să înţeleagă care 
sunt principalele raţiuni 
care au dus la localizarea 
în Regiunea Vest a unor 
astfel de investitori.  

 

În cadrul acestei analize au 
fost aplicate 105 
chestionare societăţilor 
comerciale care sunt 
localizate în judeţele componente ale regiunii şi acţionează în sectorul producătorilor de 
componente pentru automobile. 

 

• Analiza de impact a proiectelor cu finanţări nerambursabile 

Reprezentanţii Biroului Politici Regionale au realizat o analiză a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă gestionate de ADR Vest în perioada 2000 - 2008.  

 

În cadrul acestui studiu au fost incluse o serie de analize la nivelul celor 350 de proiecte 
finalizate în această perioadă.  
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În plus s-au realizat o serie de analize şi sinteze la nivelul celor 67 de proiecte aflate în curs de 
implementare în acest moment. 

 

• Analiza sectorului IT&C din Regiunea Vest 

Reprezentanţii Biroului Politici Regionale au început procesul de elaborare a unei analize a 
sectorului IT&C din Regiunea Vest.  Au fost aplicate un total de 140 de chestionare diferitelor 
societăţi comerciale din acest sector. 

 

Acest studiu urmăreşte diagnoza particularităţilor şi provocărilor sectorului IT&C din Regiunea 
de Vest în vederea identificării perspectivelor de susţinere şi dezvoltare pe baza resurselor 
existente (economice, sociale şi instituţionale).  
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Totodată, prin acest studiu se urmăreşte  analiza modului de apreciere a factorilor care influenţează 
dezvoltarea pe termen mediu a sectorului IT&C: costul muncii, cost utilităţi, mediul de afaceri, 
sprijinul guvernului, calitatea învăţământului, potenţialul de cercetare- dezvoltare şi calificării 
resurselor umane. 

 

C) Instrumente utilizate în sprijinul planificării regionale 

 

• Sistemul Informatic Geografic (GIS)  

GIS reprezintă un soft care se foloseşte în întreaga lume pentru vizualizarea şi analizarea diferitelor 
date şi informaţii din perspectivă geografică. GIS face legătura între diverse locaţii şi informaţii (de 
exemplu, se poate face legătura între un oraş şi indicatorii statistici aferenţi, un drum şi 
caracteristicile acestuia, etc.). 

 

ADR Vest a achiziţionat programul GIS, care este utilizat cu precădere în cadrul Biroului de Politici 
Regionale, dar constituie un bun suport şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 
celorlalte direcţii din cadrul ADR Vest.  
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• Portofoliul de hărţi regionale 

La nivelul Biroului Politici Regionale s-au realizat o serie de hărţi ale Regiunii Vest, atât pentru 
Planul de Dezvoltare Regională, cât şi pentru activitatea biroului şi a direcţiei.  

 

Acest portofoliu de hărţi cuprinde atât hărţi generale, cât şi hărţi tematice, elaborate pe baza datelor 
statistice teritoriale şi care sunt relaţionate cu multe din domeniile de interes: infrastructura de 
transport, localizarea proiectelor, structura reţelei urbane, evoluţia şi dinamica populaţiei şi a forţei 
de muncă, starea mediului, etc.  

 

 

• SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este unul dintre cele mai utilizate 
instrumente în analiza statistică a datelor. Softul SPSS este un instrument util în furnizarea de 
soluţii şi instrumente pentru cercetare şi sondare, dar şi pentru analiza predictivă. 

 

Datele culese prin chestionare pentru studiile sectoriale şi tematice au fost introduse şi analizate 
în SPSS, program de calcul tabelar şi analiză statistică. 
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Mai mult, SPSS este o linie modulară de produse complet integrate pentru procesul analitic - 
planificare, colectarea datelor, pregătirea şi managementul datelor, analiza, întocmirea de 
rapoarte şi prezentarea rezultatelor.  

 

 D) Materiale de prezentare ale Regiunii Vest 

 

Broşuri de prezentare pentru Regiunea Vest 

 

În cursul anului 2008 Biroul Politici Regionale a lucrat la elaborarea a două broşuri pentru 
promovarea Regiunii Vest.  

 

Cele două broşuri de prezentare şi 
promovare au fost realizate pentru 
creşterea vizibilităţii Regiunii Vest şi 
pentru facilitarea accesului la 
informaţii referitoare la regiune.  
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Cele două broşuri sunt adresate celor interesaţi să obţină informaţii generale despre Regiunea 
Vest, precum şi potenţialilor investitori în regiune. Materialele au fost realizate în limba engleză.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Dezvoltarea şi implementarea de proiecte 

 

• Proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest folosind tehnologia 
GIS” 

În urma semnării acordului de parteneriat dintre ADR Vest şi SC Gauss SRL în martie 2007, a 
demarat proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest folosind tehnologia GIS”.  

În cadrul acestui proiect s-a realizat o bază de date spaţială care cuprinde hărţi de referinţă şi date 
statistice la nivel local, judeţean şi regional pentru intervalul 1998-2007.  

O componentă importantă a acestui proiect o reprezintă cartarea şi actualizarea datelor legate de 
infrastructura de transport din Regiunea Vest.  
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• Proiectul „Destinaţii Europene de Excelenţă” 

Proiectul „Destinaţii Europene de Excelenţă” şi-a propus identificarea de noi destinaţii turistice 
în România, destinaţii turistice netradiţionale, care dispun de o bogată moştenire culturală, cu 
elemente de unicitate. În cadrul acestui proiect derulat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale au depus aplicaţii 6 comunităţi din Regiune Vest: 
Teremia Mare, Criciova, Recaş, Făget, Bethausen, Zona Deta-Gătaia.  

 

Dintre acestea, 3 locaţii au fost selectate pe o listă scurtă de 15 proiecte şi vor fi incluse în 
circuitul naţional turistic, beneficiind de o serie de evenimente de promovare. Cele 3 locaţii din 
Regiunea Vest sunt din judeţul Timiş, fiind localităţile: Criciova, Recaş şi Făget.  

 

Câştigătorii proiectului-pilot “Destinaţii Europene de Excelenţă – Turismul şi Moştenire Locală 
Intangibilă” au fost selectaţi de reprezentanţii ministerului şi sunt:  locul I - „Depresiunea 
Horezu”,  locul II – „Tara Făgăraşului”, locul III – „Ţara Vrancei”.  

 

• Proiect în cadrul European Economical Area Grants 

În cursul anului 2008 s-a lucrat la realizarea unui proiect depus în cadrul licitaţiei organizate în 
vederea acordării European Economical Area Grants. Proiectul vizează identificarea de 
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instrumente utile în procesul de planificare teritorială care să poată fi achiziţionate prin acest 
proiect de către ADR Vest.  

 

Mecanismul financiar European Economical Area a fost creat pentru a asigura condiţiile 
necesare participării organizaţiilor societăţii civile în reducerea disparităţilor sociale şi 
economice în Spaţiul Economic European  (European Economic Area). Mecanismul reuneşte 
suportul financiar din partea celor trei ţări membre EEA: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. 
Acordul EEA are la bază principiul celor patru stâlpi fundamentali ai pieţei interne, numit „cele 
patru libertăţi”: libera circulaţie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului.  

 

În urma evaluării, proiectul a fost inclus pe lista de rezervă a programului. În acest moment 
întreaga documentaţie a proiectului a fost trimisă la Bruxelles pentru ultima etapă de evaluare. 
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Investiţii Străine 
 

Iniţiativa de cluster în domeniul industriei auto a Regiunii Vest: 

Automotivest 

 

1. Proiecte realizate pentru susţinerea iniţiativei de cluster 

A. Reţeaua de Subcontractori România 

 

Reţeaua de Subcontractori România, proiect iniţiat de ADR Vest, şi-a propus să promoveze 
firmele locale româneşti şi să creeze o relaţie de cooperare între suncontractanţi şi firme 
cumpărătoare având ca obiectiv principal creşterea competitivităţii de piaţă a acestor firme. Prin 
reţeaua în continuă dezvoltare de subcontractori calificaţi, Reţeaua de Subcontractori România 
îşi propuune să furnizeze servicii precum: cercetare pentru piaţa de achiziţii, misiuni de 
matchmaking, organizarea de evenimente Meet&Match, întâlniri /sesiuni de formare şi 
consultanţă. 

Partea de construcţie a reţelei a fost realizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în 
colaborare cu organizaţia Co-Makers International Olanda, în cadrul unui proiect pilot care s-
a desfăşurat în perioada August 2007 – Ianuarie 2008. Intenţia ADR Vest a fost aceea de a creea 
o reţea de furnizori în industria constructoare de maşini şi în industria auto (automotive).  

 

B. Proiect finanţat pe Programul de Vecinătate România - Serbia 2004 – 2006 

 

Proiectul intitulat: “Promovarea creşterii economice în zona de graniţă dintre România şi Serbia 
prin consolidarea şi extinderea într-o direcţie transfrontalieră a structurilor de tip cluster pentru 
industria construcţiilor de maşini şi, în mod special, pentru subsectorul automotive”, având ca 
beneficiar Asociaţia Automotivest, a fost aprobat spre finanţare in luna Septembrie a acestui 
an. 
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Depus spre finanţare la începutul acestui an, acest proiect va fi implementat în colaborare cu o 
Agenţia de Dezvoltare Economică a Regiunii Banatul Sârbesc, Serbia,  localizată în Zrenjanin. 
Acest proiect îşi propune ca obiectiv principal: susţinerea unei dezvoltării economico-sociale 
echilibrate şi integrate în zona de graniţă dintre România şi Serbia prin activităţi care vizează 
îmbunătăţirea cadrului instituţional de suport pentru IMM-urile active în industria 
construcţiilor de maşini şi în sub-sectorul automotive în zona de impact a proiectului. 

 

Ca rezultate aşteptate ale proiectului menţionăm: 

1. Crearea unei reţele transnaţionale funcţionale care va integra clusterul incipient 
existent în sectorul automotive în Regiunea Vest cu firme şi organizaţii de suport 
pentru afaceri din Serbia;  

2. Capacitate operaţională sporită la nivelul unităţii de management a clusterului şi 
creşterea competenţelor personalului implicat în organizaţiile de suport pentru 
cluster şi reţeaua transfrontalieră,  în mod particular în ceea ce priveşte problemele 
specifice managementului de relaţii de afaceri transfrontaliere  

3. Creşterea competenţelor profesionale ale angajaţilor IMM-urile participante şi Serbia 
şi îmbunătăţirea competitivităţii acestor firme,  

4. Creşterea competenţelor reprezentanţilor unităţilor de formare participante la 
seminarul de profil organizat prin proiect,  

5. Promovarea clusterului la nivel european şi relaţionarea cu reţele şi clustere relevante 
din Europa, în special cu cele active la nivel transfrontalier. 
 

C. Centru de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor 

 

În data de 14 Martie 2008, a fost semnat un acord de cooperare între ADR Vest, ca instituţie 
coordonatoare a iniţiativei de cluster în domeniul automotive, şi IPA Fraunhofer Stuttgart. 
Evenimentul a  avut loc, în Sa la  de Consiliu a  ADR Vest. Această cooperare va contribui la 

dezvoltarea portofoliului de servicii a initiaţivei de 
cluster Automotivest, prin dezvoltarea unor 
competenţe de adâncime în furnizarea de servicii 
pentru membrii reţelei şi industria auto din Regiunea 
Vest în general. 

Proiectul Centru de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor a demarat cu o întâlnire la 
care au participat reprezentanţi ai celor mai mari firme multinaţionale din Timişoara, acest 
proiect va avea o primă fază de analiză de potenţial atât la firmele cu capital străin (potenţiali 
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clienţi) cât şi la firmele româneşti (potenţiali furnizori). Analiza de potenţial adresată firmelor 
multinaţionale va fi realizată de doi experţi din cadrul IPA Fraunhofer Stuttgart. Analiza către 
firmele româneşti va debuta cu o serie de chestionare care, împreună cu rezultatele analizelor 
firmelor mari, vor creiona o imagine clară a nevoilor şi problemelor pe care cele doua grupuri le 
întâlnesc pe piaţă. 

 

Semnatarii acordului au fost:  

Domnul Sorin MAXIM – Director, ADR Vest  

şi  

Domnul Johann DORNER - Head of Department, IPA 
Stuttgart. 

 

 

 

 

2. Activitatea iniţiativei de cluster Automotivest 

 

Pe parcursul primului semestru al anului 2008, Asociaţia AutomotiVest a lucrat la realizarea 
portofoliului de servicii, a unor scenarii de organizare macro în cadrul iniţiativei de cluster în 
domeniul auto, la propuneri pentru organizarea de seminarii de perfecţionare dar şi la 
propuneri de colaborare cu diferite companii din spaţiul european sau din afara lui.  

În prima jumătate a anului 2008 a fost stabilit, ca prim serviciu oferit în cadrul unităţii de 
suport AutomotiVest, Reţeau de Subcontractori România. 

 

În perioada 18 - 20 februarie 2008, Biroul Investiţii, din cadrul Direcţiei Politici Regionale şi 
Internaţionalizare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, a participat la a treia vizită de 
studiu organizată de reţeaua BeLCAR împreună cu reţeaua PANAC, Ungaria. Scopul acestor 
vizite de studiu este de a deschide relaţiile dintre reţelele de cluster în domeniul automotive, 
membre ale reţelei. Totodată a fost organizat un eveniment de matchmaking între firme din 
Austria, Slovacia, Ungaria. În cadrul întâlnirilor individuale dintre firme, reprezentanţii ADR 
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Vest s-au întâlnit cu reprezentanţii companiei Ford. Aceasta s-a arătat interesată de identificarea 
potenţialilor furnizori pentru noua fabrică de la Craiova. 

In data de 12 Iunie 2004, cu ocazia târgului TransportAr, organizat de Expoarad International 
(Directie a CCIA Arad), Biroul Investiţii a fost invitat să prezinte iniţiativa de cluster în 
domeniul industriei auto – Automotivest. 

Biroul investiţii a participat în perioada 5-6 Septembrie 2008 la evenimentul PANAC 
Cluster Day 2008, la Budapesta. Acest eveniment a reunit peste o suta de reprezentanţi 
ai firmelor cu activitate în domeniul automotive. Biroul investiţii a intrat în contact cu 
firma John Deere pentru a promova reţeaua de subcontractori, cu Biroul de achiziţii al 
firmei Ford Ungaria pentru a promova firme româneşti din Regiune ca furnizori de 
nivel 1 în industria automotive precum şi cu reţeaua de cluster în automotive croată. 

 

Biroul Investiţii a realizat o prezentare a Reţelei de Subcontractori România în data de 17 
Septembrie 2008 la Văliug cu ocazia întrunirii birourilor de achiziţii ale firmei DURA 
Automotive din toată Europa. 

 

În data de 19 Septembrie 2008, Biroul Investiţii a avut o întâlnire cu reprezentanţii 
JETRO Budapest referitor la evenimentul: „Japanese Component Buyers Exhibition 
2008” care va avea loc la Budapesta în data de 19 Noiembrie 2008. Aceste eveniment a 
fost promovat firmelor româneşti din reţea precum şi celor din afara ei din domeniile 
automotive, construcţii maşini, şi electronică. Până la inceputul lunii Octombrie un 
număr de 3 firme şi-au anunţat participarea la acest eveniment unde vor fi asistaţi de un 
reprezentant al Biroului Investiţii al ADR Vest. 

 

Însumând activitatea Biroului Investiţii din cadrul ADR Vest referitor la Reţeaua de 
Suibcontractare Romania, ca serviciu al iniţiativei de cluster Automotivest, putem 
mentiona că în prezent firmele cu care se află în contact direct şi care au lansat cereri de 
identificare a unor potenţiali furnizori sunt:  

• FORD Ungaria; 
• TMD Friction; 
• TRW Timişoara. 
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În prezent, reprezentanţii Biroului Investiţii al ADR Vest se mai află în negocieri cu: 

• Hella Electronics Timişoara; 
• DURA Automotive Timişoara; 

 

3. Broşura pentru investiţii 

 

A fost elaborată, în prima jumătate a anului 2008, o broşură dedicată investitorilor străini - şi nu 
numai. Broşura urmează să cuprindă un număr de 17 pagini, care vor conţine informaţii 
generale despre Regiunea Vest şi informaţii detaliate despre mediul socio-economic din regiune, 
costurile operaţionale actuale, nivelul taxelor generale, precum şi un scurt rezumat din Codul 
Muncii.  

Broşura se doreşte a fi un document de promovare profesionist. Ea va fi realizată împreună cu 
Broşura generală de promovare a ADR Vest. 

 

4. Colaborări cu diferite companii interesate să investească în Regiunea Vest 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este partener pentru toate companiile 
ce se arată interesate să investească în Regiunea Vest, care doresc să identifice posibilităţile de 
dezvoltare ale regiunii.  ADR Vest oferă posibililor investitori servicii de consultanţă, aceştia 
contactând agenţia în momentul în care au nevoie de informaţii suplimentare cu privire la 
Regiunea Vest şi la acţiunile necesare pentru demararea unei afaceri în regiune. Astfel, ADR 
Vest a colaborat cu următoarele companii: 

21 Octombrie 2008 – Thyssenkrupp Bilstein Suspension, împreună cu Hitachi Automotive 
Products USA au vizitat Regiunea Vest pentru o documentare referitoare la un proiect de 
investiţii având următoarele caracteristici:  

- Suprafaţă teren : 2,5-3 ha 
- Suprafaţă acoperită : 12.000 mp 
- Valoare investiţie : 20-25 mil Euro 
- Locuri de muncă : 250-280 
- Producţie : amortizoare 3 milioane/an 
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30 Octombrie 2008 – SL Corporation, firmă coreeană fiind un important producător de piese şi 
componente pentru Hyundai, a vizitat Regiunea Vest în intenţia de a realiza un proiect de 
investiţii având următoarele caracteristici : 

- Suprafaţă teren : 12 ha (faza finală) 
- Suprafaţă acoperită : 31.500 mp (faza finală)  
- Valoare investiţie : 80mil Euro 
- Locuri de muncă : 900 

 

17 Octombrie 2008 - Reprezentanţii Biroului Investiţii au avut o întâlnire cu firma McKinsey, 
filiala italiana. Subiectul discuţiei a fost cercetarea mediului economic din Timişoara şi 
împrejurimi pentru un studiu realizat la comanda unei importante bănci europene. Aceasta 
bancă intenţionează să deschidă. în estul Europei, un Centru de Servicii, având ca număr de 
angajaţi de aproximativ 300 de persoane. 

 

5. Colectare de informaţii pentru actualizarea bazei de date cu locaţii propuse investitorilor 

 

În luna Mai 2008, a fost demarat un exerciţiu de colectare de informaţii referitoare la terenurile 
publice şi private pe care primăriile din anumite localităţi ale Regiunii Vest doresc să le 
promoveze investitorilor străini. Exerciţiul a avut o abordare strategică corelată cu piaţa 
imobiliară, ţintele atinse fiind localităţile aflate sub aria de influenţă a marilor oraşe (pe o rază de 
aproximativ 30 km). 

 

În total au raspuns până în luna Octombrie 2008 un număr de 75 de primării. Fişele primite au 
fost înregistrate într-o baza de date şi informaţia primită a fost prelucrată sub formă de fişă 
individuală şi a fost încărcată pe site. Fişele au fost traduse şi în limba engleză. Activitatea va fi 
continuată în anul 2008 prin verificarea pe teren a acestor informaţii şi certificarea lor pe pagina 
web. 
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Evenimente speciale 

 

Semnarea acordului de colaborarea între  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi IPA Fraunhofer 

 

                            
   

 

În data de 14 Martie 2008, în Sala de Consiliu a ADR Vest, a fost semnat acordul de cooperare 
între ADR Vest, ca instituţie coordonatoare a iniţiativei de cluster în domeniul automotive, şi 
IPA Fraunhofer Stuttgart. Această cooperare a contribuit şi va contribui la dezvoltarea viitoare 
a initiaţivei de cluster „automotiVEST”, prin dezvoltarea unor competenţe de adâncime în 
furnizarea de servicii pentru membrii reţelei şi industria auto din Regiunea Vest în general. 

 

Semnatarii acordului au fost:  

 

Domnul Sorin MAXIM – Director, ADR Vest  

şi  

Domnul Johann DORNER - Head of Department, IPA 
Stuttgart. 
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Lansarea proiectului WeSteer 

 

În  data de 27 martie 2008 a avut loc conferinţa de lansare a proiectului WeSteer, proiect 
fina nţa t în ca drul Progra mului Ca dru 7 a l Uniunii Europene.  Peste 25 de reprezentanţi ai 
mediului academic şi ai companiilor din domeniul auto din Regiunea Vest au participat la 
eveniment. Lansarea a beneficiat de prezenţa doamnei Gabriele Rose, reprezentanta 
Directoratului General Cercetare al Comisiei Europene şi a fost prezidat de domnul Sorin 
Maxim, director ADR VEST.  Partenerii proiectului au fost reprezentaţi de domnul Profesor 
Ioan Silea şi domnul Profesor Adrian But (Universitatea Politehnica Timişoara), domnul 
Florentin Banu (Banu Invest şi Interpart Productions) şi doamna Mariana Nagy (TehImpuls). 
Din partea ADR Vest, coordonator al iniţiativei de cluster în domeniul automotive, au luat 
cuvântul doamna Raluca Cibu-Buzac şi domnul Valeriu Lingurar.  

 

 

Conferinţa de lansare a proiectului WeSteer a fost urmată de o conferinţă cu presa din 
Regiunea  Vest şi a poi, de o primă întâlnire tehnică.  În cadrul acestei întâlniri tehnice au fost 
prezentate cerinţele tehnice legate de implementarea proiectului, responsabilităţile partenerilor 
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şi calendarul de implementare al activităţilor. Pe lângă evenimentul de lansare şi întâlnirea 
tehnică, misiunea ofiţerului de proiect din partea Comisiei Europene a mai cuprins vizite la 
Universitatea Politehnica Timişoara (27.03.2008 – cu prilejul lansării centrului CNC realizat în 
colaborare cu firma Haas) şi la firma Interpart Production SA (28.03.2008). 

Proiectul WeSteer şi-a propus să faciliteze formarea unui cluster în sectorul industriei 
automotive printr-o serie de acţiuni de consolidare instituţională şi de încurajare a cooperării 
dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Sfârşitul perioadei de implementare a proiectului a 
fost stabilită pentru luna martie a anului 2010. 
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Vizita de studiu BEFORE în Regiunea Vest 

 

Proiectul BEFORE are ca obiectiv realizarea unei analize comparative interregionale de tip 
benchmarking pe tema instrumentelor de suport a activităţii ce cercetare, dezvoltare şi transfer 
tehnologic. Regiunea Vest participă în acest proiect alături de alte patru regiuni europene: 
Castilia şi Leon, Brandenburg, Estonia de Sud şi Suedia Centrală. 

În cadrul proiectului BEFORE, în perioada 8-9 Aprilie 2008, a avut loc vizita de studiu în 
Regiunea Vest. La eveniment au participat 9 delegaţi din regiunile Brandenburg, Castilia şi 
Leon, şi Vasternorrland, şi aproximativ 15 participanţi din Regiunea Vest.  

Principalele obiective vizitate în cadrul evenimentului au fost: Zona Industrială Arad (Centrul 
Expoziţional Expo Arad Internaţional şi Leoni Wiring Systems), Universitatea Politehnica 
Timişoara, Incubatorul de Software UBIT, compania Lasting  Systems şi ADR Vest.  

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Iosif Matula, preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şi a domnului Sorin Maxim, Director ADR Vest. 

 

În perioada 2 - 4 iunie 2008 a avut loc cea de-a treia vizită de studiu planificată în cadrul 
componentei de schimb de experienţă a proiectului BEFORE. Evenimentul a fost organizat şi 
găzduit de Regiunea Suedia Centrală. Regiunea Vest a fost reprezentată la acest eveniment de 
dl. Nicolae Farbaş, Preşedinte ACMV şi membru fondator TehImpuls şi domnul Valeriu 
Lingurar, Consultant Senior Proiecte Regionale în cadrul ADR Vest.   
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PANAC Cluster Day 2008 

 

Organizator: PANnon Automotive Cluster (PANAC), Ungaria 
Data: 4 Septembrie 2008 
Locaţia: Budapest - Budaörs 
 

Biroul investiţii a participat în perioada 5-6 Septembrie 2008 la evenimentul PANAC 
Cluster Day 2008, la Budapesta. Acest eveniment a reunit peste o suta de reprezentanţi 
ai firmelor cu activitate în domeniul automotive. Biroul investiţii a intrat în contact cu 
firma John Deere pentru a promova reţeaua de subcontractori, cu Biroul de achiziţii al 
firmei Ford Ungaria pentru a promova firme româneşti din Regiune ca furnizori de 
nivel 1 în industria automotive precum şi cu reţeaua de cluster în automotive croată. 

 

Evenimentul a fost organizat ca fiind primul de talie internaţională al iniţiativei 
PANAC, reunind atât cele 100 de firme care sunt membri la această oră în reţea, cât şi 
instituţii partenere din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Iniţiativa de cluster 
Automotivest a fost parteneră de proiect cu PANAC în cadrul reţelei BeLCAR, având 
managementul central la Stuttgart, Germania. Cu ocazia acestui eveniment PANAC a 
lansat un anuar intitulat PANAC Year Book 2008, reunind profilele firmelor membre. 

 

Reuniune a departamentelor de achiziţii ale DURA Automotive,    

17 Septembrie 2008 

 

Biroul Investiţii a realizat o prezentare a Reţelei de Subcontractori România în data de 17 
Septembrie 2008 la Văliug cu ocazia întrunirii birourilor de achiziţii ale firmei DURA 
Automotive din toată Europa. 
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Firma DURA Automotive, furnizor principal de nivel Tier 1 pentru FORD, a realizat 
acest seminar previzionând investiţia de la Craiova. Astfel birourile de achiziţii ale 
fabricilor DURA din Europa au fost familiarizate cu piaţa românească de furnizori, 
Reţeaua de Subcontractori a iniţiativei de cluster Automotivest fiind un proiect care vine 
în întâmpinarea cerinţelor de piaţă a firmelor multinaţionale localizate în Regiunea Vest. 

 

Lansarea oficială a paginii web dedicate investiţiilor 

 

Organizator: ADR Vest – Birou Investiţii 

Data: 11 Septembrie 2008 

Locaţie: sediul ADR Vest 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) promovează teritoriul aflat sub 
competenţa sa ca instituţie de utilitate publică. Cu o experienţă de 7 ani în activitatea de 
promovare a investiţiilor, ADR Vest are la activ peste 50 de proiecte de investiţii la care a 
participat exclusiv sau în parteneriat cu diferite alte instituţii. Având ca principal partener 
Agenţia Română de Investiţii Străine (ARIS), ADR Vest îşi completează instrumentele prin 
lansarea unui portal dedicat investiţiilor având o acoperire de patru judeţe, respectiv Timiş, 
Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. 

 
Portalul www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro furnizează informaţii despre 
oportunităţile de investiţii într-una dintre cele mai dinamice regiuni din România şi din 
Europa Centrală şi de Est. Situată la confluenţa unor importante căi de transport şi de 
comunicaţii europene, Regiunea Vest România oferă un mediu favorabil pentru 
investitorii interesaţi să pună în valoare importantele resurse existente în regiune: o 
forţă de muncă bine calificată, resurse naturale bogate, o infrastructură educaţională şi 
de cercetare bine pusă la punct, proximitatea geografică faţă de pieţe mari, şi un peisaj 
natural şi cultural divers propice pentru turism şi relaxare.  
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Lansarea oficială a paginii web dedicate investiţiilor a fost realizată în data de 11 
Septembrie 2008, la sediul ADR Vest, holul de la mansardă. El a fost organizat sub 
formă de conferinţă de presă extinsă, în sensul că au fost invitaţi şi consulii ţărilor care 
au consulate la Timişoara, câteva firme de consultanţă, primăriile capitalelor de judeţ, 
etc. 
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Cluster Policy in the European Union 

 

Organizator: European Academy for Taxes, Economics & Law. 

Data: 22-24 Septembrie 2008 

Locatie: Berlin 

Pagina oferă informaţii detaliate despre: 

 DE CE Regiunea Vest? 

7 motive pentru a investi 

Economia Regiunii Vest 

Servicii ADR Vest 

Locaţii investitori 

   

  

  

Informaţii utile 

Cum să demarezi o afacere 

Derularea afacerii 

Fonduri structurale 

Legislaţie 

Totodată sunt găzduite informaţii despre: 

Iniţiativele de “Cluster” ale Regiunii Vest 

Proiecte ale ADR Vest 
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În perioada 22-24 Septembrie 2008, Biroul Investiţii a susţinut o prezentare pe tema 
managementului de cluster şi a sistemului de inovare al Regiunii Vest, la Berlin cu ocazia 
evenimentului „Cluster Policy in the European Union”, eveniment organizat de European 
Academy for Taxes, Economics & Law. 

 

Dintre prezentările cele mai interesante ale acestui eveniment amintim: 

 

Strategia Europeană privind iniţiativele de cluster / The European Cluster Strategy 

Carsten Schierenbeck, Policy Officer 

European Commission, DG Enterprice & 

Industry 

 

Avantaje specifice europene pentru managerii de cluster / Specific EU Activities for Cluster 
Managers 

Kincsö Izsák, European Commission DG 

Enterprice & Industry 
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Proiectul CLOE / “CLOE-Clusters linked over Europe“ 

Dr. Horst Zajonc, Consultant, Chief Executive, 

Zajoncs & Partner Management Consultants; 

former Head of the Department of 

Economic Development, Karlsruhe, Germany 

 

Rolul iniţiativelor de tip cluster în industria auto din Slovenia / The Role of Clusters in 
Slovenian Automotive Industry 

Dušan Bušen, Managing Director, GIZ ACS 

Automotive Cluster, Slovenia 

 

Japanese Component Buyers Exhibition 2008 in Budapest 

ediţia a V-a 

 

Organizator: JETRO Budapesta (Organizaţia de Comerţ Exterior a Japoniei) 

Data: 19 Noiembrie 2008 

Locatie: Budapesta-Budaörs 

 

În data de 19 Septembrie 2008, Biroul Investiţii a avut o întâlnire cu reprezentanţii 
JETRO Budapest referitor la evenimentul: „Japanese Component Buyers Exhibition 
2008” care a avut loc la Budapesta în data de 19 Noiembrie 2008. Aceste eveniment a fost 
promovat firmelor româneşti din reţea precum şi celor din afara ei din domeniile 
automotive, construcţii maşini, şi electronică. Un număr de 3 firme au participat la acest 
eveniment promovat de Biroul Investiţii al ADR Vest.
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Gestionarea resurselor umane 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul uman ca fiind resursa 
cea mai valoroasă a Agenţiei. 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, şi 
creşterea cantităţii şi menţinerea calităţii 
activităţilor desfăşurate. Acestor ţinte le 

corespunde în plan funcţional dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, care 
conduce la dezvoltarea organizaţiei în ansamblu. 

 

Politica şi procedurile de resurse umane 

 

ADR Vest acordă prioritate managementului şi dezvoltarii resurselor umane deoarece: 

• Personalul este considerat cea mai importantă resursă a ADR Vest  pentru 
atingerea obiectivelor de performanţă stabilite; 

 

• Un nivel ridicat al abilităţilor şi capacităţilor personalului este esenţial  pentru 
asigurarea derulării programelor Phare şi gestionarea Fondurilor Structurale în 
mod eficient şi eficace; 
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• ADR Vest îşi desfăşoară activitatea într-un mediu aflat într-o  schimbare rapidă 
şi plină de provocări odată cu aderearea României la  Uniunea Europeană, ceea 
ce impune un program robust de  dezvoltare continuă a personalului. 

 

În acest sens ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de resurse umane care 
cuprinde: 

 

O politică cadru integra tă  şi cuprinz ă toare ca re  ră spunde a tâ t cerinţelor EDIS câ t şi 
legislaţiei române şi care este coordonată de Direcţia de Resurse Umane şi Comunicare 
(DRUC) dedicată acestei activităţi. Principiile generale ale acestei politici cadru sunt:  

√ Să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în direcţia obţinerii 
obiectivelor de performanţă în managementul programelor Phare şi a 
Fondurilor Structurale din România; 

 

√ Să  fie un a nga ja tor bun şi preocupa t de persona lul său şi să reconfirme 
importanţa personalului ADR Vest ca fiind cea mai importantă resursă a 
agenţiei. 

 

În acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc natura activităţilor, 
momentul în care trebuie puse în aplicare şi responsabilităţile. Astfel, în cadrul ADR 
Vest este utilizat „Manualul de politici şi proceduri de resurse umane”, care la ora 
actuală se află la ediţia I, versiunea VIII. 

 

De asemenea, se pune accent pe adoptarea unor modalităţi adecvate (bune practici) 
pentru implementarea procedurilor, care demonstrează valoarea pe care ADR Vest o 
acordă personalului propriu şi care au rolul de a cultiva motivarea, moralitatea şi 
dezvoltarea continuă. 
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Planificarea personalului 

 
 

Planul de personal face parte dintr-o abordare integrată de definire şi pregătire a ADR 
Vest. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale de activitate şi pentru realizarea unui plan 
viabil de personal în cadrul ADR Vest, au fost luate în considerare următoarele aspecte: 

• Planificarea dezvoltării profesionale a angajaţilor - există oamenii cu calificări 
potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit; 

• Planificarea succesiunilor - existenţa oamenilor potriviţi pregătiţi pentru 
poziţiile potrivite, când ai nevoie. 

 

Planificarea personalului este un proces ce presupune parcurgerea unui ciclu format din 

mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în anul 2008 au fost realizate 

următoarele activităţi :  

1. Analiza situaţiei curente - a vizat identificarea competenţelor organizaţionale 
curente, analizarea numărului angajaţilor şi identificarea tendinţelor de ocupare. 
Documente realizate: 

√ “Situaţia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2007”,  
√ “Centralizator concursuri organizate de ADR Vest în anul 2007”,  
√ “Centralizator angajări – ADR Vest 2007”,  
√ “Situaţia personalului pentru anul 2007”. 
 

2. Evaluarea nevoilor viitoare   - pentru că rolul şi responsabilităţile Agenţiei s-au 
schimbat odată cu politicile şi angajamentele asumate de România ca urmare a aderării 
la Uniunea Europeană şi a semnării Acordului Cadru privind implementarea 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu Ministerul Integrării Europene, analiza 
nevoilor de personal pentru anul 2007 şi cea pentru anul 2008 s-a realizat în funcţie de 
implicaţiile acestui document în estimarea volumului activităţilor şi aprecierea 
competenţelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru. 
Documente realizate: 

√ “Deficitul/ excesul de personal pentru anul 2008”,  
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3. Analiza lipsurilor - este procesul de comparare a informaţiei din analiza situaţiei 
curente cu cea din evaluarea nevoilor viitoare, pentru a identifica diferenţele  între 
competenţele ADR Vest curente şi setul de competenţe necesar în viitor. Documente 
realizate: 

√ „Necesarul de personal pentru anul 2008”. 

4. Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de 
planificare. În această etapă a fost organizată şedinţei echipei de management (EM) din 
cadrul ADR Vest  - 21 februarie 2008 pentru discutarea Planului de personal pentru 
2008. 

5. Aprobarea Planului de personal al ADR Vest  anul 2008 – realizată prin Hotărârea 
CDR Vest 5/2008. 

6. Implementarea planului de personal - în concorda nţă  cu cerinţele şi  obiectivele 
strategice al ADR Vest. 

 

Fişe de post 

 
 
Fişele de post sunt 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 persoanelor individuale respective, după caz. 
 
Pe parcursul anului 2008 fişele de post pentru personalul ADR Vest au fost revizuite de 
două ori, şi anume: 

• În urma aprobării Organigramei actualizate pentru perioada 2007-2010 în cadrul 
şedinţei CDR Vest din 7 mai 2008 prin hotărârea nr. 5/2008 şi a deciziilor 
directorului general al ADR Vest  care vizează implementarea acestei hotărâri 
au fost actualizate fişele de post în consecinţă.  

 
• În urma aprobării Organigramei actualizate pentru perioada 2008-2010 în cadrul 

şedinţei CDR Vest din 16 octombrie 2008 prin hotărârea nr. 15/2008 şi a 
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aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcţiona re a  ADR Vest prin 
hotărârea nr. 16/2008. Au fost realizate fişele de post pentru colegii angajaţi în 
lunile octombrie şi noiembrie.  

 

De asemenea, au fost realizate fişele de post pentru personalul angajat pe parcursul 
anului 2008. 

 
Recrutare si selecţie 

 

Planul de recrutarea şi selecţie 

 

Planul de recrutare şi selecţie atât cel pentru anul 2007, cât şi cel pentru anul 2008 au 
fost elaborate pe baza Planului de personal pentru anul 2007, respectiv 2008. Planul 
anual de recrutare conţine informaţii cu privire la posturile scoase la concurs, sursele de 
recrutare, data de organizare a concursurilor, precum şi persoanele implicate în această 
activitate.  

Agenţia  Dezvoltare Regională Vest consideră procesul de recrutare şi selecţie drept 
prioritar pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţilor.  

 

Angajarea personalului 

 

Organizarea concursurilor  pentru ocuparea posturilor vacante s-a realizat pe baza 
Planului de personal şi a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

• Anunţarea recrutării în presă, pe site-uri de recruta re,  pe pa gina web a  ADR 
Vest, pe grupul de discuţii al masteratului Economia şi managementul Dezvoltării 
Regionale; 

• Verificarea conformităţii administrative a dosarelor de concurs (realizată de 
departamentul de resurse umane); 
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• Verificarea eligibilităţii dosarelor (realizată de comisia de concurs); 

• Parcurgerea probelor de concurs conform regulamentului stabilit. 

• Angajarea candidatului care a câştigat concursul. 
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Integrare organizaţională 

 

Procesul de integrare în organizaţie constă într-un program de dezvoltare în cadrul 
căruia noii membri ai agenţiei sunt prezentaţi în mod formal colegilor, le este prezentat 
mediul în ca re îşi vor desfă şura  a ctivita tea şi în ca re se vor dezvolta a stfel încâ t să 
contribuie la realizarea obiectivelor de performanţă ale ADR Vest.  

 

ADR Vest consideră că un proces eficace de integrare organizaţională este foarte 
important în condiţiile  creşterii continue a numărului de personal angajat. Deşi un 
program solid de integrare organizaţională necesită o investiţie de timp, beneficiile 
obţinute pot fi substanţiale, deoarece, astfel se poate scurta timpul în care noul angajat 
se poate transforma într-un membru propriu-zis al echipei Agenţiei.   

 

Astfel, pentru cei 17 noi colegi angajaţi în cadrul ADR Vest în anul 2008, în cadrul 
procesului de integrare organizaţională: 

 

√ A fost realizat, împreună cu directorii direcţiilor pentru  care s-a realizat 
angajarea un program al perioadei de integrare organizaţională. Astfel, în 
această perioadă fiecare nou angajat a avut planificate întâlniri cu directorii de 
direcţii, auditorii interni, responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, 
responsabilul cu managementul riscurilor, responsabilul cu gestiunea 
neregulilor şi alţi anagajaţi cu atribuţii relevante. În cadrul  acestor întâlniri 
noii angajaţi au fost informaţi asupra structurii, activităţii  şi procedurilor 
interne ale ADR Vest.  

 

√ Noului anagajat i s-a înmânat, în prima zi de muncă, un pachet de documente 
intitulat INDUCTION KIT, cu următorul conţinut: Statutul ADR Vest, 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ADR Vest,  Organigrama  
perioada 2007-2010, Regulamentul Intern al ADR Vest şi Codul de Conduită. 
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√ Pentru fiecare nou angajat s-a stabilit o persoană, de obicei directorul de 
direcţie,  ca re a  juca t roul de mentor pentru a cesta  şi a  că rui rol a  fost de a 
transfera cunoştinţele şi de a dezvolta competenţele necesare noului angajat în  
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului. 

 

Perioada de integrare organizaţională s-a finalizat cu evaluarea noului angajat de către 
directorul de direcţie prin completarea formularului intitulat Raportul de evaluare 
finală a perioadei de prezentare şi iniţiere a noului angajat şi acordarea unui 
calificativ. La rândul său, noul anagajt a realizat propria evaluare a perioadei de 
integrare organizaţională prin completarea formularului Fişa noului angajat.   

 

Foarte bine
38%

Bine
56%

Satisfacator
6%

 
 

Calificativele obţinute de noii angajaţi la finalizarea perioadei de integrare organizaţională 
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Instruire şi dezvoltare 

 

În anul 2008 preocupările Agenţiei  Dezvoltare Regională Vest în domeniul instruirii şi 
dezvoltării au fost axate pe următoarele domenii majore de intervenţie: 

1. Documente strategice 

 

Realizarea documentelor strategice referitoare la planificarea instruirilor  angajaţii ADR 
Vest  anul 2008 şi  perioada 2008 – 2010, şi Strategia naţională de instruire  POR 2007 – 
2013 – a vâ nd în vedere rolul ADR Vest ca  Orga nism Intermedia r  POR 2 0 0 7  – 2013. 
Astfel, au fost realizate următoarele documente: 

 

Actualizarea Strategiei de Instruire pentru Programul Operaţional Regional 
pentru perioada 2007-2013. Strategia de instruire pentru POR 2007 - 2013 se 
adresează tuturor persoanelor implicate în managementul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013. Elaborarea Strategiei de Instruire a fost realizată 
de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu sprijinul 
proiectului Formare la nivel naţional şi regional pentru întărirea puterii de absorbţie a 
Fondurilor Structurale POR” (RO 2004/016-72.04.03.01.03.02), finanţat prin 
Programul Phare 2004 „Coeziune Economică şi Socială”.  

 

Planul de acţiune  pentru instruire pentru perioada 2008-2010 a fost produs ca 
un document de implementare a Programului de Instruire 2007–2013 pentru 
Programul Operaţional Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de instruire 
comune ale următoarelor grupuri ţintă:  Autoritatea de Management pentru POR 
şi cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme 
Intermediare, membrii Comitetului de Monitorizare a POR şi ai Comitetelor 
Regionale  de Evaluare Strategică şi Corelare şi beneficiari potenţiali sau actuali ai 
POR. În vederea elaborării Planului de acţiune  pentru instruire pentru perioada 
2008 -2010 DRUC în colaborare cu echipa managerială a identificat nevoile de 
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instruire pentru perioada 2008-2010 şi a elaborat Planul de instruire al ADR Vest 
pentru perioada 2008-2010. 

 

2. Planul de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2008 

 

Planul de dezvoltare şi instruire al ADR Vest este elaborat de către DRUC, iniţial sub 
formă de proiect pentru discuţii, corecţii şi pentru aprobarea de către echipa 
managerială a ADR Vest. Planul de instruire se realizează în luna ianuarie a fiecarui an 
pentru anul în curs.  

 

Planul de 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 departament 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 luând în calcul şi informaţiile 
obţinute din analiza activităţilor de instruire desfăşurate pe parcursul anului 2007.  

 

Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităţilor de instruire 
propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2008.  
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Proiectul planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2008 a fost discutat cu echipa 
managerială a ADR Vest, iar varianta rezultată în urma acestor discuţii a fost aprobată 
de către directorul ADR Vest şi transmisă spre informare tuturor angajaţilor agenţiei. 

 
3. Participarea la programe de instruire 
 
 

Număr programe de instruire urmate 47 
Număr total de participanţi la sesiuni de instruire 50 
Număr total de participări la programe de instruire              
(nr. angajaţi participanţi * nr. instruiri/angajat) 

114 

Număr total de zile de instruire 342 
Număr mediu de zile instruire /participant 6,84 

 
 

Domenii de instruire 2008

41%

33%

13%

9%
4%

Proiecte, Fonduri europene

Financiar, achizitii publice, audit

Legislatie, legislatie comunitara

Resurse umane, relatii publice

Statistica, instrumente teoretice

 
 
 
4. Instruiri organizate de ADR Vest 

 

Workshop-ul cu tema „Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale” organizat de ADR 
Vest la Geoagiu în perioada 10 – 12 octombrie 2008. Worksop-ul a urmărit creşterea 
coeziunii echipei agenţiei prin îmbunătăţirea comunicării dintre membrii echipei. Pentru 
atingerea acestui obiectiv au fost realizate prezentări şi exerciţii care au condus la 
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înţelegerea conceptului, a modalităţilor, nivelelor şi importanţei comunicării 
organizaţionale, precum şi la identificarea tipologiei personale în ceea ce priveşte 
modalitatea de comunicare a fiecărui participant. De asemenea, au fost identificate 
câteva soluţii pentru unele dificultăţi de comunicare. 

 

       

 

În luna iulie 2008 au fost organizate două sesiuni de coaching pentru angajaţii Biroului 
de Politici Regionale din  cadrul Direcţiei Politici Regionale şi Internaţionalizare, astfel: 

O sesiune care a avut ca obiectiv validarea cunoştinţelor de statistică deţinute şi 
dezvoltarea capacităţii de analiză superioară a datelor utilizând metode de 
analiză superioară a datelor utilizând metode de analiză şi predicţie complexe. 
Sesiunea de coaching a condus la dezvoltarea competenţelor în domeniul 
studiilor sectoriale, analizelor regionale, prognozelor etc. 

 

O sesiune care a avut ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor de GIS, în special a 
celor legate de simulare şi modelare şi însuşirea unor cunoştinţe noi care vizează 
analize geostatistice şi lucrul cu geodatabases. Printre rezultatele acestei sesiuni 
de coaching se numără dezvoltarea competenţelor de analiză a datelor spaţiale, 
precum şi prodeucerea unor modele de prognoză. 
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Managementul performanţei 
 

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale s-a implementat în 
agenţie începând cu anul 2007,  a n în ca re s-a realizat evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest pentru anul 2006. Procedura de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui angajat al ADR 
Vest, în raport cu realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului. 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest se 
realizează 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 2007 
aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2008 în conformitate cu procedurile interne de 
resurse umane ale ADR Vest. În urma realizării Evaluării performanţelor profesionle 
individuale ale angajaţilor agenţiei pentru anul 2007 au fost completate Formularele de 
evaluare corespunzătoare.  

 

În funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi de cunoştinţele şi 
abilităţile care trebuiesc dezvoltate de angajaţi în viitor, au fost întocmite Planurile de 
dezvoltare personală a angajaţilor. 

 

De asemenea, în urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor 

pentru anul 2007, în funcţie de calificativul obţinut a fost stabilită poziţia fiecărui angajat 

în sistemul de promovare internă, poziţie valabilă pentru anul 2008. 
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42%

12%

28%

7%

2%
9%

FOARTE BINE
EXCEPTIONAL
BINE
SATISFACATOR
NESATISFACATOR
NU E CAZUL

 

Calificativele obţinute de angajaţii ADR Vest în urma                                                                     evaluării 
performanţelor profesionale individuale pentru anul 2008 

 

Sistemul de promovare internă  

 

În vederea dezvoltării organizaţionale, cât şi pentru recunoaşterea meritelor, expertizei 

şi angajamentului organizaţional ale angajaţilor, ADR Vest a implementat, începând cu 

anul 2005, un sistem de promovare internă a angajaţilor, după aprobarea acestuia de 

că tre CDR Vest.  Sistemul de promova re internă  a re la  ba z ă  sistemul de eva lua re a  

performanţelor profesionale ale angajaţilor ADR Vest şi urmăreşte recunoaşterea valorii 

şi performanţelor angajaţilor precum şi recompensarea acestora prin plasarea lor pe un 

nivel de expertiză superior (expert de un anumit grad) şi creşterea salarială 

proporţională. 
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Implicare în proiecte în calitate de beneficiar                   
(Phare, etc.) 

 

1. Proiectul „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor de Management şi 
Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional şi Programele 
Operaţionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale” (RO 2005/ 017-
533.04.01.05.04.01) 

 

Scopul proiectului constă în întărirea capacităţii instituţiilor centrale şi regionale 
implicate în managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional şi a 
Programelor Operaţionale finanţate în cadrul Obiectivului 3 - “Cooperare Teritorială 
Europeană” – al Fondurilor Structurale, pentru ca acestea să-şi îndeplinească ce le revin 
în calitate de Autoritate de Management / Organisme Intermediare în mod eficient şi 
efectiv.  

 

Beneficiarii contractului de asistenţă tehnică sunt: 

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional şi Programele de 
Cooperare Teritorială Europeană ; 

• cele opt Agenţii Regionale de Dezvoltare (în rolul de Organisme Intermediare 
pentru POR);   

• Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale (în rolul de Organism Intermediar pentru POR);  

• cele cinci Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră (în rolul de 
Organisme Intermediare pentru Programele de Cooperare Teritorială 
Europeană).  

Perioada de desfăşurare a proiectului: 29 februarie 2008 – 30 noiembrie 2008 
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Consultant: consorţiul format din AAM Management Information Consulting Ltd., 
Deloitte Consultanţă S.R.L. şi  SAR Management Consultants S.R.L. 

Activităţile proiectului au fost grupate pe trei componente, astfel: 

Componenta I: Susţinerea Schimbării  

Prin această componentă se urmăreşte rezolvarea problemelor pe termen scurt, cu 
caracter organizaţional şi managerial, la nivel tactic, pentru ca aceştia să îşi poată atinge 
obiectivele într-un mod mai rapid şi pentru a uşura impactul schimbărilor, precum şi 
rezolvarea problemelor pe termen mediu şi lung, cu caracter organizaţional şi 
managerial pentru a asigura eficienţa sistemului. 

 

Componenta II: Academia de Management  UE 

Această componentă are ca obiective îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare 
pentru implementarea Fondurilor Structurale şi găsirea unor răspunsuri la întrebările 
profesionale specifice legate de implementarea Fondurilor Structurale,  pe măsură ce 
acestea apar în munca de zi cu zi. 

 

Componenta III: Îmbunătăţirea mediului de lucru  

Prin această componentă se urmăreşte elaborarea manualelor şi ghidurilor de evaluare 
necesare pentru implementarea Fondurilor Structurale, precum şi dezvoltarea unei 
relaţii contractuale adecvate între Autoritatea de Management şi Organismele 
Intermediare pentru a asigura o implementare eficientă şi controlată a Fondurilor 
Structurale. 

 

2. Proiectul „Instruire la nivel naţional şi regional în vederea creşterii capacităţii de 
absorbţie pentru Programele Operaţionale gestionate de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” (RO2006/018-147.04.01.05.01) 

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie atât la 
nivel naţional cât şi regional, cu scopul de a asigura o utilizare corectă a Fondului 
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European de Dezvoltare Regională, a Instrumentului European pentru Vecinătate şi 
Colaborare şi a Instrumentului pentru Asistenţă de Pre-aderare. 

 

Grupul ţintă al proiectului: 

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; 
• cele opt Agenţii Regionale de Dezvoltare (în rolul de Organisme Intermediare 

pentru POR);   
• cele cinci Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră; 
• Beneficiari ai POR şi programelor de cooperare transfrontalieră; 
• Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Evaluare.  

 

Perioada de desfăşurare a proiectului: 30 iunie 2008 – 30 noiembrie 2009 

Consultant: consorţiul format din SOLCO în colaborare cu Ecosfera, Archidata şi 
Informest. 

 

Activităţile proiectului au fost grupate în două componente, astfel: 

Componenta 1 

• Actualizarea Planului de Acţiune pentru Instruire pentru perioada 2008 – 2010 
• On the job training pentru unităţile de instruire şi grupul de traineri interni 
• On the job training pentru birourile de helpdesk din MDLPL, ADR - uri şi CBC-uri 

 

Componenta 2 

• Revizuirea materialelor de instruire 
• Instruirea primului grup de traineri români 
• Constituirea şi instruirea celui de al doilea grup de traineri români 
• Furnizarea de sesiuni de instruire la nivel naţional şi regional 
• Organizarea unei conferinţe naţionale pentru factorii de decizie 
• Instruire specifică pentru potenţialii beneficiari 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

• Suport pentru MDLPL şi ADR - uri în organizarea de sesiuni de instruire pentru 
Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare. 

 

Procedura internă de management al resurselor umane 
 

Pe parcursul anului 2008 au fost realizate cinci actualizări ale procedurilor interne de 
resurse umane ca urmare a: 

• adresei AM POR cu numărul 69490 din 12.02.2008, prin care se condiţiona avizarea 
Manualului de proceduri interne de resurse umane de operarea unor modificări; 

• adresei AM POR cu numărul 78 782 din 23.03.2008, prin care se solicita  
completarea procedurii de management al resurselor umane – capitolul politici cu 
o explicitare a principiului separării funcţiilor; 

• aprobării Organigramei actualizate prin Hotărârea nr. 5/2008 a CDR Vest şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 16/2008 
şi adresei MDLPL 129220/ 21.10.2008; 

• solicitării MDLPL transmise prin adresa 135060/15.12.2008 înregistrată la ADR 
Vest cu nr. 8572 din 17.12.2008 a fost actzualizată procedura de management a 
resurselor umane. 
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Misiuni de audit 

 

Au fost puse la dispoziţia comisiilor de audit informaţiile solicitate şi s-au făcut 

demersurile necesare pentru implementarea recomandărilor acestora, cu prilejul 

următoarelor misiuni de audit: 

• Misiunea de audit „Evaluarea stadiului pregătirii şi a capacităţii structurilor 
implicate în implementarea POR”, solicitată de UCAAPI  

• Misiunea de audit „Sistemul contabil al agenţiei, fiabilitatea acestuia şi 
asigurarea integrităţii patrimoniului”. 

• Misiunea de audit „Sistemele de conducere, control şi luare a deciziilor în 
agenţie, precum şi riscurile asociate acestor sisteme”. 

• Misiunea de audit „Evaluarea stadiului pregătirii şi a capacităţii structurilor 
implicate în implementarea POR”. 

• Implementarea recomandărilor din raportul  intermediar al Autorităţii de Audit. 

 

Proiectul „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de 

Organism Intermediar pentru implementarea şi 

monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor 

finanţate din POR 2007 -2013” 
 

În vederea susţinerii consultantului de asistenţă tehnică şi a direcţiei economice, 
administrative şi de control financiar au fost realizate secţiunile care ţin de 
managementul resurselor umane din cererea de finanţare, actele adiţionale încheiate şi 
rapoartele de progres aferente. 
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Comunicare şi Relaţii Publice 

 
                                                                                                                        

Context 

 

 

 

 

 

 

Activităţile de comunicare şi relaţii publice deţin un rol foarte important în cadrul unei 
organizaţii. Specialiştii de relaţii publice analizează tendinţele mediului intern şi cele ale 
mediului extern, au rol în prezicerea posibilelor consecinţe, ce pot apărea ca urmare a 
manifestării tendinţelor, având astfel rol de consilier pentru cei care se află la 
conducerea organizaţiei.  

Imaginea unei instituţii este reprezentată de percepţia pe care mediul extern o are 
asupra instituţiei şi a acţiunilor şi membrilor acesteia. Fiecare angajat al organizaţiei 
contribuie la conturarea acestei imagini, dar relaţiile publice sunt cele care poziţionează 
organizaţia, construiesc imaginea acesteia şi transmit mesajul ei către exterior, într-un 
mod coerent şi clar, potenţând-o în faţa publicurilor sale.   

Activităţile de comunicare întreprinse de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
atât cele interne, cât şi cele externe, sunt activităţi de comunicare strategică, folosită în 
vederea promovării agenţiei, dar şi a programelor şi proiectelor derulate de aceasta.  
Mass-media a fost întotdeauna un sprijin al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
relaţiile dintre cele două tipuri de instituţii fiind de încredere şi colaborare permanentă. 
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Comunicarea externă a ADR Vest 

 

Relaţia cu Mass – Media  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a apărut în 
paginile a numeroase publicaţii locale, regionale, 
dar şi naţionale. Aceste apariţii s-au datorat atât 
evenimentelor importante din viaţa agenţiei ce au 
prezentat interes pentru publicul larg şi, implicit, 
pentru presă. De asemenea, o contribuţie esenţială 
au avut-o relaţiile dintre agenţie şi reprezentanţii 
presei locale şi regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai importante rezultate ale relaţiei ADR Vest cu mass-media în 
anul 2008: 

• solicitări de informaţii venite din partea jurnaliştilor, fără a fi determinate de 
organizarea unui eveniment de către agenţie 

• 300 contacte de presă aflate în baza de date a agenţiei 

• 8 conferinţe de presă organizate pe parcursul anului 2008 

• o medie de 15 jurnalişti prezenţi la fiecare eveniment ADR Vest 

• 31 de comunicate de presă transmise jurnaliştilor pe parcursul anului 2008 

• 305 articole apărute în anul 2008, în presa regională şi centrală, referitoare la 
activităţile ADR Vest 
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Solicitări de informaţii venite din partea jurnaliştilor 

 

Ca urmare a colaborării strânse cu presa şi a deschiderii ADR Vest faţă de aceasta, de-a 
lungul timpului, jurnaliştii apelează la agenţie ori de câte ori au nevoie de o informaţie 
nouă sau de un suport vizual pentru susţinerea informaţiilor referitoare la ADR Vest. 
Jurnaliştii publică informaţiile furnizate de reprezentanţii agenţiei ca urmare a relaţiei 
de încredere dezvoltate până în prezent. 

Astfel, în anul 2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a răspuns tuturor 
solicitărilor de informaţii venite din partea jurnaliştilor. Baza acestor solicitări a 
constat în interesul publicului faţă de acţiunile şi activităţile ADR Vest, faţă de 
progresele înregistrate de Regiunea Vest, dar şi faţă de fondurile europene, intermediate 
de agenţie în calitatea sa de Organism Intermediar, nu doar diferitele evenimente 
organizate de către agenţie. Pe parcursul anului 2008, ADR Vest a răspuns solicitări de 
informaţii venite din partea unor publicaţii precum: EuROpeanul, Vest Invest, Ofensiva 
Economică, Ghimpele, Adevărul Regional, revista E-finance, revista Online Front News 
şi Revista Română de Administraţie Publică Locală. Cele mai multe solicitări de 
informaţii primite din partea jurnaliştilor, pe parcursul anului 2008, sunt prezentate în 
graficul de mai jos: 
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Jurnaliştii din baza de date a ADR Vest 

 

În baza de date cu jurnaliştii din Regiunea Vest a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională se pot găsi mai mult de 300 de jurnalişti din Regiunea Vest, dar şi jurnalişti 
de la publicaţii centrale, naţionale. 

 

Astfel, situaţia contactelor de presă ale ADR Vest este prezentată în graficul de mai jos: 
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Conferinţe de presă 

 

Conferinţele de presă, pe parcursul anului 2008, au fost în număr de 8, ele prilejuind 
întâlnirea reprezentanţilor mass-media cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest: 

o 19 martie 2008 – a  avut loc conferinţa  de presă organizată cu ocazia şedinţei 
Comitetul Regional pentru Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest) 
din Arad 
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o 27 martie 2008 – a fost organizată conferinţa de lansare a proiectului WeSteer - 
„Acţiuni de sprijin pentru emergenţa unui cluster auto bazat pe cunoaştere în 
Regiunea Vest”, în sala de consiliu a ADR Vest 

 

 

o 7 mai 2008 - a avut loc conferinţa de presă organizată cu ocazia şedinţei 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) ce s-a desfăşurat la 
Arad 
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o 16 iulie 2008 – a avut loc conferinţa de presă organizată cu ocazia desfăşurării 
şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) şi a şedinţei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest) 

 

 

o 28 august 2008 - a avut loc conferinţa de presă organizată în vederea prezentării, 
în faţa presei locale şi a celei regionale, oportunităţilor în Regiunea Vest prin 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 
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o 16 octombrie 2008 - a avut loc conferinţa de presă organizată cu ocazia 
desfăşurării şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) 
şi a şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest 
(CRESC Vest) 
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o 27 octombrie 2008 – a avut loc semnarea primelor contracte de finanţare din 
Regiunea Vest în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013  
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o 10 decembrie 2008 – s-a desfăşurat conferinţa de promovare „Programul 
Operaţional Regional în Regiunea Vest la sfârşitul anului 2008 şi seminar de 
informare pentru presă despre Programul Operațional Regional 2007 – 2013” 
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Astfel, graficul de mai jos prezintă organizarea conferinţelor de presă pe parcursul 
anului 2008: 

 

 

 

Jurnaliştii, ca urmare a bunelor relaţii, răspund afirmativ la toate invitaţiile agenţiei de a 
participa la conferinţele şi evenimentele organizate. Numărul lor este unul semnificativ, 
de fiecare dată. Graficul alăturat prezintă situaţia, pentru anul 2008, a prezenţei 
jurnaliştilor în cadrul conferinţelor de presă organizate de către ADR Vest. 
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Comunicate de presă 

 

Comunicatele de presă sunt trimise către jurnalişti atât cu ocazia organizării unor 
evenimente deosebite, precum cele descrise mai sus, cât şi pentru anunţarea noutăţilor şi 
schimbărilor de interes public privind programele intermediate de agenţie: Programul 
Phare şi Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.  

 

Exemple de comunicate transmise către presa locală şi regională pe parcursul anului 
2008 sunt redate în rândurile de mai jos: 

 

 

 

 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de comunicate de presă au transmise de către ADR Vest pe parcursul anului 2008. 
Graficul de mai jos prezintă numărul comunicatelor de presă transmise pe parcursul 
anului 2008. 
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Articole de presă referitoare la activitatea ADR Vest 

 

Transmiterea acestor comunicate, postarea ştirilor pe pagina web a ADR Vest – 
www.adrvest.ro - dar şi solicitările de informaţii venite din partea jurnaliştilor au 
determinat apariţia unui număr de 305 articole în anul 2008 în presa locală, regională şi 
centrală.   
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Numărul mare de articole apărute în întreaga presă locală şi regională se datorează, în 
primul rând, relaţiei de încredere stabilite, pe parcursul timpului, între jurnalişti şi 
reprezentanţii ADR Vest, dar şi deschiderii cu care agenţia comunică cu publicul larg. 

Subiectele cu o vizibilitate mare, atât în presa scrisă şi audio-vizual, cât şi pe internet 
(new media), au avut teme de discuţie precum: 

o Finanţări nerambursabile pentru modernizarea serviciilor de sănătate 
o Finanţări nerambursabile. Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor sociale 
o Seminarii de informare şi instruire destinate microîntreprinderilor 
o Lansarea exerciţiilor regionale de foresight în sectoarele auto şi tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor 
o Proiectul WeSteer s-a lansat la Timişoara 
o 79 de cereri de finanţare depuse de microîntreprinderile din Regiunea Vest 
o Evaluare strategică. Proiecte de infrastructură în regiune 
o Oportunităţi în Regiunea Vest prin Programul Operaţional Regional 
o Lansarea paginii web www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro – 

instrument de promovare al Regiunii Vest 
o 42 de proiecte din Regiunea Vest urmează să obţină finanţare în cadrul 

domeniului de intervenţie 4.3, „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 
al Programului Operaţional Regional 2007-2013  

o UE finanţează sapte proiecte PHARE din Regiunea Vest 
o Primele proiecte din Regiunea Vest finanţate prin Regio – Programul 

Operaţional Regional 
o Stadiul Programului Operaţional Regional la sfârşitul anului 2008 

 

Publicaţia „EuROpeanul” a dedicat ADR Vest câte o pagină întreagă în numerele  din 
lunile octombrie şi noiembrie. Primul articol, din anul 2008, dedicat ADR Vest a fost 
publicat cu titlul „În Banat, proiectele prind viteză”, prezentând un interviu cu 
directorul general al ADR Vest, domnul Sorin Maxim. „Opt regiuni, o singură axă, un 
an de dezvoltare” este titlul celui de-al doilea articol, de o pagină, dedicat ADR Vest de 
către publicaţia „EuROpeanul”. Acest articol prezintă stadiul implementării POR 2007 – 
2013 în cele opt regiunii ale României.  
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Publicaţia „EuROpeanul” are un tiraj mare, de aproximativ 80.000 de exemplare pentru 
fiecare ediţie, ea fiind distribuită în gări, agenţii de voiaj, consilii judeţene, centre de 
consiliere pentru cetăţeni. Această publicaţie bilunară este editată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vederea promovării Programului Operaţional  
Regional şi a instituţiilor ce contribuie la asimilarea fondurilor europene şi la 
administrarea lor. 

 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva exemple de articole apărute pe parcursul 
anului 2008, ce fac referire la Agenţie pentru Dezvoltare Regională Vest şi la activităţile 
desfăşurate de instituţie: 
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Pagina de internet a  

ADR Vest  

 www.adrvest.ro 

 

 

 

Apariţia noilor tehnologii, de tipul internetului, a dus la apariţia de noi publicuri şi de 
noi canale de comunicare. Astfel, pentru a fi în pas cu noile tehnologii, pentru a 
răspunde noilor nevoi ale publicului căruia i se adresează şi pentru ca informaţiile 
deţinute să fie uşor accesibile cât mai multor persoane, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest a creat pagina de internet www.adrvest.ro. 
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Pe parcursul anului 2008,  structura  pa ginii web a  ADR Vest a  fost modifica tă  prin 
realizarea unei noi secţiuni speciale a butonului POR 2007 - 2013 (Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013). Secţiunea se numeşte Informare şi Publicitate POR 
şi helpdesk şi cuprinde detalii atât privind Programul Operaţional Regional, 
comunicarea externă a ADR Vest, cât şi informaţii despre Birourile de informare şi 
helpdesk. 

Pagina web a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăţi despre ultimele 
evenimente organizate de ADR Vest, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina www.adrvest.ro beneficiază de un număr mare de vizitatori, la sfârşitul anului 
2008 situaţia fiind următoarea: 

o Numărul total de vizite făcute website-ului:  

Evoluţia numărului de vizite făcute paginii web a ADR Vest, pe parcursul anului 2008,  
este prezentată în graficul de mai jos. 

 

Cele mai importante aspecte legate de pagina web a  ADR Vest în 
anul 2008 : 

• 230.789 numărul total de vizite  

• 46,5% dintre vizitatorii pagina web www.adrvest.ro se conectează de la o 
adresă directă  

• ziua de MARŢI este ziua din săptămână cu cei mai mulţi vizitatori ai paginii 
web  

• între orele 11 şi 12 dimineaţa pagina web beneficiază de cel mai mare număr 
de vizitatori. 
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o Un alt aspect important cu privire la accesarea paginii web se referă la originea 
conectării (accesării).  

Originea conectării reprezintă sursa de la care se face conectarea: motor de căutare (de 
tipul Google, Yahoo, MSN Search, etc.), grup de ştiri (News), pagină externă – distinctă  
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de motoarele de căutare – (precum www.economie.hotnews.ro, www.adr5vest.ro) sau 
adresa directă / semn de carte.  

În cazul paginii web a ADR Vest, conectarea a 46,5 % dintre vizitatori se face de la o 
adresă directă. Evoluţia, numărului de accesări realizate de la o adresă directă, pe 
parcursul anului 2008, este prezentată în graficul de mai jos. 
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o Ziua din săptămână în care se înregistrează cel mai mare număr de vizite făcute  
paginii web ADR Vest este ziua de marţi.  

Astfel, la sfârşitul anului 2008, situaţia vizitelor paginii web www.adrvest.ro, având 
zilele săptămânii drept criterii de valoare, este următoarea: 

 

 

 

o Orele de vârf (orele la care se înregistrează cele mai multe vizite pentru site-ul 
ADR Vest, www.adrvest.ro):  
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Graficul de mai sus prezintă evoluţia accesărilor paginii web www.adrvest.ro pe 
parcursul unei zile din săptămână, la sfârşitul anului 2008. Astfel, cele mai multe 
accesări ale paginii web www.adrvest.ro se înregistrează în jurul orelor 11 şi 12 
dimineaţa.  
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Informare şi publicitate pentru                                                
Programul Operaţional Regional 

 

Activităţile de informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional au rol de 
a asigura absorbţia Fondurilor Structurale la nivel regional şi utilizarea cât mai eficientă 
a acestora, asigurând în acelaşi timp oportunităţi egale pentru toţi potenţialii beneficiari. 

 

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 urmăreşte reducerea inegalităţilor 
economice şi sociale din regiuni. În vederea atingerii acestui obiectiv, programul trebuie 
să fie cunoscut publicului larg în vederea asigurării absorbţiei fondurilor prin aplicarea 
de proiecte a cât mai multor posibili beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele mai importante rezultate ale activităţii de informare şi 
publicitate pentru POR în anul 2008 : 

• Semnarea primelor 5 contracte de finanţare prin POR 2007 – 2013 din 
Regiunea Vest  

• 223 de articole despre POR 2007 - 2013 

• 7 conferinţe de presă referitoare la implementarea POR 2007 - 2013  

• 24 comunicate de presă legate de POR 2007 – 2013 

• 28 de anunţuri de presă despre POR 2007 – 2013 

• ADR Vest a distribuit un număr de 5028 de publicaţii  

• 763 de materiale promoţionale au fost realizate de către ADR Vest  
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Evenimente speciale 

 

 

 

 

Cel mai important eveniment al anului 2008 s-a petrecut în data de 27 octombrie 2008, 
în Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, unde s-au semnat 
primele cinci contracte de finanţare, în Regiunea Vest, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013.  

Semnarea acestor prime cinci contracte de finanţare a semnificat iniţierea desfăşurării 
lucrărilor la proiectele următoare: 

o „Modernizare tronson Juliţa - Mădrigeşti, componenta a traseului turistic E68 
Moneasa” – depus de Consiliul Judeţean Arad, având valoarea totală de 56.324.534 
lei 

o „Centura Sud Ineu” - depus de Consiliul Local Ineu, având valoarea totală de 
16.949.545 lei 

o  „Modernizare DJ 668: DN 66 – Bucium Orlea – Gânţaga, km 1+200 – 9+200” – 
depus de Consiliul Judeţean Hunedoara, având valoarea totală de 13.029.774,85 lei 

o „Reabilitare DJ 682 limita judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare, 
L=24 km” – depus de Consiliul Judeţean Timiş, având valoarea totală de 
43.332.708,11 lei 
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o „Reabilitare drum judeţean DJ 592, Buziaş – Lugoj, km 25+000 – 54 + 200, L= 29,2 
km”, depus de Consiliul Judeţean Timiş, în valoare totală de 61.530.636,15 lei. 

Valoarea totală a contractelor de finanţare este de 191.167.168,11 lei (peste  53 milioane 
euro). Aceste fonduri structurale sunt destinate finanţării de proiecte în cadrul cărora se 
vor reabilita peste 90 de kilometri de drumuri din Regiunea Vest.  

Pentru a marca importanţa acestui eveniment, la ceremonia de semnare a contractelor 
au participat:  

• László Borbély – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;  
• Gabriel Friptu – Director General AM POR; 
• Anna Horváth - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor;  
• Nicolae Ioţcu – preşedinte al Consiliului Judeţean Arad;  
• Constantin Ostaficuc - preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş;  
• Mircea Ioan Moloţ - preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
• Gheorghe Nicolae Mehelean – primar al oraşului Ineu; 
• Costel Avram – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
• Sorin Maxim – Director General ADR Vest; 
• Reprezentanţi ai mass-media din Regiunea Vest. 
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Promovarea în mass-media locală şi regională a acestui eveniment  a atras după sine o 
reacţie foarte bună a jurnaliştilor care au publicat 18 articole în urma ceremoniei de 
semnare a contractelor. Titlurile articolelor  sunt prezentate sintetic în tabelul alăturat: 

Nr. 
crt. 

Publicaţia şi data 
apariţiei 

Titlul articolului Autorul 

1. 
„Bănăţeanul”, 

24 octombrie 2008 
„Bani europeni pentru drumurile 

din vestul ţării” 
Horaţiu 

Ardelean 

2. 
„Glasul Aradului”, 
24 octombrie 2008 

„Două proiecte de zeci de 
milioane de euro vor fi demarate 

anul viitor” 
Nadia Bodran 

3. 
„Ziua de Vest”, 

25-26 octombrie 2008 
„53 de milioane de euro pentru 

90 de kilometri de drumuri” 
Lucian Paulescu 

4. 
„Adevărul”,  

25 octombrie 2008 
„Contracte de finanţare” Ştefan Both 

5. 
„Agenda Zilei”, 

25 octombrie 2008 
„Bani europeni pentru drumuri 

timişene”  
L. Iedu 

 

6. 
www.capital.ro, 

27 octombrie 2008 

„Au fost semnate primele 
contracte finanţate prin REGIO 

în Regiunea Vest” 
- 

7. 
„Timiş Expres”, 

27 octombrie 2008 
„Start la finanţări pe Vest” - 

8. „www.observator.info” „Consiliul Judeţean Arad a - 
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27 octombrie 2008 
 

semnat la Timişoara contractele 
pentru două proiecte în valoare 

de 73.000.000 de lei” 

9. 
„Glasul Aradului”, 
28 octombrie 2008 

„Contracte de 70 de milioane de 
lei pentru Arad” 

Nadia Bodran 

10. 
„Timişoara”, 

28 octombrie 2008 
„S-au semnat cele cinci proiecte 

de finanţare a Regiunii Vest” 
Adriana 

Hurdubei 

11. 
„Agenda Zilei”, 

28 octombrie 2008 
„Peste 50 de milioane de euro 

dintr-un pix” 
Diana 

Lupulescu 

12. 
„Evenimentul Zilei”, 

28 octombrie 2008 
„Drumuri pe bani UE” 

Georgeta 
Petrovici 

13. 
„Renaşterea Bănăţeană”, 

28 octombrie 2008 
„Cinci contracte care au epuizat 

ideea de descentralizare” 
Marcel  

Sămânţă 

14. 
„Adevărul” 

(ediţia de Vest), 
28 octombrie 2008 

„Start în bătălia pentru 400 de 
milioane de euro” 

Nicoleta Tudor 

15. 
„Ziarul Fianciar”, 
28 octombrie 2008 

„Vestul primeşte primele 53 
milioane de euro pentru 
infrastructură prin POR” 

Vlad Anastasiu 

16. 
„www.mdlpl.ro, 

28 octombrie 2008 

„269 milioane euro, valoarea 
totală a contractelor de finanţare 

încheiate pe POR” 
- 

17. 
„Agenda”, 

1 noiembrie 2008 

„Fonduri pentru drumuri. 
Finanţare prin Programul 

Operaţional Regional” 
L. S. 

18. 

„Ofensiva Economico-
Financiară”, 

septembrie-octombrie 
2008 

„ADR Timişoara a găzduit, în 
prezenţa ministrului Laszlo 

Borbely, semnarea contractelor 
de finanţare din Regiunea Vest, 

în cadrul POR 2007-2013” 

Marius T. 
Morariu 
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Rezultate ale implementării Planului de Comunicare asupra  

POR 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest 

 

1. Relaţiile cu  mass-media 

 

Numărul jurnaliştilor din Regiunea Vest care participă, în mod constant, la 
evenimentele organizate de către ADR Vest este de 45. Acest număr reprezintă 
jurnaliştii din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, dar şi jurnalişti de la 
publicaţii importante din ţară. Aceste contacte au fost obţinute ca urmare a bunei relaţii 
de cola bora re pe ca re ADR Vest o menţine cu ma ss-media regională. Ca urmare a 
participării acestora la evenimentele organizate de către ADR Vest, au fost publicate, în 
mass-media locală şi regională, 223 de articole ce fa c referire la POR 2 0 0 7-2013 pe 
parcursul anului 2008. 

 

2. Conferinţele de presă  

 

În anul 2008 au avut loc 7 conferinţe de presă referitoare la Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, acestea prilejuind întâlnirea reprezentanţilor mass-media cu ADR 
Vest, după cum urmează: 

• Şedinţa de evaluare strategică a Comitetului Regional de Evaluare şi Corelare 
Strategică, Arad - 19 martie 2008 

• Şedinţa de evaluare strategică a Comitetului Regional de Evaluare şi Corelare 
Strategică, Arad - 7 mai 2008 

• Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi a  Comitetului Regional 
de Evaluare Strategică şi Corelare Vest - 16 iulie 2008 
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• Oportunităţi în Regiunea Vest  Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 - 28 
august 2008 

 

• Şedinţa Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest - 16 
octombrie 2008  

• Semnarea primelor contracte de finanţare din Regiunea Vest în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 - 27 octombrie 2008 

• Conferinţă  de promova re a  POR „Programul Operaţional Regional în Regiunea 
Vest la sfârşitul anului 2008 şi seminar de informare pentru presă despre 
Programul Operațional Regional 2007 – 2013”- 10 decembrie 2008 

 

3. Comunicate de presă  

 

În anul 2008 au fost realizate şi transmis mass-mediei locale şi regionale 24 comunicate 
de presă cu privire la Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 223 de articole  au 
apărut mass-media ca urmare a  tra smiterii celor 2 4  de comunicate şi ca urmare a 
organizării evenimentelor respective. Tabelul de mai jos este un tabel centralizator 
pentru cele 24 de comunicate transmise către mass-media pe parcursul anului 2008. 

 

Nr. 
crt. 

Tema 
 

Data emiterii 

1. 
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 

pentru modernizarea serviciilor de sănătate 
24 ianuarie 2008 

2. 
„Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 

pentru modernizarea serviciilor sociale” 
29 ianuarie 2008 

3. 
„ADR Vest sprijină potenţialii beneficiari în vederea obţinerii de 

finanţări prin intermediul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013” 

27 februarie 2008 

4. 
„Un nou seminar organizat de ADR Vest în vederea sprijinirii 

potenţialii beneficiari în vederea obţinerii de finanţări prin 
intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013” 

3 martie 2008 
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5. 
„Şedinţă de evaluare strategică a Comitetului Regional de 

Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest)” 
19 martie 2008 

6. 
„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de 

intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
din cadrul POR 2007-2013 

11 aprilie 2008 
(Timişoara) 

7. 
„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de 

intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
din cadrul POR 2007 – 2013” 

15 aprilie  
(Caraş-Severin) 

8. 
„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de 

intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
din cadrul POR 2007 – 2013” 

17 aprilie 2008 (Arad) 

9. 
„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de 

intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
din cadrul POR 2007 – 2013” 

18 aprilie 2008 
(Hunedoara) 

10. 
„Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest(CDR 

Vest) şi a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest (CRESC Vest)” 

Timişoara 
7 mai 2008 

11. 

„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul 
de intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013  
– 16 iunie 2008” 

Timişoara, 
20 mai 2008 

12. 

„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul 
de intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013  
– 16 iunie 2008” 

Reşiţa 
20 mai 2008 

13. 

„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul 
de intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013  
– 16 iunie 2008” 

Deva 
20 mai 2008 

14. 

„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul 
de intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013  
– 16 iunie 2008” 

Arad 
20 mai 2008 

15. 

Proiect contractat -  „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea 

cu succes şi profesionalism a proiectelor finanţate din  POR 2007 
– 2013”  

Timişoara, 
23 mai 2008 

16. 
 „Proiecte depuse la nivel regional în cadrul domeniului de 

intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării 
Timişoara, 

17 iunie 2008 
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microîntreprinderilor”, din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 (POR)” 

17. 
„Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest(CDR 

Vest) şi a  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest (CRESC Vest)” 

16 iulie 2008 

18. 
„Seminarii de informare şi instruire pentru potenţialii aplicanţi 
în cadrul domeniilor de intrevenţie 4.1 şi 4.2 ale Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013” 
24 iulie 2008 

19. 
Întâlnire cu presa  

„Oportunităţi în Regiunea Vest  
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013” 

28 august 2008 

20. 
„Şedinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi a  

Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest ” 
16 octombrie 2008 

21. 
narea primelor contracte de finanţare din Regiunea Vest în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 – 2013” 
27 octombrie 2008 

22. 

42 de proiecte din Regiunea Vest urmează să obţină finanţare în 
cadrul domeniului de intervenţie 4.3 –„Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”, al Programului  Operaţional Regional 

2007-2013 (POR) 

28 noiembrie 2008 

23. 
Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest la sfârşitul 

anului 2008 
10 decembrie 2008 

24. 

„Finalizarea Contractului de finanţare acordat Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest în cadrul axei 6 – Asistenţă tehnică, 

domeniul de intervenţie 6.1, „Sprijinirea implementării, 
managementului şi evaluării Programului Operaţional 

Regional”- 

24 decembrie 2008  
 

 

4. Campanii în presa scrisă 

 

În anul 2008 au fost întreprinse demersuri pentru promovarea Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 atât la nivel local, cât şi la nivel regional. Pentru atingerea acestui 
obiectiv în raport cu publicul larg, şi îndeosebi cu potenţialii beneficiari ai POR 2007 - 
2013 despre oportunităţile accesării fondurilor structurale, au fost inserate în mass-
media locală şi regională un număr de 28 de anunţuri de presă cu privire la seminariile 
de instruire despre Axele şi Domeniile Majore de Intervenţie ale POR 2007- 2013, astfel:  
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Realizarea de materiale promoţionale 

1. Publicaţii 

 Pentru o mai bună promovare a Programului Operaţional Regional 2007-2013, AM POR 
a realizat o serie de publicaţii pe care ADR Vest le-a distribuit la evenimentele 
organizate astfel:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Campanii outdoor 
 
Pentru implementarea măsurilor de informare şi publicitate, în anul 2008, pentru 
proiectul „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea şi monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor finanţate din 
POR 2007 – 2013” au fost realizate următoarele materiale de promovare:  
 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Publicaţie Număr 
1. Mape Regio 810 buc. 
2. Pliante Regio 1975 buc. 
3. Afişe Regio 76 buc. 
4. Scurt Ghid practic POR 279 buc 
5. Broşură Administraţia Publică 837 buc 
6. Broşură IMM 695 buc. 
7. Broşură Universităţi 76 buc. 
8. Broşură ONG 230 buc. 
9. Glosar de termeni 50 buc. 

Nr. 
crt. 

Materiale promoţionale Număr 

1. Postere Regio 156 buc. 
2. Banner – up 2 buc. 
3. Bannere afişate 3 buc. 
4. Autocolante 300 buc. 

5. Autocolante postate 300 buc. 
6. Bannere afişate 2 buc. 
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Comunicarea internă a ADR Vest 

 

Comunicarea internă este parte esenţială a 
comunicării realizate de agenţie. Fiecare angajat 
ADR Vest este un agent de schimbare şi o porta-
voce a agenţiei către exterior. Astfel, pentru 
transmiterea unui mesaj corect şi coerent, 
angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la 
schimbările ce afectează agenţia, deciziile 
importante pe care conducerea acesteia le ia, 
precum şi privind principalele activităţi 
întreprinse de direcţiile ADR Vest. 

Organizarea de şedinţe în vederea comunicării unor decizii sau a consultării angajaţilor 
specializaţi în acţiunea supusă discuţiei reprezintă doar unul dintre instrumentele 
folosite de către ADR Vest în vederea asigurării unui flux informaţional între angajaţii 
agenţiei. Acest instrument de management şi comunicare oferă doar informaţii 
punctuale, nereuşind să creeze o imagine de ansamblu asupra activităţii ADR Vest. În 
consecinţă, informarea internă, instrument folosit în vederea multiplicării interne a  
informaţiei deţinute de fiecare direcţie, a devenit cel mai important instrument prin care 
ADR Vest îşi menţine angajaţii informaţi în legătură cu activităţile întreprinse de 
agenţie. 

 

Informarea internă este un instrument de comunicare 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. Angajaţii informaţi sunt cei care caută să se implice în procesele de 
schimbare ale agenţiei, au iniţiative, găsesc soluţii mai bune şi mai rapide. De astfel 
de persoa ne a re nevoie orice a genţiei.  Pentru ca  oa menii ADR Vest să  devină  buni 
purtători de mesaj, agenţia foloseşte Informarea Internă Săptămânală. Exemple de 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

informări interne săptămânale realizate pe parcursul anului 2008 sunt prezentate mai 
jos: 
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Pe parcursul anului 2008 au fost realizate şi transmise către angajaţii ADR Vest 52 de 
informări săptămânale.  

 

Temele principale prezentate în cadrul informării săptămânale fac referire la:  

• stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 în Regiunea 
Vest 

• proiectele, locale sau internaţionale, coordonate de ADR Vest sau care implică 
contribuţia agenţiei 

• rezultatele financiare ale ADR Vest 
• realizarea şi actualizarea procedurilor ADR Vest 
• misiunile de audit intern şi extern la care a fost supusă ADR Vest 
• realizările şi acţiunile juridice ale ADR Vest 
• măsuri de informare şi publicitate pentru POR 2007 – 2013 
• motivarea, formarea şi evaluarea angajaţilor agenţiei 

 

Furnizând un număr mare de informaţii interne cu un grad de complexitate ridicat, 
Informarea Internă Săptămânală devine instrumentul de bază al comunicării interne 
în cadrul ADR Vest.  

Comunicarea internă de calitate contribuie la transformarea simplilor angajaţi în 
purtători ai mesajului ADR Vest către mediul exterior. Fiecare angajat este un purtător 
de mesaj. Cu cât angajatul deţine mai multă informaţie, cu atât mesajul transmis către 
exterior este mai clar, pozitiv şi complet. Acest fapt motivează acţiunea ADR Vest de a 
realiza Informarea Internă Săptămânală. Un alt aspect al motivaţiei ce a dus la realizarea 
informării ţine de faptul că un angajat informat este un angajat motivat, care se 
implică în activitatea agenţiei, luând iniţiative. În vederea obţinerii acestor rezultate 
din partea angajaţilor, ADR Vest a realizat Informarea Internă Săptămânală.  

Rezultatele utilizării acestui instrument au fost foarte bune, fiecare angajat ajungând să 
deţină cele mai importante informaţii cu privire la ADR Vest şi activitatea sa, putându-
se implica într-o proporţie mai mare în activităţile agenţiei. Astfel, conducerea ADR 
Vest a asigurat transparenţa decizională şi a înlăturat posibilele obstacole din calea 
relaţiei cu personalul.   
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Monitorizarea presei 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
urmăreşte, în permanenţă, apariţiile proprii din 
presa locală, regională şi naţională, dar urmăreşte 
şi articolele de interes în vederea unei bune 
desfăşurări a activităţilor sale. Această 
monitorizare are rol în vederea evaluării 
comunicării ADR Vest cu mediul exterior, precum 
şi în vederea anticipării, de către ADR Vest a 
eventualelor schimbări ce pot să apară în mediul 
exterior şi care pot influenţa activitatea agenţiei. 

 

În vederea monitorizării presei, ADR Vest foloseşte următoarele:  

• revista presei,  
• rapoarte de presă,  
• fişa jurnalistului,  
• analiza anuală a presei. 

 

Revista presei presupune urmărirea informaţiilor publicate referitoare la ADR Vest, 
acţiunile în care e implicată agenţia, dar şi informaţii legate de mediul de interes al 
agenţiei. Revista presei se realizează cu o frecvenţă zilnică, incluzând şi câte un număr al 
revistei presei corespunzător zilelor de la sfârşitul de săptămână. Astfel că, pe parcursul 
anului 2008, au fost realizate 300 de numere de revista presei.  

 

Fişa jurnalistului este un instrument folosit în vederea analizei fiecărui articol referitor 
la agenţie şi la activitatea acesteia, precum şi pentru a analiza imaginea ADR Vest în 
ochii fiecărui jurnalist în parte. Până la sfârşitul anului 2008 au fost actualizate toate 
listele jurnaliştilor. În prezent, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine un 
număr de 70 de fişe ale jurnaliştilor, corespunzătoare pentru anul 2008. 
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Raportul de presă presupune sintetizarea apariţiilor ADR Vest, prin intermediul tuturor 
canalelor de comunicare, cu ocazia organizării, de către agenţie, a unui eveniment 
important sau cu ocazia organizării unui eveniment la care agenţia a avut o contribuţie 
considerabilă. În anul 2008 au fost realizate 31 de rapoarte de presă. Frecvenţa realizării 
rapoartelor de presă este prezentată în graficul de mai jos: 

 

 

 

Analiza anuală a presei este o analiză a imaginii agenţiei, adică a percepţiei jurnaliştilor 
asupra instituţiei, a mesajului pe care aceştia îl transmit publicului larg prin intermediul 
articolelor pe care le redactează . Analiza se face pe baza rapoartelor de presă de pe 
parcursul anului, a fişelor jurnaliştilor, a revistei presei, pe baza reacţiei presei privind 
diferitele anunţuri şi acţiuni ale ADR Vest, dar şi pe baza calităţii interacţiunii dintre 
instituţia noastră şi jurnalişti şi a prezenţei acestora la evenimentele ADR Vest. Analiza 
anuală cuprinde părţi de analiză cantitativă, cât şi părţi de analiză calitativă. Astfel, acest 
instrument complex, analiza anuală, cuprinde toate aspectele activităţii de relaţii 
publice, la nivelul relaţiei cu mass-media. 
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Documente de programare 

 

Documentele de programare, ce privesc activitatea de relaţii publice, aflate în 
responsabilitatea Direcţiei de Resurse Umane şi Comunicare în anul 2008, au fost 
următoarele: 

• Planul de comunicare al ADR Vest pentru anul 2008 pentru Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest 

• Manualul privind procedura de comunicare internă a Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest  

• Manualul privind procedura de informare şi publicitate pentru Programul 
Operaţional Regional 

 

În vederea implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest, Direcţia de Resurse Umane şi 
Comunicare a elaborat, la începutul anului 2008, planul de acţiune pentru activitatea de 
relaţii publice. Planul de comunicare a fost transmis către Autoritatea de Management 
pentru POR şi aprobat de aceasta din urmă în data de 14 mai 2008. 

*** 

Manualul de proceduri de comunicare internă şi Manualul de informare şi publicitate 
pentru POR au fost actualizate în prima jumătate a anului 2008, în vederea îmbunătăţirii 
acestora şi a facilitării utilizării lor. Manualul de proceduri de comunicare internă a fost 
corelat cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al agenţiei, cu Manualul de 
informare şi publicitate pentru POR şi cu Procedura de asistenţă tehnică pentru POR. În 
semestrul doi al anului 2008, cele două manuale de mai sus, Manualul de proceduri de 
comunicare internă şi Manualul de informare şi publicitate pentru POR, au fost 
actualizate având în vedere corelarea acestora cu noua organigramă a ADR Vest, 
aprobată prin şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) ce s-a 
desfăşurat la Reşiţa, în data de 16 octombrie 2008, precum şi recomandările Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor (MDRL), în calitatea sa de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.  
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*** 

Aceste manuale reprezintă un sprijin important pentru ADR Vest, ajutând la atingerea 
performanţelor în managementul informaţiei dar şi la stabilirea, de către instituţie, a 
unei bune imagini externe prin facilitarea informării corecte şi complete a publicului 
larg cu privire la ADR Vest, actiunile şi proiectele sale. 
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Concluzii 

 

În cursul anului 2008, prin intermediul Direcţiei 
de Resurse Umane şi Comunicare, au fost 
realizate activităţi care vizează gestionarea 
imaginii şi a reputaţiei Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest şi a conducătorului 
acesteia. De asemenea, Biroul de Comunicare din 
cadrul Direcţiei de Resurse Umane şi 
Comunicare a agenţiei a susţinut şi activităţi 
privind motivarea deciziilor manageriale şi 
orientarea strategică a organizaţiei – aici fiind 
inclusă şi activitatea de gestionare a relaţiilor cu 

partenerii şi actorii externi, precum şi relaţia cu mass-media.  

Aceste aspecte au stat la baza motivaţiei ADR Vest de a realiza analiza anuală a imaginii 
organizaţiei.  

 

Rezultatul acestei analize a condus la concluzia că Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională şi-a îmbunătăţit imaginea în presa regională, pe parcursul anului 2008, la 
baza acesteia stând relaţia de încredere construită cu jurnaliştii pe parcursul timpului, 
dar şi deschiderea companii în vederea oferirii tuturor informaţiilor de interes public 
disponibile la un moment dat. Solicitările de informaţii venite din partea jurnaliştilor 
sunt o dova dă  a  interesului crescut al publicului larg cu privire la ADR Vest şi la 
activităţile întreprinse de agenţie. De asemenea, prezenţa jurnaliştilor, în număr mare, 
la evenimentele organizate de ADR Vest sunt dovada relaţiilor de încredere stabilite de 
agenţie cu reprezentanţii presei, dar şi a deschiderii acesteia faţă de publicul larg. 
Numeroasele întâlniri organizate  de agenţie pe parcursul anului au contribuit la 
transmiterea clară a informaţiilor de interes public şi la stabilirea unei interacţiuni 
directe între jurnalişti şi reprezentanţii ADR Vest. Aceste întâlniri au determinat 
apariţia, în presa regională, a unor informaţii clare,  obiective şi cuprinzătoare. În acest 
fel s-a asigurat informarea tuturor celor interesaţi de obţinerea de fonduri structurale, 
dar şi transmiterea mesajului clar al ADR Vest conform căruia agenţia este un 
organism profesionist şi obiectiv de intermediere a fondurilor structurale. Acest mesaj 
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nu a fost transmis doar prin intermediul comunicării cu mass-media tradiţională, ci şi 
prin utilizarea propriului site de internet, www.adrvest.ro şi prin colaborarea ADR Vest 
cu alte site-uri precum www.inforegio.ro. Ca urmare a analizei vizitelor făcute pe 
pa gina  web a ADR Vest,  se poate observa faptul că majoritatea vizitatorilor site-ului 
ADR Vest îl accesează în mod direct, fără a fi trimişi de la o altă pagină de web, ei având 
pa gina  web a  ADR Vest pe post de „ semn de ca rte” (Bookmark). Acest fapt 
demonstrează faptul că prezenţa ADR Vest pe Internet este foarte utilă în vederea 
stabilirii unei imagini pozitive a ADR Vest, imaginea unui organism profesionist, 
obiectiv, deschis la nou (prezenţa pe Internet).       

 

Punctele nevralgice identificate ca urmare a analizei de presă se referă la relaţia ADR 
Vest cu presa centrală, dar şi la relaţia acesteia cu posibilii beneficiari de finanţări 
europene. ADR Vest nu constituie un punct de interes pentru presa centrală, astfel că 
doar câteva dintre informaţiile de interes public transmise de către ADR Vest a jung în 
paginile publicaţiilor centrale. Monitorizarea modului în care posibilii beneficiari percep 
ADR Vest şi activitatea agenţiei urmează a fi monitorizată şi prin intermediul 
interacţiunii directe cu angajaţii ADR Vest, la biroul de helpdesk.   

 

Documentele de programare au contribuit la atingerea nivelului de performanţă al 
ADR Vest, nivel evidenţiat în paginile analizei anuale a imaginii agenţiei în presă. 
Aceste documente au contribuit la organizarea activităţilor de comunicare şi la 
măsurarea  proporţiei agenţia a reuşit să-şi atingă obiectivele stabilite la începutul 
anului 2008. Aceste documente constituie un ghid pentru activitatea de comunicare 
întreprinsă de ADR Vest. 

 

Imaginea ADR Vest a fost construită de-a lungul timpului, treptat, ajungând astfel la un 
nivel de performanţă ridicat. Acest fapt a determinat o creştere a încrederii pe care 
jurnaliştii o acordă ADR Vest şi implicit, a încrederii publicului larg în ADR Vest. O 
imagine ce are la bază  încrederea contribuie în mod substanţial la dezvoltarea întregii 
organizaţii. Astfel, ADR Vest beneficiază de toate premizele, din punctul de vedere al 
comunicării cu exteriorul, pentru realizarea unei dezvoltări sustenabile şi durabile. 
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Activităţi specifice de Biroului Juridic şi de Control 

 

În cursul anului 2008 s-a acordat consultanţă juridică de specialitate Organismului 
Intermediar pentru implementarea POR la nivel Regiunii Vest, respectiv:  

 a fost avizat acordul cadru de delegare de atribuţii privind implementarea POR la 
nivelul Regiunii Vest;  

 a fost verificată legalitatea contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii de proiecte 
în cadrul POR;  

 au fost elaborate, modificate şi completate manualele de proceduri interne de 
achiziţii publice, de management şi organizare, de managementul neregulilor, de 
recuperarea debitelor şi procedura Biroului Juridic şi de Control în cadrul POR 
pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate de către AMPOR în conformitate cu 
prevederile Acordului cadru, ale legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, 
precum şi ale manualelor de proceduri interne ale AMPOR, ale comentariilor / 
observaţiilor / recomandărilor şi / sau instrucţiunilor emise de către aceasta; de 
asemenea, au fost transmise AMPOR, spre verificare şi avizare conformă aceste 
manuale de proceduri; 

 a fost acordată consultanţă juridică în domeniul achiziţiilor publice atât colegilor, 
cât şi reprezentanţilor beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri 
nerambursabile; 

 au fost organizate şi derulate proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică; 

 au fost redactate programele de achiziţii publice pentru axa 6 asistenţă tehnică, 
pentru proiectul „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităţilor de 
informare şi publicitate din planul de comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest” şi programul de achiziţii al ADR 
Vest; 
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 au fost verificate peste 190 de dosare de achiziţie publică ale beneficiarilor de 
proiecte şi au fost avizate sau redactate observaţii de modificare şi completare a 
dosarelor. 

 

 

De asemenea, au fost realizate şi alte activităţi, după cum urmează: 

 a fost asigurată reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu alte  
autorităţi şi instituţii publice, a fost oferită asistenţă juridică în vederea încheierii 
contractelor în care a fost implicată agenţia, precum şi  consultanţă juridică tuturor 
direcţiilor / departamentelor ADR Vest; 

 a fost acordată consultanţă juridică la încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii 
de proiecte şi au fost avizate din punct de vedere juridic aceste contracte; 

 au fost modificate şi completate manualele de proceduri interne privind managementul 
neregulilor în cadrul EDIS în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi 
comunitare relevante, precum şi ale manualelor de proceduri interne ale MDLPL, ale 
comentariilor / observaţiilor / recomandărilor emise de către acesta; de asemenea, au 
fost transmise AMPOR, spre verificare şi avizare conformă aceste manuale de proceduri; 

 au fost verificate şi raportate către MDLPL neregulile care afectează interesele financiare 
ale agenţiei şi ale UE în România; 

 au fost realizate documentele juridice pentru şedinţele CDR VEST; 

 a fost verificată respectarea legalităţii activităţii agenţiei şi de asemenea a fost realizată 
informarea internă privind modificările legislative intervenite; 

 au fost realizate modificările / actualizările documentelor interne conform modificărilor 
legislative/organizatorice (Regulament de Organizare şi Funcţionare, Regulament 
Intern, alte documente interne); 

 au fost solicitate informaţii şi puncte de vedere de la diverse instituţii (ANRMAP, MEF 
etc.); 

 au existat participări la diverse programe de training, instruiri, seminarii, conferinţe etc.; 

 au fost redactate rapoarte anuale de activitate în domeniul achiziţiilor publice şi au fost 
transmise instituţiilor abilitate; 
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 au fost redactate informaţii de natură juridică pentru a fi cuprinse în cererile de finanţare 
şi rapoarte de progres; 

 au fost atribuite contracte de achiziţie publică în baza unor acorduri-cadru încheiate; 

 au fost redactate observaţii cu privire la instrucţiunile privind atribuirea contractelor de 
lucrări, de furnizare şi de servicii, în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, 
pe diverse domenii de intervenţie. 

 

 

 

 

 

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


 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 

tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   

 

 

Activităţi specifice 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 de atingere a obiectivelor 
corespunzătoare acestei politici. 

 

Pe parcursul anului 2008 s-au derulat mai multe 
misiuni de audit care au avut ca obiective evaluarea 
activităţilor şi pregătirii structurilor implicate în 

implementarea POR, evaluarea activităţilor Phare şi a activităţii contabile şi de management.  

 

Unitatea de Audit  Intern din cadrul ADR Vest îşi desfăşoară misiunile conform Planului de 
audit intern. 

 

La începutul anului 2008 a fost finalizată misiunea de audit intern Auditul activităţii de 
pregătire a agenţiei ca OI pentru implementarea POR, având ca obiective: 

• Evaluarea pregătirii organizaţionale a agenţiei pentru implementarea POR  
• Evaluarea pregătirii procedurilor operaţionale pentru implementarea POR. 

 

În prima parte a anului 2008 s-a derulat misiunea de audit Program Phare 2005-CES  “Asistenţa 
acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri”, cu 
obiectivele principale :  
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• Evaluarea modului de realizare a activităţilor delegate ADR Vest  şi a activităţilor 
rezultate din contractele de finanţare cu beneficiarii şi verificarea conformităţii cu 
normele legale, regulamentare şi procedurale; 

• Evaluarea sistemului de control existent, asociat activităţilor atribuite în 
responsabilitatea agenţiei ; aprecierea sistemului de management al riscurilor 
specifice activităţilor aflate în responsabilitate agenţiei pe baza contractelor 
încheiate.  

În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat misiunea de audit Evaluarea stadiului pregătirii şi a 
capacităţii structurilor implicate în implementarea POR, solicitată de UCAAPI, care a avut 
următoarele obiective: 

• Cadrul organizatoric şi mediul intern ; 
• Managementul resurselor umane şi segregarea funcţiilor; 
• Proceduri operaţionale; 
• Existenţa pistei de audit la nivel OI, cu indicarea  locaţiilor  de arhivare  a 

documentelor elaborate  pe fiecare etapa a fluxului operaţional; 
• Identificarea şi raportarea iregularităţilor; 
• Managementul riscurilor în cadrul OI  şi raportarea acestora către  

AMPOR; 
• Sistemul de contabilitate  şi raportare financiară; 
• Sistemul de monitorizare a realizării proiectelor şi raportarea 

rezultatelor la AMPOR ;  
• Modalităţi de conlucrare  cu celelalte organisme abilitate  în vederea 

exercitării controlului ex-ante în domeniul achiziţiilor publice; 
• Evaluarea funcţiei de CFPP; 
• Evaluarea funcţiei de audit intern; 
• Responsabilităţi şi limite de competenţă în acordarea de Asistenţă 

 juridică specifică POR; 
• Funcţia IT; 
• Informare şi comunicare. 

 

O altă misiune de audit intern derulată în anul 2008 a fost Sistemul contabil al agenţiei, 
fiabilitatea acestuia şi asigurarea integrităţii patrimoniului, care a avut ca obiective: 
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• Examinarea şi evaluarea sistemului contabil al agenţiei, fiabilitatea acestuia şi 
asigurarea integrităţii patrimoniului ; 

• Examinarea şi evaluarea sistemului de control intern, asociat activităţilor şi 
operaţiunilor contabil - financiare; aprecierea sistemului de management al 
riscurilor specifice sistemului contabil –financiar  ; sprijin pentru îmbunătăţirea 
sistemului de control intern şi a sistemului de management al riscurilor. 

 

În prima jumătate a anului 2008 s-a desfăşurat o misiune de audit ad-hoc intitulată Verificarea 
existenţei şi a modului de soluţionare a unor eventuale conflicte de interese şi 
incompatibilităţi la nivelul personalului implicat în derularea POR. 

Obiectivele operaţionale ale misiunii de audit ad-hoc au fost: 

• Identificarea situaţiilor în care a existat / poate exista un conflict de interese în 
cazul în care personalul din cadrul structurilor cu rol de OI are şi calitatea de 
membru în organele de conducere (Consiliu de Administraţie, Adunarea 
Generală a Asociaţilor) ale unor beneficiari eligibili pentru operaţiunile pe care le 
gestionează; 

• Evaluarea modului în care este respectat cadrul normativ şi procedural care 
reglementează conflictul de interese la nivelul OI de către personalul implicat în 
derularea programelor finanţate din POR. 

 

În semestrul II al anului 2008 a fost finalizată misiunea de audit privind activităţile de evaluare 
şi selecţie pentru proiectele finanţate din fonduri structurale, cu obiectivele: 

• Evaluarea conformităţii cu regulamentele, manualele, procedurile şi contractele a 
activităţilor de evaluare; 

• Evaluarea sistemului de control intern şi a managementului riscurilor. 

 

A fost finalizată şi misiunea de audit asupra Sistemelor de conducere, control şi luare a 
deciziilor în agenţie, precum şi riscurile asociate acestor sisteme, cu obiectivele: 
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• Asigurarea unei strategii de control care să garanteze că sunt urmărite şi sunt 
realizate obiectivele şi  activităţile  agenţiei; 

• Modul de gestionare a abaterilor de la proceduri; 

• Asigurarea accesului la resursele materiale şi financiare pentru atingerea 
obiectivelor; 

• Planificarea şi luarea deciziilor; 

• Identificarea funcţiilor sensibile; 

• Asigurarea condiţiilor ca angajaţii să cunoască normele şi cerinţele de 
comportament pentru realizarea valorilor organizaţionale; 

• Funcţia de coordonare ca funcţie managerială; 

• Asigurarea unei  verificări şi evaluări a controlului intern, la nivelul  direcţiilor din 
agenţie. 

 

În ultima parte a anului 2008 s-a desfăşurat misiunea Auditul activităţilor de monitorizare 
tehnică şi financiară a proiectelor finanţate prin POR, având ca şi obiective: 

• Evaluarea pregătirii organizaţionale pentru derularea activităţilor de monitorizare tehnică 
şi financiară a proiectelor finanţate din POR 

• Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscurilor din cadrul 
DEACF şi DIPR  

 

În aceeaşi perioadă s-a derulat şi misiunea de audit  Monitorizarea ex-post pentru programele 
aflate în această etapă: Phare 2001 CES- Infrastructură Mică, Phare 2003 TVET şi Phare  2003- 
Infrastructură locală şi Regională , cu obiectivele : 

• Evaluarea activităţilor de monitorizare şi evaluare ex - post 

• Sistemul de control intern şi de  management al riscurilor asociate activităţilor de 
monitorizare ex-post a proiectelor cu finanţare încheiată  
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Misiunile de audit au fost finalizate cu câte un raport de audit în care au fost cuprinse constatări 
şi au fost formulate recomandări structurilor auditate pentru îmbunătăţirea desfăşurării şi a 
controlului activităţilor . 

 

Majoritatea recomandărilor misiunilor de audit au fost implementate de către direcţiile auditate.  

 

Pe parcursul anulul 2008 în cadrul Unităţii de Audit Intern au fost realizate şi alte activităţi de 
audit  care s-au finalizat prin : 

 

• Întocmirea şi revizuirea planurilor anuale şi strategice de audit, secţiunile Phare şi activitate 
internă şi secţiunea  Fonduri Structurale; 

 

• Realizarea raportului de activitate al Unităţii de Audit Intern şi a raportărilor asupra 
constatărilor şi recomandărilor din rapoartele de audit intern; 

 

• Urmărirea implementării recomandărilor misiunilor de audit realizate de Unitatea de Audit 
Intern din ADR ,  Direcţia de Audit Intern din MDLPL şi Oficiul Regional de Audit Timiş al 
Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României; 

 

• Actualizarea Manualelor de audit intern  privind POR şi PHARE; 
 

•  Acordare de consiliere şi consultanţă managementului ADR Vest pentru perfecţionarea 
organizaţională şi instituţională. 
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Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul 
financiar 2008 

 

 

În cursul anului 2008, Agenţia  Dezvoltare Regională Vest 
a derulat o activitate complexă în vederea atingerii 
obiectivelor sale, aşa cum sunt prevăzute în legea 
315/2004 – Legea dezvoltării regionale în România. 
Astfel, au fost organizate numeroase evenimente – 
seminarii regionale şi interregionale, conferinţe naţionale 
şi internaţionale, mese rotunde pentru informarea 
publicului larg asupra oportunităţilor de finanţare, 
conferinţe de presă – şi au fost iniţiate şi implementate 
numeroase proiecte în vederea intensificării prezenţei 
ADR Vest pe plan internaţional. 

Dorim să menţionăm că ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar  pentru implementarea Programului 

Operational Regional 2007-2013, a semnat la data de 25.04.2008 contractul de finantare pentru 
domeniul de interventie 6.1 „ Sprijinirea implementarii , managementului si evaluarii 
Programului Operational Regional”, sprijin acordat de catre Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor 
Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de Management  pentru Programul Operational 
Regional 2007-2013.  Perioada de implementare a activitatilor finantate prin acest  contract  
este 14.03.2007-31.12.2008. 

 

Obiectul acestui contract a constat in acordarea finantarii necesare implementarii proiectului 
„ Sprijin pentru ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea si 
monitorizarea cu succes si profesionalism a proiectelor finantate din POR 2007-2013”. 
Valoarea eligibila a contractului de finantare a fost de 5.989.927 lei. 
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Datorita acestui fapt,  in cursul anului 2008 ADR Vest a efectuat o serie de  investiţii ca de 
exemplu extinderea sediului ADR Vest, achiziţionarea de mobilier aferent extinderii sediului, 
achiziţionarea de PC-uri pentru  noii angajaţi, achizitionarea de copiatoare , videoproiectoare , 
servere, autoturisme,  creearea unui spaţiu adecvat  pentru păstrarea şi arhivarea documentelor. 

 

In acest context , executiea bugetara pe anul 2008 s-a finalizat printr-un excedent de 1.649.238 
lei, aceasta datorandu-se in principal rambursarii cheltuielilor salariale  pentru  personalul 
angajat in proiect si cheltuielilor angajate cu ocazia efectuarii investitiilor necesare implementarii 
proiectului, aferente perioadei 14.03.2007-31.12.2007  

 

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin Contractul de finanţare pentru domeniul 
de intervenţie 6.1, „Sprijinirea implementării, managementului si evaluării Programului 
Operaţional Regional’’, s-a încheiat  conform contractului la data de 31 decembrie 2008. 

 

Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Venituri 

 

                        

Realizarea veniturilor ADR Vest a fost făcută atât din încasarea contribuţiilor consiliilor judeţene 
pe de o parte, cât şi din veniturile aferente proiectelor şi programelor europene în care agenţia 
este angrenată, respectiv: 

• Venituri din proiecte europene:  Proiectul Westeer, proiectul BEFORE,  proiectul 
REGIS NW (RIS Nord-Vest), proiectul Fit for Europe; 

• Venituri din contracte semnate pentru asistenţă tehnică pentru derularea programului 
„Sprijin pentru ADR Vest pentru implementarea si monitorizarea programelor Phare 
CES" RO 2005/017-553.04.01.05.04.03.05;  

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finantare pentru derularea 
programului „ Sprijin pentru ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a proiectelor finantate din 
POR 2007-2013”. 
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Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli 

 

 

 Cheltuieli de personal  

 

Economiile totale existente la nivelul salariilor cât şi la nivelul contribuţiilor  asigurările sociale, 
de sănătate, şomaj, se datorează posturilor vacante existente în Statul de funcţiuni aprobat, cât şi 
folosirii unor metode exacte de evaluare a personalului şi a remuneraţiei acestora în funcţie de 
aceste evaluări. 

 

De asemenea, datorită evaluării precise a nivelului cheltuielilor salariale, conducerea agenţiei a 
avut posibilitatea stimulării unor categorii de angajaţi  pentru eforturile întreprinse în cadrul 
activităţilor în care aceştia au fost implicaţi, ca de exemplu derularea cu succes a proceselor de 
evaluare în cadrul programului  PHARE CES 2006  “Schema de investiţii pentru sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” si programului  ”Sprijin 
pentru ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea si monitorizarea 
cu succes si profesionalism a proiectelor finantate din POR 2007-2013”. 

 

Cheltuieli materiale 

 

În cadrul acestui capitol se înregistrează o singura  depăşire a nivelului  cheltuielilor fata de 
nivelul prognozat  acest lucru neinfluenţând în ansamblu lor, nivelul cheltuielilor angajate faţă 
de cele aprobate. 

 

La linia bugetară “Servicii bancare” s-a înregistrat o depăşire a cheltuielilor prognozate faţă de 
nivelul aprobat de 9.925 lei. Aceasta depăşire se datorează creşterii numărului de tranzacţii 
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bancare operate prin conturile agenţiei precum si  accesarii unui credit bancar ca o consecinta a 
comisioanelor si dobanzilor pe care agentia le-a achitat . 
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Încheierea contului de execuţie pentru anul financiar 2008 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicatori 

 

Buget 2008 actualizat 
la data de 6 

decembrie 2007 

RON 

Buget 2008 
12 luni 

RON 

0 1 2 3 

VENITURI TOTALE(ADR +BRCT) 

VENITURI TOTALE ADR 

9.882.373 7.861.923 

9.096.269 7.214.845 

A. 
Venituri din contribuţii consilii judeţene (nr. 

total populaţie regiune Vest : 
1.981.123/1.929.604) 

2.570.309,00 2.392.872 

  judeţul Arad 

(populaţie : 461.730/458.920) 
596.596,00 596.596 

  judeţul Caraş Severin (populaţie : 
331.388/327.579) 

425.853,00 248.414 

  judeţul Hunedoara 

(populaţie :  480.459/474.112) 
616.346,00 616.348 

  judeţul Timiş 

(populaţie : 658.837/716.549) 
931.514,00 931.514 

B. Venituri din alte surse 6.525.960 4.821.973 

1. 
Venituri din contracte semnate pentru 

asistenţă tehnică proiecte PHARE 
877.658 1.068.491 

2. Venituri din fonduri structurale /alte proiecte 5.289.469 3.353.780 

3. Venituri din proiecte europene 321.051 360.011 
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4. 
Venituri din sectorul privat 

(sponsorizări, taxe participare seminarii…) 
37.782 39.691 

C. 
Venituri contribuţii CDR la funcţionarea 

BRCT 
786.104 647.078 

5     pentru biroul Timişoara 556.104 417.078 

                             din partea CJ Timiş 278.052 278.052 

                             din partea CJ Caraş Severin 278.052 139.026 

6     pentru biroul Oradea 230.000 230.000 

                             din partea CJ Timiş 115.000 115.000 

                             din partea CJ Arad 115.000 115.000 

CHELTUIELI TOTALE(ADR+BRCT) 

CHELTUIELI TOTALE ADR 

9.882.372 6.212.685 

9.096.268 5.565.607 

A. Cheltuieli de personal 4.570.505 3.822.812 

1 Salarii brute şi sporuri 3.080.000 2.579.553 

2 Fond de premii ( 10%) 308.000 306.255 

3 Contribuţii asigurări sociale şi fond sănătate 906.290 745.474 

4 Contribuţii fond şomaj 76.230 33.822 

5 Comisioane ITM 8.470 7.177 

6 Tichete de masă 136.170 101.517 

7 Deplasări-diurne 55.345 49.014 

B. Cheltuieli materiale 3.553.163 1.358.488 

8 Transport şi delegaţii 328.208 168.742 

9 Curent electric 30.000 26.680 

10 Întreţinere (Încălzit, Apă,canal ) 27.360 20.656 
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11 Chirie 270.240 263.234 

12 Poşta şi telecomunicaţii 82.000 52.397 

13 
Furnituri de birou şi Obiecte de inventar de 

mică valoare 
63.430 56.171 

14 Materiale pentru informatică, fax, xerox 63.379 54.084 

15 Materiale curăţenie 22.800 15.293 

16 Reparaţii curente şi Piese de schimb 60.200 30.889 

17 Servicii bancare 9.600 19.525 

18 Servicii de informatică, web, internet 74.092 43.868 

19 Cărţi şi publicaţii 183.480 29.578 

20 Cursuri de formare profesională 321.372 26.486 

21 Organizare evenimente (protocol) 97.861 50.151 

22 Reclamă, publicitate, promovare 650.081 43.379 

23 
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de 

transport 
25.850 25.802 

24 
Audit extern, expertize tehnice, judiciare, 

contabile,contracte experţi POR, alte cheltuieli 
823.936 376.247 

25 Cotizaţii, contribuţii ( EURADA) 91.998 8.879 

26 Elaborare studii 327.276 46.427 

C. 
Cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor fixe 

şi obiectelor de inventar 
972.600 384.307 

27 Cheltuieli cu achiziţii de mijloace fixe* 903.190 328.072 

28 Cheltuieli cu achiziţii de obiecte de inventar 69.410 56.235 

D. 
Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare 

Transfrontalieră Timişoara şi Oradea 
786.104 647.078 
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29     pentru biroul Timişoara 556.104 417.078 

30     pentru biroul Oradea 230.000 230.000 
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