
I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 

1.1 Prezentare generală 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) se implică permanent în 
procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea Vest, acţionează 
în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se angajează în 
procesul de restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă. 
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. 

Înfiinţată în anul 1999, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, nonprofit 
şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor şi 
instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004 
drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a 
permite României absorbţia fondurilor structurale în perioada de pre-aderare. 

ADR Vest reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea 
mai vestică dintre ele şi acţionează pentru dezvoltarea şi promovarea regiunii în 
ansamblu, la nivel naţional şi internaţional. Rolul ADR Vest este acela de a 
contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii Vest, prin încurajarea 
investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi de 
creare de noi locuri de muncă. 

Acest lucru poate fi realizat printr-o vastă colaborare cu partenerii regionali, în 
vederea elaborării, dar şi a implementării ambiţioasei Strategii de Dezvoltare 
Regională. Succesul activităţilor sale în cei şase ani de existenţă a transformat 
Regiunea Vest în regiunea de dezvoltare cu cel mai propice climat de afaceri 
din România, mai ales datorită localizării sale în vestul ţării.  

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.  

Situată la confluenţa unor importante drumuri europene, unde civilizaţia 
vestului interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest - România se află într-o 
poziţie geografică extrem de favorabilă. Regiunea se învecinează cu judeţele 
Bihor, Alba, Gorj si Mehedinţi.  

Principalele obiective ale ADR Vest sunt următoarele: 
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- gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană 
Regiunii Vest; 

- programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a regiunii 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;  

- promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional; 
- realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii. 

  
Obiectivele specifice ale ADR Vest sunt următoarele:

- promovarea, evaluarea, realizarea managementului financiar şi acordarea 
de consultanţă în implementarea proiectelor;  

- monitorizarea activităţii în zonele defavorizate;  
- intensificarea capacităţii autorităţilor locale şi regionale de a dezvolta şi 

implementa proiecte comune în zona de frontieră;  
- promovarea şi coordonarea investiţiilor directe în regiune; 
- coordonarea elaborării şi implementarea proiectelor şi planurilor de 

dezvoltare regională;  
- realizarea activităţii în direcţia dezvoltării şi gestionării resurselor umane 

şi coordonarea activităţii de comunicare la nivelul extern şi cel intern al 
agenţiei.  

 

1.2 Viziunea 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. 

 

1.3 Misiunea ADR Vest 

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

 

1.4 Valorile organizaţionale ale ADR Vest 

Valorile organizaţionale ale Agenţiei sunt: 
o Respect  
o Integritate profesională şi morală 
o Responsabilitate faţă de activitatea profesională  
o Competenţă profesională 
o Munca în echipă şi colaborare interdepartamentală 
o Orientarea spre rezultate calitative şi de succes 
o Valorificarea contribuţiilor angajaţilor 
o Inovaţie şi proactivitate 

 
 

1.5 Atribuţiile ADR Vest 
 
Atribuţiile ADR Vest, conform statutului, sunt următoarele: 
 
a) duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului Regional; 
b) îşi desfãşoarã activitatea pe baza programelor de lucru anuale şi actualizate 

semestrial şi aprobate de Consiliul Regional; 
c) elaboreazã strategia, planurile anuale şi multianuale, programele de 

dezvoltare ale regiunii pe care le trimite Consiliului Regional pentru dezbatere 
şi aprobare; 

d) înainteazã Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã la termenul şi în 
termenul stabilit de acesta, propunerile de strategie, planuri şi programe de 
dezvoltare regionalã, care au fost aprobate de Consiliul Regional; 

e) asigurã implementarea programelor de dezvoltare regionalã a regiunii; în 
acest scop încheie cu Ministerul Integrării Europene contracte pentru 
cofinanţarea acestora din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regionalã; 

f) selecteazã proiecte de dezvoltare regionalã şi propune Consiliului Regional 
pentru aprobarea cofinanţãrii lor din Fondul pentru Dezvoltare Regionalã; 

g) pregãteşte studii, analize şi recomandãri la cererea Consiliului Regional 
privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionalã; 

h) urmãreşte şi controleazã executarea programelor/ proiectelor de dezvoltare 
regionalã şi ia mãsurile de corecţie necesare în vederea atingerii obiectivelor 
propuse; 

i) urmãreşte prin proiectele propuse, valorificarea cu eficienţã maximã a 
resurselor materiale şi umane din zonele de implementare a acestora, în 
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vederea reducerii costurilor investiţiilor şi a creşterii numãrului de locuri de 
muncã; 

j) monitorizeazã proiectele realizate dupã punerea lor în practicã în scopul 
determinãrii eficienţei acestora, atât sub aspect funcţional şi social, cât şi din 
punct de vedere financiar în baza contractelor cu Autoritatea de Management; 

k) identificã zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare împreunã cu 
consiliile locale şi judeţene, dupã caz, şi înainteazã documentaţiile necesare, 
aprobate în prealabil de Consiliul Regional, Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltare Regionalã şi Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionalã; 

l) îndeplineşte şi atribuţiile ce îi revin conform legii în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţã nr. 24/ 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor 
defavorizate; 

m) prezintã semestrial sau ori de câte ori este cazul Consiliului Regional şi 
Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionalã rapoarte de activitate, 
evidenţiind stadiul, dificultãţile de implementare precum şi impactul 
programelor/ proiectelor de dezvoltare regionalã; 

n) asigurã publicitatea şi transparenţa proiectelor şi a fondurilor alocate acestora 
precum şi consultarea cu comunitãţile locale, acolo unde este cazul, în vederea 
atingerii eficienţei maxime şi a evitãrii impactului negativ în relaţia cu 
populaţia din zonã; 

o) propune Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã organigrama agenţiei, 
limitele de salarizare pentru fiecare post şi statul de funcţii, în vederea 
aprobãrii acestora; 

p) face propuneri pentru înfiinţarea de filiale, pe termen limitat, în zonele unde 
se desfãşoarã programe de anvergurã, în vederea supravegherii şi urmãririi 
rapide şi eficiente a acestora, cu cheltuieli minime de reprezentare; 

q) propune spre aprobare Consiliului Regional bugetul anual de cheltuieli de 
organizare şi funcţionare ale agenţiei regionale; 

r) realizeazã managementul financiar şi tehnic al Fondului pentru Dezvoltare 
Regionalã precum şi al bugetului pentru cheltuielile de organizare şi  
funcţionare ale agenţiei regionale; 

s) acţioneazã pentru atragerea de surse de finanţare la Fondul pentru Dezvoltare 
Regionalã; 

t) asigurã activitãţile de secretariat ale Consiliului Regional; 
u) rãspunde faţã de Consiliul Regional, Consiliul Naţional pentru Dezvoltare 

Regionalã şi faţã de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a 
fondurilor alocate; 

v) colaboreazã cu organele de mediu şi ONG-urile specializate în vederea evitãrii 
creãrii unor dezechilibre ecologice sau a efectelor negative asupra rezervaţiilor 
naturale, monumentelor naturii etc.; 

w)  realizează alte activităţi potenţiale în conformitate cu cadrul legal şi al ROF. 
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Agenţia îşi desfãşoarã activitatea de colaborare, bazatã pe principiul 
parteneriatului, cu autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
instituţii, organisme, agenţi economici şi alte persoane juridice şi fizice din ţarã şi 
din strãinãtate, interesate în dezvoltarea economico-socialã a Regiunii Vest. 
 
 
Datele de contact ale ADR Vest sunt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ora ac
medie de
ambiţioas

 
În cadrul
 
A. Depa
cooperare
parteneri
Centrală 
reţelelor/
internaţio
măsuri st
 
Principal

 

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

 
REŞIŢA 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1 
320084, Reşiţa, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0255 213463 
web: www.adrvest.ro 
 

 
ARAD 
Bd. Revoulţiei nr. 81 
310025, Arad, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0257 285808 
web: www.adrvest.ro 

 
DEVA 
Bd. 1 Decembrie nr. 28 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel./Fax: 0254 219770 
e-mail: adrdeva@mail.recep.ro  
web: www.adrvest.ro 
 

 

 

tuală,  în cadrul ADR Vest, activează un număr de 40 de persoane. Cu o 
 vârstă de 33,5 ani, putem spune că ADR Vest este o instituţie tânără şi 
ă care activează într–o regiune tânără.  

 
 

1.6 Structura organizatorică 

 ADR Vest funcţionează un număr de 6 departamente descrise astfel: 

rtamentul Relaţii Internaţionale şi Investiţii Străine promovează 
a externă a regiunii şi agenţiei prin activităţi legate de comunicarea şi 

atul internaţional ale regiunii şi ADR Vest (relaţia cu regiuni din Europa 
şi de Est, Uniunea Europeană, Balcani şi participarea în cadrul 
 organizaţiilor internaţionale), proiectele în consorţiu regional şi 
nal, atragerea investiţiilor directe în Regiunea Vest şi propunerea de 
rategice de construcţie instituţională ale ADR Vest.  

ele activităţi ale departamentului sunt următoarele: 
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o Promovarea internaţională a Regiunii 
o Căutarea de parteneri externi 
o Elaborarea şi derularea de proiecte în parteneriat internaţional 
o Organizarea de evenimente internaţionale 
o Atragerea investiţiilor directe în economica regiunii 
o Internaţionalizarea întreprinderilor din regiune 
o Implementarea proiectelor de construcţie instituţională 

 
 
B. Departamentul Strategii şi Planificare Regională are ca principală activitate 
elaborarea şi actualizarea periodică a documentului principal de planificare şi 
programare al Regiunii Vest - Planul de Dezvoltare Regională, plan care este 
compus din Analiza socio-economică, Analiza SWOT şi Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Vest. Toate aceste documente sunt realizate prin intermediul unui 
parteneriat extins la nivel regional, conform HG 1115/ 2004.   
 
În cadrul acestui departament se urmăreşte iniţierea şi coordonarea 
parteneriatelor inter si intra – regionale ale ADR Vest, precum şi coordonarea 
elaborării şi implementării documentelor cu caracter strategic aferente Regiunii 
Vest: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, 
Strategia Regională de Inovare, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu, 
Strategia Euroregiunii DKMT, Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor, Planul 
Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Deosebit de importantă 
o constituie activitatea de corelare şi integrare a tuturor acestor documente în 
cadrul Planului Regional de Dezvoltare al Regiunii Vest.  
 
Departamentul Strategii şi Planificare Regională elaborează Documentul 
Regional de Programare şi Implementare al Regiunii Vest, document ce 
reprezintă contribuţia Regiunii Vest la Programul Operaţional Regional. Acest 
program operaţional este coordonat de nivelul naţional, prin Ministerul 
Integrării Europene în calitate de Autoritate de Management. Acest document va 
incorpora priorităţi şi măsuri care urmează a fi finanţate, după integrarea 
României în Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR). În acest sens, Departamentul de Strategii şi 
Planificare se pregăteşte pentru a deveni parte componentă a Organismului 
Intermediar din cadrul ADR Vest, care va gestiona Fonduri Structurale pentru 
perioada 2007 - 2013. 
 
De asemenea, departamentul menţine relaţii de colaborare cu partenerii 
regionali, reprezentanţii ministerelor, partenerii euroregionali şi internaţionali ai 
ADR Vest, participând la activitatea de programare a documentelor de poziţie 
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care privesc proiectele de vecinătate ale României cu Ungaria şi Serbia & 
Muntenegru pentru perioada 2004 - 2006. 
 
 
C. Departamentul Pregătire şi Evaluare Proiecte de Dezvoltare activează în 
următoarele repere principale: 

 
- Promovarea programelor de infrastructură prin organizarea de seminarii,  
work-shopuri, întâlniri, interviuri, elaborarea de materiale informative etc. 
- Consultanţă generală şi specifică destinată aplicanţilor proiectelor de 
infrastructură în domeniile: 

⇒ Întocmirea  cererilor  de  finanţare pentru proiecte de 
infrastructură (model Phare); 

⇒ Realizarea Matricei Cadru -  Logic; 
⇒ Întocmirea bugetului proiectului – cheltuieli eligibile şi 

neeligibile; 
⇒ Întocmirea studiului de fezabilitate pentru proiecte de 

infrastructură, conform Ordinului 1013/ 2001; 
⇒ Întocmirea Design Brief; 
⇒ Întocmirea Raportului asupra Studiului de Fezabilitate 

(Analize cost-beneficiu, Analiza de risc, etc.); 
⇒ Întocmirea studiului de Marketing şi a Planului de Afaceri; 
⇒ Corelare cerere de finanţare – matrice cadru logic – bugetul 

proiectului – studiu de fezabilitate – analize economice şi 
financiare; 

⇒ Contracte de achiziţii servicii de proiectare – Legea 
Românească – PRAG (comparaţii, diferenţe, similitudini); 

⇒ Contracte de achiziţii de lucrări – Legea Românească – 
PRAG – FIDIC (Comparaţii, diferenţe, similitudini);  

⇒ Proiecte de infrastructură – contracte de execuţie bazate pe  
FIDICUL ROŞU; 

⇒ Proiecte de infrastructură – contracte de execuţie bazate pe  
FIDICUL GALBEN; 

- Evaluarea  proiectelor la nivel regional, participarea la evaluări naţionale. 
 

 
D. Departamentul de Monitorizare Programe Regionale şi realizează activităţi 
de monitorizare a programelor cu finanţare PHARE sau FNDR (Fondul Naţional 
de Dezvoltare Regională) şi a proiectelor derulate prin intermediul ADR Vest. De 
asemenea, departamentul gestionează activităţile aferente zonelor defavorizate 
din Regiunea de Dezvoltare Vest.  
 
a) Monitorizare programe de finanţare 
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Membrii departamentului participă la seminariile de lansare a programelor de 
finanţare, acordă consultanţă la solicitarea potenţialilor beneficiari de finanţări 
privitoare la întocmirea cererilor de finanţare. De asemenea, participă cu 
specialişti în comisiile de evaluare ale cererilor de finanţare în cadrul unor 
programe de finanţare şi încheie contractele de finanţare cu beneficiarii în cadrul 
cărora ADR Vest este Autoritate Contractantă sau Autoritate de Implementare.  
Reprezentanţii acestui departament susţin seminarii de informare a beneficiarilor 
de finanţări nerambursabile privitoare la modul de implementare a proiectelor, 
efectuarea achiziţiilor, a cheltuielilor şi a modului de raportare a realizărilor. 
Aceştia monitorizează implementarea proiectelor finanţate de ADR Vest prin: 

- vizite la faţa locului de implementare a proiectelor; 
- întocmirea de rapoarte tehnice şi financiare trimestriale privitoare la 

stadiul implementării proiectelor; 
- acordă, la cerere, consultanţă beneficiarilor referitor la depăşirea unor 

probleme în implementare (achiziţii, acte adiţionale, rapoarte, scutiri de 
plată a TVA, etc.); 

- întocmeşte rapoarte trimestriale şi finale pentru Ministerul Integrării 
Europene referitoare la implementarea fiecărui program finanţat de ADR 
Vest; 

- relaţionează cu alte instituţii ale statului interesate de programele de 
finanţare: Oficiul Comerţului, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, 
Vama, Poliţia, etc. 

 
b) Monitorizare zone defavorizate 
 

- întocmeşte decomentaţia referitoare la declararea unei arii geografice ca 
zonă defavorizată în colaborare cu instituţiile abilitate de lege; 

- eliberează certificate de investitor în zonă defavorizată pentru solicitanţi 
după verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor legale; 

- monitorizează îndeplinirea de către deţinătorii de Certificate de Investitori 
în Zone Defavorizate a condiţiilor prevăzute de lege pentru a beneficia de 
facilităţile acordate de această calitate; 

- întocmeşte rapoarte trimestriale privitoare la facilităţile acordate 
deţinătorilor de Cetrificare de Investitori în Zone Defavorizate şi le 
înaintează instituţiilor cu care relaţionează: Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Oficiul Comerţului, Vamă, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice, etc.; 

- sesizează organelor în drept despre nerespectarea condiţiilor impuse de 
lege de către beneficiarii de Certificate de Investitori în Zone Defavorizate 
în vederea recuperării facilităţilor acordate (Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice, Vamă); 
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- informează Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest cu privire la 
activitatea în zonă defavorizată. 

 
 
E. Departamentul Economic, Administrativ şi Control Financiar întocmeşte 
Bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte încadrarea în prevederile bugetare şi 
asigură actualizarea bugetului potrivit schimbărilor şi necesităţilor urmărite. 
Organizează şi ţine evidenţa financiar-contabilă în conformitate cu legea 
contabilităţii şi respectiv a legii finanţelor. Calculează şi eliberează drepturile 
salariale ale personalului angajat pe baza datelor furnizate de către 
departamentul Resurse Umane şi Comunicare. 
 
De asemenea, calculează şi virează obligaţiile bugetare şi achită obligaţiile faţă de 
furnizori, creditori, beneficiari de fonduri nerambursabile. Efectuează 
aprovizionarea cu bunuri materiale, obiecte de inventar, aparatură, echipamente. 
Asigură efectuarea întreţinerii, reparaţiilor şi inventarierii pentru dotările 
existente. Gestionează mijloacele de transport din dotare în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; întocmeşte rapoarte financiare şi tehnice; participă la 
contractarea contractelor de servicii; se implică în licitaţiile privind contractele de 
servicii pentru asistenţa tehnică; întocmeşte lunar situaţiile pentru decontarea 
cheltuielilor în cadrul subprogramelor în desfăşurare. 
 
Acest departament asigură activităţi de secretariat, multiplicare şi expediere a 
documentelor; asigură primirea, înregistrarea tuturor documentelor interne sau 
din afara unităţii, prezentarea acestora directorului pentru semnare, respectiv 
repartizare.  
 
 
F. Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare – principala sa atribuţie 
este aceea de a realiza activităţi în direcţia dezvoltării şi gestionării resurselor 
umane şi coordonarea activităţii de comunicare la nivelul intern şi extern al 
agenţiei. Acesta este compus din două birouri: 
 

- Birou Resurse Umane -  se ocupă de realizarea  procesului de 
diagnoză şi intervenţie în domeniul resurselor umane, realizarea  
de servicii în direcţia recrutării, reţinerii angajaţilor, dezvoltării 
carierei, training, dezvoltare organizaţională, relaţii între angajaţi, 
consilierea şi acordarea de suport managementului în problematica 
resurselor umane şi a comunicării externe. 

 

- Birou Comunicare – se ocupă de realizarea proceselor de 
comunicare externă şi internă ale ADR Vest, stabilirea şi 
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menţinerea relaţiilor externe şi interne în vederea realizării 
activităţii de promovare a ADR Vest, elaborarea materialelor de 
prezentare a agenţiei şi a principalelor activităţi şi de actualizare a 
paginii web.  
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II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 

 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea 
Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost 
semnată de către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al 
Regiunii Vest cât şi al Consiliului. 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională 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 este alcătuit din preşedinţii consiliilor 
judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu 
alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi 
judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un 
an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. 
 
 
2.1 Structura Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 

Vest  
 
Conducerea CDR: 
 

Perioada Preşedinte Vicepreşedinte 
ianuarie – 25 martie 2005 Sorin Frunzăverde Gheorghe Seculici 

25 martie – 14 septembrie 2005 Sorin Frunzăverde Iosif Matula 
14 septembrie – decembrie 

2005 
Constantin Ostaficiuc Mircea Moloţ 

 
 
  

2.2 Componenţa CDR pe parcursul anului 2005 
 
 
Nr. 
crt. 

Numele Calitatea în CDR Funcţia 

1. Sorin Frunzăverde  
 
 

Constantin Ostaficiuc 

Preşedinte CDR Preşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin 
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(din data de 14 
septembrie 2005) 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 

2. Gheorghe Seculici 
 
 

Iosif Matula (din data de 
25 martie 2005) 

 
Mircea Moloţ (din data 
de 14 septembrie 2005) 

Vicepreşedinte 
CDR 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad 

 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Arad 
 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara 

 
3. Constantin Ostaficiuc 

(până în data de 14 
septembrie 2005) 

Membru Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 

4. Mircea Moloţ (până în 
data de 14 septembrie 

2005) 

Membru Preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara 

5. Gheorghe Ciuhandu Membru 
 

Primar Timişoara 

6. Marinel Paşca Membru 
 

Primar Recaş 

7. Sorin Supuran 
 

Vasile Horj (din data de 
10 mai 2005) 

Membru 
 

Primar Biled 
 

Primar Variaş 

8. Gheorghe Falcă Membru 
 

Primar Arad 

9. Iustin Cionca Membru 
 

Primar Pecica 

10. Emilia Brăneţ Membru 
 

Primar Şagu 

11. Liviu Spătaru Membru 
 

Primar Reşiţa 

12. Simion Iancu Membru 
 

Primar Oţelu Roşu 

13. Ioan Borduz Membru 
 

Primar Fârliug 

14. Mircia Muntean Membru 
 

Primar Deva 

15. Gheorghe Şuiaga Membru 
 

Primar Dobra 

16. Dănuţ Odagiu Buhăescu  Membru 
 

Primar Uricani 
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2.3 Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională din anul 
2005 

 
 
Luna martie mai septembrie octombrie noiembrie Total 
Nr. 
hotărâ-
rilor 

11 2 7 1 7 28 
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III. Prezentarea programelor de finanţare derulate în anul 2005 şi 

stadiul acestora 
 
 
În anul 2005, s-au derulat, prin intermediul ADR Vest, următoarele programe: 
 

3.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta 
Investiţii - Infrastructură Mică – în curs de derulare 

3.2 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Schema de 
Investiţii în Servicii Sociale – finalizat în luna mai 2005 

3.3 Programul Phare 2002 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea 
Resurselor Umane – finalizat în luna noiembrie 2005 

3.4 Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii” – licitaţia I şi a II-a - finalizat în 
luna decembrie 2005 

3.5 Subprogramul Investiţii în servicii sociale – licitaţia I şi a II-a – 
finalizat în luna decembrie 2005 

3.6 Subprogramul Investiţii în turism – în curs de derulare 
3.7 Programul Phare 2003 – TVET – în curs de derulare 
3.8 Programul Phare 2003 CBC România – Serbia & Muntenegru – în 

curs de derulare 
3.9 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – 2006 

Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – în curs de derulare 
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Scurtă sinteză  a acestor programe: 
 
 

Nr. 
crt. Titlul programului

Nr. 
proiecte 
aprobate

Nr. proiecte 
contractate

Nr. 
proiecte 

finalizate

Valoarea 
finanţării

Nr. locuri 
de muncă 
nou create

1 

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

8 8 în curs 3,898,577 
Euro nu e cazul 

2 

Programul Phare 2001 –
Coeziune Economică şi
Socială, Schema de Investiţii
în Servicii Sociale  

16 15 15 1,360,250 
Euro nu e cazul 

3 

Programul Phare 2002 -
Coeziune Economică şi
Socială, Dezvoltarea
Resurselor Umane 

33 33 33 1,618,873 
Euro 427 

4 

Subprogramul Dezvoltarea
oraşelor prin stimularea
activităţilor Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii, licitaţia I şi a
II-a 

20 17 11 

 
 

1,694,921 
RON  

 
 

152 

5 
Programul Investiţii în
Servicii Sociale, licitaţia I şi a
II-a 

10 10 7 
 

1,472,972 
RON 

 
25 

6 Subprogramul Investiţii în
turism  7 7 în curs 

 
2,245 
RON 

 
nu e cazul 

deocamdată 
7 Programul Phare 2003 - TVET 9 9 1  nu e cazul 

8 
Programul Phare 2003 CBC,
România – Serbia &
Muntenegru 

12 12 1 464,552 
Euro nu e cazul  

9 

Programul Phare Coeziune
Economică şi Socială 2004 –
2006, Dezvoltarea
Infrastructurii Regionale 

3 - -  nu e cazul 
deocamdată 
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IV. Strategii şi Planificare Regională 
 
Pe parcursul anului 2005, în cadrul Departamentului Strategii şi Planificare 
Regională, au fost realizate activităţi în vederea realizării Programului 
Operaţional Regional (POR), Documentului Regional de Programare şi 
Implementare, a Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi 
Tehnic şi a Planului Regional de Acţiune pentru Mediu, precum şi reactualizarea 
analizei socio-economice, analizei SWOT şi orientărilor strategice aferente 
Regiunii Vest.  
  

4.1 Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013 
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 reprezintă documentul strategic 
principal al unei regiuni de dezvoltare care, pe baza unei analize aprofundate a 
mediului socio-economic regional, defineşte priorităţile de dezvoltare ale 
regiunii în termeni anuali sau multianuali. Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 
2007-2013 este integrat în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care este 
aprobat de către Guvernul României, precum şi de către Comisia Europeană. 
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 are trei părţi componente: 
 - Analiza socio-economică; 
 - Analiza SWOT; 
 - Strategia de Dezvoltare Regională. 
 
Elaborarea Planului de Dezvoltare reprezintă rezultatul implicării unui 
parteneriat regional cuprinzător, care are rolul de a-şi aduce aportul atât la 
descrierea situaţiei economico-sociale din regiune şi problemelor existente, cât şi 
la formularea priorităţilor de dezvoltare şi a unor proiecte concrete care se vor 
realiza în perioada 2007 - 2013.  
 
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 va fundamenta finanţările Fondurilor 
Structurale, care vor fi implementate pe baza unui document naţional integrat 
care va conţine priorităţile de dezvoltare regională generale şi specifice, denumit 
Program Operaţional Regional.  
 

4.2 Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 
   
Programul Operaţional 2007-2013 reprezintă documentul aprobat de Comisa 
Europeană pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/ sau regionale din 
Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de 
Sprijin Comunitar.  
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Obiectivul strategic general al dezvoltării regionale susţinut prin POR îl 
reprezintă “diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre  regiuni, precum şi în 
interiorul regiunilor -  între diferitele zone, mediul urban–rural, între centrele 
urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru 
investitori şi cele neatractive -  concomitent cu stimularea dezvoltării unor centre 
urbane ca potenţiali poli de creştere economică, având ca scop realizarea unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate, a ţării”. 
 
Programul Operaţional Regional (POR) pentru 2007-2013 va opera în toate cele 
opt regiuni de dezvoltare din România urmărind o dezvoltare integrată la nivel 
local şi regional pentru a completa investiţiile în infrastructură la nivel naţional, 
competenţa, resursele umane şi agricultura/ dezvoltarea rurală prevăzute prin 
Programele Operaţionale Sectoriale.  
 
POR 2007–2013 este elaborat pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională  
precum şi a Documentelor Regionale de Programare şi Implementare elaborate 
sub coordonarea ADR-urilor. Documentele Regionale de Programare şi 
Implementare conţin programarea măsurilor din POR 2007–2013 care vor fi 
implementate în cadrul fiecărei regiuni.  
 
POR 2007–2013 conţine analiza socio-economică a regiunilor de dezvoltare din 
România, analiza SWOT a acestora, Strategia de Dezvoltare Regională din 
România, detalierea priorităţilor, domeniilor de intervenţie şi activităţilor care 
vor fi finanţate prin POR, programarea financiară a fondurilor alocate de UE 
între priorităţile şi măsurile POR  precum şi modalitatea de implementare a POR.  

 
Priorităţile şi măsurile din POR au fost stabilite de către Ministerul Integrării 
Europene în  parteneriat cu alti actori relevanţi de la nivel naţional şi regional 
(autorităţi publice locale şi regionale, ADR-uri, Ministerele de linie şi Agenţii 
Guvernamentale, parteneri economici şi sociali, ONG-uri, etc.). Principiul 
parteneriatului va fi respectat şi în procesul de implementare, monitorizare şi 
evaluare a POR.  

 
În ceea ce priveşte implementarea POR, conform HG 402/23.03.2004, Autoritatea 
de Management pentru POR se constituie în cadrul Ministerului Integrării 
Europene, mai exact în structurile Direcţiei Generale pentru Dezvoltare 
Regională. 
Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională au fost desemnate Organismele 
Intermediare pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului 
Operaţional Regional. Acestea,  prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de 
Management şi/ sau de la Autoritatea de Plată, implementează măsurile din 
Programul Operaţional Regional şi asigură realizarea proiectelor,  făcând 
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legătura între Autoritatea de Management/ Autoriatea de Plată şi Beneficiarii 
Finali, respectiv solocitanţii de finanţări din regiuni.  
 
La sfârşitul anului 2005, POR era structurat în patru priorităţi şi unsprezece 
domenii de intervenţie (măsuri), la care se adaugă o prioritate specială referitoare 
la Asistenţa Tehnică: 
 
 

Programul Operaţional Regional  2007-2013 
 

Priorităţi şi Măsuri: 
 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale  
 
1.1. Îmbunătăţireea şi dezvoltarea reţelelor de transport şi a utilităţilor 

publice     conexe; 
1.2  Sprijinirea  şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi securitate publică   

 şi servicii sociale; 
1.3  Reabilitarea  şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale. 
 
2. Sprijinirea dezvoltării economiilor regionale şi locale  
 
2.1.  Crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii inovative de afaceri; 
2.2.  Sprijinirea activităţilor locale de afaceri cu caracter  inovativ; 
2.2.  Sprijinirea serviciilor inovative de  afaceri. 

3. Dezvoltarea turismului regional şi local  
 
3.1 Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, 
protejarea/ reabilitarea patrimoniului natural;  
3.2 Sprijinirea activităţilor turistice generatoare de venituri. 

4. Sprijinirea dezvoltării urbane 

 
4.1 Acţiuni integrate de regenerare urbană; 
4.2 Imbunătăţirea infrastructurii de transport ecologic, a utilităţilor publice     
conexe şi a serviciilor publice urbane; 
4.3 Reabilitarea   zonelor industriale in situ, în scopul creării de spaţii pentru  

dezvoltarea de noi activităţi. 
 
5. Asistenţă tehnică  
 

 18



5.1  Sprijinirea implementării şi a managementului POR (sprijinirea dezvoltării 
capacităţii autorităţilor locale de programare şi  management); 

5.2  Sprijinirea elaborării strategiei de comunicare a POR; 
5.3  Elaborarea de studii. 
 
  

4.3 Documentul Regional de Programare şi Implementare (DRPI) 
  
DRPI constituie un document elaborat la nivelul fiecărei regiuni administrative 
de tip NUTS II. Acest document conţine programarea priorităţilor şi măsurilor 
orizontale care urmează a fi implementate, constituind baza pentru 
fundamentarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Programul 
Operaţional Regional (POR) va fi sprijinit prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) cu co-finanţare din surse româneşti. Acesta urmăreşte 
contrabalansarea disparităţilor din interiorul regiunilor şi dintre regiuni. În acest 
fel, POR va completa investiţiile din cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale, 
stimulând dezvoltarea de jos în sus de la nivel local şi regional. Documentul 
Regional de Programare şi Implementare (DRPI) va cuprinde o serie de detalii 
operaţionale privind priorităţile şi măsurile propuse spre finanţare la nivelul 
fiecărei regiuni în perioada 2007 - 2013. Utilitatea unui DRPI este dată de 
capacitatea de a justifica economic fiecare măsură propusă. De asemenea, se 
poate realiza o prioritizare a măsurilor, argumentându-se nevoia mai mare de a 
implementa o anumită măsură. 
În acest moment, se lucrează intens la acest document şi la aplicarea unui 
chestionar regional, fiind trimis la Ministerul Integrării Europene  un 
centralizator al măsurilor şi acţiunilor ce se doresc a fi implementate în Regiunea 
Vest în perioada de programare 2007 - 2013. 
De asemenea, se lucrează la realizarea unei prime programări a alocărilor 
financiare pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013. Astfel, s-au 
efectuat o serie de proiecţii legate de alocările financiare care vor reveni Regiunii 
Vest.   
 
 
 

4.4 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi 
Tehnic 2005 - 2013 (PRAI) 

 
Acest document reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 
formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 
2013. Obiectivul principal al PRAI este de a realiza planificarea strategică pe 
termen lung a nevoilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în 
funcţie de nevoile de dezvoltare economică. Se urmăreşte o corelare între oferta 
de formare şi cererea de pe piaţa muncii. 
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PRAI este un document de planificare strategică elaborat la nivel regional în 
parteneriat de către Consorţiul Regional, care este o structură consultativă a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională în domeniul educaţiei, formării tehnice 
şi profesionale şi ocupării forţei de muncă constituite cu aprobarea sub-
comitetului pentru Resurse Umane şi Servicii Sociale, al Comitetului Director 
pentru Phare Coeziune Economică şi Socială. Componenţa unui Consorţiu 
Regional este următoarea: Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR), consilii 
judeţene (CJ), agenţii judeţene de ocupare a forţei de muncă (AJOFM), Filiala 
regională a Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 
Tehnic (CNDÎPT), inspectorate şcolare judeţene (ISJ), Comitete Locale pentru 
Dezvoltarea Parteneriatului Social. 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională asigură preşedinţia şi secretariatul 
Consorţiului Regional. Departamentul Strategii şi Planificare Regională  a 
organizat mai multe întâlniri de lucru între ADR Vest şi reprezentanţii 
Consorţiului Regional TVET, reuşind să finalizeze documentul PRAI 2005 - 2013. 
În data de 5 iulie 2005, documentul a fost supus dezbaterii şi aporbării 
Consorţiului Regional TVET, fiind discutat şi aprobat în cadrul şedinţei 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 14 septembrie 2005. 

 
 
 

4.5 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) 
 
Planul Regional de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument sectorial care 
trebuie să creeze suportul dezvoltării durabile a regiunii în concordanţă cu 
diminuarea impactului poluării asupra mediului înconjurător şi utilizarea 
durabila a resurselor naturale existente. PRAM este în acelaşi timp un instrument 
de sprijin al comunităţilor în stabilirea priorităţilor, implementarea acestora şi 
participarea publică în luarea deciziilor de mediu la nivel local. 
 
Planul Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului are următoarele obiective:  

a) Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cadrul comunităţii prin 
implementarea strategiilor de acţiune eficiente; 

b) Conştientizarea publică a responsabilităţilor în domeniul protecţiei 
mediului şi creşterea sprijinului public pentru strategiile şi 
investiţiile necesare acţiunii; 

c) Întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG-urilor în 
managementul şi implementarea programelor pentru protecţia 
mediului; 

d) Promovarea parteneriatului între cetăţeni, autorităţile locale, ONG-
uri, oameni de ştiinţă şi oameni de afaceri; 
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e) Identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de mediu pentru 
care este necesar a se acţiona, pe baza valorilor comunităţii şi a 
datelor ştiinţifice. 

 
Pentru elaborarea unui PRAM sunt necesare şase activităţi fundamentale: 

a) Evaluarea regională a calităţii mediului înconjurător şi 
identificarea surselor de poluare; 

b) Identificarea şi ierarhizarea problemelor regionale de mediu; 
c) Identificarea obiectivelor, ţintelor şi acţiunilor necesare diminuării 

sau eliminării impactului poluării asupra sanatăţii umane, 
mediului natural sau construit; 

d) Estimarea costurilor şi identificarea surselor de finanţare pentru 
implementarea acţiunilor propuse; 

e) Stabilirea unui sistem de implementare şi monitorizare a 
implementării actiunilor. 

 
În concluzie, planurile de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument de 
sprijin al comunităţilor în stabilirea priorităţilor, implementarea acestora şi 
participarea publică în luarea deciziilor de mediu la nivel local. 
 
În această perioadă s-au demarat primii paşii în realizarea unui twinning pe 
probleme de mediu şi turism între Regiunea Vest şi Regiunea Alsacia din Franţa. 
De asemenea, în această perioadă au fost centralizate din Regiunea Vest o listă de 
idei de proiecte de mediu pentru care beneficiarii (administraţia publică locală şi 
judeţeană, precum şi agenţi economici privaţi) caută finanţări. 
 
De asemenea, au avut loc numeroase deplasări, atât în ţară, cât şi în străinătate.  
                 

Nr. 
crt. 

Numele 
persoanei 

Evenimentul Data Locaţia 

1. Nicolae 
Munteanu 

Seminarul privind protecţia 
mediului din cadrul 

proiectului Dezvoltarea 
afacerilor economice 

transfrontaliere cu suport 
electronic 

4 martie 
2005 

Timişoara 

2. Nicolae 
Munteanu 

Conferinţa finală a 
Euroregiunii DKMT 

9 martie 
2005 

Novi Sad, 
Provincia 

Autonomă 
Voivodina 

3. Nicolae 
Munteanu, 

Adrian 

Întâlnirea Comitetului de 
Coordonare Regională şi 

Grupului de Lucru ale 

10-11 martie 
2005 

Moneasa, 
judeţul 
Arad 
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Mariciuc Planului Regional de 
Acţiune pentru Mediu 

(PRAM) 
4. Adrian 

Mariciuc 
A doua reuniune a 

Comitetului 
Interinstituţional pentru 

elaborarea Planului Naţional 
de Dezvoltare 2007-2013 

17 martie 
2005 

Bucureşti 

5. Nicolae 
Munteanu 

Atelierul de lucru care 
urmăreşte Elaborarea 

Manualului de 
Implementare POR, în cadrul 

proiectului de twinning 
naţional 

23-24 martie 
2005 

Bucureşti 

6. Adrian 
Mariciuc 

Întâlnire de lucru privind 
modul de elaborare a 

Documentului Regional de 
Implementare a POR 

31 martie 
2005 

Bucureşti 

7. Sorin 
Maxim, 
Nicolae 

Munteanu 

Întâlnire cu primarul şi 
reprezentanţii Consiliului 

Local din oraşele Jimbolia şi 
Făget cu scopul de a disemina 

informaţii privnd modul de 
elaborare şi implementare a 
unei Strategii de dezvoltare 

locală 

5-6 aprilie 
2005 

Jimbolia 

8. Reprezen-
tanţii 

departa-
mentului  

Întâlnire de lucru cu membrii 
Consorţiului Regional TVET 

pentru elaborarea Planului 
Regional de Acţiune pentru 
Învăţământ Profesional şi 

Tehnic 

8 aprilie 
2005 

Sediul ADR 
Vest, 

Timişoara 

9. Nicolae 
Munteanu 

Întâlnire pe tema procedurilor 
de evaluare şi selecţie pentru 

proiectele din Programul 
Operaţional Regional 

18 aprilie 
2005 

Bucureşti 

10. Adrian 
Mariciuc 

Seminarul de conştientizare 
privind problematica 
combaterii sărăciei şi 

excluziunii sociale 

18 aprilie 
2005 

Reşiţa 

11. Adrian 
Mariciuc, 

Georgiana 

Seminarul organizat de 
asistenţa tehnică din 

programul de elaborare al 

22 aprilie 
2005 

Bucureşti 
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Radac POR care a avut drept scop 
discutarea paşilor următori 

pentru elaborarea POR 
12. Reprezen-

tanţii 
departa-

mentului  

Întâlnire de lucru cu membrii 
Consorţiului Regional TVET 

pentru reactualizarea 
Planului Regional de Acţiune 

pentru Învăţământ 
Profesional şi Tehnic 

20 aprilie 
2005 

Sediul ADR 
Vest 

13. Adrian 
Mariciuc, 

Georgiana 
Radac 

Seminarul privind Stadiul 
actual al elaborării POR şi 

planificarea paşilor următori 

22 aprilie 
2005 

Bucureşti 

14. Nicolae 
Munteanu 

Conferinţa organizată de 
către OECD privind modul 

de a lucra eficient prin 
intermediul parteneriatelor 

26-27 aprilie 
2005 

Viena, 
Austria 
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15. Raluca  
Cibu-Buzac,  

Nicolae 
Munteanu 

Primul Seminar Naţional al 
Entităţilor din infrastructura 

CDI din România cu titlul 
Inovarea şi Transferul 

Tehnologic – suport pentru 
dezvoltarea IMM-urilor 

5 mai 2005 Arad 

16. Reprezen-
tanţii  

departa-
mentului 

Vizită de lucru cu scopul 
întăririi parteneriatului social 

şi cultural  

7 mai 2005 Consiliul 
Judeţean 

Hunedoara 

17. Anca 
Lolescu,  
Adrian 

Bucevschi,  
Nicolae 

Munteanu 

Intâlnirea grupului de experţi 
cu ocazia implementării 

Programului de Vecinătate 
România – Serbia şi 

Muntenegru din cadrul Phare 
CBC 

11–12 mai 
2005 

Timişoara 

18. Adrian 
Mariciuc 

Seminarul regional “Surse de 
finanţare pentru 

Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii”, organizat de 

ANIMMC 

18 mai 
2005 

Timişoara 

19.  Nicolae 
Munteanu,  
Georgiana 

Radac,  
Adrian 

Mariciuc 

Vizită de studiu în cadrul 
componentei TVET, a 

Programului Phare 2002 

22-29 mai 
2005 

Aarhus, 
Danemarca 

          
20. 

Nicolae 
Munteanu, 
Georgiana 

Radac,  
Adrian 

Mariciuc 

Reactualizarea analizei socio-
economice, analizei SWOT şi 

orientărilor strategice aferente 
Regiunii Vest împreună cu 

experta Silke Haarich 

1–2 iunie 
2005 

Timişoara 

21. Nicolae 
Munteanu,  
Georgiana 

Radac,  
Adrian 

Mariciuc 

Wokshop-ul regional intitulat 
Rezultatele evaluării ex- ante 
PDR Vest 2007 – 2013 şi paşii 
care trebuie urmaţi în vederea 
îmbunătăţirii exerciţiului de 

programare. 

3 iunie 
2005 

Timişoara 

22. Nicolae 
Munteanu 

Seminarul regional PRAI 
Regiunea Vest 

6 iunie Timişoara 

23. Adrian Seminarul ”Local Development 6-8 iunie Trento, 
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Mariciuc and Governance in Central, 
East and South-East Europe” 

2005 Italia 

24. Nicolae 
Munteanu,  

Adrian 
Mariciuc 

Simpozionul Internaţional 
„Parteneriat pentru Dezvoltare 

Regională” 

10-11 iunie Timişoara 

25. Reprezen-
tanţii  

departa-
mentului 

Finalizarea Planului Regional 
de Acţiune pentru Mediu 

împreună cu membrii 
Consorţiului Regional 

14–17 iunie 
2005 

Timişoara 

26. Reprezen-
tanţii  

Departa-
mentului 

Întâlnire Grup de lucru Turism  22 iunie 
2005 

Timişoara 

27. Nicolae 
Munteanu,  

Adrian 
Mariciuc 

Intâlnire cu promotorii locali 
din Regiunea Vest 

23 iunie 
2005 

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 

 
28. Raluca 

Cibu-
Buzac 

 
Nicolae 

Munteanu 

Întâlnire cu reprezentanţii 
Regiunii Marea Câmpie Ungară 

26 iulie 
2005 

Szeged, 
Ungaria 

29. Sorin 
Maxim 

 
Nicolae 

Munteanu 

Întâlnire cu reprezentanţii DG 
Regio 

27 iulie 
2005 

Bucureşti 

30. Georgiana 
Radac 

 
Adrian 

Mariciuc 

Workshop cu tema “Selectarea 
priorităţilor din sectorul de 
mediu la nivel regional în 

perioada 2005-2006” 

27 iulie 
2005 

Timişoara 

31. Departame
ntul 

Strategii şi 
Planificare 
Regională 

Întâlnire bilaterală România – 
Serbia şi Muntenegru 

7 iulie 
2005 

Sediul 
ADR Vest 

32. Adrian 
Mariciuc 

Întâlnire cu tema “Is the EU 
Presidency still important?” 

7 iulie 
2005 

Timişoara 

33. Nicolae Întâlnire cu reprezentanţii 11 iulie Sediul 
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Munteanu 
 

Adrian 
Mariciuc 

Centrului de Asistenţă Rurală 2005 ADR Vest 

34.  Nicolae 
Munteanu 

Întâlnire a Comitetului de 
Coordonare a Planului 

Regional de Acţiune pentru 
Mediu 

12 iulie 
2005 

Timişoara 

35. Adrian 
Mariciuc 

Prezentarea unei sinteze a 
proiectului “Dezvoltarea spaţial 
durabilă în bazinul hidrografic 

al râului Tisa” 

30 iunie 
2005 

Bucureşti 

36. Nicolae 
Munteanu 

Seminar “Meşter Fare” 4 iulie 
2005 

Sediul 
ADR Vest 

 
37. Sînziana 

Popescu 
 

Adrian 
Mariciuc 

Seminar pentru elaborarea 
Strategiei Naţionale de Turism   

15-16 
septembrie 
2005 

Sinaia 

38. Nicolae 
Munteanu 

Conferinţa Regională de 
prezentare a conceptului de 
agent dezvoltare locală 

16 
septembrie 
2005 

Deva 

39. Nicolae 
Munteanu 

 
 Georgiana 

Radac 
  

Claudia 
Niţoi 

Conferinţa ”Policy Experience 
and Lessons Sharing After One 
Zear of Membership – What 
could Romania Learn from the 
Experience of Acceding 
Countries ?” 

26 – 28 
septembrie 
2005 

Băile Felix 

40. Adrian 
Mariciuc 

Întâlnirea dintre Direcţia 
Regională de Drumuri şi 
Poduri din Regiunea Vest şi 
reprezentanţi ai Serviciului de 
Drumuri şi Poduri din judeţele 
maghiare Bekecs şi Csongrad. 

26 
septembrie 
2005 

Bekecsaba 
(Ungaria) 

41. Adrian 
Mariciuc 

Şedinţa Grupului de lucru 
româno-maghiar privind 
amenajarea teritoriului şi 
problemele transfrontaliere 

27 
septembrie 
2005 

Gyula 
(Ungaria) 

42. Adrian Prezentarea bazei de date 28 Bucureşti 
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Mariciuc privind indicatorii Programului 
Operaţional Regional (POR) 

septembrie 
2005 

43. Nicolae 
Munteanu 

 
 Georgiana 

Radac 
  

Claudia 
Niţoi 

Întâlnire la sediul ADR Vest şi 
o vizită la Centrul Regional de 
Afaceri Timişoara (evenimente 
organizate pentru participanţii 
la Conferinţa „Policy 
Experience and Lessons 
Sharing After One Zear of 
Membership – What could 
Romania Learn from the 
Experience of Acceding 
Countries ?”) 

29 
septembrie 
2005 

Timişoara 

44. Nicolae 
Munteanu 

 
Adrian 

Mariciuc 

Prezentarea proiectului ”Panel 
de citoyens europeen <<vision 
commune des espaces ruraux 
en Europe>>”. 

7 
octombrie 
2005 

Deva 

 
45. Georgiana  

Radac 
 
 

Steering Committee for the TA 
project “Development of 

Schemes for Regional 
Development Programms” 

which aimed at analyzing the 
Final Report of the Activities 
carried out within this project  

1 
noiembrie 
2005 

Bucureşti 

46. Georgiana  
Radac 

Al treilea forum consultativ 
pentru elaborarea POR 2007-

2013  

1 
noiembrie 
2005 

Bucureşti 

47. Adrian  
Mariciuc 

 
Nicolae 

Munteanu 

Întâlnire cu reprezentanţii 
Serviciului APEL, pentru a 

discuta despre oportunitatea 
implicării ADR Vest în 

seminarul cu tema “Modelul 
Timişoara – între dezvoltarea 

economică şi incluziune 
socială” 

2 
noiembrie 
2005 

Timişoara 

48. Adrian 
Mariciuc 

 
Silviu  

Adămuţ 

În tâlnire a experţilor pe 
probleme de mediu din 

Regiunea Alsacia cu potenţialii 
beneficiari ai unor proiecte de 
mediu din judeţul Timiş, unde 

a fost prezentat un centralizator 

7 
noiembrie 
2005 

Timişoara 
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de proiecte de mediu 
identificate la nivelul judeţului 

Timiş. 
49.  Adrian 

Mariciuc 
Conferinţa Regională de 

prezentare a conceptului de 
« Agent de Dezvoltare Locală »  

8 
noiembrie 
2005 

Reşiţa 

50. Adrian  
Mariciuc 

« A început numărătoarea 
inversă pentru aderarea la 

Uniunea Europeană », 
eveniment organizat de 

PriceWaterHouseCoopers. 
Principalele teme atinse în 
cadrul discuţiilor au fost : 
prezentarea principalelor 

elemente ale Raportului de 
Monitorizare, prezentarea unor 

studii cu privire la stadiul 
pregătirii agenţilor economici şi 

instituţiilor din România, 
elemente de asistenţă financiară 
din partea UE, dar şi elemente 

din experienţa noilor state 
member. 

11 
noiembrie 
2005 

Bucureşti 

51. Nicolae 
Munteanu 

“Prezentarea POS Mediu şi 
POR, identificarea 

posibilităţilor de cooperare 
între ARPM-uri şi Agenţiile de 

Dezvoltare Regională, 
protocolul privind transferal de 

expertiză de la ADR-uri la 
ARPM-uri privind 

implementarea şi monitorizarea 
proiectelor la nivel regional”. 

14 
noiembrie 
2005 

Bucureşti 

52. Georgiana  
Radac 

 
Nicolae  

Munteanu 
 

Adrian  
Mariciuc 

 
Silviu  

Conferinţa “Dezvoltare locală şi 
regională durabilă”. 

Evenimentul a fost organizat de 
ADR Vest în parteneriat cu 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Confederaţia Sindicală 
Naţională Meridiane. 

16 
noiembrie 
2005 

Timişoara 
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Adămuţ 
 

53. Sorin  
Maxim 

 
Nicolae  

Munteanu 
 

Corneliu 
Berari 

 
Adrian  

Mariciuc 

Întâlnirea cu tema “Integrarea 
politicilor de ocupare, educare 
şi formare a forţei de muncă şi a 
celor de dezvoltare economică” 

22 
noiembrie  
2005 

ADR Vest  
Timişoara 

54. Nicolae  
Munteanu 

 
Georgiana 

Radac 
 

Adrian 
Mariciuc 

Întâlnirea cu tema “Intervenţiile 
de tip Fond Social European în 
educaţie 2007-2013”, organizată 

în cadrul campaniei de 
diseminare a informaţiilor 

conţinute în Programul 
Operaţional Sectorial – 

Dezvoltarea Resurselor Umane. 

24 
noiembrie  
2005 

Timişoara 
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V. Proiecte 

VI. Parteneriate 
VII. Relaţii naţionale şi internaţionale 

VIII. Investiţii străine 
 

 
 

V. Proiecte 
 

5.1 Analiza de impact a serviciilor IRE (Innovating Regions in 
Europe) 

 
La cererea Secretariatului IRE, în acest an, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest va realiza un studiu intitulat ”Innovating Regions in Europe (IRE) Customer 
Satisfaction Survey” care îşi propune să scoată în evidenţă relevanţa şi calitatea 
serviciilor oferite de Secretariatul IRE, pe baza unui chestionar care s-a transmis 
on-line tuturor membrilor IRE: persoane de contact care au implementat proiecte 
RITTS, RIS şi RIS+ şi membrii asociaţi ai reţelei IRE. 
 
Acest studiu îşi propune să examineze:  

 gradul de utilizare a serviciilor IRE; 
 calitatea serviciilor IRE; 
 sugestii în legătură cu serviciile care pot fi îmbunătăţite sau 

adăugarea unora noi;  
 percepţia generală a membrilor IRE despre performanţa activităţii 

Secretariatului IRE. 
 
Studiul va avea următoarea structură: 

 Sumar 
 Introducere 
 Frecvenţa contactului cu Secretariatul IRE 
 Principalele motive pentru care se contactează Secretariatul IRE 
 Utilizarea serviciilor Secretariatului IRE 
 Nivelul de satisfacţie legat de serviciile Secretariatului IRE 
 Cele mai folositoare servicii ale Secretariatului IRE 
 Serviciile Secretariatului IRE care ar putea fi îmbunătăţite 
 Servicii de o calitate proastă a Secretariatului IRE 
 Percepţia generală legată de performanţa Secretariatului IRE 
 Comparaţii cu rezultatele studiului făcut în 2004 
 Concluzii 
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5.2 Proiectul TransRegFrame – Crearea unui cadru instituţional 

transregional pentru o societate a cunoaşterii 
 
Proiectul „Crearea unui cadru instituţional transregional pentru o societate a 
cunoaşterii” a fost elaborat pentru programul Comisiei Europene „Regiuni ale 
Cunoaşterii 2” de către un consorţiu compus din Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest (partener principal şi manager de proiect), Ministerul Economiei 
şi Muncii din Renania de Nord – Westfalia în cooperare cu ZENIT - Centrul 
pentru Inovare şi Tehnologie din Renania de Nord – Westfalia, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională a Marii Câmpii de Sud a Ungariei din Szeged şi Centrul 
Regional Tehnologic Nord din Regiunea de Nord a Angliei, Marea Britanie.  
 
Proiectul vine în întâmpinarea strategiei pe termen mediu şi lung a Uniunii 
Europene privind crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere cunoscută sub 
numele de Agenda Lisabona (după Consiliul European de la Lisabona care a 
aprobat această strategie) şi îşi propune ca, prin schimbul de experienţă dintre 
partneri şi prin celelalte acţiuni din proiect, să creeze sau să consolideze în 
regiunile participante un cadru instituţional capabil să stimuleze procese de 
dezvoltare regională care vor fi convergente cu obiectivele strategice ale Agendei 
Lisabona. În particular acest proiect va face uz în mod extensiv de una dintre cele 
mai noi şi inovative tehnici de planificare strategică pe termen mediu şi lung 
cunoscută sub numele de ”foresight.” Dat fiind faptul că această tehnică s-a 
dovedit a fi deosebit de performantă, Comisia Uniunii Europene a emis mai 
multe recomandări care încurajează adoptarea acestei tehnici de către 
organismele naţionale şi regionale din Statele Membre şi din Ţările Candidate.  
 
Obiectivele regionale ale proiectului sunt bine adaptate la condiţiile socio-
economice şi instituţionale din regiunile participante şi exploatează avantajele 
comparative precum şi excelenţele existente la nivelul fiecărei regiuni. În acest 
context trebuie menţionat că partenerii din Germania şi Marea Britanică implicaţi 
în proiect se numără printre liderii europeni în ceea ce priveşte utilizarea tehnicii 
”foresight” şi că au o experienţă deosebit de bogată şi fructuoasă în acest 
domeniu. În Regiunea de Vest a României proiectul TransRegFrame 
(prescurtarea de la ”Trans-Regional Institutional Framework Building for 
Knowledge Society,” denumirea în limba engleză a acestui proiect) îşi propune 
să creeze un cadru instituţional regional pentru politici de cercetare, dezvoltare, 
transfer tehnologic şi inovare care va asigura o absorbţie eficientă a fondurilor 
structurale după integrarea României în Uniunea Europeană. În mod oarecum 
similar, în Regiunea Marii Câmpii de Sud a Ungariei TransRegFrame va duce la 
includerea tehnicilor de tip foresight în procesul de planificare al politicilor 
regionale şi, ca o consecinţă, va asigura o mai bună folosire a fondurilor 
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structurale. Cele trei planuri de tip foresight care vor fi create ca urmare a acestui 
proiect în Renania de Nord – Westfalia au ca ţintă îmbunătăţirea performanţei 
inovative şi a efectelor de reţea în câteva din clusterele economice din acest land 
german. În Regiunea de Nord a Angliei acţiunile proiectului îşi propun să 
stimuleze inovarea la nivel sectorial şi în sub-regiuni prin aplicarea unor tehnici 
foresight care vor consolida rezultatele unor proiecte anterioare şi vor duce la 
crearea unui ghid practic pentru agenţii de inovare şi dezvoltare locali din 
această regiune a Marii Britanii. 
 
În ceea ce priveşte acţiunile detaliate ale proiectului TransRegFrame în Regiunea 
Vest, trebuie amintit că acest proiect continuă din multe puncte de vedere un 
proiect anterior implementat de ADR Vest, anume Strategia de Inovare 
Regională. Astfel, unul din obiectivele majore ale TransRegFrame în Regiunea de 
Vest este să contribuie prin transferul de expertiză de la ceilalţi parteneri 
implicaţi în proiect la consolidarea instituţională a Centrului de Inovare şi 
Transfer Tehnologic – Tehimpuls, pe care, ca un rezultat al Strategiei Regionale 
de Inovare, ADR Vest a decis să-l înfiinţeze în parteneriat cu Universitatea Aurel 
Vlaicu din Arad, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea de 
Vest din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului şi Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Timişoara. Pe lângă 
aceasta, proiectul TransRegFrame va rezulta şi în stabilirea unor reţele de 
informare şi în elaborarea unor studii care vor fi deosebit de utile pentru o 
eficientă folosire a fondurilor strucurale în regiunea de Vest a României. 
 
 

5.3 Proiectul „Asia Invest” 
 

Proiectul ASIA INVEST face parte din un proiect extins, Reţeaua Agenţiilor de 
Dezvoltare Europa-China. Scopul proiectului îl reprezintă întărirea relaţiilor 
dintre Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din Europa şi Zonele de Dezvoltare 
Economice din China (EDZ) pentru a facilita relaţiile de cooperare între IMM-
urile din ambele zone. Principalele activităţi vor fi următoarele:  

 
1. elaborarea unei baze de date; 
2. organizarea de seminarii; 
3. schimbul de personal; 
4. studii de fezabilitate; 
5. matchmaking-ul de firme; 
6. crearea unei reţele de afaceri virtuală; 
7. coordonarea activităţilor. 

 

 32



Parteneriatul este format din ADR-uri din Europa şi EDZ din China, iar 
EURADA şi Asociaţia Chineză a Zonelor de Dezvoltare vor fi organizaţiile 
umbrelă. Beneficiarii proiectului vor fi atât cei direcţi, precum EURADA, 
Asociaţia Chineză a Zonelor de Dezvoltare, Jykes Ltd (Finlanda), precum şi peste 
200 de beneficiari indirecţi precum membrii EURADA, CADZ şi IMM-urile. 

 
Durata proiectului va fi de 36 de luni, costul total al proiectului este de 400,000 
euro, suma cerută de la Comisia Europeană fiind de 300,000 euro.  

 
Obiective specifice:  

 crearea şi dezvoltarea cooperării între EURADA şi CADZ; 
 întărirea activităţilor de parteneriat între ADR-uri şi EDZ-uri; 
 ajutarea ADR-urilor şi EDZ-urilor de a-şi găsi un partener pentru 

dezvoltarea relaţiilor de afaceri. 
 

Proiectul va întări capacităţile de management ale tuturor beneficiarilor în 
domeniile: internaţionalizare; relaţionare; oportunităţi de afaceri; investiţii 
străine directe; transfer de cunoştinţe. 

 
Implicarea ADR Vest va consta în: campania de informare în regiune despre 
proiect folosindu-se firmele din baza de date; participarea la un seminar; 
schimbul de personal; matchmaking cu firmele selectate din regiune.  
 

 

5.4 Parteneriat cu Fundaţia CIVITAS: „După primul an în UE – ce 
pot învăţa regiunile de dezvoltare din România din experienţa 
ţărilor care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004” 

 
Proiectul, coordonat de Fundaţia Civitas pentru o Societate Civilă, are o durată 
efectivă de 12 luni şi este realizat în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Centrul 
pentru Politici Publice. 
 
Principalul scop al proiectului îl reprezintă întărirea capacităţii instituţionale a 
agenţilor activi din domeniul dezvoltării socio-economice de a contribui la 
dezvoltarea locală.  

 
Grupurile ţintă ale prezentului proiect le constituie: Agenţiile pentru Dezvoltare 
Regională Vest şi Nord-Vest (România), camerele de comerţ, centrele inovatoare 
şi de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri din cele două regiuni de 
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dezvoltare, precum şi partenerii de lucru ai acestora din Republica Cehă, 
Ungaria, Polonia, Slovacia şi Bulgaria.  
 
Pentru atingerea scopului propus vor fi organizate trei tipuri de activităţi: o 
conferinţă de trei zile pe tema experienţelor şi problemelor întâmpinate în 
decursul primului an în calitate de membru al Uniunii Europene, dezbateri 
sectoriale şi vizite de lucru în cele două regiuni prin care se urmăreşte 
intensificarea impactului regional al activităţilor şi elaborarea unor documente în 
care se vor formula propuneri de politici sectoriale. 
 
Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele: 

 Întărirea capacităţii instituţionale a regiunilor de dezvoltare în 
vederea creşterii gradului de implicare a acestora în procesele de 
dezvoltare locală prin accentuarea colaborării cu agenţii similari 
din ţările Uniunii Europene;  

 Eficientizarea şi accelerarea procesului dezvoltării locale prin 
antrenarea agenţilor din domeniul dezvoltării socio-economice în 
elaborarea politicilor de dezvoltare sectoriale, la nivel operaţional. 

 
Fundaţia Civitas în parteneriat cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regionlă Vest şi 
Nord-Vest şi Centrul pentru Politici Publice are în vedere ca, prin obiectivele 
generale ale proiectului, să se promoveze un mediu de lucru în care actorii din 
domeniul dezvoltării locale/ regionale din ţara noastră să beneficieze de 
cunoştinţele şi practicile existente în ţările care au aderat recent la Uniunea 
Europeană cu scopul facilitării procesului de dezvoltare locală şi regională din 
România.  
 
Experienţele recentelor state membre ale Uniunii Europene pot furniza exemple 
pozitive sau negative de lucru. În acest sens, o analiză atentă a modului în care s-
a derulat procesul de aliniere instituţională şi procedurală în respectivele state 
membre poate contribui cu succes la dezvoltarea acelor capacităţi în cadrul 
grupurilor ţintă care să acţioneze în vederea preluării modelelor de succes sau 
adaptării lor la specificul ţării noastre cât şi preîntâmpinării unor dificultăţi 
inerente procesului de aderare la Uniunea Europeană.  
 
Obiective specifice: 

 sprijinirea agenţiilor pentru dezvoltare regională, a camerelor de 
comerţ, a centrelor inovatoare şi de transfer tehnologic, precum şi a 
incubatoarelor de afaceri din cele două regiuni de dezvoltare cu 
scopul de a întări capacitatea lor administrativă şi strategică 
necesare aplicării efective a prevederilor acquis-ului comunitar; 

 dezvoltarea capacităţii administrative, strategice şi de policy-
learning a instituţiilor regionale, prin utilizarea experienţelor 
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diferitelor autorităţi regionale din statele care au aderat recent şi 
care s-au confruntat cu probleme similare;  

  diseminarea politicilor şi a experienţelor statelor care au devenit 
recent membre ale UE către instituţiile regionale din România (de 
exemplu experienţa  legată de accesarea fondurilor de coeziune); 

 invitarea unor experţi din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia şi DG 
Politic Regionale cu scopul utilizării oportunităţii de a lucra 
împreună la căutarea soluţiilor vis-a-vis de provocările 
implementării acquis-ului la nivel regional; 

 valorificarea continuă a informaţiilor diseminate şi crearea unor 
reţele de lucru între agenţii dezvoltării regionale şi experţi din 
România, pe de o parte, şi specialişti şi practicieni din Ungaria, 
Polonia, Cehia, Slovacia, pe de altă parte; 

  întărirea capacităţii agenţilor dezvoltării regionale şi a partenerilor 
sociali în elaborarea de politici sectoriale prin organizarea de 
întâlniri, elaborarea de studii şi oferirea de consultanţă.  

 
 

 
5.5 Fit for Europe 

 
Începând cu luna octombrie a anului 2005, ADR Vest se numără printre cele 30 
de regiuni partenere în proiectul “Fit for Europe” coordonat de EURADA şi co-
finanţat de Comisia Europeană în cadrul “Schemelor Pan-Europene de 
Cooperare în Afaceri”. 
 
Proiectul îşi propune să întărească cooperarea dintre concentrările sectoriale de 
IMM-uri din regiunile Uniunii Europene şi ale ţărilor candidate, în scopul 
promovării comerţului şi al încheierii de acorduri comerciale/ de export/ 
subcontractare pe termen lung între companii. 
 
Proiectul Fit for Europe îşi propune să organizeze 14 evenimente de tip 
„Întâlneşte Cumpărătorul” cunoscute ca şi evenimente IBEX (Expoziţii 
Internaţionale ale Cumpărătorilor). 
Conceptul „Întâlneşte Cumpărătorul” reprezintă de fapt un târg de afaceri 
sectorial unde principalii contractori se întâlnesc faţă în faţă în timpul unor 
întâniri prearanjate. Ofertanţii au fost informaţi despre nevoile principalilior 
contractori, aceştia din urmă trebuind să accepte întălnirea pentru a evita orice 
pierdere de timp. 
 
Este nevoie de un angajament puternic din partea tuturor partenerilor fie pentru 
identificarea riguroasă a nevoilor principalilor contractori din cele 15 regiuni ale 
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UE, fie pentru verificarea IMM-urilor precum şi pentru sprijinirea lor în 
descrierea ofertei. 
 
Sectoarele de activitate selectate pentru Regiunea Vest sunt următoarele:  

 Automotive 
 Lemn-Mobilă 
 IT 
 Industria agro-alimentară 
 Construcţii metalice 
 Maşini, echipamente 

 
Până în acest moment, au fost realizate o serie de interviuri individuale cu 
firmele selectate din judeţul Timiş, interviuri în cadrul cărora au fost aplicate 
chestionare necesare pentru realizarea profilelor firme interesate să participe în 
proiect.  
De asemenea, au mai fost organizate întâlniri la Arad cu firme din acest judeţ, 
precum şi la Reşiţa cu firme din judeţul Caraş-Severin, urmând ca în perioada 
următoare să se efectueze o vizită la Deva pentru firmele din judeţul Hunedoara. 
 
Începând din toamna acestui an se intenţionează participarea la unele târguri de 
afaceri sectoriale din domeniul prelucrării lemnului şi a metalelor precum şi din 
sectorul automotive (componente/ subansamble pentru industria construcţiilor 
de maşini) cu firme reprezentative din Regiunea Vest. 
 
 
 

5.6 Propunere de constituire a reţelei RIS România (RO-RIS) 
 
Realizarea Strategiilor de Inovare Regionale în ţările membre ale Uniunii 
Europene a contribuit la creşterea importanţei inovării în formularea politicilor 
de dezvoltare regională. Regiunile care au implementat astfel de strategii au 
decis să se grupeze în vederea continuării dezbaterii şi a schimbului de 
experienţă în domeniul politicilor şi a practicilor de inovare.  
 
Mai multe reţele naţionale RIS au început să se contureze, iar rolul lor a fost să 
încurajeze efectiv interacţiunea dintre politicile naţionale şi regionale de inovare, 
să favorizeze o abordare de jos-sus în formularea politicilor naţionale de inovare 
şi să promoveze sinergiile transregionale prin gruparea regiunilor care au 
contexte economice şi culturale similare. 
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Obiectivele generale: 

Obiectivele generale pe care le propunem sunt în concordanţă cu cele promovate 
de reţelele naţionale RIS şi anume: 

• Menţinerea şi consolidarea contextului creat de către proiectele RIS 
(grupuri de lucru, dezbateri, schimburi între regiuni, etc.); 

• Consolidarea dimensiunii regionale a inovării prin crearea legăturilor cu 
politicile şi programele naţionale (corelarea Planurilor de Acţiune RIS cu 
Planul Naţionale de Dezvoltare); 

• Adaptarea politicilor naţionale în ceea ce priveşte cercetarea, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea la condiţiile specifice ale fiecărei regiuni, inclusiv 
propunerea creării de instrumente noi; 

• Finanţarea Planului de Acţiune RIS prin instrumente europene, naţionale 
şi regionale; 

• Îmbunătăţirea efectivă a interacţiunii între politicile naţionale şi regionale 
cu privire la cercetare şi inovare prin favorizarea unei abordări de jos în 
sus şi a unei coordonări deschise în formularea politicii de inovare; 

• Creşterea eficienţei în schimbul de cunoaştere şi experienţă în politicile şi 
practicile de inovare prin apropierea regiunilor cu contexte sociale, 
economice şi culturale similare; 

• Oferirea unei interfeţe cu Reţeaua Europeană a Regiunilor Inovative şi alte 
legături transnaţionale pentru a facilita procesul de cunoaştere 
transnaţională; 

• Organizarea de evenimente; 
• Lansarea de activitaţi comune cu reţelele similare; 
• Diseminare de informaţii în reţea şi în alte reţele naţionale sau europene. 

 

Activităţi ale reţelei RO-RIS: 
 

• Diseminare de informaţii între regiunile româneşti, cu alte regiuni RIS, cu 
Reţeaua Regiunilor inovative IRE precum şi cu alte reţele; 

• Organizarea de sesiuni de instruire/ dezbateri pe teme concrete de 
implementare a proiectelor RIS (campanii de conştientizare, construirea 
consensului, interviuri şi audite tehnologice, elaborare strategie, 
promovare, etc.); 

• Baza de date cu regiunile RO-RIS (profile regionale, descriere de proiecte 
RIS, etc.); 

• Schimb de experienţă şi bune practici; 
• Cooperare şi lobby la nivel naţional (MEC, MIE, reţele, etc.); 
• Întărirea contactelor cu universităţile, centrele de cercetare care operează 

în domeniul inovării şi dezvoltării regionale şi în acest context crearea în 
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viitor a unei baze de date on-line care să cuprindă programe şi proiecte 
regionale care sprijină inovarea; 

• Promovarea reţelei atat la nivel naţional cat şi internaţional; 
• Căutare oportunităţi de finanţare a reţelei; 
• Website.  

 
Propunerea modului de organizare a reţelei RO-RIS: 

• Crearea Asociaţiei; 
• Crearea Secretariatului şi a Info point-ului (ADR Vest).  

 
 

5.7 Colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (Urbanproiect) 

 
ADR Vest va colabora cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (Urbanproiect) Bucureşti pe programul 
Cercetare de Excelenţă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  
Prin proiectul pe care aceştia doresc să îl realizeze se urmăreşte organizarea unei 
reţele naţionale de puncte de observare în domeniul planificării spaţiale, precum 
şi elaborarea a două studii pilot pentru teritorii ale unor regiuni de dezvoltare, 
dintre care unul pentru Regiunea Vest.  

Descrierea modulului „Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe” 

Scopul este ca proiectele de cercetare-dezvoltare complexe să urmărească 
atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea ştiinţei şi a tehnologiilor de 
vârf, prin: 
- concentrarea unei mase critice de resurse umane şi materiale de înaltă valoare 

în domeniile vizate; 
- racordarea la priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ariei europene de 

cercetare, în domeniile respective. 
 

Obiective specifice: 
Proiectele din această categorie susţin activităţile de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentală, 
aplicativă şi de nivel precompetitiv şi care sunt desfăşurate în comun de 
consorţii/ reţele reprezentative la nivel naţional pentru domeniile S/T specifice 
serviciilor şi tehnologiilor de vârf, urmărind: 
 

• integrarea, creşterea calităţii şi a nivelului de performanţă al  activităţilor 
CD desfăşurate în cadrul consorţiului; 
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• dezvoltarea parteneriatului de lungă durată între instituţiile participante, 
inclusiv a celui de tip public-privat;  

• dezvoltarea echilibrată a activităţilor şi a infrastructurii de cercetare-
dezvoltare, urmărind eliminarea disparităţilor pe plan intern, dintre 
regiunile de dezvoltare economică.  

 

Categorii de activităţi: 

În cadrul unui proiect CD complex, se pot finanţa următoarele categorii de 
activităţi: 

• Activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică (cercetare fundamentală, 
aplicativă şi precompetitivă); 

• Activităţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării; 
• Activităţi suport, de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor 

din cadrul proiectului, inclusiv diseminare de informaţii, instruire, 
mobilităţi, manifestări ştiinţifice, parteneriat internaţional. 

 
 
 

5.8 Întâlnire România – Serbia şi Muntenegru 
 

În data de 7 iulie 2005, ADR Vest, împreună cu organizaţia sârbă – Voievodina 
Investment Fund (VIP), a organizat, în Sala de Consiliu a ADR Vest, o întâlnire la 
care au participat atât reprezentanţi ai unor organizaţii din judeţele Timiş şi 
Caraş-Severin, cât şi reprezentanţi ai unor instituţii din Serbia & Muntenegru din 
zona eligibilă pentru programul de Vecinătate România – Serbia & Muntenegru 
2004 - 2006.  
 
Cu aceasta ocazie s-a făcut o scurtă prezentare a acestui program, punându-se 
accent pe descrierea priorităţilor şi măsurilor care vor fi finanţate în cadrul lui, 
iar reprezentanţii instituţiilor participante au putut stabili contacte în vederea 
unor posibile viitoare colaborări şi implementarea unor proiecte comune. 
 
 

5.9 Colaborare cu Grupul de Economie Aplicată (GEA) 
 

ADR Vest şi Grupul de Economie Aplicată (GEA) au încheiat, în luna februarie a 
acestui an, un protocol de colaborare. Esenţa acestui protocol rezidă în dorinţa 
părţilor de a promova parteneriatul între părţile semnatare pentru a asigura o 
dezvoltare durabilă şi sustenabilă a întregii Regiuni Vest, România, în contextul 
politicii naţionale de dezvoltare economico-socială şi de coeziune. 
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În acest sens, colaborarea dintre cele două instituţii are la bază un set de valori 
împărtăşite care vor ghida acţiunile comune: 

 
• parteneriat bazat pe recunoaşterea atribuţiilor instituţionale diferite, dar 

complementare; 
• colaborare bazată pe deschidere şi bună credinţă în schimbul de 

informaţii; 
• angajament ferm pentru reducerea birocraţiei si a redundanţelor. 
 

Cele două părţi vor coopera de pe poziţii egale, contactul fiind realizat în mod 
direct, prin reprezentanţii părţilor, şi prin persoanele direct implicate în 
desfăşurarea activităţilor. 
 

Obiectivele protocolului sunt următoarele: 
 

• să instituţionalizeze canale de comunicare şi să faciliteze schimbul de 
informaţii între părţi; 

• să promoveze principiile parteneriatului în realizarea documentelor 
programatice de interes public; 

• să asigure o aliniere a politicilor de dezvoltare a Regiunii elaborate de cele 
două instituţii în cadrul unei Strategii comune de dezvoltare regională; 

• să implementeze iniţiative comune în domeniul dezvoltării regionale. 

Acţiuni comune: 
 

• Punerea gratuit la dispoziţia partenerului de date şi studii existente, cu 
condiţia ca acestea să nu facă obiectul unor angajamente de 
confidenţialitate asumate faţă de terţe părţi sau impuse prin lege. În 
condiţiile prelucrării sau preluării ca atare a acestor date şi analize, în 
documentele transmise unor terţi sau documentele publice, se va specifica 
în mod clar sursa acestor date. 

• În cazul solicitărilor de date sau studii pentru culegerea sau elaborarea 
cărora e nevoie de alocarea de personal sau resurse financiare, fiecare 
instituţie va asigura partenerului un tratament preferenţial, aranjamentele 
concrete fiind transpuse în practică prin negocieri. 

• Consultarea partenerului cu ocazia realizării şi revizuirii documentelor 
programatice referitoare la dezvoltarea Regiunii Vest, România.  

• Ambii parteneri vor coopera în vederea organizării unor conferinţe 
regionale precum şi a altor seminarii şi mese rotunde pe teme de interes 
comun. 

   

 40



De asemenea, anul acesta Grupul de Economie Aplicata (GEA) va administra în 
România proiectul Forumului Economic Mondial (World Economic Forum) 
privind realizarea “Raportului Global al Competitivităţii 2005 - 2006” (Global 
Competitiveness Report). 
 
Acest raport se realizează anual începând din 1979 şi îşi propune să examineze 
starea economiei mondiale prin prisma nivelului competitivităţii. 
 
In acest sens, ADR Vest a colaborat cu GEA prin implicarea unor firme  
reprezentative din Regiunea Vest în acest proiect prin completarea unor 
chestionare. 
 
 

5.10 Proiectul GREENET 
 

Împreună cu PROCEMA CERCETARE SRL, ADR Vest participă la proiectul 
„GREENET - Creşterea eficienţei managementului resurselor minerale cu 
utilizări eco-industriale prin realizarea unei reţele inovative performante 
integrate în spaţiul de cercetare european.” 

 
Acest proiect îşi propune ca obiective majore crearea unei reţele de cercetare de 
excelenţă privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din 
Regiunile Vest şi Nord-Vest, implementarea unei strategii de identificare a 
necesităţilor sectorului de extracţie şi prelucrare a mineralelor, realizarea şi 
promovarea de produse şi servicii inteligente şi eficiente, de materiale avansate şi 
produse multi-funcţionale, creşterea gradului de dezvoltare, asimilare şi transfer 
de cunoştinţe şi servicii către mediul economic în vederea valorificării şi 
protecţiei resurselor minerale în contextul unui mediu durabil. 
 
Partenerii implicaţi în proiect sunt S.C. Procema Geologi SRL Bucureşti 
(coodonator de proiect), S.C. Procema Cercetare Bucureşti, Universitatea 
"Politehnica" Bucureşti, Betonita SA Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale 
Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT Agregate SA. 
ADR Vest şi ADR Nord-Vest vor participa ca organizaţii sub-contractoare la 
realizarea acestui proiect. 
 
 
 

5.11 Programul INNO-NETS – STRAND 1 
 
ADR Vest pregăteşte, în cadrul acestui program, un proiect cu o durata de un an, 
cu o sumă maximă eligibilă de 200.000 euro şi care să atingă următoarele 
obiective: 
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- promovarea şi întărirea Planului de Acţiune RIS în cadrul Regiunii Vest; 
- crearea de noi instrumente şi reţele regionale; 
- întărirea parteneriatului şi coerenţa între organismele regionale şi 

naţionale care se ocupă de planificarea strategică în domeniul inovării, 
precum şi între planurile de acţiune şi instrumentele de sprijin la nivel 
regional şi naţional; 

- sprijin pentru crearea de noi instrumente financiare pentru sprijinul 
proiectelor de inovare de la nivel sub-naţional în cadrul IMM-urilor; 

- promovarea schimbului reciproc de informaţii şi experienţe la nivel 
transfrontalier în domeniul cercetării-dezvoltării, precum şi europenizarea 
reţelelor regionale care activează în domeniu şi a clusterelor sectoriale; 

- pregătirea actorilor regionali din domeniul cercetării pentru viitorul 
program FP7 şi viitoarele Innonets. 

 
Pachete de lucru: 
 

1. Analiza stadiului de implementare a Planului de Acţiune RIS şi 
actualizarea lui; 

2. Design-ul programului de finanţare a inovării la nivelul Regiunii Vest; 
3. Conectarea în reţele şi corelarea strategică între planurile de acţiune în 

domeniul inovării la nivel naţional şi regional; 
4. Conectarea în cadrul unor reţele internaţionale pentru actorii din 

domeniul cerectării-dezvoltării; 
5. Pregătirea IMM-urilor şi actorilor din cercetare pentru a participa în FP7 şi 

Innonets; 
6. Stabilirea unor paneluri regionale şi transfrontaliere sectoriale în 

domeniul industriei şi cercetării; 
7. Lansarea unor proiecte sectoriale inovative în domeniul cercetării şi 

industriei; 
8. Managementul proiectului. 

 
Consorţiul este format din: 
 
ADR Vest - coordonator 
ACMV - partener 
APART - partener 
DARFT Ungaria - partener 
 
 
 

5. 12 Proiectul «Capabilităţi pentru dezvoltare: creşterea capacităţii 
de analiză socio-economică în Regiunea Vest prin parteneriat între 
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ONG şi prin dezvoltarea organizaţională a ADR Vest» din cadrul 
Programului Phare - Coeziune Economică şi Socială, componenta 

Societate Civilă -  Acronim: CAPABILVEST 
 
În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator, iar Societatea Academică 
Română şi Grupul de Economie Aplicată sunt partneri. 
 
Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea sectorului ONG din România 
prin promovarea unui parteneriat inovator şi a trasferului de expertiză între 
două segmente importante ale acestui sector, anume organizaţiile de tip ”think-
thank” şi agenţiile de dezvoltare regională. Prin parteneriatul şi transferul de 
competenţe dinspre Grupul de Economie Aplicată şi Societatea Academică din 
România către Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Vest, proiectul va 
contribui la dezvoltarea organizaţională a ADR Vest în domeniul analizei socio-
economice şi va duce la înfiinţarea unui Observator Socio-Economic în cadrul 
ADR Vest. Cu asistenţa GEA şi SAR, va fi realizată prima serie a studiilor care 
urmează a fi publicate în mod regulat în cadrul Observatorului. Prin aceste 
studii, precum şi prin noile servicii pe care ADR Vest le va putea pune la 
dispoziţia partenerilor săi, proiectul va îmbunătăţi performanţa sectorului ONG 
şi a administraţiei locale din Regiunea Vest a României. 
 
 
 
 

5. 13 Proiectul „Strategii locale pentru oportunităţi globale şi 
pentru un viitor european al comunităţilor locale din vestul 

României: Întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a 
strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local, Regiunea 

Vest” din cadrul Programului Phare – Coeziune Economică şi 
Socială - Acronim: STRATEGVEST 

 
În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator şi are ca partener Centrul 
de Asistenţă Rurală (CAR). 
 
Obiectivul principal al proiectului StrategVest este sprijinirea adoptării acquis-
ului comunitar în domeniul dezvoltării socio-economice prin întărirea capacităţii 
de a elabora strategii de dezvoltare locală în Regiunea Vest. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de 
Asistenţă Rurală din Timişoara vor lucra cu diferite comunităţi locale din 
Regiunea Vest (oraşe, comune sau micro-regiuni) în vederea elaborării a patru 
strategii de dezvoltare locală. Alături de elaborarea acestor strategii şi de 
transferul de competenţe şi aptitudini către grupurile ţintă (administraţia locală, 
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liderii locali, promotorii locali), proiectul va conduce şi la redactarea unui ghid 
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi la crearea unei platforme 
virtuale a dezvoltării locale care va fi găzduită pe pagina de internet a ADR Vest.  
  
 
 
 
5. 14 Consultanţă pentru implementarea Planului de Acţiune RIS: 

Consorţiile Imis şi Innovation Coach 
 
Pentru a veni în sprijinul implementării de proiecte pilot în regiunile care au 
elaborat deja o Strategie Regională de Inovare în perioada 2001 - 2004, printre 
care se numară şi Regiunea Vest, Uniunea Europeană finanţează 5 scheme de 
consultanţă. ADR Vest va beneficia de sprijinul a două dintre ele, Innovation 
Coach şi Imis. 
 
În acest sens, în data de 8 noiembrie 2005, a fost organizată, la sediul ADR Vest 
din Timişoara, o întâlnire cu reprezentantul primului consorţiu, Innovation 
Coach, urmând ca în data de 8 decembrie 2005, să se organizeze cea de-a doua 
întâlnire cu reprezentanţii celui de-al doilea consorţiu, Imis.  

 
Obiectivul general pe care şi-l propun ambele consorţii este sprijinirea regiunilor 
RIS în dezvoltarea, conturarea şi implementarea măsurilor specifice legate de 
inovare, care au rezultat din Planurile de Acţiune Regionale de Inovare.  
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VI. Parteneriate 
 
 

6.1 Protocol de colaborare ADR Vest – Delegaţia Comisiei 
Europene în România 

 
18 martie 2005 - a avut loc semnarea protocolului de colaborare între ADR Vest 
şi Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare privitor la informarea 
europeană. Astfel, ADR Vest se alătură în mod oficial eforturilor Delegaţiei 
Comisiei Europene de a aduce la nivel local şi regional informaţia legată de 
aderarea României la Uniunea Europeană.  

 
Principalele teme abordate în cadrul acestui protocol sunt finanţările Uniunii 
Europene pentru România şi valorile europene susţinute prin alocarea acestor 
fonduri (ex. solidaritatea cu regiunile mai puţin dezvoltate). Programele de 
finanţare a reprezentat principalul subiect al Programului de informare şi 
comunicare al Delegaţiei Comisiei Europene în România în ultimii cinci ani şi 
continuă să fie în top. Stimularea dezbaterii publice asupra valorilor Uniunii 
Europene reprezintă un element de noutate în noua Strategie de Comunicare a 
Delegaţiei CE. Aceasta, deoarece aderarea la Uniunea Europeană reprezintă mult 
mai mult decât accesul la fondurile europene, reprezintă aderarea la o 
comunitate de oameni şi popoare care împărtăşesc un set de valori comune ale 
Europei Unite.  

 
Evenimentul s-a încheiat cu o conferinţă de presă, la care au participat numeroşi 
jurnalişti din mass-media locală şi regională. 
 
 
 
6.2 Protocol de colaborare ADR Vest - Centrul Regional de Formare 

Continuă pentru Administraţia Publică Locală 
 
19 aprilie 2005 – a avut loc, la sediul ADR Vest din Timişoara, semnarea 
Protocolului de colaborare între ADR Vest, reprezentată de domnul Sorin 
MAXIM, în calitate de director, şi Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală, reprezentat de domnul Mirel Petru Boldici, de 
asemenea, în calitate de director. 

 
Acest protocol prevede realizarea unor acţiuni complexe care vizează furnizarea, 
de către experţii ADR Vest, a unor traning-uri specifice în domeniul „Elaborarea 
şi managementul proiectelor” şi „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Instruirile se 
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vor adresa grupurilor ţintă identificate de către Centrul Regional de Formare 
Continuă pentru Administraţia Publică Locală. 

 
 

6.3 Protocol de colaborare ADR Vest - Partnership For Future, 
Viena 

 
25 aprilie 2005 - A fost semnat acordul de cooperare între Partnership For Future 
(PFF) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). Obiectivul 
general al acestui acord este îmbunătăţirea cooperării economice dintre Regiunea 
Vest şi Austria, în scopul atragerii de noi investiţii. De asemenea, se urmăreşte 
crearea unui cadru general de cooperare, având ca scop principal promovarea 
unui marketing teritorial bine structurat al Regiunii Vest, construit pe câteva 
atuu-ri importante pe care le deţine,  atât din punct de vedere geografic cât şi ca 
dezvoltare economică superioară celorlalte regiuni româneşti, lucru cunoscut şi 
verificat deja de companiile austriece prezente în regiune (EYBL, ABB, etc.).  
 
Acţunile de cooperare vor consta în evenimente organizate atât în Austria cât şi 
în România şi acestea vor viza atât promovarea unor zone de dezvoltare din 
Regiunea Vest ca potenţiale ţinte pentru investitorii austrieci, cât şi încurajarea 
cooperării dintre companii româneşti care doresc sa dezvolte relaţii contractuale 
cu cele austriece. 

 
Partnership For Future (PFF) reprezintă o companie activă în domeniul atragerii 
de investiţii în zona de Vest a României, fiind reprezentată atât în Viena cât şi în 
Timişoara, şi având relaţii foarte bune de cooperare cu o suită  de companii 
austriece, şi nu în ultimul rând cu alţi actori locali importanţi din Austria (bănci, 
administraţia locală şi centrală, etc.) 
 
 
 

6.4 Protocol de colaborare ADR Vest - Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Timişoara 

19 septembrie 2005 - A avut loc, la Timişoara, semnarea protocolului de 
colaborare între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Agenţia Regională 
pentru Protecţia Mediului Timişoara. Acest protocol stă la baza activităţilor 
specifice în domeniul protecţiei mediului care se vor derula la nivelul Regiunii 
Vest pentru perioada 2005 – 2007. Obiectivele de cooperare între cele două 
instituţii, aşa cum rezultă din textul protocolului, fac referire la: 
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a. asigurarea coordonării şi colaborării între ADR Vest şi ARPM –
Timişoara privind implementarea tuturor proiectelor şi 
programelor derulate cu finanţare europeană în scopul creşterii 
eficacităţii privind programarea şi pregătirea acestora prin 
transferul de cunoştinţe în care ADR Vest şi ARPM Timişoara  
au participare comună; 

 
b. sprijinirea întăririi instituţionale a ARPM Timişoara de către 

ADR Vest prin transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul 
managementului fondurilor europene; 

 
c. Planificarea distribuirii eficiente a resurelor financiare alocate 

prin programele de asistenţă europeană în secotrul de mediu; 
 

d. Definirea şi elaborarea politicilor de dezvoltare regională; 
 

e. Elaborarea şi actualizarea planurilor regionale pentru protecţia 
mediului. 

 
 
 

6.5 Protocol de colaborare Regiunea Vest, România – Regiunea 
Alsacia, Franţa 

 
11 – 13 iunie 2005 - În data de 11 iulie 2005, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest a găzduit întâlnirea între reprezentanţii Regiunii Vest, România, şi cei ai 
Regiunii Alsacia, Franţa, întâlnire care a avut loc ca urmare a protocolului de 
colaborare încheiat între cele două regiuni. Acest protocol a vizat derularea unor 
proiecte comune specifice pe teme de mediu şi turism între cele două regiuni pe 
o durată de doi ani şi a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest (CDR Vest) în cadrul şedinţei ordinare care a avut loc 
în data de 14 martie 2005, la Timişoara. 
 
La această întâlnire, condusă de domnul Sorin Frunzăverde, în calitate de 
Preşedinte al CDR Vest, au participat conducătorii consiliilor judeţene din cadrul 
Regiunii Vest, reprezentanţi ai agenţiilor de mediu, ai ADETIM şi ADAR,  
precum şi alţi actori regionali. Delegaţia franceză a fost condusă de domnul Jean 
Luc Sadorge, în calitate de director al Direcţiei Generale a Agriculturii, Pădurilor, 
Turismului şi Mediului din Regiunea Alsacia.  
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VII. Relaţii naţionale şi internaţionale 

 
 

7.1 Twinning regional: înfrăţire cu regiuni din State Membre ale 
Uniunii Europene 

 
 Twinning Cantabria 
 
În cadrul programului Phare 2003, obiectivul general al componentei de înfrăţire 
regională este acela de a dezvolta şi implementa politicile naţionale şi 
programele finanţate prin componenta de investiţii în coeziune economică şi 
socială, pe baze multianuale, conform planificării Planului Naţional de 
Dezvoltare. De asemenea, se doreşte dezvoltarea structurilor regionale necesare 
pentru administrarea fondurilor structurale după aderarea la Uniunea 
Europeană. 
 
Obiectivul general al acestei componente este acela de a dezvolta şi implementa 
politicile naţionale şi programele finanţate prin componenta de investiţii în 
coeziune economică şi socială, pe baze multianuale, conform planificării Planului 
Naţional de Dezvoltare. De asemenea, se doreşte dezvoltarea structurilor 
regionale necesare pentru administrarea fondurilor structurale după aderarea la 
Uniunea Europeană. 
 
Ca obiectiv specific la nivel regional se precizează dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale ale agenţiilor pentru dezvoltare regională, ca instituţii 
profesionale, legitime şi sustenabile, de a coordona dezvoltarea socio-economică 
în regiuni, în concordanţă cu practicile de succes ale statelor membre ale Uniunii 
Europene. De asemenea, se vor avea în vedere: pregătirea pentru acreditarea 
EDIS (Extended Descentralized Implementation System), întărirea 
parteneriatului regional, întărirea legitimităţii procesului de programare 
regională. 
 
Câteva dintre rezultatele aşteptate de la acest proiect sunt următoarele: 

• Îmbunătăţirea Planului de Dezvoltare Regională bazată pe o coordonare 
transparentă şi sistematică între agenţiile pentru dezvoltare regională şi 
partenerii regionali şi locali, susţinută prin informaţii colectate în noi 
analize  tematice, sectoriale şi geografice;  

• Un management al fondurilor îmbunătăţit, bazat pe folosinţa efectivă a 
unui sistem de monitorizare financiară şi operaţională dezvoltat în 
Programul Phare 2002;  
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• Asistenţă de calitate şi consultanţă pentru potenţialii aplicanţi pentru 
finanţări din fonduri europene; 

• Eficientizarea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor regionale 
prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului ADR Vest; 

• Creşterea numărului de proiecte mature de investiţii în Regiunea Vest; 
• Aprofundarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte cerinţele şi practicile UE 

(Acquis Communautaire), atât pentru personalul ADR Vest cât şi pentru 
parteneriat;  

• Structuri cât mai eficiente pentru implementarea programelor la nivel 
regional, bazate pe sisteme, proceduri coerente şi capacităţi crescute ale 
resurselor umane. 

 
Structura proiectului se concentrează pe: 

 Componenta 1-Tranziţia spre implementarea Fondurilor 
Structurale  

Această componentă va avea drept obiectiv principal asigurarea capacităţii 
instituţionale şi în termeni de resurse umane a ADR Vest pentru managementul 
Fondurilor Structurale, în calitatea sa de Organism Intermediar.  

 Componenta  2-Planificare şi programare regională  
Această componentă va continua procesul partenerial de elaborare al 
documentelor strategice ale regiunii şi va construi consensul asupra priorităţilor 
de intervenţie.  

 Componenta 3-Poziţionare instituţională a ADR Vest 
Această activitate va viza strategia de promovare a agenţiei, extinderea 
parteneriatului regional, dezvoltarea de relaţii strategice ale regiunii în Europa, 
promovarea regiunii şi a investiţiilor străine directe. 
 
Componentele care compun Planul de Lucru al proiectului sunt: 
 

1. Cadrul Instituţional  
Crearea sau menţinerea şi dezvoltarea structurilor regionale de parteneriat 
din Regiunea Vest.  
2. Resurse Umane  
Pregătirea personalului ADR Vest şi a personalului altor actori locali din 
regiune pentru planificarea şi managementul fondurilor structurale. 
3. Programare 
Finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2007 – 2013. 
4. Implementare 
Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de infrastructură mature (având 
documentaţia în mare parte finalizată) cu impact regional de tip ERDF 
(Fondul de Dezvoltare Regională, fond structural).  

 49



5. Monitorizare 
Mecanisme şi proceduri de monitorizare a proiectelor revizuite.  
6. Promovare Regională (marketing regional) 
Elaborarea unei strategii de marketing regional. 

 
 
În data de 15 iunie 2005, SODERCAN şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest au lansat, la Timişoara, proiectul de înfrăţire instituţională între 
Comunitatea Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea Vest – România, 
eveniment la care au participat Excelenţa Sa domnul Pablo GARCIA BERDOY - 
Ambasadorul Regatului Spaniei în România, domnul Sorin FRUNZĂVERDE – 
Preşedintele de atunci al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul 
Giorgio FICCARELLI - Coordonator Asistenţă de Pre-aderare – Delegaţia 
Comisiei Europene, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene 
şi experţi implicaţi în implementarea proiectului.  
 
 
 
Expertiză spaniolă pentru Regiunea Vest în drumul spre Fondurile 

Structurale 
 

31 martie 2005 - a sosit în România Miguel Setuain, Resident Twinning Advisor 
(Consultant Înfrăţire Instituţională), în cadrul proiectului de înfrăţire dintre 
Regiunea Vest, România, şi Regiunea Cantabria, Spania. Domnul Setuain va 
asista proiectul timp de 18 luni.  

14-15 aprilie 2005 – Participarea, cu o prezentare a dlui Miguel Setuain, la cea de-
a cincea ediţie a congresului internaţional EURADA (Asociaţia Europeană a 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională). Dl Sorin Maxim, director ADR Vest, şi dl 
Miguel Setuain au acordat în acest sens un interviu pentru postul de Radio 
Timişoara referitor la proiectul de twinning existent între Regiunea Vest, 
România, şi Regiunea Cantabria, Spania.  

19 aprilie 2005 – A avut loc, la sediul ADR Vest, concursul pentru postul de 
Resident Twinning Advisor Assistant. Concursul a fost căştigat de către 
domnişoara Cristina Berneanu. 

16 mai 2005 – Grup de lucru „Coordonarea Fondurilor Structurale” în vederea 
pregătirii sesiunii plenare a Guvernului României cu consilierii de preaderare. 

18 mai 2005 – A avut loc, la Bucureşti, dezbaterea intitulată „Pregătirea României 
pentru noi programe de cooperare transfrontalieră” organizată de către 
Ministerul Integrării Europene. 
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26 mai 2005 – Workshop pe tema regenerării urbane organizat, la Bucureşti, de 
către Ministerul Integrării Europene. La această întâlnire, dl Miguel Setuain a 
susţinut o prezentare despre experienţa Spaniei referitor la regenerare urbană 
finanţată din fonduri structurale. 

3 iunie 2005 – Seminar susţinut de către doamna Silke Haarich, short term 
expert, în calitate de consultant dezvoltare regională şi evaluarea politicilor 
publice, în Sala de Consiliu a ADR Vest, referitor la fondurile structurale. 

10 iunie 2005 – Dr. John Barker şi Şerban Totescu din cadrul ECOTEC, în calitate 
de evaluatori programe Phare, au realizat vizite la sediile agenţiilor pentru 
dezvoltare regională în vederea evaluării îndeplinirii criteriilor Phare. 

15 iunie 2005 - În Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest a 
avut loc lansarea oficială a proiectului de înfrăţire instituţională dintre Regiunea 
Vest, România, şi Regiunea Cantabria, Spania. 

28 iunie 2005 – forumul consultativ referitor la Programul Operaţional Regional, 
organizat de către Ministerul Integrării Europene, la Bucureşti.  

Următoarele două misiuni au abordat componenta de programare, după cum 
urmează: 

 Dna Silke Haarich – 29 mai 2005 - 5 iunie 2005; 
 Dl Carlos Diez – perioada 26 iunie 2005 – 2 iulie 2005. 

 
Referitor la partea de resurse umane, s-a efectuat următoarea vizită: 

 Dl Santiago Rodriguez – perioada 26 iunie 2005 – 2 iulie 2005. 
 
11 - 15 iulie 2005 – Vizita domnului Jesus de Las Cuevas, lider de proiect 
Twinning având ca ţintă aranjamentele pentru managementul proiectului. 
 
27 iulie 2005 – Workshop-ul „Selectarea priorităţilor de mediu la nivel regional în 
perioada 2005 – 2006”, organiazt în cadrul proiectului de Twinning. 
 
9 – 15 septembrie 2005 – Vizita domnilor Jaime del Castillo, Short Term Expert 
pe componenta Cadru Instituţional, şi Jesus de Las Cuevas, Manager de proiect 
din partea Spaniei, amândoi în cadrul proiectului de Twinning. 
 
16 – 23 septembrie 2005 – Vizita doamnei Silke Haarich, doctor în „Dezvoltarea 
sistemelor de evaluare” şi expert în “Evaluarea Politcilor Publice ale UE”. 
Misiunea acestui consultant în domeniul dezvoltării regionale şi politicii publice 
s-a adresat componentei de programare din cadrul proiectului de Twinning şi a 
vizat oferirea de consultanţă Departamentului de Strategii şi Planificare 
Regională în vederea elaborării unui draft al DRPI (Documentul Regional de 
Programare şi Implementare pentru fundamentarea POR 2007 –2013), respectând 
metodologia existentă pentru elaborarea gen de documente.   
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29 - 30 septembrie 2005 - Miguel SETUAIN, Resident Twinning Advisor, a 
participat la o întâlnire a Consilierilor de Preaderare din cadrul proiectelor de 
twinning regional. Această reuniune s-a dorit a fi o continuare a discuţiilor 
începute în cadrul prilejuit de prezenţa domnului Ciaran Dearle, responsabil 
pentru coordonarea pregătirii Fondurilor Structurale (DG REGIO), la Bucureşti.  
Principalele teme de discuţie propuse pe agenda întâlnirii de la Sibiu sunt: 
Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial, Legea 315/ 
2004,  posibilităţi de extindere a proiectelor de twinning, etc. 
 
21 – 28 octombrie 2005 - Vizita domnului Angel Gonzalez Madrazo, noul lider 
de proiect Twinning. Dl Angel Gonzalez a primit numirea sa oficială din partea 
Comisiei Europene ca răspuns la actul adiţional agreat pe lângă contractul de 
Twinning. 
 
21 - 22 noiembrie 2005 - În cadrul proiectului de Twinning, ADR Vest a 
organizat un tur în două judeţe ale Regiunii Vest, şi anume Timiş şi Caraş-
Severin. Scopul acestui tur a fost de a promova activităţile proiectului de 
Twinning şi de a promova deschiderea pe care o arată şi interesul pentru 
cooperare în atragerea de investiţii străine în Regiunea Vest din partea 
SODERCAN şi a Ambasadei Spaniei la Bucureşti. 
 
24 - 25 noiembrie 2005 - În cadrul proiectului de Twinning, ADR Vest a 
organizat un curs adresat personalului ADR Vest şi principalilor actori parteneri. 
Cursul a fost susţinut de domnul Joaquin Arriola, Consultant pentru Ministerul 
Industriei pe lângă Guvernul Regiunii Cantabria. 
  
Temele care au fost abordate pe parcursul cursului sunt: 
 a) Cadrul Legal al Uniunii Europene (Tratatele Europene, legislaţia 
 primară şi secundară, procedurile legislative); 
 b) Instituţiile Europene (Consiliul Uniunii Europene,  Comisia 
 Europeană, Curtea de Justiţie Europeană şi Curtea de Primă Instanţă a 
 Comunităţii Europene, Curtea Europeană de Auditori, Comitetul 
Economic  şi Social European, Comitetul Regiunilor, Banca Central 
Europeană); 
 c) Bugetul Uniunii Europene şi Politicile Europene (de unde provin 
 banii europeni şi ce face Uniunea Europeană cu banii contribuabililor). 
Acesta este primul modul dintr-o serie de cursuri care vor fi organizate în cadrul 
proiectului.  
 
5 decembrie 2005 - Domnul Miguel SETUAIN a avut o întâlnire de lucru cu d-na 
Tina DOERFFER, la sediul Delegaţiei Comisiei Europene în România, de la DG 
Enlargement. Discuţiile s-au concentrat în jurul ultimului raport de monitorizare 
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pentru România, iar principalale puncte de pe agendă au fost Capacitatea 
Administrativă a României, Managementul şi Controul Financiar. 
 
13 - 14 decembrie 2005 – La sediul ADR Vest, în cadrul proiectului de Twinning, 
a avut loc un nou curs de formare pe teme generale despre Uniunea Europeană: 
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Procesul de Planificare, Programare 
şi Implementare. Cursul a fost susţinut de către experţii spaniloli: domnul Jesus 
BEDOYA, şef în cadrul Unităţii de Management al DG Economie, Guvernul 
Cantabriei, Spania, şi de către domnul Juan LLANES CAVIA, responsabil DG 
Afaceri Europene, Guvernul Cantabriei şi Funcţionar Superior pentru 
Autoritatea de Management a Programului Iniţiativa Comunitară Interreg III B 
pentru Guvernul Cantabriei.  
 
Temele abordate pe parcursul celor două zile de cursuri au fost: 
 a) Cadrul general al FEDR– noţiuni generale despre eligibilitate, 
 autorităţile de plată şi management, comitetele de monitorizare, 
 programele regionale de dezvoltare, programele operaţionale şi sectoriale, 
 etc. 
 
 b) Procesul de Planificare şi Programare - modul de colectare, 
 procesare şi interpretare a datelor, programarea multianuală, 
 responsabilităţi ale echipei de programare, analiza cost beneficiu, modul 
 de selectare a proiectelor, exemple concrete din experienţă spaniolă, etc. 
 
 c) Implementare - criterii obligatorii pt viabilitatea proiectului, controlul 
 managementului programelor, coordonarea bugetului regional, evaluare 
 internă, externă, etc. 
 
 
 

7.2 Al 5-lea Congres EURADA pentru  Europa Centrală şi de Est 
 
În fiecare an prestigioasa Asociaţie Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare 
Regională organizează două congrese, unul dintre ele la Bruxelles şi al doilea 
într-o regiune din noile state membre sau din ţările candidate. Astfel că, pentru 
acest an, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a găzduit, în premieră 
naţională, Congresul EURADA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de 
Dezvoltare Regională) pentru Europa Centrală şi de Est. 

 
La evenimentul organizat de ADR Vest în luna aprilie a acestui an au fost 
prezenţi 100 de participanţi - personalităţi marcante ale dezvoltării regionale şi 
practicieni în domeniu din UE şi ECE - din 18 ţări. În cadrul Congresului au fost 
susţinute teme care vizau extinderea Uniunii Europene. Despre provocările pentru 
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o nouă extindere a vorbit Onno Simons, Adjunct al Şefului Delegaţiei Comisiei 
Europene la Bucureşti, despre implementarea programelor UE prin ADR-uri au 
vorbit reprezentanţi din Marea Britanie, Ungaria, Slovacia şi România. Strategia 
de Inovare Regională a fost tratată de oficiali din Finlanda, Belgia, Spania şi 
România iar la întrebarea Cum se pot folosi avantajele pieţei interne unice? au 
răspuns personalităţi din Spania, oameni de afaceri din ţara noastră şi 
preşedintele Euradei, Christian Saublens. În cea de-a doua zi a congresului, 
despre Guvernarea regională au vorbit reprezentanţi ai ADR-urilor din Ungaria, 
Croaţia şi Regiunea Nord-Vest a României şi Viorel Coifan, Preşedinte al 
Institutului Naţional de Administraţie. S-a mai discutat, de asemenea, despre 
Provocări pentru ADR-uri în perioada 2007 - 2013 şi la finalul congresului, Christian 
Saublens a lansat o invitaţie către cei prezenţi la o conferinţă internaţională în La 
Baule.  

 
 EURADA reprezintă  cel mai important instrument de lobby european în 
domeniul dezvoltării regionale. Obiectivul EURADA este de a promova 
dezvoltarea economică regională prin intermediul dialogului cu serviciile 
Comisiei Europene, schimbul de bune practice dintre membrii, co-operarea 
transnaţională dintre aceştia, precum şi prin susţinerea agenţiilor de dezvoltare 
regională. Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare Regională include 
peste 150 de agenţii de dezvoltare regională din 25 de ţări ale Uniunii Europene 
şi ale Europei Centrale şi de Est.  Din ţara noastră, în afara ADR Vest, membri 
EURADA mai sunt: ADR Nord-Vest, ADR Nord-Est şi ADR Sud-Vest.  În luna 
decembrie 2003, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit membru 
EURADA în urma unor demersuri preliminare de schimburi şi cooperare cu 
această organizaţie iniţiate încă din 2001. Odată cu dobândirea statutului de 
membru, ADR Vest a reprezentat regiunea la evenimentele şi sesiunile de 
dezbateri organizate de EURADA. De asemenea, a elaborat documentări şi 
propuneri în vederea fundamentării de propuneri ale Asociaţiei înaintate 
instituţiilor europene. 

 
 
 

7.3 Vizita reprezentantului Regiunii Castilla y Leon (5 - 6 mai 2005) 
 
În perioada 5 - 6 mai 2005, profesorul Alfredo Sandovar Campillay, Directorul 
pentru Relaţii Internaţionale al Centrului de Transfer Tehnologic şi Inovare 
CARTIF Boecillo–Valladolid, Spania şi Yolanda Nunez Perez, responsabil pentru 
analizele privitoare la mediul înconjurător şi ecosisteme al acestui centru au 
efectuat o vizită în municipiul Timişoara. La sugestia ADR Vest, profesorul 
Alfredo Sandovar Campillay, însoţit de Yolanda Nunez Perez, au avut o întâlnire 
cu profesorul Radu Vasiu, secretar ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din 
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Timişoara. ADR Vest a organizat această întâlnire, la care a fost prezentă prin 
Corneliu Berari, consultant relaţii internaţionale în cadrul ADR Vest. La această 
întâlnirie s-au prezentat diverse aspecte ale activităţii celor două instituţii şi s-au 
explorat posibile arii de colaborare viitoare între Universitatea „Politehnica” şi 
CARTIF, urmând ca, în continuarea acestei întâlniri, conducerea acestor instituţii 
să se pronunţe asupra elaborării şi implementării de proiecte comune. 
 

 

7.4 Vizita de schimb la Novi Sad (25 mai 2005) 
 
În data de 25 mai 2005, reprezentanţii Departamentului Parteneriate, Relaţii 
Internaţionale şi Investiţii Străine au realizat o vizită de schimb în Provincia 
Voivodina, la Novi Sad. 
 
Obiectivele vizitei au fost: 

 Cunoaşterea preliminară a realităţii socio-economice şi 
instituţionale a Provinciei Voivodina; 

  Definirea de proiecte inter-regionale noi; 
 Pregătirea de proiecte de cooperare transfrontalieră în cadrul 

Phare CBC / CARDS. 
 
Întâlnirile derulate au vizat: 

 Fondul de Promovare a Investiţiilor în Voivodina (VIP) – Zarko 
Maletin, Branislav Bugarski, Vşadan Curic, Maja Grizelij; 

 Consiliul Executiv al Provinciei Voivodina – Predrag Novikov, 
Consilier al Preşedintelui, Barbara Avdalovic, Secretar; 

  Consiliul Local Zrenjanin – Dragan Vujovic, Consilier Investiţii; 
  Consiliul Local Vrsac – Dejan Mak, Manager General. 

 
Acţiuni propuse: 

 Oficializarea colaborării dintre Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională/ Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Consiliul 
Executiv al Provinciei Voivodina, prin intermediul unui protocol 
de colaborare care să propună ariile de acţiune comună concrete; 

 Definirea a 1-2 proiecte inter-regionale (broşură de promovare a 
investiţiilor în cele dodă regiuni, planificare spaţială, clustere 
sectoriale etc.); 

 Facilitarea unui portofoliul de proiecte CBC pentru toamnă – 
acţiune propusă: organizarea unei întâlniri cu partenerii regionali 
în luna iunie 2005. 

 
Vă prezentăm în câteva rânduri un scurt profil al Provinciei Voivodina: 
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 Sectoare economice în creştere: ICT, agroalimentar, automotive, 
turism, logistică, textile, farmaceutice; 

 Oportunităţi de investiţii brownfield; 
 Oportunităţi de dezvoltare în domeniul high-tech; 
 Infrastructuri de susţinere a afacerilor: Parc Ştiinţific şi Tehnologic 

Novi Sad, Incubator Zrenjanin, Parc Tehnologic Vrsac 
(Hemofarm), Zona Industrială Zrenjanin. 

 

7.5 Vizita de studiu PAXIS în Germania (2 - 3 iunie 2005) 
 
În perioada 2 - 3 iunie 2005, dl Sorin Maxim, director, şi dl Horia Irimia, 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, au participat la o vizită de 
studiu care a avut loc în oraşele Stuttgart şi Karlsruhe din Germania.  
Această vizită a fost organizată la initiaţiva Reţelei Regiunilor Inovative din 
Europa (prin intermediul reţelei Paxis) şi a avut ca scop principal încurajarea 
transferului de cunoştinte între regiunile de excelenţă şi regiunile din noile state 
membre sau în curs de aderare.  
Între obiectivele acestei vizite s-au numărat: vizitarea incubatorului tehnologic 
din Karlsruhe, a incubatorului Universitatii din Stuttgart, întâlniri cu 
reprezentanţii corporaţiei de dezvoltare economică a regiunii Stuttgart, vizitarea 
unor centre regionale de competenţă, etc.   
 

7.6 Vizita de studiu în Irlanda (14 – 16 noiembrie 2005) 
 
În perioada 14-16 noiembrie 2005, domnul Sorin Maxim, Directorul ADR, şi 
domnişoara Raluca CIBU-BUZAC, Şef Departament Relaţii Internaţionale şi 
Investiţii, au realizat o vizită de studiu în Irlanda. 
 
Obiectivul vizitei a fost de a înţelege structurile instituţionale, capacitatea de 
management şi competenţele organizaţiilor irlandeze responsabile de Politica de 
dezvoltare regională, Managementul Fondurilor Structurale şi Atragerea 
investiţiilor străine. 
 
Programul vizitei a inclus: 
 
14 noiembrie 2005 – Agenţia pentru Întreprinderi Irlanda (EI) 
Enterprise Ireland ajută companiile irlandeze să crească şi să îşi menţină poziţia 
pe piaţa mondială prin produse şi servicii inovative, cu valoare adaugată. 
Enterprise Ireland este o Agenţie de dezvoltare publică concentrată pe 
accelerarea dezvoltării companiilor irlandeze la scară mondială.  
Viziunea este de a transforma companiile irlandeze în firme ce sunt orientate 
către piaţă şi sunt dinamice din punctul de vedere al inovării. 
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Ariile de activitate ale EI sunt următoarele: 
 - Promovarea exporturilor; 
 - Investiţia în cercetare şi inovare; 
 - Concurenţă prin productivitate. 
 
Prin reţeaua extinsă de 13 birouri în Irlanda şi 33 de birouri internaţionale, 
Enterprise Ireland lucrează cu clienţii în asistarea lor pentru creştere şi 
competitivitate. 
 
15 noiembrie 2005 – Agenţia pentru Investiţii Străine Irlanda (IDA) 
IDA Ireland atrage tipul de investiţii care exploatează competenţele, expertiza şi 
cunoaşterea care au fost acumulate în Irlanda de-a lungul vremii. Peste 1 050 
companii străine au ales Irlanda ca şi locaţia lor europeană şi sunt implicate în 
activitaţi în diverse sectoare: e-business, inginerie, industria farmaceutică, 
tehnologii medicale, servicii financiare şi internaţionale.  
 
IDA Ireland este o agenţie sponsorizată de stat. Este subordonată Ministerului 
Afacerilor, Comerţului şi Muncii.  IDA este o Agenţie de dezvoltare naţionala 
full-service, aşa numita ‘one-stop shop’.  Se ocupă cu toate aspectele referitoare la 
investiţii interne – planificarea, promovarea, marketingul, negocierea 
propunerilor de investiţii, prevederea stimulentelor financiare, ajutând  noii 
investitori să înceapă şi să maximizeze contribuţia lor la economia Irlandei.   
 
Obiectivul IDA este de a contribui la dezvoltarea economică a Irlandei prin 
promovarea investiţiilor interne în economie. IDA dezvoltă promovarea celor 1 
000 de companii străine deja existente în Irlanda şi atragerea de noi investiţii.  
 
IDA Irelanda, în structura actuală, a fost creată în anul 1994. Predecesoarea 
acesteia, Autoritatea de Dezvoltare Industrială, a fost responsabilă pentru 
dezvoltarea industriei irlandeze precum şi pentru atragerea de investiţii 
interne. După restructurarea din 1994, Forfás, Consiliul de coordonare pentru 
afaceri, comerţ, ştiinţă şi tehnologie în Irlanda, a devenit organismul în care 
puterile legale ale statului sunt împuternicite pentru promovare industrială şi 
dezvoltarea comerţului şi tehnologiei. Prin Forfás, puterile sunt încredinţate lui 
Enterprise Ireland pentru dezvoltarea industriei autonome şi lui IDA Ireland 
pentru promovarea investiţiilor interne.  
 
IDA operează într-un mediu de afaceri care cere luarea rapidă a deciziilor şi 
minim de birocraţie. Clienţii agenţiei, de obicei companii multinaţionale, trebuie 
să reacţioneze rapid la dezvoltările tehnologice şi la provocările globalizării.  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională Irlanda (IDI) 
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IDI oferă soluţii integrate unice care facilitează capacitatea instituţională şi 
organizaţională şi competitivitatea.  
IDI este o organizaţie de implementare. Nu se opreşte la planificarea strategică şi 
raportare. IDI se implică sau este parteneră în implementarea proiectelor pentru 
a atinge obiectivele propuse.  
IDI s-a specializat în planificare, management de proiect, management 
operaţional şi marketingul investiţiilor în zone libere, parcuri tehnologice.  
 
IDI utilizează know-how demonstrat al modelelor de dezvoltare din Irlanda şi 
Singapore pentru ca agenţiile de promovare a investiţiilor să obţina performanţa 
de vârf.  
IDI a realizat peste 200 proiecte în 70 de ţări din lumea întreagă.   
IDI este specializată în expertiza managementului în linie care oferă soluţii 
apreciate pentru flexibilitate şi practicalitate.   
 
IDI este organizaţia cea mai importantă din Europa în servicii de management, 
consultanţă şi training. IDI creează şi implementează programe de schimbare în 
scopul obţinerii obiectivelor şi coordonează contracte pentru stabilirea 
strategiilor, planurilor sau oferă soluţii pentru organizaţii.   
IDI oferă, de asemenea, cursuri de training şi programe speciale de construire a 
capacităţii în domeniul activităţilor de bază ale expertizei.  
 
16 noiembrie 2005 – Fundaţia pentru Ştinţă  (SFI) 
În anul 1999, Irlanda a iniţiat cea mai mare investiţie a sa în cercetarea ştiinţifică 
şi inginerie prin înfiinţarea SFI. SFI şi orientarea sa strategică sunt importante în 
atingerea obiectivului Irlandei de a deveni lider în economia globală bazată pe 
cunoaştere. SFI investeşte în domeniile ţintă care asigură instituţiilor irlandeze 
oamenii de ştiinţă şi inginerii necesari.  
SFI ajută la construirea a noi institute şi centre de excelenţă şi asigură 
cercetătorilor echipamentul, laboratoarele şi infrastructura necesară mediului de 
cercetare în ariile prioritare. Scopul ţintă al SFI este acela de a încuraja iniţiativele 
care vor permite Irlandei să crească economic pe baza cercetării ştiinţifice.  
 
Consiliul Naţional pentru Politici Publice (FORFAS) 
Forfás este Consiliul naţional responsabil pentru oferirea de consultanţă politică 
guvernului despre  comerţ, tehnologie şi inovare în Irlanda. 
 
Funcţiile Forfás:  
 - Cercetare, analiză asupra competitivităţii şi dezvoltării economice, prin 
 Consiliul Naţional de Competitivitate; 
 - Promovarea cercetării ştiinţifice şi a inovării în asociere cu Fundaţia de 
 Ştiinţă Irlanda şi Consiliul pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare;  
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 - Dezvoltarea politicii industriale si coordonarea agentiilor de stat ca si 
IDA  Irlanda.  
 
Obiect de activitate: 
Dezvoltarea politicilor publice pentru promovarea firmelor şi dezvoltării 
tehnologice în Irlanda prin:  
 - Consultanţă în politică pentru susţinerea competitivităţii şi creşterii;  
 - Întreţinerea şi suportul coeziunii între Agenţiile de dezvoltare ale 
 Departamentului de Afaceri, Comerţ şi Muncă. 
 
Forfás îşi îndeplineşte mandatul prin trei divizii: 
 - Divizia de competivitate;  
 - Divizia de afaceri şi servicii corporate; 
 - Divizia de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare;   
 
Forfás oferă, de asemenea, suport administrativ şi de cercetare anumitor consilii 
consultative independente. 
 
 
 
7.7 Conferinţa internaţională “Transport şi Inter-regionalitate” (25 

noiembrie 2005) 
    
   În data de 25 noiembrie 2005, a avut loc, la Szeged, conferinţa anuală 
internaţională “Transport şi Interregionalitate”, organizată de Camerele de 
Comerţ ale Euroregiunii DKMT. 
 
Tematica inclusă în agenda conferinţei şi-a propus să contribuie la consolidarea 
dezvoltării şi cooperării economice din perspectiva transporturilor şi 
infrastructurii în plan regional, precum şi la transmiterea experienţelor 
acumulate ulterior aderării Ungariei la Uniunea Europeană, în scopul menţinerii 
şi dezvoltării competitivitătii întreprinderilor din regiune. Acest eveniment a 
avut loc în cadrul Programului PHARE de cooperare transfrontalieră Ungaria-
România. 
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VIII. Investiţii străine 
 

 
Printre activităţile realizate la nivel Biroului de Investiţii Străine s-au numărat 
elaborarea planului de activităţi şi strategie a Biroului Investiţii. De asemenea, au 
fost organizate întâlniri şi vizite pentru companiile care au vizitat Regiunea Vest. 
Reprezentanţii departamentului s-au întâlnit şi cu reprezentanţi ai British 
Council pentru sprijinirea unui proiect de înfiinţare a unei şcoli în sistem britanic 
care să aibă ca ţintă principală copiii investitorilor prezenţi în Regiune. 

 
 

8.1 Noi investiţii înregistrate 
 
 
În prima jumătate a anului 2005 au fost înregistrate următoarele investiţii: 
 

 
Data înregistrării 

 
Denumire firmă 

 
Valoarea Investiţiei 

4 martie 2005 SC Schieffer Industries Romania 
SRL 

2.400.000 EURO 
 

31 martie 2005 SC EUROSPORT DHS SA 4.000.000 USD 
20 mai 2005 SC SOL-PLUS ROMÂNIA SRL 1.000.000 USD 

 
 
 

8.2 Misiunea Yazaki 
 

În perioada 30 mai – 02 iunie 2005, o delegaţie din partea companiei 
transnaţionale Yazaki Europe a vizitat Regiunea Vest, în scopul studierii 
oportunităţilor de a deschide o nouă fabrică pentru confecţionarea de 
harnaşamente auto (cablaje electrice auto).  
 
Dimensiunea acestei investiţii se poate ridica la un număr de 2500 de angajaţi şi 
peste 50 milioane euro.  
 
La sugestia companiei Yazaki de a studia locaţii în care nu se află firme 
potenţiale concurente localizate deja, ADR Vest a propus şi a organizat o vizită la 
următoarele instituţii ale administraţiei publice şi nu numai: 

 
 Consiliul Judeţean Caraş-Severin; 
 Primăria Municipiului Reşiţa; 
 AJOFM Caraş-Severin; 
 SC Prescom SA, transportator public în Municipiul Reşiţa; 
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 Primăria Caransebeş; 
 Primăria Lugoj; 
 Compania Novar SA din Lugoj; 
 Compania Werzalit SA din Lugoj; 
 Primăria Oţelu Roşu. 
 CCIAT Timişoara, Biroul German. 

 
Menţionăm că Yazaki Europe studiază oportunităţile unei noi investiţii atât în 
România cât şi în Serbia şi Muntenegru. Profesionalismul cu care echipa ADR 
Vest a abordat această vizită a făcut totuşi membrii delegaţiei Yazaki să declare 
la plecare că Serbia are şanse considerabil mai mici decât România în competiţia 
pentru atragerea acestui proiect de investiţii. 
 
 

8.3 Iniţierea bazei de date regionale pentru investitori 
 
Se lucrează la realizarea bazei de date regionale utilă investitorilor cu următoarea 
structură: 

 Descrierea generală a României (suprafaţă, populaţie, poziţie 
geografică, oraşe, rată schimb valutar, ora locală) 

 
 Descrierea Regiunii Vest în context naţional (judeţe membre, 

principalele oraşe, sediile ADR-urilor, primării, consilii judeţene, 
infrastructură, căi acces, aeroporturi, gări, somaj anual şi procentual) 

 
 Interesul afacerii în Regiunea Vest (principalele domenii de afaceri, 

cu detalierea lor, descrierea zonelor de potential interes, cu facilităţi 
existente sau un, sistem educaţional - licee cu predare în limbi străine, 
facultăţi în regiune, cu descrierea specificului fiecăreia, centre culturale) 

 
 Crearea unei firme (descrierea tipurilor de firme (SA, SRL), firme de 

construcţii şi ceea ce oferă acestea, utilităţi şi posibilitatea de acces) 
 

 Derularea afacerii (legile referitoare la ISD-uri, decrierea beneficiilor 
acordate de legi, taxele plătite de firme, atât la deschiderea firmei, cât şi 
după, salarii şi legislaţia referitoare la angajări, parteneriatul României 
în acorduri comerciale, parteneriatul Reginunii Vest, acorduri de 
cooperare, exemplul unor firme străine ce au ales Regiunea Vest pe 
principalele domenii de activitate – motivaţii, rezultate). 
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8.4 Cooperarea cu Regiunea West Midlands 
 
Scopul principal al proiectului îl reprezintă promovarea colaborării trans-
naţionale cu ţările candidate la UE. Se doreşte realizarea unui Joint-Venture a 
firmelor britanice cu potenţiali parteneri din România. Obiectivul propus este 
acela de a ajuta firmele din Regiunea West Midlands de a găsi potenţiali 
parteneri din România cu care să poată stabili un Joint-Venture pentru producere 
sau sub-contractare a bunurilor din materiale autohtone sau oferite de partenerii 
britanici. Firmele britanice care îşi transferă producţia într-o astfel de operaţie, 
pot transfera şi sarcini ca dezvoltarea producţiei, dezvoltarea pieţei, procesul de 
fabricaţie. 

   
Obiectivul proiectului este acela de a stabili o reţea de cooperare cu o organizaţie 
care va împărţi costurile proiectului. Procesul de matchmaking presupune 
găsirea la nivel  regional a firmelor interesate de a produce părţi componente 
necesare firmelor britanice.  

  
IntaTrade va numi un specialist pentru cercetarea pieţei pentru a conduce 
proiectul. Acesta va fi persoana de contact, iar partenerul român va numi un 
corespondent al acestuia.  

  
Procesul de matchmaking implică urmatorii paşi: 

 Înscrierea – crearea profilurilor firmelor britanice cu date de 
contact, produse, website, obiective. Acestea sunt trimise 
partenerilor; 

 Detalierea – pe baza unui răspuns pozitiv se oferă ulterior 
detalii despre firmele britanice; 

 Cercetarea – se cercetează potenţialul real al firmelor româneşti 
de a colabora cu partenerii externi, pentru a-i selecta doar pe cei 
cu un potenţial de cooperare real; 

 Introducerea - oferirea firmelor britanice detalii desprea fiecare 
firmă românească considerată viabilă cooperării. Se continuă 
colaborarea cu firmele româneşti prin e-mail în scopul stabilirii 
obiectivelor comune; 

 Suportul Marii Britanii - Inta Trade va ajuta firmele britanice în 
procesul de luare al deciziilor şi va oferi uneori şi suportul 
anumitor studii, precum cele de fezabilitate, vizite iniţiale; 
 Întâlnire - reprezentanţii firmelor britanice interesate vor sosi în 
România pentru a întâlni potenţialii parteneri.  

    

 62



 
IX. Relaţii Publice şi Comunicare 

 
 
În contextul general al creării identităţii ADR Vest în mediul regional, precum 
şi în vederea promovării şi internaţionalizării Regiunii Vest, una din 
preocupările majore ale politicii de promovare ale Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională face referire la extinderea prezenţei Agenţiei în context economic 
regional, prin participarea la numeroase târguri, expoziţii şi seminarii. 
 
Punctul forte al activităţilor de promovare derulate de către ADR Vest îl 
reprezintă relaţia cu reprezentanţii mass-media, la nivel local, regional şi 
naţional. La ora actuală, ADR Vest deţine o relaţie extrem de pozitivă cu 
jurnaliştii,  dar şi extrem de favorabilă agenţiei.  
 
Principalele instrumente pe care ADR Vest le foloseşte în activităţile de 
promovare şi mai ales în relaţiile cu reprezentanţii mass-media sunt 
comunicatele de presă, conferinţele de presă, articolele realizate la cererea 
jurnaliştilor, dosarele de presă, etc. De asemenea, nu putem omite articolele şi 
studiile publicate în revista „Banat Business”, realizarea zilnică a Revistei Presei, 
precum şi iniţierea sistemului de media monitoring, în care sunt prevăzute 
articolele din presa locală şi regională referitoare la eforturile de integrare în 
Uniunea Europeană. 
 
 
 

Strategia de comunicare a ADR Vest 
 
La începutul anului 2005, a fost elaborată strategia de comunicare a agenţiei 
pentru întregul an.  
 
Obiectivul principal al acesteia a fost intensificarea activităţilor de comunicare 
publică ale ADR Vest referitoare la activitatea sa şi dezvoltarea Regiunii Vest, în 
concordanţă cu misiunea agenţiei de reper profesional de nivel european, care 
are scopul de a susţine dezvoltarea intensă şi armonioasă a Regiunii Vest. 
  
 
 

Relaţia de comunicare cu mass–media 
 

Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare din cadrul ADR Vest a făcut în 
această perioadă progrese în vederea lărgirii prezenţei regionale a agenţiei în 
mass–media din toate judeţele componente ale Regiunii Vest. 
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Astfel, contactele de presă ale agenţiei de la ora actuală sunt următoarele: 
 

Judeţul Contacte de presă 
ian. 2005 

Contacte de presă  
iunie 2005 

Contacte de presă 
decembrie 2005 

Timiş 30 35 38 
Hunedoara 25 13 53 
Caraş-Severin 15 9 10 
Arad 4 16 16 
Naţional 2 8 11 

 
De asemenea, se doreşte consolidarea relaţiei credibile existente până în prezent 
prin intensificarea prezenţei ADR Vest în presă şi prin creşterea ponderii 
articolelor de analiză faţă de cele de ştiri. 

 
Prin urmare, informaţiile rezultate în urma activităţii de media – monitoring – 
“Revista presei” sunt valorificate prin realizarea acestora cu frecvenţă zilnică, 
lunar fiind prelucrate şi analizate rezultatele. 
 
 
 

Situaţia acţiunilor de presă în anul 2005 este următoarea: 
 
 
Comunicate de presă lansate de către ADR Vest 16 
Conferinţe de presă organizate de către ADR Vest 4 
Număr de apariţii ADR Vest în presa scrisă  158 
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Nr. 
crt. 

Luna Instrumente de 
presă 

Tema Nr. 
apariţii 

1. ianuarie comunicat presă „Amânarea termenului 
limită de depunere a 
proiectelor în cadrul 

Subprogramului 
<Investiţii în Turism>” 

5 

2. februarie comunicat presă 
 
 
 
 
 
 

comunicat presă +  
conferinţă presă 

„Proiectele depuse în 
cadrul Programului Phare 

2004 – 2006 Coeziune 
Economică şi Socială, 

Proiecte Mari de 
Infrastructură Regională” 

 
„Lansarea cărţii domnului 
Corneliu Dincă, intitulată 

<Regionalizarea sau 
dilemele guvernării 

regionale>” 

19 
 
 
 
 
 
 
9 

3. martie comunicat presă 
+ 

conferinţă presă 

„Semnarea protocolului de 
colaborare între ADR Vest 
şi Delegaţia Comisiei 
Europene pe teme de 
comunicare privind 

informarea europeană” 

9 
 

 

4. aprilie comunicat presă 
+ 

conferinţă presă 
 
 
 

„Cea de-a cincea ediţie a 
Congresului internaţional 
al Asociaţiei Europene a 
Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională (EURADA), 
organizat în premieră 

naţională, în data de 14-15 
aprilie 2005, la Centrul 

Regional de Afaceri 
Timişoara” 

19 
 
 
 

5. iunie comunicat presă 
+ 

conferinţă presă 
 
 
 
 

„Lansarea oficială a 
proiectului de înfrăţire 

instituţională între 
Comunitatea Autonomă 

Cantabria, Spania, şi 
Regiunea Vest, România” 

 

22 
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comunicat presă 

 
„Simpozionul 

internaţional <Parteneriat 
pentru Dezvoltare 

Regională> organizat de 
către Asociaţia Naţională 
pentru Ştiinţe Regionale, 

Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul 

Universităţii de Vest din 
Timişoara şi ADR Vest, în 
data de 10-11 iunie 2005, la 
sediul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din Timişoara” 

 
 
7 

6. iulie comunicat presă 
 
 
 
 
 

comunicat presă 

„Seminarul <Meşter Fare>, 
organizat în colaborare cu 

Delegaţia Comisiei 
Europene în România” 

 
„Întâlnirea inter-regională 

între Regiunea Vest, 
România şi Regiunea 

Alsacia, Franţa, din cadrul 
proiectului de parteneriat 
între cele două regiuni” 

8 
 
 
 
 
 
6 

7. iulie 2005 2 comunicate de 
presă 

- Întâlnire inter-regională 
Regiunea Vest, România – 
Regiunea Alsacia, Franţa; 
 
- Seminarul regional de 
informare „Meşter Fare” 

6 
 
 
 
 
7 

8. septembrie 
2005 

6 comunicate de 
presă 

- Oportunităţi de afaceri 
pentru firmele din 
Regiunea Vest, prin ADR 
Vest; 
 
- Misiuni de afaceri în 
Spania şi Italia pentru IMM-
urile din Regiunea Vest 
organizate de ADR Vest; 
 
- Lansarea Programului de 
Cooperare Transfrontalieră 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
8 
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România - Ungaria – Phare 
CBC 2004 – 2006; 
 
- Şedinţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest; 
 
- Protocol de colaborare 
între ADR Vest şi Agenţia 
Regională pentru Protecţia 
Mediului Timişoara; 
 
- Master în dezvoltare 
regională, la Timişoara 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
3 

9. noiembrie 
2005 

 

2 comunicate de 
presă 

- Misiune de afaceri în 
Finlanda pentru IMM-urile 
din Regiunea Vest; 
 
- Lansarea de către ADR 
Vest, la nivel regional, a 
campaniei de informare şi 
publicitate asupra 
Programului Phare 
Coeziune Economică şi 
Socială, la o librărie-cafenea 
din Timişoara 

6 
 
 
 
9 

10.  
TOTAL 

 
16 comunicate de 

presă 

 158 
apariţii 

în 
presa 
scrisă 

 
 

Principalele teme promovate în presă au fost următoarele: 
 
1. Amânarea termenului limită în cadrul schemei de finanţare Subprogramul 

„Investiţii în Turism”; 
2. Situaţia proiectelor depuse în cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune 

Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională; 
3. Lansarea cărţii în domeniul dezvoltării regionale, intitulată „Regionalizarea 

sau dilemele guvernării regionale”; 
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4. Semnarea protocolului de colaborare între ADR Vest şi Delegaţia Comisiei 
Europene pe teme de comunicare privind informarea europeană; 

5. Cea de-a cincea ediţie a Congresului internaţional al Asociaţiei Europene a 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională (EURADA), organizat în premieră 
naţională, în data de 14-15 aprilie 2005, la Centrul Regional de Afaceri 
Timişoara; 

6. Lansarea oficială a proiectului de înfrăţire instituţională între Comunitatea 
Autonomă Cantabria, Spania, (SODERCAN) şi Regiunea Vest, România 
(ADR Vest); 

7. Simpozionul internaţional „Parteneriat pentru Dezvoltare Regională” 
organizat de către Asociaţia Naţională pentru Ştiinţe Regionale, Facultatea de 
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi ADR Vest, 
în data de 10-11 iunie 2005, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
Timişoara; 

8. Seminarul „Meşter Fare”, organizat de către reprezentanţii ADR Vest în 
colaborare cu Delegaţia Comisiei Europene în România; 

9. Întâlnirea inter-regională între Regiunea Alsacia, Franţa, şi Regiunea Vest, 
România, în cadrul parteneriatului existent între cele două regiuni; 

10. Şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest; 
11. Colaborare între ADR Vest şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Timişoara; 
12. Parteneriat pe probleme de mediu cu Regiunea Alsacia; 
13. ADR Vest sprijină firmele din Regiunea Vest prin organizarea unor misiuni 

internaţionale de afaceri; 
14. Master în „Economia şi managementul dezvoltării regionale” la Timişoara; 
15. Vizita, la Timişoara, a experţilor spanioli în cadrul convenţiei de twinning; 
16. Lansarea regională a proiectului „Servicii de sprijin pentru dezvoltarea 

afacerilor”. 
 
 
 
Reflectare în presa scrisă a temelor promovate 
 
Publicaţia Ziua de Vest, în articolul intitulat „Problemele dezvoltării regionale, 
cuprinse într-un volum” şi publicat în data de 16 februarie 2005, redă 
următoarele: 
 

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest va 
organiza joi, 17 februarie 2005, la Hotelul Internaţional din 
Timişoara, lansarea cărţii cu titlul <Regionalizarea sau 
dilemele guvernării regionale>. Structurată pe şase capitole, 
lucrarea abordează teme din cele mai interesante: elemente ale 
modelelor clasice şi moderne de dezvoltare regională, modele 
europene de dezvoltare regională, extiderea spre est şi politica 
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regională, România şi politicile regionale, ajustări necesare 
procesului de dezvoltare regională în România.” [...] 

 
Articolul din Renaşterea bănăţeană intitulat „Informaţiile europene sunt <pe 
flux>” şi publicat în data de 19 martie 2005, informează: 
 

„Delegaţia Comisiei Europene în România (DCE) şi Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) au 
semnat, ieri, la Timişoara, un protocol de parteneriat pentru 
coordonarea activităţilor de comunicare pe teme europene. 
Este primul protocol de parteneriat în activitatea de comunicare 
semnat de o agenţie pentru dezvoltare regională. Documentul a 
fost semnat de Giorgio Ficcarelli, coordonatorul asistenţei de 
preaderare din cadrul DCE, şi Sorin Maxim, directorul ADR 
Vest. Domnul Ficcarelli a declarat că informaţiile despre 
Uniunea Europeană vor fi mai aproape de cetăţenii români, 
iar agenţiile pentru dezvoltare regională vor juca un rol 
deosebit de important în administrarea fondurilor structurale, 
devenind din ce în ce mai vizibile, la nivel regional, în ochii 
cetăţenilor.” [...] 

 
Revista lunară Banat Business, ediţia din luna martie 2005, a publicat articolul cu 
titlul „Timişoara va găzdui în premieră naţională Congresul Anual al Asociaţiei 
Europene a Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Tema supusă dezbaterii este: 
<Integrare versus Extindere: Europa privită din două perspective>”: Redăm 
câteva aspecte de acest articol de presă: 
 

„Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest găzduieşte, în 
premieră naţională, congresul Asociaţiei Europene a Agenţiilor 
de Dezvoltare Regională EURADA pentru Europa Centrală şi 
de Est. EURADA este cel mai important instrument de lobby 
european în domeniul dezvoltării regionale, ce include peste 
150 de agenţii de dezvoltare regională din 25 de ţări. Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit membră EURADA 
în decembrie 2005.”  [...] 

 
Un alt articol care a apărut în revista naţională cu profil european Eu.Ro.Com, cu 
titlul „Sincopele, rezolvate prin comunicare” în ediţia din luna mai 2005, redă 
următoarele:  
 

„Evenimentul, în premieră naţională, a reunit 100 de 
personalităţi marcante şi practicieni în doemniul dezvoltării 
regionale, din UE şi ECE – din 18 ţări – România, Spania, 
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Franţa, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie, Germania, 
Belgia, Turcia, Polonia, Estonia, Letonia, Ucraina, Republica 
Cehă, Slovacia, Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria. În 
timpul deschiderii oficiale a congresului, Sorin Frunzăverde, 
preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
regiunii Vest, a declarat: <Cunosc faptul că regiunile de 
dezvoltare din întreaga Europă se situează, în funcţie de 
contextul istoric, geografic şi economic, în diferite etape ale 
progresului complex şi global de asumare a mizelor majore 
ale teritoriilor pe care le reprezintă. Cu toate acestea, sunt 
ferm convins că regiunile de dezvoltare europene, şi aici le 
includ şi pe cele din România, au înţeles perfect ce este în joc 
în acest proces care se derulează cu o extremă rapiditate. Chiar 
dacă există aceste sincope, iar cadrul instituţional necesită 
ample rafinări, angajamentul regiunilor româneşti înspre 
accelerarea dezvoltării, descentralizării, competitivităţii şi 
eficienţei în utilizarea resurselor este neechivoc>.” [...] 

 
Un alt articol din publicaţia săptămânală Romanian Business Journal, apărut în 
14 iunie 2005 cu titlul ”Spanish expertise for the West Region”, prezintă 
următoarele: 
 

”The Cantabria Regional Development Agency 
(SODERCAN) and the Regional Development Agency West 
(RDA WEST) started in Timisoara a project of institutional 
twinning between the Autonomous Community Cantabria – 
Spain and the West Regionof Romania. <For Spain, this 
project has a special significance and goes together with an 
intense activity of bilateral collaboration with Romania, in 
various fields, in the perspective of preparing the national 
structures for the accession to the EU. We consider that our 
country can be a good example in terms of regional 
development. Effectively, in the case of this project, the fact 
that an autonomous administration collaborates with a 
Romanian region demonstrates the huge potential 
represented by regional cooperation in the European area> 
HE Pablo Garcia Berdoy, the Ambassador of the Kingdom of 
Spain to Romania, stated on this occasion.” [...] 

 
 
 

Evenimente speciale 
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17 februarie 2005 - Lansarea cărţii „Regionalizarea sau dilemele guvernării 
regionale” - autor: Corneliu Dincă 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat lansarea cărţii cu titlul  
„Regionalizarea sau dilemele guvernării regionale”, scrisă de doctor în economie 
Corneliu Dincă. Evenimentul a avut loc în data de 17 februarie 2005, la Hotel 
Internaţional din Timişoara. 
 
Lansarea acestei cărţi reprezintă expresia preocupării ADR Vest pentru domenii 
şi  arii de interes conexe activităţii sale cotidiene. Trebuie să reamintim, în acelaşi 
context, lansarea, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii 
de Vest, a masterului cu tema „Economia şi managementul dezvoltării 
regionale”, în anul 2003.  Mai mult, realizarea acestei lansări în regiunea noastră 
reprezintă o recunoaştere de către autorul cărţii, a calităţii activităţii ADR Vest.  
 
Autorul, domnul Corneliu Dincă, a colaborat cu ADR Vest în perioada 1999-2000, 
perioadă în care a activat ca expert Phare RDIBP – programul de construcţie a 
cadrului instituţional al dezvoltării regionale în România, rezultatul principal 
fiind semnarea Cartei Verzi a dezvoltării regionale în ţara noastră. În anul 2003, 
obţine titlul de doctor în economie al Universităţii din Craiova, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, în anul 2003, titlul tezei fiind „Conceptul european de 
dezvoltare regională şi aplicarea lui în Zona de dezvoltare Sud-Vest a României”. 
 
Prin lucrarea respectivă, autorul îşi doreşte să dea un sprijin teoretic şi practic 
din partea societăţii civile, autorităţilor regionale şi naţionale din domeniul 
dezvoltării regionale a României şi celorlalţi actori implicaţi, în vederea integrării 
cu succes în Uniunea Europeană. 
 

*** 
 
18 martie 2005 - Protocol de colaborare ADR Vest – Delegaţia Comisiei 
Europene în România, primul de acest gen semnat între Delegaţie şi o Agenţie 
pentru Dezvoltare Regională 
 
În data de 18 martie 2005, a avut loc, la Timişoara, semnarea protocolului de 
colaborare între ADR Vest şi Delegaţia Comisiei Europene în România pe teme 
de comunicare privitor la informarea europeană. Astfel, ADR Vest s-a alăturat în 
mod oficial eforturilor Delegaţiei Comisiei Europene de a aduce la nivel local şi 
regional informaţia legată de aderarea României la Uniunea Europeană.  

 
Acesta a fost primul protocol de parteneriat în activitatea de comunicare semnat 
între Delegaţie şi o Agenţie pentru Dezvoltare Regională şi a reprezentat un efort 
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comun de asigurare a unui acces din ce în ce mai mare al cetăţenilor români la 
informaţia europeană, înainte, dar mai ales după aderare.  

 
Principalele teme abordate în cadrul acestui protocol au fost finanţările Uniunii 
Europene pentru România şi valorile europene susţinute prin alocarea acestor 
fonduri (ex. solidaritatea cu regiunile mai puţin dezvoltate). Programele de 
finanţare a reprezentat principalul subiect al Programului de informare şi 
comunicare al Delegaţiei Comisiei Europene în România în ultimii cinci ani şi 
continuă să fie în top. Stimularea dezbaterii publice asupra valorilor Uniunii 
Europene a reprezentat un element de noutate în noua Strategie de Comunicare 
a Delegaţiei Comisiei Europene. Aceasta, deoarece aderarea la Uniunea 
Europeană reprezintă mult mai mult decât accesul la fondurile europene, 
reprezintă aderarea la o comunitate de oameni şi popoare care împărtăşesc un set 
de valori comune ale Europei Unite.  Evenimentul s-a încheiat cu o conferinţă de 
presă, la care au participat numeroşi jurnalişti din mass-media locală şi 
regională. 
 

*** 
 
10 iunie 2005 - Simpozionul internaţional, la Timişoara – „Parteneriat pentru 
Dezvoltare Regională” 
 
Asociaţia Naţională pentru Ştiinţe Regionale, Facultatea de Ştiinţe Economice din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest au organizat în data de 10 iunie 2005, simpozionul internaţional 
cu tema „Parteneriat pentru Dezvoltare Regională”. Evenimentul a avut loc la 
sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara. 
 
Acest eveniment internaţional, care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, 10 şi 
11 iunie 2005, a reunit peste 80 de cercetători, experţi şi universitari din Japonia, 
Spania, Ungaria, Germania, Serbia şi Muntenegru. Printre temele care au fost 
abordate în cadrul acestui simpozion, menţionăm:  

• Aspecte instituţionale ale dezvoltării regionale; 
• Parteneriate şi cooperare pentru dezvoltare regională; 
• Strategii, politici şi programe pentru dezvoltare regională; 
• Modele economice pentru dezvoltarea regională. 

 
De asemenea, în data de 11 iunie 2005, în cadrul acestui simpozion, ADR Vest a 
organizat un workshop privind rolul său de coordonator al politicilor regionale, 
în contextul în care, o dată cu gestionarea viitoarelor Fonduri Structurale, va juca 
rolul de Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
- 2013.  
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*** 
 
15 iunie 2005 - Lansarea proiectului de înfrăţire instituţională între 
Comunitatea Autonomă Cantabria – Spania şi Regiunea Vest – România 
 
În data de 15 iunie 2005, SODERCAN şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest au lansat, la Timişoara, proiectul de înfrăţire instituţională între 
Comunitatea Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea Vest – România, 
eveniment la care au participat Excelenţa Sa domnul Pablo GARCIA BERDOY - 
Ambasadorul Regatului Spaniei în România, domnul Sorin FRUNZĂVERDE – 
Preşedintele de atunci al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul 
Giorgio FICCARELLI - Coordonator Asistenţă de Pre-aderare – Delegaţia 
Comisiei Europene, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene 
şi experţi implicaţi în implementarea proiectului.  

 
*** 

 
4 iulie 2005 - Seminarul de instruire „Meşter Fare”, la Timişoara 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Delegaţia Comisiei Europene în 
România au organizat, în data de 4 iulie 2005, la Timişoara, un training destinat 
potenţialilor solicitanţi de finanţare ciclul de implementare al fondurilor Uniunii 
Europene (inclusiv Fondurile Structurale) în România - utilizând Trusa de scule 
„Meşter Fare”.  
 
Training-ul, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai promotorilor locali din 
Regiunea Vest, ai Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi parteneri ai ADR 
Vest, a reprezentat un instrument de informare despre întregul parcurs al banilor 
europeni, de la sediul Comisiei din Bruxelles şi până la beneficiarul din România: 
cine hotărăşte, ce, când, cum şi de ce. Specialişti din cadrul Delegaţiei Comisiei 
Europene şi ai ADR Vest le-au prezentat participanţilor etapele în ciclul de 
implementare al programelor Uniunii Europene în România, modalităţi de 
coumunicare despre finanţările europene. 
 
Acest eveniment a făcut parte din seria activităţilor comune pe teme de 
comunicare publică ale celor două insituţii, aşa cum a fost stabilit în planul 
comun de acţiune din cadrul protocolului de parteneriat pentru coordonarea 
activităţilor de comunicare pe teme europene, semnat în data de 18 martie, la 
Timişoara.  

 
*** 
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18 noiembrie 2005 - Lansarea, la nivelul Regiunii Vest, a campaniei de 
informare şi publicitate asupra Programului Phare - Coeziune Economică şi 
Socială 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat, în data de 18 noiembrie 2005, 
la Timişoara, la Librăria Humanitas „Joc secund”, campania de publicitate 
pentru Programul Phare - Coeziune Economică şi Socială, program care 
finanţează proiecte de dezvoltare regională. În cadrul acestei lansări a fost 
difuzat filmul de promovare al unuia din proiectele de succes ale Regiunii Vest, 
film intitulat „Reşiţa – între aurul medaliilor şi rugina nepăsării. Povestea 
înotului reşiţean – tradiţie, pasiune, speranţă”, proiectul fiind intitulat „Complex 
de sport şi sănătate” şi realizat de Primăria Reşiţa cu finanţare obţinută prin 
intermediul Programului Phare - Coeziune Economică şi Socială. 
 
Acest material a făcut parte din campania de informare despre programul 
Uniunii Europene, Phare – Coeziune Economică şi Socială (Phare CES) care a fost 
lansată la Bucureşti, în data de 6 noiembrie 2005. Sub motto-ul „Oameni, 
perseverenţă, speranţă”, campania a presupus difuzarea, pe canalele naţionale şi 
locale de televiziune, timp de opt săptămâni, a zece filme documentare şi un spot 
TV care au acoperit toate domeniile de intervenţie ale Programului Phare CES, 
de la reabilitarea de centre urbane şi şcoli profesionale, până la crearea de noi 
locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. 
 
 
 

Conferinţe 
 
În data de 7 iulie 2005, Miruna Vitcu, în calitate de purtător de cuvânt al ADR 
Vest, a participat la conferinţa cu titlul „Comunicarea spre viitor” organizată de 
echipa LDK Consultants, cu ocazia conferinţei finale a proiectului de asistenţă 
tehnică destinat Ministerului Integrării Europene şi Agenţiilor pentru Dezvoltare 
Regională, intitulat ”Support for Organising Awareness Campaign and 
Facilitation of Applications Preparation” – RO 0108.03.06.01.04. În acest sens, 
Miruna Vitcu a susţinut două prezentări: 
 

- „Schema de finanţare nerambursabilă este doar o altă linie de 
finanţare? De la concept la implementare. Să lucrăm 
împreună!” 
 

- „Prezentarea stategiilor de comunicare pentru regiunile de 
dezvoltare şi planurile regionale de acţiune: Regiunea Vest.” 

 
*** 
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În perioada 14 – 15 octombrie 2005, Miruna Vitcu a participat cu o prezentare în 
Istanbul, Turcia, la conferinţa internaţională cu tema ”The Role of the Third 
Sector in Local Development” destinată reprezentanţilor ONG-urilor din Europa. 

 
 

Construirea  sistemului de comunicare internă în cadrul ADR Vest 
 
De la începutul anului 2005, s-a început realizarea, cu frecvenţă săptămânală, a 
unei publicaţii interne care cuprinde informaţii despre activitatea curentă a 
fiecărui departament din cadrul agenţiei, precum şi despre evenimentele 
speciale. Această informare este realizată prin colectarea şi prelucarea 
informaţiilor provenite de la toate departamentele ADR Vest, după care este 
difuzată prin intranet tuturor angajaţilor agenţiei, inclusiv birourilor teritoriale 
din judeţele componente ale Regiunii Vest. 

 
Începând cu luna februarie 2005, această activitate se realizează săptămânal în 
cadrul ADR Vest. 
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