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I. AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 
 

1.1 Context 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie neguvernamen-
tală, nonprofit şi de utilitate publică înfiinţată în anul 1999. Ea reprezintă una dintre ce-
le opt regiuni de dezvoltare ale României, cea mai vestică dintre ele şi acţionează în ve-
derea dezvoltării şi promovării regiunii în ansamblu, la nivel naţional şi internaţional. 
Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiu-
nii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare 
industrială şi de creare de noi locuri de muncă. 
 
Implicată permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea 
Vest, ADR Vest acţionează în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi 
se angajează în procesul de restructurare industrială. Succesul activităţilor sale a 
transformat Regiunea Vest în regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, 
în contextul localizării sale în vestul ţării. 
 
Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul 
Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională 
a fost considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale 
Europene şi a fost utilizată în tranziţia către implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007-2013. Astfel, o dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele 
structurale, începând cu anul 2007, ADR Vest deţine un rol extrem de important în 
managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea sa de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest.  
 
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.  
 
Principalele obiective ale ADR Vest sunt următoarele: 

• 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;  
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• 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;  
• 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 şi misiunea ADR Vest 
 
Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va 
mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în 
vederea susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a regiunii noastre. 
 
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării 
economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent 
programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea 
regiunii, de a iniţia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a 
atrage noi resurse cu impact pentru bunăstarea comunităţii. 
 
 

1.3 Rolul şi atribuţiile ADR Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest 

 
După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în 
valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În acest context, ADR Vest 
deţine un rol deosebit de important în procesul de gestionare a acestor fonduri, având 
calitatea de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 în 
Regiunea Vest. 
 
Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la 
Autoritatea de Management, implementează axele prioritare din Programul Operaţional 
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Regional 2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare 
alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.  
 
Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest, 
calitatea de Organism Intermediar o deţine ADR Vest, iar cea de Autoritate de 
Management, Ministerul Integrării Europene. 
 
Atribuţiile ADR Vest în calitate de Organism Intermediar: 
 
În contextul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul 
Integrării Europene a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional, cu un impact 
major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România.  
 
Astfel, conform Acordului Cadru privind implementarea Programului Operaţional Re-
gional 2007-2013 în România, intrat în vigoare în data de 19 decembrie 2006, responsabi-
lităţile ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar (OI), sunt următoarele: 

1) OI este responsabil pentru implementarea la nivel regional a POR, con-
form prevederilor prezentului acord şi legislaţiei naţionale şi comunitare 
în vigoare; 

2) Asigură şi răspunde pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor delegate de 
Autoritatea de Management în scopul implementării POR, conform Ane-
xei 2 a acordului; 

3) Are obligaţia de a informa beneficiarii asupra tuturor obligaţiilor ce le 
revin în urma semnării contractelor de finanţare, la solicitarea în scris a 
acestora; 

4) Are obligaţia de a pune la dispoziţia AM orice informaţie şi/sau document 
solicitat în legătură cu proiectele finanţate prin POR, în termenul solicitat 
şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a 
activităţilor de control ale AM, inclusiv a vizitelor acesteia la sediul OI; 

 
Aranjamente organizatorice: 

5) În termen de 60 de zile calendaristice de la data semnării prezentului 
acord, ADR îşi va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare 
pentru a include atribuţiile delegate OI, prin prezentul acord. Fişele de 
post ale funcţiilor prevăzute în cadrul OI vor fi întocmite pentru a răspun-
de noilor atribuţii delegate de AM, cu respectarea principiului segregării 
funcţiilor. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişele de post vor fi 
transmise AM spre verificare; 
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6) Transmite AM propunerea de nominalizare a şefului OI, în termen de 60 
de zile calendaristice de la data semnării prezentului acord; 

7) Asigură respectarea principiului separării funcţiilor în cadrul OI, asigură 
alocarea unui număr de personal suficient şi calificat, implicat în mod ex-
clusiv în următoarele activităţi referitoare la implementarea POR: evalu-
are, monitorizare, contractare, verificarea realizării operaţiunilor şi control; 

8) Elaborează şi trimite AM, spre avizare, manualele de proceduri interne pentru 
îndeplinirea atribuţiilor care îi sunt delegate, precum şi orice modificări sau 
completări aduse acestora, după avizarea acestora de către şeful OI si aproba-
rea de către reprezentantul legal al ADR, urmând a îndeplini aceste atribuţii în 
conformitate cu manualele de proceduri elaborate şi avizate. Prima versiune a 
acestor manuale va fi transmisă AM nu mai târziu de 30 martie 2007; 

9) Asigură că personalul OI cunoaşte, respectă şi pune în aplicare prevederile 
manualelor de proceduri interne, în vederea implementării corespun-
zătoare a POR; 

10) OI are dreptul de a propune AM modificări ale procedurilor prin care 
îndeplineşte atribuţiile delegate, în vederea eficientizării acestora. Decizia 
de modificare va fi luata prin consens, de către cele două părţi; 

11) Duce la îndeplinire toate instrucţiunile emise de AM privind implementa-
rea POR, în termenul prevăzut, care devin obligatorii din momentul comu-
nicării în scris a acestora; 

12) Primeşte asistenţă de specialitate din partea AM, la nevoie, în orice proble-
me privind implementarea POR şi primeşte de la AM orice materiale şi in-
formaţii suplimentare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin con-
form prevederilor prezentului acord, inclusiv dar fără a se limita la ma-
nuale de proceduri ale AM, relevante pentru elaborarea de către OI a ma-
nualelor de proceduri interne; 

 
Activitatea în cadrul comitetelor: 

13) Desemnează membrii în cadrul Comitetului de Monitorizare al POR; 
14) Asigură secretariatul CRES, participă la elaborarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a codului de conduită a membrilor CRES şi 
îndeplineşte atribuţiile ce îi revin conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestui comitet; 

15) Asigură secretariatul oricărui alt comitet regional privind implementarea 
POR, la solicitarea AM; 

 
Activitatea de pregătire/ lansare licitaţii şi evaluare proiecte: 

16) Participă, prin consultarea cu AM la elaborarea procedurilor şi criteriilor 
de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidului solicitantu-
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lui precum şi la stabilirea de către AM a calendarului de activităţi privind 
lansarea licitaţiilor pentru depunerea cererilor de finanţare şi a documen-
telor suport, în vederea obţinerii finanţării prin POR; 

17) Lansează la nivel regional licitaţiile pentru depunerea cererilor de finan-
ţare şi a documentelor suport, în vederea finanţării prin POR, conform 
calendarului de activităţi stabilit de către AM prin consultarea cu OI, iar în 
acest sens asigură publicitatea adecvată lansării acestor licitaţii; 

18) Acordă asistenţă potenţialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de 
sesiuni de informare în cadrul help desk-urilor organizate de OI la nivel 
regional, campanii de informare la nivel regional, precum şi prin furniza-
rea altor informaţii solicitate de către aceştia, în scopul dezvoltării proiec-
telor finanţabile prin POR;  

19) Primeşte şi înregistrează cererile de finanţare şi documentele suport de-
puse de către solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării prin POR; 

20) Verifică conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare 
depuse de către solicitanţi, în conformitate cu criteriile de eligibilitate 
stabilite de către AM şi aprobate de către Comitetul de Monitorizare; 

21) Transmite periodic către AM raportări privind cererile de finanţare depuse 
şi acceptarea/returnarea acestora, atât după verificarea conformităţii ad-
ministrative cât şi după verificarea eligibilităţii acestora; 

22) Organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi 
financiară cu sprijinul experţilor evaluatori independenţi; 

23) Transmite către AM rapoartele de evaluare tehnică şi financiară a proiecte-
lor eligibile care au primit aviz favorabil din partea CRES, inclusiv lista 
proiectelor propuse spre finanţare si a celor respinse de la finanţare, 
împreună cu motivele de respingere, în termenul şi condiţiile prevăzute de 
procedura relevantă; 

24) Notifică solicitanţii cu privire la rezultatele procesului de evaluare a cereri-
lor de finanţare depuse şi informează CRES cu privire la proiectele care au 
fost propuse spre finanţare, cât şi cu privire la cele respinse de la finanţare; 

 
Activitatea de contractare:   

25) Ca urmare a deciziei AM de finanţare a proiectelor propuse, încheie contracte 
de finanţare cu beneficiarii prin verificarea informaţiilor din cererea de 
finanţare, inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren. Întocmeşte şi transmite 
AM în original contractele de finanţare, în vederea avizării acestora, însoţite 
de raportul vizitei pe teren si orice alte documente relevante; 

26) Transmite AM spre avizare actele adiţionale care implică modificări ale 
bugetului sau perioadei de implementare a proiectului; 
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 Management financiar şi audit: 
27) Primeşte cererile de plată de la beneficiari, însoţite de rapoartele tehnice de 

progres şi de rapoartele financiare, le analizează, verifică din punct de 
vedere tehnic şi financiar, şi certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea 
tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, aprobă cheltuielile şi transmite 
AM aceste rapoarte însoţite de avizul de plată; 

28) Verifică toate documentele justificative ce însoţesc cererea de plată, intro-
duce menţiunea „Conform cu originalul” pe copiile documentelor justifi-
cative, aplică pe facturile originale ştampila conţinând codul proiectului şi 
avizează cheltuielile eligibile; 

29) Efectuează verificarea administrativă a fiecărei cereri de plată emise de be-
neficiar, precum şi verificarea pe teren, în conformitate cu procedura de 
control relevantă şi asigură cel puţin o vizită pe durata de viaţă a fiecărui 
proiect; 

30) Verifică dacă beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi anali-
tice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia naţională 
financiar-contabilă, pe baza procedurilor relevante; 

31) Are obligaţia notificării în termen de maxim 5 zile a AM în caz de nereguli 
identificate în decursul implementării proiectelor finanţate prin POR şi 
întreprinde măsurile corective necesare; 

32) Întreprinde măsuri de prevenire, detectare şi urmărire a neregulilor. 
Transmite către AM, rapoarte privind neregulile identificate, precum şi 
măsurile întreprinse pentru remedierea acestora; 

33) În calitate de autoritate contractantă, întreprinde măsurile de recuperare a 
debitelor conform procedurilor de recuperare şi transmite către AM 
situaţia debitelor de recuperat; 

34) Transmite către AM o listă a documentelor suport ce au stat la baza stabili-
rii eligibilităţii cheltuielilor, ataşată cererilor de plată ale beneficiarilor, pre-
cum şi informaţia privind locul unde sunt arhivate documentele originale. 
În acest sens, asigură disponibilitatea documentelor suport în cazul 
controlului din partea AM, a Comisiei Europene sau a altor organisme 
abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare relevante; 

35) Unitatea de Audit Intern (UAI) de la nivelul ADR va elabora propriul ma-
nual de audit intern privind fondurile structurale, conform metodologiei 
de exercitare a activităţii de audit intern în vigoare (Legea 672/2002 
privind auditul public intern), pe care îl va transmite spre avizare la 
Direcţia Audit Intern (MIE), în conformitate cu procedurile proprii MIE; 

36) Unitatea de Audit Intern de la nivelul ADR va realiza misiuni de audit in-
tern privind programele finanţate din fonduri structurale derulate de MIE 
până la nivelul beneficiarului final inclusiv, cu respectarea prevederilor 
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legislaţiei naţionale care reglementează activitatea de audit intern precum 
şi cu metodologia şi procedurile prevăzute în Manualul de audit intern 
pentru fondurile structurale; 

37) OI va permite accesul neîngrădit al auditorilor interni din cadrul Direcţiei 
Audit Intern (MIE), la toate dosarele datele şi informaţiile utile şi probante 
(inclusiv cele în format electronic), bunuri şi personal pe care le consideră 
relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii lor, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare privind auditul public intern (art. 16 pct. 5 din Legea 
nr. 672/2002 privind auditul public intern). Auditorii interni din cadrul 
ADR vor respecta secretul profesional în ceea ce priveşte informaţiile colec-
tate cu ocazia misiunilor de audit, verificărilor şi inspecţiilor efectuate; 

 
Activităţi privind monitorizarea Programului Operaţional Regional: 

38) Monitorizează, din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea pro-
iectelor la nivel regional şi transmite către AM, în scris şi în format 
electronic rapoarte tehnice de progres, pentru fiecare domeniu de 
intervenţie din cadrul axelor prioritare ale POR; 

39) Introduce date tehnice, financiare si statistice la nivelul proiectelor, in Sis-
temul Unic de Management al Informaţiilor (SMIS) şi asigură actualizarea 
acestora, în conformitate cu procedurile relevante privind SUIM/ SMIS; 

40) Contribuie prin furnizarea de informaţii, documente, rapoarte, la elaborarea 
de către AM a rapoartelor de evaluare, a Raportului Anual de Implementare 
şi a Raportului Final al POR, precum şi orice alte informaţii necesare în 
vederea analizării stadiului implementării POR, a raportării către forurile în 
drept, şi în legătură cu probleme care pot apărea în derularea POR; 

41) Participă, la invitaţia AM, la reuniuni inter-instituţionale în legătură cu 
derularea POR; 

42) Acordă asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării 
proiectelor finanţate prin POR; 

 
Informare şi publicitate: 

43) Implementează la nivel regional şi local Planul de Comunicare al POR şi 
raportează periodic AM progresul înregistrat în implementarea Planului 
de Comunicare. 

 
De asemenea, în cadrul aceluiaşi Acord Cadru, Anexa 2 prevede următoarele atribuţii 
delegate de către Autoritatea de Management către Ministerul Integrării Europene: 

A) Informare şi publicitate: 
a. pregătirea planului de comunicare la nivel regional; 
b. asigurarea conformităţii cu regulile de informare şi publicitate; 
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c. implementarea planului de comunicare la nivel regional; 
d. monitorizarea planului de comunicare la nivel regional; 
e. măsuri de informare pentru solicitanţi; 
f. măsuri de informare pentru beneficiari; 
g. actualizarea permanentă a paginii de web cu informaţii în legătură cu 

implementarea POR; 
 

B) Portofoliul de proiecte: 
a. dezvoltarea proiectelor: identificarea promotorilor de proiecte, dezvoltarea 

unor proiecte eligibile, dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, lansarea 
formală a cererilor de proiecte, publicarea formularului privind cererea de 
finanţare pe web site, asigurarea funcţiei de help-desk pentru aplicant/ be-
neficiar, organizarea de seminarii şi ateliere de lucru, diseminarea ghidului 
solicitantului; 

 
C) Evaluarea proiectelor: 

a. înregistrarea cererii de finanţare; 
b. crearea şi păstrarea/ arhivarea dosarului proiectului; 
c. verificarea eligibilităţii; 
d. organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a sesiunilor de evaluare tehni-

că şi financiară a proiectelor, cu sprijinul experţilor evaluatori indepen-
denţi; 

e. înregistrarea şi transmiterea contestaţiilor la AM; 
f. asigurarea secretariatului CRES: organizare întâlniri, asigurarea respectării 

regulamentului de organizare si funcţionare, transmitere minute/rapoarte 
întâlniri etc.; 

g. asigură transmiterea propunerilor de finanţare la AM; 
 

D) Contractarea: 
a. efectuarea de vizite la fata locului în vederea contractării; 
b. întocmirea si semnarea contractelor; 
c. transmiterea contractelor la AM spre avizare; 
d. întocmirea şi semnarea actelor adiţionale (dacă este cazul), cu excepţia 

acelor acte adiţionale care implică modificări ale bugetului sau perioadei 
de implementare, care vor fi transmise AM spre avizare; 

 
E) Monitorizarea: 

a. rapoartele anuale de implementare: culegerea de informaţii, redactare; 
b. raportul final de implementare: culegerea de informaţii, redactare; 
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c. monitorizarea proiectelor: monitorizarea rezultatelor şi a obiectivelor, 
colectarea informaţiilor, întocmirea rapoartelor de monitorizare; 

 
F) Verificarea realizării operaţiunilor: 

a. verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor, a rapoartelor financiare şi 
tehnice de progres şi a documentelor justificative prezentate de aceştia, 
pentru a verifica din punct de vedere tehnic şi financiar realitatea, regula-
ritatea şi legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de către beneficiari; 
aprobarea cheltuielilor eligibile; 

b. verificarea la faţa locului a operaţiunilor pentru a verifica dacă produsele 
şi serviciile au fost furnizate şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii 
proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele 
Comisiei Europene şi cu legislaţia naţională; 

c. recuperarea debitelor; 
d. Încarcă date tehnice, financiare şi statistice la nivelul proiectelor şi asigură ac-

tualizarea acestora, în conformitate cu procedurile relevante privind SMIS; 
 

G) Verificarea păstrării pistei de audit la nivel de beneficiar (lista documentelor 
suport ce au stat la baza stabilirii eligibilităţii, precum şi informaţia privind locul 
unde sunt arhivate documentele originale); 

 
H) Arhivarea documentelor pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la închiderea 

Programului Operaţional Regional; 
 

I) Verificarea menţinerii la nivelul beneficiarilor a unei evidenţe contabile folosind 
conturi analitice distincte pentru înregistrarea operaţiunilor finanţate prin Pro-
gramul Operaţional Regional; 

 
J) Nereguli: 

a. prevenirea neregulilor; 
b. detectarea neregulilor; 
c. raportarea neregulilor; 
d. corectarea neregulilor; 
e. urmărirea neregulilor; 

 
K) Evaluarea: 

a. contribuţia la evaluarea ex-ante şi ex-post; 
b. urmărirea îndeplinirii recomandărilor din rapoartele de evaluare. 
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1.4 Atribuţiile ADR Vest conform statutului 
 
1. duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Regional; 
2. asigură activităţile de secretariat ale Consiliului pentru dezvoltare Regională; 
3. elaborează statutul propriu de organizare şi funcţionare şi îl supune spre aprobare 

Consiliului pentru dezvoltare regională;  
4. îşi desfăşoară activitatea pe baza programelor de lucru elaborate anual şi aprobate de 

Consiliul Regional; 
5. elaborează şi propune Consiliului pentru dezvoltare regională spre aprobare 

strategia, planul şi programele de dezvoltare regională precum şi planurile de 
gestionare a fondurilor; 

6. asigură realizarea programelor de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare 
regională, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunde faţă de acesta pentru 
realizarea lor; 

7. elaborează şi propune anual spre aprobare Consiliului Regional bugetul de venituri 
şi cheltuieli destinate desfăşurării activităţilor; 

8. asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru dezvoltare regională, în 
scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;  

9. acţionează împreună cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională pentru atragerea de 
resurse financiare în scopul îndeplinii atribuţiilor sale; 

10. asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului agenţiei, 
desfăşurarea unei activităţi independente şi obiective, care dă asigurare şi consiliere 
conducerii agenţiei, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor, perfecţio-
nând activităţile agenţiei, ajutând-o să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea siste-
mului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului şi a proceselor de 
administrare; 

11. participă la elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, îndeplinind 
atribuţiile ce-i revin în temeiul legii; 

12. participă în structurile parteneriale stabilite la nivel naţional, în comitetele şi sub-
comitetele naţionale precum şi în grupurile de lucru organizate de instituţiile 
naţionale responsabile pentru managementul şi gestionarea programelor finanţate 
de Uniunea Europeană;  

13. pregăteşte studii, analize şi recomandări la cererea Consiliului Regional privind 
modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regională; 

14. prezintă semestrial sau ori de câte ori este cazul Consiliului Regional rapoarte de 
activitate, evidenţiind stadiul, dificultăţile de implementare, precum şi impactul 
programelor/ proiectelor de dezvoltare regională; 

15. promovează, cu sprijinul Consiliului pentru dezvoltare regională regiunea şi 
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atragerea de investiţii străine;  
16. organizează şi dezvoltă, cu sprijinul şi sub coordonarea Consiliului pentru dezvol-

tare regională, parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional cunoaşterea 
politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care stau la baza 
politicilor de dezvoltare regională;  

17. identifică şi promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional şi local precum 
şi proiecte de cooperare intra-regională;  

18. dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană şi 
participă la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi local;  

19. încheie şi supune spre avizarea Consiliului pentru dezvoltare regională contracte, 
convenţii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente similare încheiate cu te-
rţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţii similare din cadrul Uniu-
nii Europene;  

20. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia privind regimul 
zonelor defavorizate; 

21. răspunde pentru corecta gestionare a fondurilor alocate, conform prevederilor legale; 
22. selectează proiecte de dezvoltare regională şi le propune Consiliului Regional pentru 

aprobarea cofinanţării lor din Fondul pentru dezvoltare regională; 
23. urmăreşte şi controlează executarea programelor/proiectelor de dezvoltare regională 

şi a contractelor şi ia măsurile de corecţie necesare în vederea atingerii obiectivelor 
propuse; 

24. solicită instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale sume din 
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pentru finanţarea proiectelor de 
dezvoltare aprobate;  

25. transmite, spre aprobare, Consiliului pentru Dezvoltare Regională proiectele selec-
tate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităţilor, criteriilor şi a 
metodologiei elaborate de instituţia naţională responsabilă pentru dezvoltarea regio-
nală împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitaţiilor organizate la 
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvol-
tare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Re-
gională; în cazul licitaţiilor de proiecte organizate la naţional, proiectele selectate vor 
fi avizate de Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi aprobate de Consiliul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională;  

26. asigură şi răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituţiile naţionale, de imple-
mentarea, monitorizarea tehnică şi financiară şi controlul execuţiei proiectelor finan-
ţate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională şi/sau, 
după caz, a proiectelor din cadrul programelor naţionale, care se implementează la 
nivel regional prin agenţia pentru dezvoltare regională; pentru atribuţiile delegate 
agenţiilor pentru dezvoltare regională de către instituţiile aparţinând administraţiei 
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publice centrale sau locale, monitorizarea şi controlul unor astfel de activităţi se fac 
de către instituţia care a delegat aceste atribuţii;  

27. realizează şi asigură, dacă există prevederi contractuale în acest sens, mediatizarea/ 
publicitatea la nivel regional a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;  

28. întocmeşte rapoarte semestriale, precum şi raportul anual de implementare referitor 
la activităţile derulate conform contractelor cu instituţia naţională cu atribuţii în do-
meniul dezvoltării regionale;  

29. evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare precum şi impactul programelor/ 
proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de îmbunătăţire; rapoartele se 
aprobă în prealabil de către Consiliul pentru Dezvoltare regională şi sunt transmise 
instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale;  

30. asigură împreună cu organismele regionale specializate colectarea şi centralizarea 
datelor la nivel regional cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate 
regiunii în scopul implementării programelor de dezvoltare regională;  

31. îndeplineşte rolul alocat de Guvernul României în domeniul gestionării Fondurilor 
Structurale, conform prevederilor legale; 

32. în acord cu rolul său privind dezvoltarea regională, contribuie la procesul de progra-
mare şi implementare a Fondurilor Structurale, ca expresie a politicii regionale a 
U.E., subsumată politicii de coeziune economică şi socială; 

33. pregăteşte şi asigură din punct de vedere tehnic logistica şi fundamentările necesare 
în scopul realizării de contacte şi relaţii la nivel politic între reprezentanţii nivelului 
regional şi nivelul naţional sau alte regiuni;  

34. îndeplineşte obligaţiile contractuale şi răspunde pentru realizarea acestora, în confor-
mitate cu criteriile şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele încheiate în 
acest scop; 

 
Alte atribuţii funcţionale: 

35. urmăreşte prin proiectele propuse, valorificarea cu eficienţă maximă a resurselor 
materiale şi umane din zonele de implementare a acestora, în vederea reducerii 
costurilor investiţiilor şi a creşterii numărului de locuri de muncă; 

36. monitorizează proiectele realizate, după punerea lor în practică, în scopul determi-
nării eficienţei acestora, atât sub aspect funcţional şi social, cât şi din punct de vedere 
financiar; 

37. asigură publicitatea şi transparenţa proiectelor şi a fondurilor alocate acestora, pre-
cum şi consultarea cu comunităţile locale, acolo unde este cazul, în vederea atingerii 
eficienţei maxime şi a evitării impactului negativ în relaţia cu populaţia din zonă; 

38. propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională organigrama agenţiei; 
39. stabilirea modului de salarizare, a limitelor pentru fiecare categorie de post precum 

şi statul de funcţiuni sunt stabilite de către directorul agenţiei, respectând organigra-
ma în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobate de către Consiliul pentru 
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Dezvoltare Regională. Salariul directorului agenţiei este stabilit de către preşedintele 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională;  

40. colaborează cu organele de mediu şi ONG-urile specializate în vederea evitării cre-
ării unor dezechilibre ecologice sau a efectelor negative asupra rezervaţiilor naturale, 
monumentelor naturii etc.; 

41. identifică zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare împreună cu consilii-
le locale şi judeţene, după caz, şi înaintează documentaţiile necesare, aprobate în 
prealabil de Consiliul regional, şi Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională;  

42. face propuneri pentru înfiinţarea de filiale, pe termen limitat, în zonele unde se des-
făşoară programe de anvergură, în vederea supravegherii şi urmăririi rapide şi 
eficiente a acestora, cu cheltuieli minime de reprezentare; 

43. asigură implementarea programelor de dezvoltare regională ale regiunii; în acest 
scop încheie cu Ministerul Integrării Europene contracte pentru cofinanţarea acestora 
din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.  

 
 

1.5 Structură organizatorică 
 
La ora actuală, în cadrul ADR Vest activează un număr de 45 de persoane, cu o medie 
de vârstă de 36 ani. 
 
În cadrul ADR Vest există următoarea structură organizatorică: 
 
Directorul asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii departa-
mentelor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financi-
ar al agenţiei in limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regio-
nală. De asemenea, este reprezentantul legal al agenţiei în relaţiile cu terţii şi în instanţă. 
 
Directorul economic asigură şi răspunde de buna funcţionare şi organizare a activităţii 
financiare a agenţiei în conformitate cu dispoziţiile legale. De asemenea, coordonează şi 
supervizează activitatea Departamentului Economic, Administrativ şi de Control 
Financiar. 
 
Consilierul juridic asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile cu 
alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii contracte-
lor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor departamente-
lor ADR Vest. 
 
Unitatea de audit intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformi-
tăţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul 
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agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îm-
bunătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenţei şi 
conformităţii cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de manage-
ment financiar şi control ale agenţiei. 
 
Departamentul Relaţii Internaţionale şi Investiţii Străine, în cadrul căruia există Biroul 
de Investiţii străine, este acela care asigură promovarea cooperării şi transferului de in-
formaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic în vederea 
dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan naţional şi internaţional şi 
coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii. De 
asemenea, coordonează realizarea parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a 
relaţiilor internaţionale ale agenţiei şi activităţilor desfăşurate în vederea atragerii 
investiţiilor directe în regiune. 
 
Departamentul Strategii şi Planificare Regională, cu Biroul Planificare, asigură coordo-
narea elaborării şi implementării proiectelor şi planurilor de dezvoltare regională, coor-
donarea realizării parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a relaţiilor internaţio-
nale ale agenţiei, precum şi a realizării unor proiecte cu impact major în dezvoltarea 
Regiunii Vest. De asemenea, promovează cooperarea cu instituţiile şi actorii regionali în 
vederea dezvoltării regiunii şi asigură construirea mecanismului instrumental şi opera-
ţional care stă la baza realizării Planului de Dezvoltare Regională. 
 
Departamentul Pregătire şi Evaluare Proiecte de Dezvoltare asigură crearea şi gestio-
narea de portofolii de proiecte pentru Programul Operaţional Regional, precum şi lan-
sarea şi derularea programelor de finanţare nerambursabilă. De asemenea, asigură help-
desk, realizează informări şi oferă consultanţă către beneficiari.  

 
Departamentul de Monitorizare Programe Regionale, în cadrul cărora funcţionează 
Birourile judeţene de monitorizare în Arad, Deva şi Reşiţa şi Biroul monitorizare teh-
nică, este cel care asigură coordonarea monitorizării programelor aflate în derulare, a 
zonelor defavorizate şi a proiectelor câştigate de beneficiari. Are relaţii de colaborare cu 
ANDR şi agenţiile din celelalte regiuni de dezvoltare, cu agenţii similare din străinătate, 
autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, instituţii de învăţământ, ONG-uri, 
asociaţii, în limitele de competenţă stabilite de directorul agenţiei. 
 
Departamentul Economic, Administrativ şi Control Financiar, cu Biroul Control Finan-
ciar, asigură realizarea activităţilor financiare, administrative şi referitoare la desfăşura-
rea controlului financiar al operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efec-
tuate pe seama fondurilor publice cu finanţare internă şi externă. De asemenea, asigură 
elaborarea şi aplicarea întregului set de proceduri interne financiar–contabile, pornind 
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de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare 
anuale. Membrii departamentului întreţin relaţii de colaborare cu instituţiile financiare, 
organele de control financiar, organele vamale, în limitele de competenţă stabilite de 
directorul agenţiei. 
 
Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a 
implementării politicilor şi procedurilor de resurse umane în vederea dezvoltării şi 
gestionării resurselor umane, precum şi coordonarea activităţii de comunicare la nivelul 
intern şi extern al agenţiei. De asemenea, asigură monitorizarea tuturor programelor de 
asistenţă tehnică destinate ADR Vest, precum şi a tuturor proiectelor de asistenţă 
tehnică în care este implicată ADR Vest în vederea maximizării beneficiilor participării 
ADR Vest în cadrul acestor programe/proiecte. 
 
 
Datele de contact ale ADR Vest din Timişoara şi teritoriu sunt următoarele: 
 

 

 
 
 
 
 
 

TIMIŞOARA 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 

et. I 
300054, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923 
e-mail: office@adrvest.ro 

web: www.adrvest.ro 
 

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

ARAD 
Bd. Revoluţiei nr. 81 

310025, Arad, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960 

e-mail: office@adrvest.ro 
web: www.adrvest.ro 

DEVA 
Bd. 1 Decembrie nr. 28 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376 
e-mail: office@adrvest.ro  
web: www.adrvest.ro  
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II. CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ  
AL REGIUNII VEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Conducerea Consiliului pentru Dezvoltare  

Regională al Regiunii Vest în anul 2006 
 
 

Perioada Preşedinte Vicepreşedinte 
ianuarie – 13 iulie 2006 Constantin Ostaficiuc Mircea Moloţ 
13 iulie – decembrie 2006 Mircea Moloţ Constantin Ostaficiuc 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 
a fost constituit odată cu semnarea Conven-
ţiei de Asociere a celor patru judeţe din re-
giune, 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 perso-
nalitate juridică, care este constituit şi func-
ţionează pe principii parteneriale la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul 
coordonării activităţilor de elaborare şi mo-
nitorizare ce decurg din politicile de dez-
voltare regională. 

Consiliul pentru Dezvoltare Re-
gională este alcătuit din preşe-
dinţii consiliilor judeţene şi din 
câte un reprezentant al fiecărei 
categorii de consilii locale mu-
nicipale, orăşeneşti şi comunale 
din fiecare judeţ al regiunii.  
 
Acest consiliu alege un pre-
şedinte 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 con-
siliilor judeţene. 
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2.2 Componenţa CDR Vest în anul 2006 

 
 

Nr. 
crt. Numele Calitatea în CDR 

Vest Funcţia 

1. Constantin Ostaficiuc 
 
 

Mircea Moloţ 
(din data de 13 iulie 

2006)  

Preşedinte CDR Vest Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 

 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Hunedoara 

2. Mircea Moloţ 
 
 

Constantin Ostaficiuc 
(din data de 13 iulie 

2006) 

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara 

 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş 

3. Sorin Frunzăverde 
(până în data de 25 oc-

tombrie 2006 când devine 
Ministru al Apărării) 

 
Iosif Secăşan 

(din data de 25 octombrie 
2006) 

Membru CDR Vest 
 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin 

4. Iosif Matula  Membru CDR Vest Preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad 

5. Gheorghe Ciuhandu Membru CDR Vest Primar Timişoara 
6. Marinel Paşca Membru CDR Vest Primar Recaş 
7. Vasile Horj  Membru CDR Vest Primar Variaş 
8. Gheorghe Falcă Membru CDR Vest Primar Arad 
9. Iustin Cionca Membru CDR Vest Primar Pecica 
10. Emilia Brăneţ Membru CDR Vest Primar Şagu 
11. Liviu Spătaru Membru CDR Vest Primar Reşiţa 
12. Simion Iancu Membru CDR Vest Primar Oţelu Roşu 
13. Ioan Borduz Membru CDR Vest Primar Fârliug 
14. Mircia Muntean Membru CDR Vest Primar Deva 
15. Gheorghe Şuiaga Membru CDR Vest Primar Dobra 
16. Dănuţ Odagiu Buhăescu  Membru CDR Vest Primar Uricani 
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2.3 Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare  
Regională Vest adoptate în anul 2006 

 
Pe parcursul anului 2006, au avut loc trei şedinţe ale Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest, în care s-au adoptat următoarele hotărâri: 
 
Timişoara, 21 
martie 2006 

Hotărârea nr. 1/2006 privind aprobarea Planului de Dezvoltare al 
Regiunii Vest 2007-2013 

Hotărârea nr. 2/2006 privind aprobarea raportului de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 
2005 

Hotărârea nr. 3/2006 privind aprobarea Planului de formare 
profesională şi a Planului de personal al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2006  

Hotărârea nr. 4/2006 privind avizarea Statutului Asociaţiei 
Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic 

Hotărârea nr. 5/2006 privind aprobarea Comisiei de cenzori a 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 

Timişoara, 22 
mai 2006 
(hotărâre 
adoptată prin 
procedură scrisă) 

Hotărârea nr. 6/2006 privind aprobarea Comitetului de Evaluare 
în cadrul Programului Phare 2004 – Coeziune Economică şi Socială 
– „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor” 

Timişoara, 13 
iulie 2006 

Hotărârea nr. 7/2006 privind alegerea Preşedintelui şi 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest 

Hotărârea nr. 8/2006 privind aprobarea cuantumului cheltuielilor 
efectuate cu ocazia participării Regiunii Vest la Conferinţa 
Mondială de Investiţii La Baule 

Hotărârea nr. 9/2006 privind aprobarea Raportului de Evaluare a 
proiectelor depuse în cadrul Programului Phare 2004 – Schema de 
Investiţii în Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor 

Hotărârea nr. 10/2006 privind aprobarea Planului Regional de 
Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006-2008 
(PRAO Vest) 

Hotărârea nr. 11/2006 privind aprobarea Planului Regional de 
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Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic Vest 2006-2013 
(PRAI Vest) – s-a amânat pentru o şedinţă ulterioară aprobarea 
acestei hotărâri 

Hotărârea nr. 12/2006 privind avizarea Protocoalelor de colaborare 
încheiate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu Euro Info Centre 
RO823 Timişoara şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timişoara, cu Delegaţia Comisiei Europene şi cu Incubatorul 
Tehnologic şi de Afaceri ITA-BMTECH 

Hotărârea nr. 13/2006 privind aprobarea Raportului de Activitate 
al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru 
perioada ianuarie – iunie 2006 

Hotărârea nr. 14/2006 privind aprobarea Raportului de Activitate 
al Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru 
perioada ianuarie – iunie 2006 

Hotărârea nr. 15/2006 privind avizarea retragerii certificatelor de 
investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale 

Deva, 23 
noiembrie 2006 

Hotărârea nr. 16/2006 privind avizarea: 
• Parteneriatului Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

Incluziune Socială Hunedoara 
• Parteneriatului Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 

Incluziune Socială Caraş-Severin 
• Parteneriatului Regional de Ocupare a Forţei de Muncă şi 

Incluziune Socială (PROIS) – Regiunea Vest 
Hotărârea nr. 17/2006 privind aprobarea Planului Regional de 
Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic în Regiunea de 
Dezvoltare Vest 2006 – 2013 (PRAI Vest) 
Hotărârea nr. 18/2006 privind aprobarea Planului Regional de 
Acţiune pentru Mediu în Regiunea de Dezvoltare Vest 2006 – 2013 
(PRAM Vest) 
Hotărârea nr. 19/2006 privind avizarea Acordului Cadru privind 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în 
România – aprobarea acestei hotărâri a fost amânată  
Hotărârea nr. 20/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest 
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Hotărârea nr. 21/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2007 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
multianual pe anii 2007 - 2009 al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest 
Hotărârea nr. 22/2006 privind aprobarea contribuţiei Consiliilor 
Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională 
al Regiunii Vest, pentru anul 2007 
Hotărârea nr. 23/2006 privind aprobarea contribuţiilor pentru 
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Oradea pentru anul 2007 
Hotărârea nr. 24/2006 privind aprobarea contribuţiilor pentru 
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara pentru anul 2007 
Hotărârea nr. 25/2006 privind avizarea retragerii certificatelor de 
investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale 

Timişoara, 18 
decembrie 2006 
(hotărâre 
adoptată prin 
procedură scrisă) 

Hotărârea nr. 26/2006 privind avizarea Acordului Cadru privind 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în 
România 

 
 

Centralizator hotărâri ale şedinţelor Consiliului pentru  
Dezvoltare Regională Vest în anul 2006 

 
Luna martie mai iulie noiembrie decembrie Total 
Nr. 
hotărâri 

5 1 
(hotărâre 

adoptată prin 
procedură 

scrisă) 

9 10 1 
(hotărâre 

adoptată prin 
procedură 

scrisă) 

26 
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III. EVENIMENTE SPECIALE 
 

3.1 Semnarea Acordului Cadru 
 

ADR Vest - prima Agenţie pentru Dezvoltare Regională din România care a semnat 
Acordul Cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007 –2013 
 
În perioada iulie-noiembrie 2006, au avut loc o serie de negocieri cu privire la atribuţiile 
delegate de Ministerul Integrării Europene către ADR-uri prin acest Acord Cadru. În 
urma negocierilor, s-a ajuns la forma finală a acestui Acord. 
 
Astfel, în data de 19 decembrie 2006, a avut loc la Timişoara, la Sala de Consiliu a 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, semnarea primului Acord Cadru privind 
delegarea de atribuţii de la Ministerul Integrării Europene în calitate de Autoritate de 
Management către ADR Vest în calitate de Organism Intermediar care stabileşte cadrul 
general de implementare a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 în România, la 
nivel regional. Acest document va fi încheiat pentru o perioadă de 10 ani (7 ani perioada 
de derulare a programului şi încă 3 ani până la implementarea tuturor proiectelor).  
 
În acest context, trebuie precizat faptul că se delegă o serie de atribuţii către nivelul regional, 
cu un impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din 
România. Printre principalele atribuţii se numără: informare, publicitate şi help-desk; gestio-
narea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte eligibile; semnarea contractelor cu beneficiarii; 
monitorizarea, implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin POR 2007-2013. 

 
La acest eveniment au participat: doamna 
Anca Boagiu, Ministrul Integrării Euro-
pene; domnul Constantin Ostaficiuc, în 
calitate de Vicepreşedinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest şi Preşe-
dinte al Consiliului Judeţean Timiş; mem-
brii Consiliului pentru Dezvoltare Regio-
nală al Regiunii Vest; domnul Gabriel 
Friptu, Director General al Autorităţii de 
Management privind implementarea Pro-
gramului Operaţional Regional 2007–2013 
şi domnul Sorin Maxim, Director al Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 
De asemenea, în luna ianuarie 2007, la 
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sediul Ministerului Integrări Europene, a avut loc semnarea Acordului Cadru cu 
celelalte 7 ADR-uri din România, şi anume ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud 
Muntenia, ADR Sud-Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru şi ADR Bucureşti-Ilfov. 
 
 

3.2 Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 
 
În perioada 6-7-8 iunie 2006, Regiunea 
Vest a participat, în calitate de Regiune 
Oaspete de Onoare, alături de Regiunea 
Emilia Romagna (Italia), la cea de-a patra 
ediţie a Conferinţei Mondiale de In-
vestiţii LA BAULE intitulată ”EUROPE, 
Building a Hub for the World” – 
„EUROPA, viitor nucleu mondial”.  
                 
EURADA, Asociaţia Europeană a Agen-
ţiilor pentru Dezvoltare Regională a adre-
sat propunerea, în urma istoriei colaborării 
de succes cu ADR Vest, de a pregăti 
participarea Regiunii Vest la Conferinţa 
Mondială La Baule 2006.  
 

Delegaţia oficială la nivel înalt a fost con-
dusă de Preşedintele Consiliului de Dez-
voltare Regională al Regiunii Vest, domnul 
Constantin Ostaficiuc, iar Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest a asigurat orga-
nizarea participării Regiunii Vest la acest 
eveniment.  

 
Invitaţia de participare a fost adresată Re-
giunii Vest de către EURADA – Asociaţia 
Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare 
Regională, şi partener al think-tank-ului 
EUROPE+, organizator principal al Confe-
rinţei Mondiale de Investiţii La Baule.  
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Obiectivul EURADA este de a promova dezvoltarea economică regională prin inter-
mediul dialogului cu serviciile Comisiei Europene, schimbul de bune practici dintre 
membrii, co-operarea transnaţională dintre aceştia, precum şi prin susţinerea agenţiilor 
de dezvoltare regională. EURADA include peste 150 de agenţii de dezvoltare regională 
din 25 de ţări ale Uniunii Europene şi ale Europei Centrale şi de Est.  
 
Delegaţia oficială a Regiunii Vest care a participat la acest eveniment a fost compusă 
din următoarele persoane: 
 

Constantin Ostaficiuc Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 
Horia Irimia Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
Iosif Matula Preşedintele Consiliului Judeţean Arad 

Petru Mărginean Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 
Sorin Maxim Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR 

Vest) 
Dan Bedros Director General ALCATEL România 

Ioan Popa Director General PANGRAM 
Horaţiu Moldovan Director General LASTING 

Sergiu Bălaşa Director Agenţia pentru Dezvoltare Economică a Judeţului 
Timiş 

Robin Martens Director General EURO-CHAIN 
Miguel Setuain Consilier de pre-aderare ADR Vest 

Raluca Cibu-Buzac Şef Departament Relaţii Internaţionale şi Investiţii ADR Vest 
Miruna Vitcu Şef Departament Resurse Umane şi Comunicare ADR Vest 

Cristin Cistelecan Şef Birou Investiţii ADR Vest 
Corneliu Berari Consultant Relaţii Internaţionale ADR Vest 

Mălin Bot Jurnalist „Capital”, „Evenimentul zilei – ediţia de Vest” şi 
„TVR Timişoara” 

Ovidiu Vărădeanu Jurnalist „PrimaTV”, „” şi „Europa FM” 
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Concluzii în urma evenimentului 
 
Relaţia excelentă pe care ADR Vest a 
început-o cu EURADA (Asociaţia Euro-
peană a Agenţiilor pentru Dezvoltare Re-
gională), s-a extins cu ocazia participării 
Regiunii Vest în calitate de Regiune Oas-
pete de Onoare la Conferinţa Mondială de 
Investiţii La Baule şi la ceilalţi parteneri ai 
EUROPE+, organizator principal al Confe-
rinţei Mondiale de Investiţii La Baule. Ast-
fel, au fost stabilite şi dezvoltate relaţii cu:  

 • WAIPA – World Association 
of Investment Promotion Agen-
cies, o instituţie cu 180 de mem-
bri, care acţionează ca un forum pentru agenţiile de promovare a investiţiilor;  

 • ERNST & YOUNG - renumita firmă de consultanţă, care a şi realizat stu-
diul de atractivitate al Europei pentru anul 2005, intitulat «Emerging econo-
mies Stake Their Claim – European Attractiveness Survey». De altfel, a fost 
realizată o corelare între conţinutul acestui studiu şi discursul Preşedintelui 
Regiunii Vest, domnul Constantin Ostaficiuc, ţinut în plenul conferinţei.  

Dezvoltarea, întreţinerea şi extinderea acestor relaţii reprezintă un fundament important 
în activitatea de construcţie instituţională a Biroului pentru Atragerea Investiţiilor Străi-
ne, creat în anul 2005 în cadrul ADR Vest, şi reprezintă o contribuţie importantă în rafi-
narea strategiei ADR Vest de atragere a investiţiilor străine directe în regiunea noastră.  

Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 reprezintă primul eveniment mondial 
de atragere a investiţiilor la care Regiunea Vest s-a prezentat cu o identitate teritorială 
omogenă. Astfel, este prima activitate majoră de marketing regional derulată, cu efecte 
importante asupra vizibilităţii internaţionale a Regiunii Vest.  

Mesajul final al conferinţei a fost generat de elita politică a ţărilor invitate şi a ţării orga-
nizatoare, precum şi de înalţi oficiali europeni. În acelaşi timp, însă, Conferinţa Mon-
dială de Investiţii La Baule 2006 a oferit o platformă de dezbatere pentru managerii 
firmelor cu rol strategic la nivel mondial. Un bun exemplu în acest sens este stabilirea 
relaţiilor între : Alcatel România – Toshiba – Lasting – Xerox- Pangram – Total.  

Dezvoltarea şi extinderea relaţiilor internaţionale ale Regiunii Vest către noi teritorii de 
atractivitate pentru investiţii:  

 
 



 

 

 

30

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

 • Asia – au fost stabilite contacte cu JETRO – Agenţia Japoneză pentru 
Investiţii Străine  

 • Ţările mediteraneene - au fost stabilite contacte cu GAFI – Agenţia 
Egipteană pentru Investiţii Străine  

 • America de Nord – Biroului Guvernatorului Statului Texas  

 • Europa – European Business Network  

 
 

3.3 Conferinţa Team Europe, la Timişoara - Dezbatere  
pe marginea ultimului Raport de monitorizare a României 

 
Delegaţia Comisiei Europene, a organizat, 
în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Re-
gională Vest, în data de 12 octombrie 2006, 
la Timişoara, o dezbatere pe marginea ulti-
mului Raport de monitorizare a României, 
publicat la 26 septembrie, cu accent pe re-
giunile de dezvoltare ale României în per-
spectiva fondurilor structurale 2007 - 2013.  
 
Sesiunea de deschidere a avut ca temă "Ra-
portul de monitorizare a României" şi a 
fost susţinută de domnul Jonathan Scheele, 
Şeful Delegaţiei Comisiei Europene, care a 
declarat: „Vă invit să puneţi împreună contri-

buţiile dumneavoastră, nu mă îndoiesc, foarte valoroase şi să lansaţi o publicaţie, prima dintr-o 
serie mai lungă, în care dumneavoastră, Team Europe România, prezentaţi viziunea dumnea-
voastră despre România europeană. Ar fi bine dacă primul număr al acestei publicaţii ar fi lansat 
la începutul anului viitor pentru a marca aderarea României la Uniunea Europeană. Sper că în 
scurt timp această publicaţie va deveni un material de referinţă pentru toţi cei care cred în vii-
torul Europei”.  
 
În completare, domnul Sorin Maxim, Director ADR Vest şi membru Team Europe, a 
precizat: “Ne bucurăm foarte mult că Regiunea Vest este gazda unui eveniment atât de im-
portant, care reuneşte experţi independenţi de mare valoare, cu arii de expertiză complexe. 
Formatul acestui eveniment este unul deosebit, creând premisele organizării unei dezbateri libere 
asupra unor teme de interes major, dezbateri care ar trebui să îşi găsească locul mai des în 
activitatea instituţiilor publice centrale şi locale, iar concluziile acestora ar trebui capitalizate în 
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activităţi concrete instituţionale. În calitate de director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest doresc să remarc importanţa dezbaterii asupra rolului regiunilor de dezvoltare din per-
spectiva gestionării Fondurilor Structurale – un impuls în vederea consacrării acestora în rea-
lizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială”.  
 
Teme ca "Fondurile structurale, PND şi 
Planurile Operaţionale. Aplicarea fon-
durilor structurale", "Politica agricolă şi 
dezvoltarea rurala", "Zece priorităţi de 
dezvoltare durabila a României după ade-
rare" şi "Regiunile de dezvoltare în per-
spectiva Fondurilor Structurale 2007 – 
2013" au fost dezbătute de invitaţii Aura 
Răducu, Team Leader, Delegaţia Comisiei 
Europene, Daniel Dăianu, profesor, 
SNSPA, membru Team Europe, Sorin 
Ioniţă, Director de Cercetare în cadrul 
Societăţii Academice Române, Cristian 
Pârvulescu, Profesor în cadrul SNSPA, Dragoş Pîslaru, Lector universitar în cadrul 
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice Bucureşti, 
Sorin Maxim, Director Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi membru Team 
Europe şi ceilalţi membrii Team Europe. 
 
De asemenea, prezenţi la eveniment au fost domnul Constantin Apostol, Director al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est, doamna Marilena Bogheanu, Director al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Vest, domnul Adrian Ciocănea, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Integrării 
Europene, domnul Simion Creţu, Director 
al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Centru, domnul Gabriel Friptu, Director 
General în cadrul Ministerului Integrării 
Europene - Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional, 
domnul Iosif Matula, Preşedintele Consi-
liului Judeţean Arad, doamna Luminiţa 
Mihailov, Director al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Est, domnul 
Liviu Muşat, Director al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
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domnul Dan Nicula, Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov, 
deputaţi, profesori universitari, rectori şi membrii Team Europe.  
 
Team Europe România este o reţea de experţi independenţi în politici şi instituţii 
europene, creată în anul 2004 după modelul lansat de Comisia Europeană în statele 
membre ale Uniunii Europene, şi în prezent numără peste 40 de membri în toată ţara. 
Membrii reţelei româneşti contribuie la o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene, dar 
şi a eforturilor de aderare ale României, prin participarea la dezbateri în cadrul unor 
conferinţe, seminarii, evenimente media şi prin publicarea unor cărţi de referinţă în 
domeniu şi a unor articole în presa scrisă. 
 
 

3.4 Vizite la cel mai înalt nivel în Regiunea Vest 
 

 
 
 
 
 

În perioada 26 – 27 septembrie 2006, domnul David Sweet, Coordonator pentru Româ-
nia pentru Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi pentru Programul Operaţional 
Regional, în cadrul Comisiei Europene, însoţit de doamna Mioara Avasilichioaiei, Task 
Manager în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, au fost oaspeţii Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
Domnul David Sweet a participat la o 
întâlnire cu domnul Constantin Ostafi-
ciuc, Vice-Preşedinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Ti-
miş, după care a participat la Conferin-
ţa de Final de Proiect de Înfrăţire Institu-
ţională între Regiunea Vest – România 
şi Comunitatea Autonomă Cantabria – 
Spania. În cursul aceleaişi zile, domnul 
David Sweet a vizitat Agenţia pentru 
Dezvoltare Regional Vest, unde a pur-
tat discuţii cu domnul Sorin Maxim, în 
calitate de director, şi cu membrii echi-
pei de conducere a ADR Vest. 

Vizita domnului David Sweet, Coordonator pentru România pentru Cadrul 
Naţional Strategic de Referinţă şi pentru Programul Operaţional Regional 
în cadrul Comisiei Europene 
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Miercuri, 27 septembrie 2006, oaspetele european, însoţit de doamna Avasilichioaiei şi 
de domnul Maxim, a vizitat proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - 
Bastionul”, finanţat în cadrul programului Phare 2004 – 2006, Dezvoltarea Infrastruc-
turii Regionale, şi implementat de către Consiliul Judeţean Timiş. După aceasta a urmat 
o întâlnire cu Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu, şi cu 
echipa tehnică din cadrul Primăriei care se ocupă de proiectele care vizează reabilitarea 
urbană. 
 
 
 
 
 
În data de 20 octombrie 2006, ADR Vest a fost onorată să primească vizita domnului 
Wenceslas De Lobckwicz, Şeful Unităţii România în cadrul Comisiei Europene - DG 
Enlargement, care a fost însoţit de doamna Tina Doerffer şi de domnul John Barker din 
cadrul Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti.  
 
Înalţii oaspeţi au vizitat locaţiile câtorva proiecte din judeţul Timiş finanţate din fonduri 
Phare. De asemenea, dânşii s-au întalnit cu Vice-preşedintele Consiliului pentru Dezvol-
tare Regională Vest, domnul Constantin Ostaficiuc, şi cu Directorul ADR Vest, domnul 
Sorin Maxim, ocazie cu care au vizitat şi sediul ADR Vest din Timişoara.  
 
 

3.5 Şedinţa Asociaţiei ROREG, la Timişoara 
 
În data de 11 octombrie 2006, ADR Vest a găzduit întâlnirea Asociaţiei Agenţiilor pentru 
Dezvoltare Regională din România – ROREG. La această întâlnire, au fost prezenţi, la Ti-
mişoara, toţi cei opt directori ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România, 
care s-au întâlnit pentru a discuta despre rolul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională 
în gestionarea Fondurilor Structurale destinate ţării noastre. S-au discutat, de asemenea, 
şi despre semnarea Acordului Cadru privind delegarea atribuţiilor de către Ministerul 
Integrării Europene ca Autoritate de Management către Agenţiile pentru Dezvoltare Re-
gională în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013. 
 
ROREG - Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România a fost consti-
tuită la începutul anului 2005, cu scopul de a reprezenta interesele ADR-urilor la nivel 
naţional şi internaţional, în vederea sprijinirii dezvoltării lor instituţionale, pentru a-şi 
îndeplini obiectivele aşa cum sunt ele menţionate în Legea dezvoltării regionale nr. 
315/2004. Obiectivele Asociaţiei ROREG sunt următoarele: 

Vizita domnului Wenceslav de Lobckowicz, Şeful Unităţii România  
în cadrul Comisiei Europene - DG Enlargement
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• creşterea aportului agenţiilor, în colaborare cu structurile guvernamentale şi 
reprezentanţii Comisiei Europene, pentru întărirea capacităţii administrative 
în domeniul gestionării fondurilor comunitare de asistenţă pentru România şi, 
în perspectivă a fondurilor structurale;  

• stimularea parteneriatului în scopul identificării şi dezvoltării proiectelor 
regionale (interjudeţene, interregionale); 

• armonizarea sistemelor de organizare şi lucru în contextul implementării des-
centralizate ale programelor de dezvoltare din perspectiva integrării euro-
pene; 

• creşterea reprezentativităţii la nivel naţional şi internaţional. 
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IV. ADR VEST AUDITATĂ DE PRICEWATERHOUSE COOPERS 
 
 

Context 
 
În cursul anului 2006, în vederea evaluării gradului de pregătire a sistemului instituţio-
nal care urma să implementeze Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Delegaţia 
Comisiei Europene la Bucureşti a contractat firmele ADE şi PriceWaterHouse Coopers. 
 
 
 
 
 
 
În acest context, consultanţii au avut sarcina de a evalua performanţa managementului 
de mijloc şi de top din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi a Directoratului 
General de Politici Regionale din cadrul Ministerului Integrării Europene. 
 

Domenii auditate 
 

Domeniul  
control 

o Existenţa unui Manual de Proceduri Interne; 
o Existenţa unui Manual de Proceduri de Management; 
o Existenţa unei strategii în Resurse Umane incluzând analiza cantităţii 

de muncă, planificarea creşterii numărului de personal, evaluarea ne-
voilor de training, planul de training (incluzând finanţarea). 

Managementul 
riscului 

o Obiective, planificare, monitorizarea performanţei, managementul 
riscului şi procedurile existente 

Informare şi 
comunicare 

o Nivelul şi gradul relaţiei, comunicării şi informaţiei în corespondenţă cu:  
• (aplicabil ADR-urilor) Ministerul Integrării Europene, CDR-ul, 
consiliile judeţene, municipalităţi şi alţi actori locali; 
• (aplicabil MIE) ADR-urile, CDR-ul şi actorii regionali relevanţi 

o Parteneriate cu actorii locali şi impactul asupra acţiunilor de 
dezvoltare regională (aplicabil ADR-urilor) 

o Nivelul de realizare a activităţilor a fiecărei Agenţii ca Secretariat 
pentru CDR 

Activităţile de 
control 

o Proceduri, împărţirea îndatoririlor, funcţiile de supervizare, stra-
tegiile de control 

o Manualul de management şi control financiar (proceduri de conta-
bilitate, sistemul controlului financiar, servicii de audit intern, ar-
hiva financiară etc.) 

Audit şi eva-
luarea contro-

lului intern 

o Verficarea controlului şi evaluării, auditul intern în particular, pin 
existenţa unui manual de audit intern, şi calitatea planului de trai-
ning asupra auditului intern 

Astfel, auditul a vizat „Evaluarea Managementului şi a Sistemului de Control a 
celor opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi a Directoratului General 
pentru Politici Regionale din cadrul Ministerului Integrării Europene”.  
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Concluzii 
 

Domeniul 
control 

• ADR Vest are o experienţă vastă în elaborarea procedurilor. 
• Manualele de proceduri interne sunt temeinic elaborate prin 

recomandările EDIS. 
• Manualele de proceduri sunt bine elaborate. 
• Personal tânăr. Personal bine pregătit. 
• Un mare volum de instruire şi învăţare la locul de muncă a 

contribuit la dezvoltarea competenţelor. 
• Au elaborat o abordare bună pentru Resurse Umane prin definirea 

şi implementarea unui număr de principii (ex. Implicarea mana-
gerilor şi rolul resurselor umane ca specialişti). 

• Personalul consideră că joburile sunt atrăgătoare pe piaţa 
regională a muncii. Salariile sunt peste nivelul pieţei. Mulţi din an-
gajaţii intervievaţi au considerat jobul la ADR ca atrăgător datorită 
tipului de activitate şi a perspectivelor. Directorul este apropiat de 
angajaţi şi a creat un spirit de echipă. 

Managementul 
riscului 

• Obiectivele sunt stabilite satisfăcător şi comunicate cu scopul de a 
susţine obiectivele organizaţiei. 

• Obiectivele şi planurile asociate includ standarde de performanţe 
măsurabile şi indicatori. 

Informare şi 
comunicare 

• ADR-ul are un rol important regional bazat pe experienţă şi 
cunoaştere. 

• Top mangementul ADR-ului indică o abordare proactivă în con-
ducerea organizaţiei. ADR-ul are activităţi importante în alte pro-
iecte internaţionale bazate pe parteneriate. 

Activităţile de 
control 

• Directorul general implementează strategia de control. 
• Formalizarea este asigurată prin proceduri. 
• În plus faţă de procedurile pregătite prin cardul EDIS au mai fost 

adăugate în pregătirea procesului: procedurile de comunicare. 
Audit şi 

evaluarea 
controlului 

intern 

• Top managementul are viziune şi inspiră organizaţia. 
• Top managementul a asigurat dezvoltarea ADR ca fiind cea mai 

eficientă dintre toate ADR-urile (ex. Implicarea în diverse proiecte 
internaţionale, dezvoltarea de personal, spirit pozitiv, elaborarea 
RIS etc.). 

• Managementul este deschis spre achiziţionarea de cunoştinţe. 
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V. PROGRAME DE FINANŢARE DERULATE  
ÎN ANUL 2006 ŞI STADIUL ACESTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Co-
eziune Economică şi So-
cială, Componenta Inves-
tiţii – Infrastructură Mică 

8 8 
4 

(restul în 
derulare) 

3,898,577 
Euro nu e cazul 

2 Subprogramul Investiţii în
turism (1 euro=3,5 RON) 7 7 3 (2 în 

derulare) 
685,000 

Euro 
 

51 

3 Programul Phare 2003 -
TVET 8 8 8 507,008 

Euro nu e cazul 

4 
Programul Phare 2003 
CBC, România – Serbia şi 
Muntenegru 

12 12 12 464,552 
Euro nu e cazul 

În anul 2006, s-au derulat prin intermediul ADR Vest următoarele programe 
de finanţare: 

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

5.2 Subprogramul Investiţii în turism – în curs de derulare 
5.3 Programul Phare 2003 – TVET – finalizat 
5.4 Programul Phare 2003 CBC România – Serbia & Muntenegru – 

finalizat 
5.5 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în curs de 

derulare 
5.6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – 2006 

Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – în curs de derulare 
5.7 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de 

Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor – în curs de 
derulare 

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



 

 

 

38

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

5 
Programul Phare 2003 – In-
frastructură locală şi regio-
nală 

1 1 0 
(în derulare)

3,661,005 
Euro nu e cazul 

6 
Programul Phare Coeziu-
ne Economică şi Socială
2004 – 2006, Dezvoltarea
Infrastructurii Regionale 

4 0 
 
0 
 

24,709,676 
Euro 

nu e cazul 
deocamdată 

7 

Programul Phare 2004 Coe-
ziune Economică şi Socială
– Schema de Investiţii
pentru Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor 

15 14 0 
(în derulare)

10,114 ,092 
Euro 

nu e cazul 
deocamdată 

8 

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

3 3 0 
(în derulare)

34,045 
Euro nu e cazul  

 TOTAL 58 53 27 44.073.957 
Euro  

 
Sumele plătite în anul 2006 pe programele de finanţare sunt următoarele: 
 

Nr. 
crt. Titlul programului 

Sume plătite pe 
programe până la 31 

decembrie 2006  

1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială,
Componenta Investiţii – Infrastructură Mică 3.191.818 euro 

2 Subprogramul Investiţii în turism (1 euro=3,5 RON) 360.091 euro 
3 Programul Phare 2003 TVET 469.351 euro 
4 Programul Phare 2003 CBC Romania – Serbia si Muntenegru 434.914 euro 
5 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională 982.235 euro 

6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004-2006,
Dezvoltarea Infrastructurii Regionale 0 

7 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004, Schema
de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor 0 

8 
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004,
Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea
de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor 

0 

 TOTAL 5.438.409 Euro 
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5.1 Programul Phare 2001 Coeziune Economică  
şi Socială, Componenta Investiţii - Infrastructură Mică 

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

 
Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică sunt: 
- Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii pentru investiţii în 
zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii vieţii în comunităţile din 
zonele de restructurare industrială; 
- Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii turistice şi 
de afaceri a zonelor urbane. 
 
Suma globală indicativă disponibilă pentru Regiunea Vest a fost de 2,591,000 euro. 
Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale 
ce au putut fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele: suma minimă – 100,000 
euro, suma maximă – 850,000 euro. Prin redistribuire, în urma solicitărilor ADR Vest, 
suma alocată Regiunii Vest a ajuns la 3,900,000 euro.  

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

Judeţ 
Număr de  
proiecte  
aprobate 

Număr de  
proiecte  

contractate 

Buget 
PHARE 
aprobat 

euro 
Rezilieri 

Suma plătită 
până la 31 
decembrie 

2006 
Caraş-
Severin 1 1 850,000 - 664,247 

Hunedoara 5 5 2,566,539 - 2,123,938 
Timiş 2 2 482,038 - 403,633 

TOTAL 8 8 3,898,577 - 3191818 

Componentele Programului Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială vizează:  
1.1 asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;  
1.2 formare profesională - învăţământ profesional şi tehnic (TVET);  
1.3 schema de investiţii în servicii sociale; 
1.4 infrastructură mare/ regională; 
1.5 schema de finanţare nerambursabilă pentru proiectele de infra-

structură mică. 
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Phare 2001 - Infrastructură mică - 
"Complex municipal de Sport şi 

Sănătate Reşiţa" 
Stadiul lucrării - octombrie 2006 

Vizită cu participarea doamnei Irina 
Piti de la Delegaţia Comisiei Europene  

Phare 2001 - Infrastructură mică - 
"Complex municipal de Sport şi Sănătate

Reşiţa" 
Stadiul lucrării - octombrie 2006 

Vizită cu participarea doamnei Irina Piti
de la Delegaţia Comisiei Europene 

 Program Phare 2001 Infrastructura mica 
Beneficiar Consiliul Judeţean Hunedoara 

"Consolidare - restaurare Castel 
BETHLEN Magna Curia Deva" 

 

 

În urma întârzierilor în implementarea programului la nivel naţional a fost obţinută pre-
lungirea acestuia cu un an. Beneficiind de aceste noi condiţii au fost prelungite şi dura-

tele de implementare a tuturor celor opt 
proiecte din Regiunea Vest pentru reuşita 
realizării obiectivelor propuse.  
 
La finele anului 2006, au fost finalizate 
următoarele patru proiecte: 
- Consiliul local Petroşani - „Complex 
Salvamont în zona turistică Parâng” 
- Primăria Tomeşti - „Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere pe DC 116 şi DC 117 
în comuna Tomeşti” 

- Consiliul judeţean Hunedoara - 
„Consolidare-restaurare Castel Bethlen 
Magna Curia Deva” 
- Primăria Margina - „Modernizarea 
infrastructurii rutiere DC 108 şi DC 262 în 
comuna Margina” 
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Subprogramul Investiţii în turism 
“Staicons Company” SRL 

Pentru două proiecte (Consiliul Judeţean Hunedoara, Primăria Margina) s-au primit ra-
poartele finale-tehnice şi financiare, unul fiind transmis Ministerului Integrării Euro-
pene pentru efectuarea plăţii finale (Consiliul Judeţean Hunedoara). 
Pentru restul proiectelor s-a intensificat ritmul monitorizării, fiind efectuate vizite lunare 
şi atenţionări în cazul sesizării de disfuncţionalităţi în implementare, în scopul încadrării 
în noul termen de finalizare al programului. 

 
 

5.2 Subprogramul Investiţii în turism 
 
Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, urmăreşte dezvoltarea 
infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei 4 ai strategiei de 
dezvoltare a României din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare. 
 
Obiectivele generale ale subprogramu-
lui urmăresc: 

- îmbunătăţirea calităţii şi diversifi-
carea serviciilor în turism; 

- creşterea atracţiei staţiunilor turis-
tice, prin creşterea numărului de 
turişti, în special a numărului tu-
riştilor străini; 

- punerea în valoare a potenţialului 
turistic; 

- creşterea contribuţiei întreprinde-
rilor mici şi mijlocii la crearea de 
noi locuri de muncă; 

- creşterea investiţiilor în domeniul 
privat; 

- dezvoltarea firmelor capabile să 
desfăşoare servicii generatoare de 
produse cu valoare adăugată mare; 

- transformarea staţiunilor turistice în poluri de dezvoltare economică ale 
regiunilor. 

 

Bugetul total estimat al subprogramului este de 404 miliarde lei. Ajutorul financiar ne-
rambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are valori cuprinse între: 1 
miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă. 
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Subprogramul Investiţii în turism 
“Antrepriza Duşan şi Fiul SRL” 

În urma evaluării, la sediul Ministerului Integrării Europene, a proiectelor depuse de 
către solicitanţi, a fost propus spre finanţare un număr de 7 proiecte repartizate pe 
judeţe astfel: 
 

Nr. 
crt. Beneficiar Nr. 

contracte 
Bugetul aprobat al 

proiectului 

Bugetul 
cheltuit al 
proiectului 

Rezilieri 

1 Caraş-
Severin 3 1.081.160 457.367 1 

2 Hunedoara 3 992.500 802.951 0 
3 Arad 1 325.110 0 1 

4 TOTAL 7 2.398.770 1.260.318 2 

 
 
Programul a fost finalizat financiar în 
data de 31 decembrie 2006. 
 
Din şapte contracte încheiate, unul a fost 
reziliat, cererea de plată pentru unul nu a 
fost avizată de către MIE, trei proiecte au 
fost finalizate până la această dată şi două 
au primit acceptul realizării activităţilor 
până la 30 iunie 2007. 
 
De asemenea, a fost transmis raportul tri-
mestrial al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru Ministerul Integră-
rii Europene referitor la implementarea 
programului. 
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Programul Phare TVET 2003 
Colegiul Tehnic Matei Corvin - 

Hunedoara 

5.3 Programul Phare 2003 - TVET 
 

Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01, care a urmărit reabi-
litarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul Programului Phare 2001 
TVET, a fost contractat de către Ministerul Integrării Europene cu firma de consultanţă 
SAFEGE - TRANSO CONSORTIUM. Acesta se derulează după finalizarea Programului 
Phare 2001 TVET. 
 
Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţe, este următorul: 
 

Judeţ Număr de şcoli  

Caraş-Severin 4 

Hunedoara 4 

TOTAL 8 
 
Beneficiarii acestui program sunt următorii: 
 

- Grup Şcolar Industrial Bocşa 
- Grup Şcolar Administrativ 

Reşiţa 
- Grup Şcolar Construcţii-Montaj 

Reşiţa 
- Grup Şcolar Industrial Oţelu 

Roşu 
- Grup Şcolar Mihai Viteazu 

Vulcan 
- Colegiul Tehnic Matei Corvin 

Hunedoara 
- Colegiul Tehnic Anghel Saligny 

Simeria 
- Grup Şcolar Nicolaus Olahus 

Orăştie 
 

 
Programul a avut ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2006. Din motive obiec-
tive, termenul de finalizare a fost prelungit, diferenţiat pe şcoli, pentru luna septembrie 
2006 şi apoi replanificat până în cursul lunii ianuarie 2007. 
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Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepţionate toate lucrările.  
 
ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele responsabilităţi: 

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

rea implementării proiectului; 
 

Sumele alocate în cadrul acestui program au fost după cum urmează: 
 

Phare 2003 TVET 
Lot nr. Denumire şcoală Suma finanţată (euro) 

5.1 Gr. Şc. Economic Administrativ REŞIŢA 26400.35 
5.1 Gr. Şc. Construcţii Montaj REŞIŢA 86085.98 
5.1 Gr. Şc. Construcţii de Maşini BOCŞA 40203.71 
5.1 Gr. Şc. Industrial OŢELUL ROŞU 132170.02 

5.2 
Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel Saligni 
SIMERIA 13700.39 

5.2 Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE 67903.08 
5.2 Colegiul Tehnic Matei Corvin HUNEDOARA 52680.61 
4.4 Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN 87863.84 

  TOTAL 507007.98 
 

 
Programul Phare TVET 2003 

Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie 
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5.4 Programul Phare 2003 CBC – România - Serbia şi Muntenegru 
 
 
Obiectivul general al Fondului Comun 
pentru Proiecte Mici, componentă a Pro-
gramului Phare CBC, este de a susţine ac-
tivităţile locale de dezvoltare, la scară re-
dusă, de natură transfrontalieră, cu impli-
carea actorilor locali din regiunile de gra-
niţă: schimburi de experienţă la nivel in-
teruman (”people to people”) şi proiecte 
de mică amploare (”soft”).  

Suma globală indicativă disponibilă 
pentru a prezenta solicitări de propuneri 
de proiecte pentru România este de 
465,000 euro. Sumele minime şi maxime 
ale finanţării nerambursabile aferente 
proiectelor individuale sunt următoarele: 
suma minimă – 10,000 euro; suma 
maximă – 50,000 euro.  

 
Prin urmare, va fi sprijinită cooperarea iniţiată în următoarele domenii: 

• dezvoltare economică locală, inclusiv a turismului; 
• măsuri de promovare a cooperării în domeniul sănătăţii, în special 

utilizarea în comun a resurselor şi a facilităţilor pe baze transfrontaliere; 
• dezvoltarea sau stabilirea de facilităţi şi resurse în vederea îmbunătăţirii 

fluxului de informaţii şi dezvoltarea comunicaţiilor între regiunile de 
graniţă, inclusiv sprijinul mass-media: radio, televiziune şi presă scrisă; 

• schimburi culturale; 
• ocuparea forţei de muncă, educaţie şi pregătire profesională; 
• măsuri pentru dezvoltarea rurală şi a agriculturii, cu o atenţie deosebită 

acordată facilitării unor proiecte de cooperare transfrontalieră; 
• promovarea cooperării în afaceri, dezvoltarea întreprinderilor, cooperarea 

financiară şi cooperarea între instituţii reprezentând sectorul de afaceri (de 
ex. camere de comerţ). 

 
Programul se adresează: 

• organizaţiilor non-profit; 
• autorităţilor locale şi regionale, asociaţiilor autorităţilor locale şi regionale, 

euroregiunilor, camerelor de comerţ, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor  
• sindicale, organizaţiilor non-guvernamentale, şcolilor, liceelor, universită-

ţilor din zonele de frontieră definite; 
• Pentru România sunt incluse următoarele judeţe: Timiş, Caraş-Severin şi 

Mehedinţi sau reprezentanţele organizaţiilor naţionale care au un rol bine 
definit în regiunea transfrontalieră; 

• aplicanţii eligibili trebuie să aibă un partener de pe cealaltă parte a 
frontierei, care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 
solicitantul. 
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Referitor la locaţie, acţiunile s-au desfăşurat în zona bilaterală de frontieră dintre Româ-
nia şi Serbia şi Muntenegru, şi anume în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi din 
România; în judeţele Borski şi Branicevski din Voivodina şi în Banatul din Serbia şi 
Muntenegru.  
 
Acest program s-a desfăşurat prin intermediul unei licitaţii deschise de proiecte în cadrul 
căreia au fost depuse 52 cereri şi s-au contractat 12 proiecte în valoare de 464,552 euro.  
 

Contracte încheiate 
Judeţ 

Nr. 
proiecte 
depuse 

Nr. 
proiecte 
aprobate 

% Suma 
aprobată 

% 
Nr. Suma 

Timiş 29 5 42 176,506 38 5 176,506 
Caraş-
Severin 13 5 42 209,703 45 5 209,703 

Mehedinţi 10 2 16 78,343 17 2 78,343 

Total 52 12 100 464,552 100 12 464,552 
 
S-au întocmit acte adiţionale pentru prelungirea duratei de implementare a proiectelor şi 
modificări bugetare ale acestora. De asemenea, au mai fost transmise solicitările benefi-
ciarilor la Autoritatea Contractantă (Ministerul Intergării Europene), în vederea obţinerii 
scutirii de TVA pentru achiziţiile din fonduri Phare aferente fiecărui proiect. S-au efectuat 
vizite de verificare a condiţiilor de implementare a proiectelor la locaţiile acestora. 
 
Perioada de implementare a proiectelor s-a încheiat în data de 25 martie 2006. 
Au fost verificate Cererile de plată finală şi Rapoartele tuturor beneficiarilor, fiind 
transmise Autorităţii Contractante spre aprobare. 
 
 

5.5 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională  
(Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa) 

 
În cadrul acestui program, în Regiunea Vest este finanţat un singur proiect cu titlul 
„Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa” beneficiari fiind Consiliul 
Local Moneasa şi Consiliul Judeţean Arad, însă cu o valoare semnificativă, respectiv 
4.078.660 Euro. 
 
Asistenţa financiară acordată acestui proiect este de 2.745.754 Euro din partea Comisiei 
Europene fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251 Euro cofinanţare naţională 
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Programul Phare 2003 Infrastructură 
locală şi regională Moneasa, Alei pietonale

acordată de Fondul Naţional de la bugetul de stat, 417.654 Euro din sursele proprii ale 
beneficiarului local - Consiliul Judeţean Arad în parteneriat cu Consiliul Local Moneasa. 
 
Termenul limită de plată pentru fondurile mai sus identificate este de 30 noiembrie 2007. 
 
În scopul realizării proiectului menţionat 
a fost încheiat Acordul Cadru Tripartit în 
luna aprilie 2006 între Ministerul 
Integrării Europene în calitate de Auto-
ritate Contractantă, ADR Vest ca Auto-
ritate de Implementare şi Beneficiarul 
Local, prin care se stabilesc licitarea, 
contractarea, finanţarea, monitorizarea 
tehnică şi financiară şi evaluarea 
proiectului. 
 
În urma încheierii Acordului Cadru, im-
plementarea proiectului a început în 
luna aprilie 2006, fiind în momentul 
actual în curs de desfăşurare. 
 
Pe parcursul anului, au avut loc întâlniri lunare cu factorii implicaţi în implementarea 
proiectului pentru determinarea stadiului la lucrările executate şi s-au efectuat 
măsurători în scopul avizării procentelor corespunzătoare din cererile de plată ale 
constructorului. 
 
 

5.6 Programul Phare Coeziune Economică şi Socială  
2004 – 2006, Îmbunătăţirea şi dezvoltarea  

infrastructurii de afaceri regionale şi locale 
 
 
Programul PHARE 2004 – 2006, componenta de Infrastructură Regională, este un pro-
gram multi-anual prin intermediul căruia vor fi finanţate proiecte care se încadrează în 
priorităţile regionale identificate în Planul de Dezvoltare Regională şi în Planul Naţional 
de Dezvoltare 2004 - 2006.  
 
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini Guvernul României în imple-
mentarea unei politici multi-anuale integrate de dezvoltare regională în sectoarele 
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prioritare, în vederea îmbunătăţirii potenţialului economic şi social autohton a celor 8 
regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare.  
 
Obiectivele specifice ce se urmăresc a fi obţinute prin aceste măsuri integrate sunt 
următoarele:  

• Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism, precum şi a infrastruc-
turii istorice şi culturale, şi asigurarea căilor de acces la aceste facilităţi; 

• Îmbunătăţirea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport, pentru 
a include şosele de centură, drumuri judeţene; 

• Reabilitarea şi îmbunătăţirea zonelor industriale, inclusiv ecologizarea şi 
creşterea calităţii mediului şi asigurarea căilor de acces la aceste facilităţi; 

• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru a îmbunătăţii accesul la 
pieţele, informaţiile, serviciile şi tehnologiile existente, având ca scop 
îmbunătăţirea competitivităţii de afaceri. 

 
Suma din fonduri Phare alocata Regiunii Vest la la care se mai adaugă şi co-finanţarea 
din Fondul Naţional de 33%, duce la un total de 24,710 milioane euro la nivelul 
Regiunii Vest. 
 
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 2 milioane euro. Valoarea maximă a 
finanţării nerambursabile este de 6,650 milioane euro (din care 5 milioane euro din 
fonduri Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul Naţional), la care se adaugă minim 10% 
co-finanţare proprie. 

 
În cadrul bugetului aferent anului 2005, au fost selectate spre finanţare 10 proiecte dintre 
care două proiecte aferente Regiuni Vest, şi anume „Reabilitare zonă industrială Valea 
Ţerovei - Reşiţa”, respectiv „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - 
Bastionul”.  
 
Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” s-a primit de la 
Delegaţia Comisiei Europene în România aprobarea dosarului de licitaţie, data de 20 no-
iembrie 2006 fiind termenul limită pentru depunerea ofertelor. Pentru „Reabilitarea şi 
revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” se aşteaptă ca in scurt timp să se primească 
aprobarea Delegaţiei pentru dosarul de licitaţie pentru a putea fi organizată licitaţia 
pentru lucrări.  

 
În data de 07 decembrie 2006, a avut loc şedinţa Subcomitetului de Coordonare pentru 
acest program. În cadrul acestei şedinţe s-au purtat discuţii pe tema proiectelor de 
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infrastructură regională care vor fi finanţate din bugetele aferente anilor 2004 şi 2005, în 
aceasta fiind propuse spre finanţare şi două proiecte din cadrul Regiunii Vest.  
 
În ceea ce priveşte Asistenţa tehnică - aceasta va fi asigurată şi în continuare tot de către 
Ove ARUP & Partners Internaţional Ltd, consorţiu care a îndeplinit această sarcină şi 
până în prezent. 

 
Raportul de evaluare pentru adjudecarea constructorului aferent proiectului „Reabilitare 
zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” se află la Delegaţie, iar pentru proiectul „Reabili-
tarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” este în curs de semnare aprobarea De-
legaţiei pentru Dosarul de licitaţie, Ministerul Integrării Europene fixând termenul limită 
pentru depunerea ofertelor aferente execuţiei lucrărilor pentru data de 12 martie 2007. 
 
În cadrul acestui program, în afară de cele două proiecte menţionate anterior, pentru 
bugetul aferent anului 2006 sunt selectate spre a fi pregătite şi finanţate următoarele 
proiecte: „Reabilitarea infrastructurii turistice a zonei Semenic – DJ 582, DJ 582D, DJ 
582E”, proiect al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, respectiv 
„Reabilitare drum judeţean DJ 572 km 34+940 – 128+519 între localităţile Berzovia 
(judeţul Caraş-Severin) – Buziaş (judeţul Timiş) – Lipova (judeţul Arad)” depus de 
Consiliul Judeţean Timiş în parteneriat cu Consilile Judeţene din cadrul judeţelor Arad 
şi Caraş-Severin.  
 
 

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

 
 
Programul se referă la Investiţii pentru Proiecte Mici de gestionare a deşeurilor, 
componenta adresată autorităţilor locale din regiunile de dezvoltare – cu excepţia 
Regiunii Centru care a beneficiat de faza pilot finanţată din Programul Phare 2003.  
 
Obiectivul principal al acestui program de finanţare este de a asigura atât asistenţa 
tehnică cât şi financiară autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea 
deşeurilor în regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii Centru), în eforturile lor de 
a reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă. 
 
Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la 
protecţia mediului; 
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• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării 
deşeurilor, proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine 
reabilitarea şi protejarea mediului înconjurător în zonele în care vor fi 
implementate;  

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

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

sensul asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.  
 
Suma globală indicată disponibilă pentru această schemă este de 21,87 milioane 
Euro, din care 75% - respectiv 16,40 milioane Euro din fonduri Phare şi 25% - 
respectiv 5,47 milioane Euro co-finanţare naţională de la Bugetul de Stat. Suma totală 
alocată Regiunii Vest este de 3,123 milioane Euro, din care 2,343 milioane Euro din 
fonduri Phare şi 0,78 milioane Euro co-finanţare naţională.  
 
Programul se adresează autorităţilor publice locale aferente unei localităţi cu maxim 
50.000 locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi 
consilii judeţene care să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul. 
 
Cele 22 de proiecte, care au fost depuse la nivelul Regiunii Vest spre a obţine 
finanţare, sunt următoarele:  
 

Nr. 
crt. Aplicant Denumire proiect 

1 Consiliul Local 
Municipal Lugoj 

Lugojul un oraş mai curat - mai european, reabilitarea 
sistemului de gestionare a deşeurilor în municipiul Lugoj 

2 Consiliul Local Ineu ECO - INEU 

3 Consiliul Local 
Ciacova ECO - CIACOVA 

4 Consiliul Local Brad Staţie de selectare şi transfer şi platformă de compostare 

5 Consiliul Local 
Lipova 

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

6 Primăria 
Municipiului Lupeni 

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

7 Primăria Oraşului 
Petrila 

Extinderea şi modernizarea sistemului de colectare a 
deşeurilor menajere 
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8 Consiliul Local Brebu 
Sistem de gestionare deşeuri din următoarele unităţi ad-
ministrativ teritoriale asociate: Brebu, Ezeriş, Fârliug, 
Păltiniş, Târnova, Zorlenţu Mare - Caraş-Severin 

9 Consiliul Local 
Oraviţa 

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Oraviţa - 
Judeţul Caraş-Severin 

10 Consiliul Local Băile 
Herculane 

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile 
Herculane - Judeţul Caraş-Severin 

11 Consiliul Local 
Văliug 

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică 
Semenic - Judeţul Caraş-Severin 

12 Consiliul Local 
Vulcan 

Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor pe 
raza Municipiului Vulcan 

13 Consiliul Local 
Socodor 

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

14 Consiliul Local 
Orăştie 

Gestionarea deşeurilor Program Phare CES 2004 în 
Municipiul Orăştie, Judeţul Hunedoara 

15 Consiliul Local 
Lenauheim 

Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna 
Lenauheim 

16 Consiliul Local 
Giarmata 

Reabilitarea sistemului de colectare şi transport deşeuri 
în localităţiile Giarmata şi Pişchia  

17 Primăria Munici-
piului Caransebeş Gestionarea deşeurilor în Municipiul Caransebeş 

18 Consiliul Local 
Satchinez 

Colectarea selectivă a deşeurilor în comunele Satchinez, Va-
riaş, Şandra, Becicherecu Mic, Biled, Dudeştii Noi, Orţişoara 

19 Consiliul Local Haţeg Sistem de colectare selectivă şi depozitare a deşeurilor în 
Ţara Haţegului - Staţie de transfer în Oraşul Haţeg 

20 Consiliul Local 
Pecica 

Sistem integrat de gestionare a deşeurilor prin colectare 
selectivă şi operaţionalizarea unei staţii de transfer în 
zona Pecica 

21 Consiliul Local Băiţa Reabilitarea sistemului de colectare şi transport al deşeu-
rilor din comunele Băiţa, Luncoiu de Jos şi Văliţoara 

22 Consiliul Local 
Bozovici 

Sistem de gestionare a deşeurilor din zona Valea 
Almaţului, Judeţul Caraş-Severin 
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În urma procesului de evaluare, cinci proiecte urmează să obţină finanţare de la 
Uniunea Europeană. Cele 5 proiecte câştigătoare în ordinea punctajului obţinut sunt 
următoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 
Proiect Parteneri Proiect 

Valoare 
proiect -

Euro 

1. 

Consiliul 
Local 
Satchinez 

1. Consiliul Local Variaş, 
2. Consiliul Local Şandra, 
3. Consiliul Local Beci-
cherecu Mic, 
4. Consiliul Local Biled, 
5. Consiliul Local 
Dudeştii Noi, 
6. Consiliul Local 
Orţişoara 

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

555.200,00 

2. 

Consiliul 
Local 
Lipova 

1. Consiliul Local Păuliş 
2. Consiliul Local 
Ghioroc, 
3. Consiliul Local 
Zăbrani 

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

938.545,00 

3. 
Consiliul 
Local al 
Comunei 
Socodor 

1. Consiliul Local Pilu 
2. Consiliul Local 
Grăniceri 

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

532.693,24 

4. 
Primăria 
Municipiu-
lui Lupeni 

1. Primăria Municipiului 
Petroşani 

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

911.675,63 

5. 
Consiliul 
Local 
Văliug 

1. Consiliul Judeţean 
Caraş-Severin, 
2. Consiliul Local Brebu 
Nou 

Sistem de gestionare a 
deşeurilor în zona 
turistică Semenic 478.248,58 

 
În acest sens, au fost semnate contractele de finanţare cu beneficiarii celor 5 proiecte câş-
tigătoare în cadrul Regiunii Vest. 

 

 

 

 

 

Suma repartizată iniţial prin acest program pentru Regiunea Vest - 3,1 
milioane euro, a permis contractarea a 5 proiecte. În urma redistribuirii de 
sume la nivel naţional şi datorită portofoliului de proiecte existent în 
regiunea noastră, în final au fost încheiate 14 contracte (5 proiecte in faza 
iniţială la care se adaugă încă 9 proiecte din cadrul listei de rezervă - lista de 
rezervă conţinând 10 aplicaţii, dar ulterior un aplicant a renunţat la 
implementarea proiectului), cu finanţare nerambursabilă în sumă de 10,1 
milioane euro.  
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În cadrul acestui program, Ministerul Integrării Europene a realizat o realocare de fon-
duri. Astfel, au rămas fonduri disponibile din cele iniţial alocate regiunii Bucureşti Ilfov. 
De asemenea, au rămas fonduri disponibile din anularea Schemei de granturi 2004 
destinată Serviciilor de Sprijinire a Afacerilor.  
 
Astfel, proiectele selectate a fi finanţate în cadrul acestei scheme de finanţare sunt: 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 
proiect Denumire proiect Localizare proiect 

Total 
valoare 
proiect  
 - euro - 

1. 
Consiliul 
Local 
Satchinez 

Colectarea selectivă a de-
şeurilor în comunele Sat-
chinez, Variaş, Şandra, Be-
cicherecu Mic, Biled, Du-
deştii Noi, Orţişoara 

Satchinez, Variaş 
Şandra, Becicherecu 
Mic, Biled, Dudeştii 
Noi, Orţişoara 

555.200,00 

2. 
Consiliul 
Local 
Lipova 

Sistem de gestionare a deşe-
urilor menajere din zona tu-
ristică Lipova: oraşul Lipo-
va şi comunele Ghioroc, Pă-
uliş şi Zăbrani, judeţul Arad 

Lipova, Păuliş, 
Ghioroc, Zăbrani 938.545,00 

3. 
Consiliul 
Local 
Socodor 

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

Socodor, Pilu, 
Grăniceri 532.693,24 

4. 
Primăria 
Municipiu-
lui Lupeni 

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

Straja – Lupeni, Parâng 
- Petrosani 911.675,63 

5. 
Consiliul 
Local 
Văliug 

Sistem de gestionare a de-
şeurilor în zona turistică 
Semenic 

Văliug, Brebu Nou, 
Semenic, Crivaia, Trei 
Ape, Garana 

478.248,58 

6. 
Consiliul 
Local Băile 
Herculane 

Sistem de gestionare a de-
şeurilor în zona Băile 
Herculane 

Băile Herculane, Top-
leţ, Iablaniţa, Mehadia, 
Mehadica, Cornea, 
Cornereva, Luncaviţa 

1.176.154,25 

7. 
Consiliul 
Local Ora-
viţa 

Sistem de gestionare a 
deşeurilor în zona Oraviţa 

Oraviţa, Berlişte, Vără-
dia, Vrani, Răcăşdia, 
Sasca Montană, Ciu-
chici, Ciclova Română, 
Cărbunari, Grădinari, 
Ticvaniu Mare, Ciuda-
noviţa, Naidaş 

979.628,45 
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8. 
Consiliul 
Local 
Haţeg 

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

Haţeg, Sântămăria Or-
lea, Sălaşu de Sus, 
Densuş, Sarmizegetu-
sa, Râu de Mori, Ge-
neral Berthelot, Bretea 
Română, Pui, Baru, 
Răchitova, Toteşti 

955.008,90 

9. 
Consiliul 
Local Ca-
ransebeş 

Gestionarea deşeurilor în 
Municipiul Caransebeş Caransebeş 795.074,00 

10. 
Primăria 
Oraşului 
Brad 

ECO BRAD - Proiect pen-
tru implementarea unui 
sistem eficace de gestiona-
re a deşeurilor în oraşul 
Brad şi localităţile parte-
nere, Crişcior şi Ribiţa 

Brad 
Crişcior 
Ribiţa 

1.005.680,78 

11. Consiliul 
Local Ineu ECO - INEU 

Ineu, Apateu, Beliu, 
Craiva, Cernei, Seleus, 
Sicula, Tarnova 

876.544,00 

12. 
Consiliul 
Local 
Vulcan 

Modernizarea sistemului 
de colectare a deşeurilor pe 
raza Municipiului Vulcan 

Vulcan 870.178,06 

13. 
Consiliul 
Local 
Ciacova 

ECO – CIACOVA 
Ciacova, Jebel, 
Liebling, Pădureni, 
Ghilat, Giera 

693.755,00 

14. 
Consiliul 
Local 
Lugoj 

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

Lugoj 665.301,50 

TOTAL VALOARE PROIECTE REGIUNEA VEST                                     11.433.687,39 
 

5.8 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială –  
Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea  

de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor 
 
Acest program de finanţare a fost lansat, la nivel naţional, în data de 3 august 2006, la Bu-
cureşti, iar ADR Vest a l-a lansat, la nivelul Regiunii Vest, în data de 4 august 2006. 
 
Obiectivul general al programului este acela de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor ca-
re acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un impact direct 
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asupra sectorului privind gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le sprijini în eforturile lor 
de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata deşeurile într-un mod corespunzător. 
 
Obiectivele specifice ale acestui program sunt: 

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

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

 
Termenul limită de depunere a proiectelor a fost 15 septembrie 2006, la sediul Minis-
terului Integrării Europene din Bucureşti, care a fost ulterior amânat pentru data de 2 oc-
tombrie 2006. 
 
Suma globală indicativă disponibilă pentru sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei 
licitaţii deschise este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare 
şi 0,8 milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat.  
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din 
fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat).  
 
Programul se adresează: 

- societăţilor comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/ 1990 actualizată şi să 
corespundă definiţiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 2004 cu completările 
ulterioare; 

- care sunt înregistrate în mod legal înainte de 31 decembrie 2005; 
- şi care au cel puţin un an de activitate. 

 
ADR Vest, împreună cu reprezentantul Asistenţei Tehnice, a organizat Help-Desk-ul 
aferent programului, menit să ofere consultanţă potenţialilor aplicanţi şi să păstreze le-
gătura cu Ministerul Integrării Europene pentru eventualele clarificări sau completări 
aduse pe parcursul implementării programului. Astfel, a fost oferită consultanţă poten-
ţialilor aplicanţi pentru soluţionarea eventualelor neclarităţi în privinţa întocmirii şi de-
punerii proiectelor spre a fi finanţate în cadrul Regiunii Vest.  
 
În cadrul acestui program, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, proiectele au 
fost depuse direct la sediul Ministerului Integrării Europene. Termenul limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte a fost data de 2 octombrie 2006. Aferente Regiunii Vest a 
fost depus un număr de 5 proiecte din totalul de 45 de aplicaţii depuse la nivelul întregii 
ţări.  
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Proiectele depuse spre a fi finanţate în cadrul Regiunii Vest sunt următoarele: 
 

Nr. 
crt. Nume aplicant Localitate, 

judeţ Titlul proiectului 

1. 

SC INST. DE 
CERCETARI SI 
PROIECTARI 
MINIERE SA 

Petroşani - 
Hunedoara 

Tehnologii de minimizare a generării de de-
şeuri provenite din extracţia huilei şi amena-
jări pentru atenuarea riscului de mediu. 

2. SC LINEO 
DESIGN SRL 

Reşiţa – Ca-
raş-Severin 

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

3. SC CALOR 
GRUP SRL 

Reşiţa – Ca-
raş-Severin 

Sistem de gestiune a deşeurilor din construc-
ţii şi demolări în judeţul Caraş Severin. 

4. SC BERG-
BANAT SRL 

Timişoara - 
Timiş 

Recuperarea zincului prin reciclarea cenuşii 
rezultată din procesul de zincare termică. 

5. SC LOGO 
MARE SRL 

Deva - 
Hunedoara 

Unitate de peletizare a deşeurilor lemnoase - 
analiza fezabilităţii tehnico-economice şi de 
mediu. 

 
Data planificată pentru demararea proiectelor, după semnarea contractului de către 
părţi, este decembrie 2006 – această dată este doar indicativă. Proiectele trebuie finaliza-
te toate înainte de luna noiembrie 2008. 
 
În urma sesiunii de evaluare organizată în cadrul Ministerului Integrării Europene, afe-
rente Regiunii Vest au fost selectate spre a fi finanţate în cadrul acestei scheme de finan-
ţare trei proiecte, acestea fiind cererile de finanţare aferente următorilor aplicanţi: SC 
LINEO DESIGN SRL, SC CALOR GRUP SRL şi SC BERG-BANAT SRL, a căror fi-
nanţare nerambursabilă este de 34.045 euro, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Nume 
aplicant 

Valoare 
finanţare-euro Titlul proiectului 

1. SC BERG-
BANAT SRL 10.112 

Tehnologii de minimizare a generării de de-
şeuri provenite din extracţia huilei şi amena-
jări pentru atenuarea riscului de mediu. 

2. SC LINEO 
DESIGN SRL 12.358 Sistemul de gestiune a deşeurilor de am-

balaje din plastic în judeţul Caraş Severin. 

3. SC CALOR 
GRUP SRL 11.575 Sistem de gestiune a deşeurilor din con-

strucţii şi demolări în judeţul Caraş Severin. 
 TOTAL  34.045  



 

 

 

57

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

 S-a organizat şi susţinut un seminar referitor la modalitatea de implementare a 
proiectelor. 
 
În concluzie, în anul 2006 situaţia derulării programelor prin ADR Vest a fost 
următoarea: 

euro 
Valoarea finanţării Număr contracte 

Programul 
Alocată Contrac-

tată 
Înche-

iate 
Rezili- 

ate 
În 

derulare 
Finali-

zate 
Phare 2001 - Infrastructură 
mică 2.591.000 3.898.577 8   4 4 

Subprogramul "Investiţii în 
turism" 685.000 685.000 7 1 3 3 

Phare 2003 TVET 507.008 507.008 8     8 
Phare 2003 CBC România-
Serbia şi Muntenegru 465.000 464.552 12     12 

Phare 2003 – Infrastructură 
locală 3.661.005 3.661.005 1   1   

Phare 2004-2006 Dezvolta-
rea infrastructurii regionale 13.592.250 24.709.678 4   4   

Phare 2004 - Proiecte mici 
de gestionare a deşeurilor 3.123.000 10.114.092 14   14   

Phare 2004 - Pregătire de 
proiecte pentru gestionarea 
deşeurilor 

40.000 34.045 3   3   

TOTAL 24.664.263 44.073.957 57 1 29 27 
 
Reprezentarea grafică a valorii finanţărilor alocate şi contractate, respectiv a numărului 
de contracte prevăzute iniţial a se contracta şi a celor contractate efectiv: 
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VI. STRATEGII ŞI PLANIFICARE REGIONALĂ 
 
Pe parcursul anului 2006, în cadrul Departamentului Strategii şi Planificare Regională, 
au fost realizate activităţi în vederea finalizării Planului de Dezvoltare Regională Vest 
2007-2013 (PDR Vest), Programului Operaţional Regional 2007-2013, a Planului Regional 
de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic 2006-2013 Regiunea Vest (PRAI 
Vest) şi a Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006-
2008 (PRAO Vest).  
  
 

6.1 Programul Operaţional Regional (POR)  
2007 – 2013 şi Programul Complement 

  
Un program operaţional reprezintă un document de programare elaborat de România şi 
adoptat de Comisa Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un 
set de priorităţi coerente, pentru a căror realizare se face apel la Fondurile Structurale.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 reprezintă unul din cele şapte pro-
grame operaţionale şi va fi finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR). Pentru finanţarea POR 2007 – 2013 au fost alocate 3,72 miliarde Euro din Fon-
dul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fon-
durilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în 
România. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul fondurilor 
destinate finanţării Programului Operaţional Regional (fonduri UE, fonduri publice, 
surse private). 
 
Programul Operaţional Regional va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din 
România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.  
 

Pentru obiectivul Convergenţă, în România au fost elaborate şapte programe 
operaţionale: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice, Programul Operaţional Sectorial de Transport, Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, Programul Operaţional Regional (POR), Programul 
Operaţional de Asistenţă Tehnică. 
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Ministerul Integrării Europene a fost desemnat Autoritate de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), potrivit deciziei Guvernului 
Nr. 497/2004, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării 
asistenţei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional s-a constituit în cadrul MIE, conform HG 243/2006. 
 
Cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR-uri) au fost desemnate organisme 
intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate în Capitolul 
21 – Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale si a HG 497/2004. 
 
Obiectivul global al POR constă în sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări locale 
durabile, economice şi sociale a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor 
specifice prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri, care 
susţin creşterea economică, pentru a face din regiunile României, în special cele rămase 
în urmă, locuri mai atractive pentru muncă şi investiţii. 
 
POR 2007–2013 conţine analiza socio-economică a regiunilor de dezvoltare din România, 
analiza SWOT a acestora, Strategia de Dezvoltare Regională din România, detalierea 
axelor prioritare, a domeniilor de intervenţie şi operaţiunilor care vor fi finanţate din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, programarea financiară a fondurilor, 
precum şi modalitatea de implementare a POR.  
 
Axele prioritare şi domeniile de intervenţie din POR au fost stabilite de către Ministerul 
Integrării Europene în parteneriat cu alţi actori relevanţi de la nivel naţional, regional şi 
local (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.  
 
Programul Operaţional Regional este structurat pe 6 axe prioritare şi 14 domenii de 
intervenţie. 
 
Axele Prioritare ale POR 2007 – 2013 sunt următoarele: 
 
Axa 1 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 
1.1 Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii judeţene şi a străzilor orăşeneşti, inclusiv 
construcţia, reabilitarea şoselelor de centură- porturilor şi aeroporturilor de interes 
regional 
 
Axa 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
2.1 Reabilitarea/ modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
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2.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale 
2.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă 
2.4 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 
 
Axa 3 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 
3.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a mediului de afaceri 
3.2 Reabilitarea siturilor industriale neutilizate şi poluate şi pregătirea pentru noi 
activităţi 
3.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
 
Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local 
4.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural-istoric şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe 
4.2. Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea 
durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic 
4.3 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe, 
precum şi a infrastructurii turistice de cazare 
 
Axa 5 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
5.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 
Axa 6 - Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementării POR 
6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional 
Regional 
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare 
 
Pe baza Programului Operaţional Regional a fost elaborat Programul Complement. 
Acesta reprezintă un document care are rolul de a detalia, pentru fiecare domeniu de in-
tervenţie, beneficiarii proiectelor, activităţile eligibile, criteriile de eligibilitate şi selecţie 
a proiectelor, mărimea alocărilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare şi 
evaluare.  
 
Programul Complement este un document care poate fi folosit independent de Pro-
gramul Operaţional Regional. Programul Complement conţine informaţii necesare atât 
celor care implementează Programul Operaţional Regional, precum şi beneficiarilor.  
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Programul Complement a fost elaborat de Autoritatea de Management a Programului 
Operaţional Regional în cooperare cu Agenţiile de Dezvoltare Regională. Documentul 
va fi supus aprobării Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 
şi poate fi modificat doar cu aprobarea acestuia. 
 
Pe parcursul anului 2006, în cadrul ADR Vest, s-a lucrat la realizarea unui sistem de im-
plementare naţională a programelor operaţionale, fiind realizată o propunere de sistem 
care a fost trimisă Delegaţiei Comisiei Europene în România, Ministerului Integrării Eu-
ropene şi celorlalte agenţii de dezvoltare regională.  
 
De asemenea, Departamentul de Strategii şi Planificare Regională din cadrul ADR Vest a rea-
lizat şi transmis Autorităţii de Management a POR propuneri de îmbunătăţire atât a Progra-
mului Operaţional Regional 2007 – 2013 cât şi a Programului Complement aferent acestuia.  
 
Departamentul de Strategii şi Planificare Regională din cadru ADR Vest a realizat 
periodic sesiuni de informare la nivelul Regiunii Vest, cu privire la oportunităţile de 
finanţare din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.  
 
Din suma totală alocată POR 2007 – 2013 pentru toate cele opt regiuni de dezvoltare, Regiu-
nea Vest va primi pentru intervalul 2007-2013 aproximativ 449 milioane euro, cu sume care 
vor creşte de la an la an, de la 40 de milioane in 2007 până la 97 de milioane in anul 2013.  
 

Alocarea financiară în Regiunea Vest prin POR 2007 – 2013 - mil Euro- 

Axe prioritare şi domenii de intervenţie 
POR 2007 - 2013 
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1.Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale 96,34 14,73 2,27 0,00 113,34 
1.1. Reabilitarea şi modernizarea infra-
structurii judeţene şi locale de transport 96,34 14,73 2,27 0,00 113,34 
2.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
regionale şi locale 77,07 11,79 1,81 0,00 90,67 
2.1.Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 19,27 2,95 0,45 0,00 22,67 
2.2.Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale 10,50 1,61 0,25 0,00 12,35 
2.3. Îmbunătăţirea dotării cu echipa-
mente a bazelor operaţionale pentru 
investiţii în situaţii de urgenţă 8,77 1,34 0,21 0,00 10,31 
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2.4.Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii educaţionale 38,54 5,89 0,91 0,00 45,34 
3.Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local 77,07 8,25 1,27 9,91 96,50 
3.1.Dezvoltarea structurilor de sprijinire 
a afacerilor 30,83 4,71 0,73 0,00 36,27 
3.2.Reabilitarea siturilor industriale 23,12 3,54 0,54 0,00 27,20 
3.3.Sprijinirea iniţiativelor antrepreno-
riale regionale/locale pentru crearea si 
dezvoltarea microîntreprinderilor 23,12 0,00 0,00 9,91 33,03 
4.Dezvoltarea turismului regional şi local 57,80 6,72 1,03 5,95 71,50 
4.1.Restaurarea şi valorificarea patrimo-
niului istoric şi cultural şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe 23,12 3,24 0,50 0,83 27,69 
4.2.Crearea/dezvoltarea/modernizarea 
infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor 
naturale cu potenţial turistic 15,41 2,16 0,33 0,55 18,46 
4.3.Reabilitarea/extinderea/moderniza-
rea/dotarea structurilor de cazare cu utili-
tăţile conexe şi a facilităţilor de recreere 19,27 1,32 0,20 4,56 25,35 
5.Dezvoltarea urbană durabilă 65,51 10,02 1,54 0,00 77,07 
5.1. Proiecte integrate de regenerare urbană 65,51 10,02 1,54 0,00 77,07 
        0,00 0,00 

TOTAL (1+2+3+4+5) 373,79 51,51 7,92 15,86 449,09 
 

 
6.2 Acordul Cadru privind implementarea POR 2007-2013  

în România, între ADR Vest şi Ministerul Integrării Europene 
 
În decursul anului 2004, România a finalizat negocierile la capitolul XXI „Politica Regio-
nală şi Coordonarea Instrumentelor Structurale”. Acest document, realizat în forma ac-
tuală şi prin implicarea activă a ADR Vest, menţionează rolul de Organism Intermediar 
pe care îl vor juca Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din România.  
 
De asemenea, Hotărârea de Guvern 497 din 2004, modificată şi completată prin Hotărâ-
rea de Guvern 128 din 2006, precum şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 
prezintă instituţiile cu atribuţii în managementul Programelor Operaţionale. Agenţiile 
pentru Dezvoltare Regională sunt menţionate ca organisme intermediare pentru Pro-
gramul Operaţional Regional (POR) 2007-2013. 
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Calendarul negocierilor privind Acordul Cadru 
 
În anul 2006, negocierile cu privire la atribuţiile delegate de MIE către ADR-uri prin 
acest Acord Cadru au avut următorul parcurs:  

• 10 iulie 2006 - MIE a transmis ADR-urilor prima variantă a Acordului 
Cadru;  

• 26 iulie 2006 – ADR-urile au transmis MIE observaţiile pe marginea acestei 
variante; 

• 7 august 2006 – MIE a transmis ADR-urilor o nouă variantă a Acordului 
Cadru; 

• 10 august 2006 – MIE a organizat o primă întâlnire privind conţinutul şi 
clauzele Acordului de implementare a POR. La această întâlnire participă 
directorii ADR-urilor şi reprezentanţi ai MIE; 

• 10 august 2006 - ADR Vest a depus la sediul MIE adresa cu subiectul 
Acordul Cadru de Delegare a Atribuţiilor care conţine observaţiile ADR 
Vest cu privire la varianta din 7 august 2006 a Acordului Cadru; 

• 14 august 2006 – MIE a transmis pe e-mail minuta întâlnirii din 10 august 
2006; 

• 15 august 2006 - ADR Vest a trimis celorlalte ADR-uri observaţiile cu 
privire la Minuta MIE în vederea conturării unui punct de vedere comun; 

• 17 august 2006 - MIE a trimis ADR-urilor Acordul Cadru revizuit în urma 
negocierilor din cadrul întâlnirii din data de 10 august 2006;  

• 18 august 2006 MIE a transmis Anexa I cu atribuţii delegate la Acordul 
Cadru;  

• 23 august 2006 - ADR Vest a centralizat propunerile ADR-urilor referitoare 
la modificarea Acordului; 

• 24 august 2006 – În urma consultărilor cu celelalte ADR-uri s-a convenit 
asupra formei Acordului care a fost trimisă MIE; 

• 30 august 2006 – a fost transmisă către toţi membrii CDR informarea 
periodică pentru 20 iulie - 20 august, asupra activităţii ADR Vest. În cadrul 
acesteia au fost prezentate stadiul negocierilor dintre ADR-uri şi MIE; 

• 11 octombrie 2006 - MIE a trimis ADR-urilor Acordul revizuit în urma 
întâlnirii din 24 august 2006;  

• 17 octombrie 2006 – a avut loc o întâlnire la Bucureşti între MIE şi ADR-uri 
pe marginea documentului;  

• 17 octombrie 2006 – a fost transmisă către toţi membrii CDR informarea 
periodică pentru perioada 20 august – 25 septembrie, asupra activităţii 
ADR Vest, unde se regăseşte prezentarea întâlnirii Asociaţiei ROREG de la 
Timişoara din 11 octombrie 2006;  
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• 24 octombrie 2006 - MIE a transmis ADR-urilor Minuta întâlnirii din data 
de 17 octombrie, împreună cu Acordul Cadru revizuit;  

• 31 octombrie 2006 - ADR Vest a trimis celorlalte ADR-uri observaţiile la 
scrisoarea către MIE care a fost trimisă în numele Asociaţiei ROREG; 

• 3 noiembrie 2006 - ADR Vest a transmis MIE observaţiile sale pe marginea 
Acordului Cadru;  

• 7 noiembrie 2006 – a avut loc la Bucureşti o întâlnire între MIE, 
reprezentantă la nivel de ministru, şi ADR Vest alături de membrii 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pe marginea acordului. Din 
partea Regiunii Vest au participat:  

 domnul Mircea MOLOŢ – Preşedinte al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest şi Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

 domnul Iosif SECĂŞAN – Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Caraş – Severin; 

 domnul Mircia MUNTEAN – Primar al Municipiului Deva; 
 domnul Sorin MAXIM – Director al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest; 
 domnul Nicolae MUNTEANU – Şef departament strategii şi 

planificare regională în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest; 

 domnul Sergiu BĂLAŞA – director ADETIM, delegat din 
partea domnului Constantin OSTAFICIUC – Vicepreşedinte 
al CDR Vest şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. 

• 9 noiembrie 2006 – MIE a transmis ADR-urilor noua variantă de Acord 
Cadru, dar nu a trimis însă o minută a întâlnirii din 7 noiembrie 2006;  

• 15 noiembrie 2006 – ADR Vest a trimis către MIE o scrisoarea prin care a 
atras atenţia că anumite aspecte negociate la şedinţa din 7 noiembrie nu au 
fost incluse în noua variantă de acord;  

• 22 noiembrie 2006 – MIE a transmis ADR-urilor varianta de Acord Cadru 
care inserează şi aspectele negociate de ADR Vest; 

• 23 noiembrie 2006 – a avut loc sedinţa CDR în care s-a decis amânarea 
aprobării Acordului Cadru şi s-a solicitat o întâlnire pentru negocieri finale 
cu reprezentanţii MIE; 

• 30 noiembrie 2006 - CDR Vest a transmis o scrisoare la MIE privind 
clarificarea asupra rolului pe care îl va avea nivelul regional în 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

• 4 decembie 2006 – a avut loc la sediul MIE o întâlnire între reprezentanţii 
CDR ai celor opt regiuni de dezvoltare şi reprezentanţi ai MIE în vederea 
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clarificării unor aspecte privind Acordul Cadru precum şi în vederea 
clarificării rolului şi atribuţiile CRES; 

• 5 decembrie 2006 – s-au primit de la MIE documentele discutate în sedinţa 
din 4 decembrie 2006 şi s-a transmis ADR Vest varianta negociată a 
Acordului Cadru; 

• 5 - 14 decembrie 2006 – au avut loc negocieri informale între MIE şi ADR 
Vest, în urma carora s-au deleagat suplimentar ADR-urilor şi alte atribuţii 
(aprobarea cheltuielilor şi introducerea datelor în SMIS); 

• 14 – 19 decembrie 2006 – s-a desfăşurat procedura de avizare prin acord 
scris a Acordului Cadru din partea membrilor CDR; 

• 19 decembrie 2006 – s-a semnat, la sediul ADR Vest din Timişoara, 
Acordul Cadru privind delegarea de atribuţii de la Ministerul Integrării 
Europene, în calitate de Autoritate de Management, către ADR Vest, în 
calitate de Organism Intermediar. 

 
Principalele aspecte care au făcut obiectul negocierilor între ADR-uri şi Ministerul In-
tegrării Europene cu privire la Acordul Cadru: 
 
Textul Acordului Cadru prin care MIE în calitate de Autoritate de Management deleagă 
o serie de atribuţii către ADR-uri în calitate de Organisme Intermediare a cuprins o serie 
de aspecte care au făcut de-a lungul întregii perioade obiectul unor negocieri.  
 
Astfel, dintre aspectele care pe parcursul negocierilor au fost eliminate din textul acor-
dului menţionăm:  

• Organismul Intermediar să fie constituit ca entitate separată în cadrul ADR;  
• Directorul Organismului Intermediar să fie numit de MIE;  
• Directorul Organismului Intermediar să fie cel care semnează acordul cadru; 
• Directorul Organismului Intermediar să semneze contractele cu beneficiarii;  
• Implicarea Direcţiei de Audit Intern din MIE în activitatea Organismului 

Intermediar prin intermediul unităţii de audit intern din ADR-uri. 
 
Fiecăreia dintre acest probleme, ADR Vest i-a adus o justificare pe baza legilor, princi-
piilor dezvoltării regionale (descentralizarea şi subsidiaritatea) şi a documentelor (regu-
lamente valabile la nivel european) aflate în vigoare în acest moment.  
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6.3 Portofoliul de proiecte eligibile  
pentru POR 2007-2013 în Regiunea Vest 

 
 
 
 
 
 
 
În acest sens Departamentul de Strategii şi Planificare Regională a elaborat şi transmis 
47 de adrese către următoarele autorităţi publice locale: 

• Cele patru consilii judeţene din Regiunea Vest 
• Primăriile oraşelor şi municipiilor din Regiunea Vest (42 de localităţi) 
• Direcţia Regională pentru Drumuri şi Poduri 

 
S-au primit propuneri de proiecte de la 42 din cele 47 de instituţii cărora le-au fost 
transmise adrese. 
 
Portofoliul de proiecte pentru POR al Regiunii Vest, rezultat în urma acestui demers 
însumează 328 de titluri proiecte aflate în diferite stadii de maturitate (fişă de proiect, 
studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic), valoarea totală a acestora 
fiind de 2,1 miliarde Euro.  

 
La sfârşitul anului 2005, într-o primă fază, aceste proiecte au fost centralizate:  

• pe cele patru judeţe din regiune,  
• în funcţie în stadiul de maturitate a proiectului, 
• pe cele patru priorităţi din POR – varianta documentului din septembrie 

2005. 
 
În lunile februarie - martie 2006, a avut loc o restructurare a portofoliului de proiecte, 
fiind selectate doar proiectele mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic) 
eligibile spre finanţare pe fiecare prioritate din varianta POR existentă la moment. În 
acest demers, ADR Vest a beneficiat de sprijinul a 2 experţi spanioli din cadrul 
SODERCAN, Spania.  
 
A rezultat un portofoliu de 112 proiecte mature (cu studiu de fezabilitate/ proiect 
tehnic), în valoare de 465,980,552.58 Euro structurate pe cele patru priorităţi din POR. 
Portofoliul de proiecte a fost transmis spre consultare şi avizare reprezentanţilor 
autorităţilor locale. Această variantă restructurată şi actualizată a portofoliului de 
proiecte a fost transmisă către MIE în data de 23 martie 2006.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a demarat în luna octombrie a 
anului 2005 procesul de realizare a un portofoliu proiecte considerate a fi de 
interes local/regional pentru a fi finanţate din FEDR prin Programul 
Operaţional Regional în perioada 2007 -2013.  
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În luna mai 2006, portofoliul de proiecte a fost restructurat în funcţie de varianta existen-
tă în acel moment a axelor prioritare şi a domeniilor de intervenţie din POR. În acest sens, 
din cele 328 de proiecte au fost selectate doar proiectele mature (cu studiu de fezabilitate 
şi/ sau proiect tehnic), care răspund cel mai bine obiectivelor din Programul Operaţional 
Regional, precum şi din Planul pentru Dezvoltare Regională Vest 2007-2013.  
 
În urma acestui demers a rezultat un portofoliu de 135 de proiecte, în valoare de 
633.603.112, 53 Euro. De asemenea, a fost realizată şi o centralizare a acestora 
cuprinzând numărul de proiecte care corespund fiecărei priorităţi şi arii de intervenţie 
din POR, precum şi numărul total de proiecte şi valoarea acestora. Portofoliul de 
proiecte up-datat a fost retransmis către MIE în data de 12 mai 2006.  

 
În luna iulie 2006, a avut loc nouă restructurare a portofoliului de proiecte în funcţie de 
ultima variantă a axelor prioritare şi a domeniilor de intervenţie din POR. Au fost 
selectate doar proiectele mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic), 
rezultând un portofoliu de 93 proiecte mature în valoare de 353.780.250 Euro 
(274.313.342 Euro – FEDR). Proiectele au fost centralizate pe axele prioritare şi domeniile 
de intervenţie din POR precum şi pe cele patru judeţe din regiune. Portofoliul de 
proiecte actualizat a fost transmis către MIE în data de 26 iulie 2006.  
 
În perioada noiembrie 2006 – ianuarie 2007, a avut loc un tur regional în municipiile 
reşedinţă de judeţ, fiind organizate seminarii de informare pentru autorităţile publice în 
legătură cu oportunităţile de finanţare din Fondurile Structurale.  

 
În luna noiembrie 2006, a început un tur regional în cadrul căruia au avut loc vizite la 
primăriile de oraşe din regiune. În cadrul acestor întâlniri au fost analizate propunerile 
de proiecte existente în portofoliul de proiecte al Regiunii Vest, au fost prezentate 
oportunităţile de finanţare prin POR 2007 – 2013 şi a început colectarea de noi propuneri 
de proiecte eligibile prin POR.  
 
În cadrul departamentului Strategii şi Planificare Regională din cadrul ADR Vest s-a 
demarat un proces de restructurare şi actualizare a portofoliului de proiecte pentru POR 
2007 – 2013, pe baza noilor propuneri de proiecte eligibile colectate de la primăriile din 
Regiunea Vest şi de la Agenţiile de Dezvoltare Economică a celor patru judeţe din 
Regiunea Vest (ADETIM, ADAR, ADEH şi ADECS). 
 
În prezent, portofoliul de proiecte mature al Regiunii Vest eligibile prin POR 2007-2013 
totalizează 131 de proiecte în valoare de 739,711 mil Euro.  
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Portofoliul de proiecte mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic) 

eligibile prin POR 2007 - 2013, centralizat pe judeţe 
 

Judeţul 
Nr. 
pro-
iecte 

Suma totală 
(Euro) 

Fonduri 
Structurale 
(Euro) - 85% 

Buget de 
Stat (Euro) - 

13% 

Buget local 
(Euro) -2% 

Arad 35 164.574.187,14 139.888.059,07 21.394.644,33 3.291.483,74 

Caraş - 
Severin 13 156.259.924,00 132.820.935,40 20.313.790,12 3.125.198,48 

Hunedoara 48 158.178.126,25 134.451.407,32 20.563.156,41 3.163.562,53 

Timiş 35 260.698.878,00 221.594.046,30 33.890.854,14 5.213.977,56 

Regiunea 
Vest 131 739.711.115,40 628.754.448,09 96.162.445,00 14.794.222,31 

 
 

Portofoliul de proiecte mature (cu studiu de fezabilitate şi/ sau proiect tehnic) 
eligibile prin POR 2007-2013, centralizat pe domenii de intervenţie: 

 
 

Axe prioritare/ 
Domenii de 
intervenţie 

Nr. 
pro-
iecte 

 Suma totală  
(Euro)  

 Fonduri 
Structurale 
(Euro) - 85%  

 Buget de 
Stat 

(EURO) - 
13%  

 Buget 
local 

(EURO) -
2%  

1.Îmbunătăţirea in-
frastructurii de 
transport regionale 
şi locale 

80 391.535.388,60 332.805.080,31 50.899.600,52 7.830.707,77 

2. Îmbunătăţirea 
infrastructurii so-
ciale regionale şi 
locale 

14 7.378.184,00 6.271.456,40 959.163,92 147.563,68 

2.1.Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
echiparea infra-
structurii servicii-
lor de sănătate 

4 3.407.000,00 2.895.950,00 442.910,00 68.140,00 



 

 

 

69

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

2.2.Reabilitarea/ 
modernizarea/ echi-
parea infrastructurii 
serviciilor sociale 

          

2.3. Îmbunătăţirea 
dotării cu echipa-
mente a bazelor 
operaţionale pen-
tru investiţii în 
situaţii de urgenţă 

          

2.4.Reabilitarea/ 
modernizarea/ echi-
parea infrastructurii 
educaţionale 

10 3.971.184,00 3.375.506,40 516.253,92 79.423,68 

3.Sprijinirea dez-
voltării mediului 
de afaceri regional 
si local 

11 86.559.749,14 73.575.786,77 11.252.767,39 1.731.194,98 

3.1.Dezvoltarea 
structurilor de spri-
jinire a afacerilor 

9 53.430.724,14 45.416.115,52 6.945.994,14 1.068.614,48 

3.2.Reabilitarea si-
turilor industriale 2 33.129.025,00 28.159.671,25 4.306.773,25 662.580,50 

3.3.Sprijinirea iniţia-
tivelor antrepreno-
riale regionale/ locale 
pentru crearea şi 
dezvoltarea mi-
crointreprinderilor 

          

4.Dezvoltarea tu-
rismului regional 
şi local 

24 154.237.793,65 131.102.124,60 20.050.913,17 3.084.755,87 

4.1.Restaurarea şi va-
lorificarea patrimo-
niului istoric şi cul-
tural şi crearea/ mo-
dernizarea infra-
structurilor conexe 

12 75.516.179,15 64.188.752,28 9.817.103,29 1.510.323,58 
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4.2.Crearea/ dez-
voltarea/ moderni-
zarea infrastructu-
rilor specifice pen-
tru valorificarea 
durabilă a resurse-
lor naturale cu 
potenţial turistic 

4 14.679.788,00 12.477.819,80 1.908.372,44 293.595,76 

4.3.Reabilitarea/ 
extinderea/ moder-
nizarea/ dotarea 
structurilor de ca-
zare cu utilitatile 
conexe şi a facili-
tatilor de recreere 

8 64.041.826,50 54.435.552,53 8.325.437,45 1.280.836,53 

5.Dezvoltarea 
urbană durabilă 2 100.000.000,00 85.000.000,00 13.000.000,00 2.000.000,00 

Total Regiunea 
Vest 131 739.711.115,40 628.754.448,09 96.162.445,00 14.794.222,31 

 
 

6.4 Programele Operaţionale Sectoriale 2007-2013 
 
În perioada 2007 – 2013, România va beneficia de aproximativ 32 miliarde Euro din fon-
durile Uniunii Europene, care vor finanţa domenii diverse, aşa cum se regăsesc în Pla-
nul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013: agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltare re-
gională, resurse umane, infrastructură de transport şi de mediu, competitivitate eco-
nomică, cooperare teritorială.  

 
Din cele 32 de miliarde Euro, 19,667 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale şi de 
Coeziune iar diferenţa o reprezintă fonduri destinate sectorului agricol şi dezvoltării 
rurale.  

 
Aceste fonduri sunt destinate finanţării unor activităţi detaliate în cadrul a şapte Pro-
grame Operaţionale.  
 
Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru imple-
mentarea acelor priorităţi sectoriale şi/ sau regionale din Planul Naţional de Dezvoltare, 
care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă. 
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Alături de cele 5 Programe Operaţionale Sectoriale, Programul Operaţional Regional şi 
Programul de Asistenţă tehnică, România elaborează o serie de programe operaţionale 
pentru zonele de graniţă. În acest context, se elaborează câte un program operaţional de 
cooperare transfrontalieră pentru graniţele interne ale Uniunii Europene: România-
Ungaria, România-Bulgaria, dar şi pentru graniţele externe: România-Ucraina, România-
Moldova, România-Serbia.  
 

A) Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS 
Competitivitate)  

 
Stabileşte planificarea investiţiilor în vederea dezvoltării sectorului productiv şi în 
special a IMM-urilor, cercetării şi inovării, tehnologiei informaţionale, energiei şi pentru 
promovarea României ca destinaţie turistică şi de afaceri. 
 
POS Competitivitate dispune pentru perioada 2007-2013 de o alocare financiară de apro-
ximativ 2,5 miliarde de euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 
1,4 miliarde euro.  
 
PO Competitivitate are următoarele axe prioritare pe care se vor putea dezvolta 
proiecte: 
 
1. Un sistem inovativ de producţie (31%) 

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM 
1.2.Instrumente pentru accesul IMM-urilor la credit şi finanţare 
1.3. Dezvoltarea antreprenoriatului 

Programele Operaţionale şi ponderile lor procentuale în totalul Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune alocate României sunt următoarele: 

A) Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice – 13,3% 

B) Programul Operaţional Sectorial de Transport – 23,8%  
C) Programul Operaţional Sectorial de Mediu – 23,5% 
D) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane – 18,1% 
E) Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

– 1,1% 
F) Programul Operaţional Regional (POR)– 19,4% 
G) Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică – 0,9% 
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2. Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare pentru competitivitate (21%) 
2.1.Cercetarea, dezvoltarea în parteneriat între universităţi/institute de 
cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de 
rezultate aplicabile în economie 
2.2. Investiţii în infrastructura de CDI 
2.3. Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI 

 
3. Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat (15%) 

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 
3.2.Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne de e-
guvernare, e-educaţie şi e-sănătate 
3.3. Dezvoltarea e-economiei 

 
4. Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic (25%) 

4.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice 
4.2.Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
4.3.Reducerea impactului negativ asupra mediului al funcţionării sistemului 
energetic 

 
5. România – destinaţie atractivă pentru turism durabil şi afaceri (5%) 

5.1. Promovarea potenţialului turistic al României 
5.2. Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare Turistică 

 
6. Asistenţă tehnică (3%) 
 
Intervenţiile prin POS Competitivitate sunt orientate cu precădere către sectorul eco-
nomic, în proporţie de 80% şi către autorităţile locale în proporţie de aproximativ 20%. 
 

B) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 
 
Bugetul acestui program este 3,47 miliarde euro la care se va adăuga cofinanţarea 
naţională. Axele prioritare ale acestui program operaţional sunt: 
 
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

1.1 Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii 
economice şi ocupării 
1.2 Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere 
1.3 Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare  
1.4 Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC) 
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Axa prioritară 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
2.1 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 
2.2 Părăsirea timpurie a şcolii şi educaţia de tip „a doua şansă” 
2.3 Creşterea accesului şi participării la formarea profesională continuă (FPC) 

 
Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă  

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii 
3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii 
sociali 

 
Axa prioritară 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

4.1 Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare 
4.2 Formarea personalului propriu 

 
Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare 

5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare  
5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung in zonele rurale în termenii 
dezvoltarii resurselor umane şi a ocuparii  

 
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale 

6.1 Dezvoltarea economiei sociale 
6.2 Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale integrate 
6.3 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la sistemul 
de educaţie şi pe piaţa muncii 
6.4 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 
6.5 Iniţiativele transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii 

 
Axa prioritară 7 – Asistenţa Tehnică 

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU 
7.2 Sprijin pentru promovarea POSDRU şi comunicare 

 
C) Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS Transport) 
 

Acest program are ca obiectivul global: promovarea în România a unui sistem de trans-
port care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor 
şi bunurilor, la un nivel corespunzător standardelor europene.  
 
Bugetul este de 4,57 miliarde euro la care se va adăuga cofinanţare naţională  
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Axa prioritară 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T 
1.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei 
prioritare TEN-T nr. 7  
1.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei 
prioritare TEN-T nr. 22  
1.3. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei 
prioritare TEN-T nr. 18  

 
Axa prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în 
afara Axelor prioritare TEN-T 

2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere  
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată  
2.3. Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale  
2.4. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian  

 
Axa prioritară 3 - Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor 
pentru reţelele de cale ferată naţională 

3.1 Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor cu 
trenuri de generaţie nouă  

 
Axa prioritară 4 - Dezvoltarea durabilă a sectorului Transporturi 

4.1. Promovarea transportului inter-modal  
4.2. Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport  
4.3. Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului  

 
Axa prioritară 5 „Asistenţă Tehnică” 

5.1. Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi 
controlului POST.  
5.2. Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate privind POST 

 
D) Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 
Bugetul acestui program este de 4,51 miliarde Euro la care se va adaugă cofinanţarea 
naţională. 
 
Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” 

1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată 
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Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate” 

2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor 
2.2 Reabilitarea siturilor contaminate  

 
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare în zonele 
prioritare selectate 

3.1 Reabilitarea centralelor termice şi a reţelelor aferente acestora 
 
Axa prioritară 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 
naturii” 

4.1. Elaborarea si implementarea planurilor de management pentru ariile 
protejate si asigurarea cadrului de management adecvat pentru instituţiile 
responsabile cu protecţia naturii şi a peisajului  

 
Axa prioritară 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai expuse la risc” 

5.1. Protecţia împotriva inundaţiilor 
5.2. Combaterea eroziunii costiere 

 
Axa prioritară 6 „Asistenţă Tehnică” 

6.1. Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS 
6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate 

 
E) Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

 
Acesta va beneficia de 244.708,969 Euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii Eu-
ropene, în timp ce 15% este contribuţia statului român.  
 
Acest program operaţional are 2 priorităţi: 
 
a. O prioritate este dezvoltarea capacităţii administrative, atât la nivelul central, cât şi la 
cel local, prin promovarea îmbunătăţirilor structurale care să sprijine managementul 
strategic şi prin optimizarea acestui proces pentru a moderniza performanţa legată de 
metode, instrumente şi proceduri. Toate instituţiile administraţiei publice sunt potenţial 
eligibile, dar o mare parte a fondurilor vor fi direcţionate către instituţiile din sectoarele 
prioritare. Principalele domenii care sunt tratate în această axă sunt formularea de 
politici, planificarea strategică, monitorizarea şi evaluarea. 
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b. O altă prioritate constă în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor pu-
blice, cu accentul pus pe descentralizare. Se adresează în principal administraţiei publice 
aflate la nivel local, dar nu în mod exclusiv. Sprijinul va fi direcţionat către îmbună-
tăţirea atât a serviciilor publice descentralizate, cât şi a celor care rămân centralizate. De 
asemenea, prin această axă prioritară va fi sprijinit efortul administraţiei publice locale 
de a îmbunătăţi capacitatea de absorbţie a fondurilor de dezvoltare. 
 
 

6.5 Programul Operaţional de Cooperare  
Teritorială România – Serbia 2007-2013 

 
În această perioadă, România se află în plin proces de elaborare a documentelor de tip pro-
gram operaţional pe baza cărora se vor primi alocările financiare în perioada 2007-2013.  
 
Astfel, alături de cele 5 Programe Operaţionale Sectoriale, Programul Operaţional 
Regional şi Programul de Asistenţă tehnică, România elaborează o serie de programe 
operaţionale în zonele de graniţă. În acest context, se elaborează câte un program 
operaţional de cooperare transfrontalieră pentru graniţele interne ale Uniunii Europene: 
România-Ungaria, România-Bulgaria, dar şi pentru graniţele externe: România-Ucraina, 
România-Moldova, România-Serbia.  
 
De asemenea, se elaborează două programe operaţionale de cooperare transnaţională 
pentru Spaţiul Sud-Est European şi pentru Bazinul Mării Negre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
În luna august 2006, a avut loc, la Timişoara, întâlnirea Task Force a Programului Opera-
ţional de Cooperare Teritorială pentru perioada 2007-2013 pe zona transfrontalieră 
România - Serbia. 
 
În data de 12 octombrie 2006, Ministerul Integrării Europene a organizat, la Timişoara, 
un seminar de informare privind programele operaţionale aferente obiectivului de coo-
perare teritorială europeană. În aceeaşi lună, a avut loc, la sediul Consiliului Judeţean 
Timiş, întâlnirea Grupului de Lucru Comun al acestui Program Operaţional, în cadrul 
căreia a fost discutat primul draft al acestui program.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de reprezentantă a 
Regiunii Vest, este implicată activ în procesele de elaborare a următoarelor 
astfel de programe de cooperare transfrontalieră: România - Ungaria şi 
România - Serbia, precum şi în elaborarea Programului Operaţional a 
Spaţiului Sud-Est European şi a Programului Operaţional Inter-regional.  
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6.6 Programul Operaţional de Cooperare  
Teritorială România – Ungaria 2007-2013 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în calitate de reprezentantă a Re-
giunii Vest este implicată activ în pro-
cesele de elaborare a programelor de 
cooperare transfrontalieră precum Ro-
mânia - Ungaria.  
 
În acest sens, în luna septembrie, au avut 
loc, la Bucureşti, consultări ale Minis-
terului Integrării Europene cu Auto-
rităţile de Management ale tuturor pro-
gramelor operaţionale, privind corelarea 
Programului Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră România - Ungaria, din 

Obiectivul 3 – Cooperare teritorială 
europeană, cu Programele Operaţionale 
din Obiectivul 1 – Convergenţă, pentru 
perioada 2007-2013. 
 
 
În aceeaşi lună, a avut loc, la Nyiregy-
háza, întâlnirea Task Force a Programu-
lui Operaţional de Cooperare teritorială 
pentru perioada 2007-2013 pe zona 
transfrontalieră România - Ungaria, la 
care au fost discutate aspecte legate de 
priorităţile documentului şi de cadrul 
instituţional. 

 
 

6.7 Programele Operaţionale Spaţiul Sud-Est  
European (SEES) 2007-2013 şi INTERREG IV C 

 
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România este eligibilă cu întreg terito-
riul pe obiectivul “Convergenţă” şi, de asemenea, în ceea ce priveşte regiunile de gra-
niţă, pe obiectivul “Cooperare teritorială”. În contextul cooperării transfrontaliere şi 
transnaţionale, instituţiile din Regiunea Vest sunt aplicanţi eligibili pe Programele Ope-
raţionale Spaţiul Sud Est European (SEES) şi INTERREG IVC. 
 
 
 
 
 
 
 
Programul Operaţional Interregional INTERREG IVC 2007-2013 oferă posibilitatea coo-
perării autorităţilor şi actorilor de la nivel regional şi local din statele membre ale UE, la 
care se adaugă Norvegia şi Elveţia, pentru a realiza proiecte de schimb de bune practici 
şi transfer de experienţă pentru dezvoltarea în comun a unor abordări şi instrumente 
care au ca scop îmbunătăţirea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuie 
la modernizarea economică.  

Programul Operaţional pentru Spaţiul Sud Est European (PO SEES) 2007-
2013 promovează cooperarea transnaţională prin finanţarea unor proiecte de 
dezvoltare teritorială integrată în următoarele domenii: inovare, dezvoltare 
urbană durabilă şi mediu. 



 

 

 

78

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

Priorităţile programului INTERREG IVC sunt:  
1) inovaţie şi economia cunoaşterii; 
2) mediul şi prevenirea riscului. Aplicanţii eligibili pentru acest program sunt 
autorităţile publice sau organismele publice echivalente, care acţionează în 
toate regiunile României. Ministerul Integrării Europene are calitatea de Punct 
Naţional de Contact pentru acest program şi va sprijini dezvoltarea proiecte-
lor, precum şi a parteneriatelor interne şi externe aferente.  

 
ADR Vest, în calitate de membru în grupul naţional de lucru pentru elaborarea Programu-
lui Operaţional SEES, precum şi în calitate de instituţie responsabilă la nivel regional pentru 
gestionarea portofoliilor de proiecte pentru Programele Operaţionale Spaţiul Sud Est 
European şi INTERREG IVC, a demarat procesul de constituire a unor portofolii de proiecte 
în vederea finanţării lor din cele două programe operaţionale menţionate. Ideile de proiecte 
pentru cele două programe operaţionale au fost transmise Ministerului Integrării Europene.  
 
 

6.8 Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
Planul de Dezvoltare Regională are rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 – 
2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale UE. 
De asemenea, priorităţile prevăzute în Strategia Regiunii Vest sunt compatibile cu domeniile de 
intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi a Programelor Operaţionale 
Sectoriale: Creşterea Competitivităţii Economice, Infrastructura de Transport, Infrastructura de 
Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 
 
Punctul de plecare al elaborării PDR Vest 2007-2013 îl reprezintă Planul de Dezvoltare 
Regională Vest 2004-2006 Regiunea Vest, care a fost reactualizat în conformitate cu noile 
realităţi economice şi sociale din Regiunea Vest. 
 
Procesul de elaborare al PDR Vest 2007-2013 a fost coordonat de către ADR Vest. În elabo-
rarea acestui document parteneriatul a fost esenţial, fiind implicaţi un număr mare de parte-
neri relevanţi la nivel regional, judeţean şi local, publici sau privaţi, aceştia aducându-şi 
aportul atât la diagnosticarea situaţiei reale din regiune şi a problemelor existente, cât şi la 
formularea axelor prioritare de dezvoltare din cadrul strategiei Regiunii Vest.  

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 Regiunea Vest (PDR Vest 2007-2013) 
este documentul de planificare strategică al Regiunii Vest, elaborat într-un larg 
parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi 
sociale la nivel regional pentru perioada de programare 2007 – 2013. 
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Comitetul Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) repre-
zintă cadrul larg partenerial al Consiliului de Dezvoltare Regionala Vest pentru elabo-
rarea Planului de Dezvoltare Regională Vest şi are rol consultativ. CRP este coordonat 
de ADR Vest, care asigură şi secretariatul acestuia. 
 
Membrii Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-
2013 Regiunea Vest sunt: ADR Vest, cele patru Consilii Judeţene, Prefecturile si Primăriile din 
regiune, Agenţiile Judeţene de Dezvoltare Economică, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei 
de Muncă (AJOFM), Camerele de Comerţ, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
(ARPM), Direcţia Regională de Statistică, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP), 
Centrul de Afaceri Reşiţa, Centrul de Asistenţă Rurală, Fundaţia Româno - Germană, Centrul 
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional pentru 
Învăţământ Profesional şi Tehnic, Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul 
Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART), Asociaţia pentru Cercetare 
Multidisciplinară (ACMV), Universităţi şi Agenţi Economici din Regiunea Vest.  

 
Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale, în stabilirea axelor strategice de in-
tervenţie, s-au luat în considerare următoarele documente cu caracter strategic elaborate 
la nivel local sau regional: Strategia de Inovare Regională, Documentele Comune de 
Programare România – Serbia şi România - Ungaria, Planurile de Amenajare a Teritoriu-
lui si Strategiile de Dezvoltare din fiecare judeţ, Planul Regional de Acţiune pentru Învă-
ţământul Profesional şi Tehnic, Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziu-
ne Socială, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu si Strategia Euroregiunii DCMT. 

 
Integrarea documentelor strategice regionale in PDR Vest 2007–2013: 
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PDR Vest cuprinde: Analiza socio-economică a Regiunii Vest, Analiza SWOT şi Strategia 
de Dezvoltare Regională. Analiza socio-economică urmăreşte să realizeze un diagnostic 
obiectiv şi realist al situaţiei Regiunii Vest. Analiza SWOT sintetizează datele statistice 
furnizate de analiza socio-economică, identificând principalele puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi şi ameninţări din Regiunea Vest. Strategia de Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest a fost elaborată respectând principiul parteneriatului şi având la bază 
Analiza socio-economică a regiunii şi Analiza SWOT. 
 
Pe parcursul procesului de elaborare al PDR Vest 2007-2013, documentul a fost supus în 
permanenţă dezbaterii publice, fiind îmbunătăţit cu propunerile primite. 
 
În data de 2 martie 2006, Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest, a 
fost aprobat în cadrul întâlnirii Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională Vest 2007-2013. De asemenea, documentul a fost aprobat în cadrul 
şedinţei Consiliul de Dezvoltare Regională din data de 21 martie 2006, devenind astfel 
documentul oficial de planificare strategică la nivelul Regiunii Vest pentru perioada 
2007 – 2013. 
 
 

6.9 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul  
Profesional şi Tehnic 2006 - 2013 (PRAI Vest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În Regiunea Vest, Consorţiul Regional a fost constituit în data de 01 februarie 2002, con-
form Programului PHARE 2001, componenta „Măsuri integrate de dezvoltare instituţio-
nală în sprijinul Coeziunii economice şi sociale” - RO 0108.01 şi în baza Hotărârii Consi-
liului Naţional pentru Dezvoltare Regională. 
 
 
 
 
 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 
PRAI 2006-2013 reprezintă 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.  
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Noua componenţă a Consorţiului Regional din Regiunea Vest, stabilită de comun acord 
în cadrul primei întâlnirii a acestuia din anul 2006, este reflectată în tabelul de mai jos:  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) 

3 reprezentanţi  

Consilii Judeţene (CJ) 1 reprezentant pentru fiecare judeţ 
Agenţii Judeţene de Ocupare a Forţei 
de Muncă (AJOFM) 

1 reprezentant pentru fiecare judeţ 

Filiala regională a Centrului Naţional 
pentru Dezvoltarea Învăţământului 
Profesional şi Tehnic (CNDÎPT) 

 
1 reprezentant al fiecărei filiale regionale 

Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ) 1 reprezentant pentru fiecare judeţ 
Comitete Locale pentru Dezvoltarea 
Parteneriatului Social în formarea 
profesională şi DRU (CLDPS) 

3 reprezentanţi pentru fiecare judeţ al unei 
instituţii a partenerilor sociali, alta decât 
cele nominalizate şi totodată membri ai 
Consiliilor Consultative ale Agenţiilor 
Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă  

Universităţi, Camere de Comerţ, 
Autoritatea Naţională pentru Calificări 
în Învăţământul Superior şi Parteneriat 
cu Mediul de Afaceri (ACPART) 

8 reprezentanţi 

Unitatea de Implementare a 
Programului  

1 reprezentant 

Organismul Intermediar al Programu-
lui Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (OI POS DRU) 

1 reprezentant regional 

 
Membrii Consorţiului Regional sunt desemnaţi prin decizie semnată de conducătorul 
instituţiei reprezentate, transmisă Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. Înlocuirea 
membrilor Consorţiului se face prin decizia conducătorului instituţiei reprezentate.  
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 asigurată de şcoli 
şi alte instituţii cu atribuţii în formare şi cererea de pe piaţa muncii, reprezentată de 
nevoile angajatorilor. 

 
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 2006 – 2013, 
Regiunea Vest (PRAI Vest) a fost structurat în şapte capitole şi anexe, după cum 
urmeză: Aspecte Demografice Generale, Activitatea Economică, Piaţa muncii, Ofertele 
şcolilor privind formarea profesională, Evaluări ale acţiunilor, Concluzii şi recomandări 
şi Propuneri de Acţiuni.  
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PRAI Vest 2006 – 2013 a fost aprobat de către Consorţiul Regional Vest în data de 6 
iulie 2006, urmând ca în data de 23 noiembrie 2006 să fie supus consultării membrilor 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest si apoi aprobat în cadrul şedinţei.  
 
 

6.10 Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare  
şi Incluziune Socială Vest 2006-2008 (PRAO Vest) 

  
 
 
 
 
 
 
Acest document îşi propune să realizeze un diagnostic realist al situaţiei socio-eco-
nomice din Regiunea Vest, să identifice situaţia regională din domeniul ocupării forţei 
de muncă şi în funcţie de acestea, să stabilească priorităţile, măsurile şi acţiunile 
necesare pentru promovarea ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale. 
 
PRAO Vest 2006 – 2008 a fost elaborat ca urmare a necesităţii existenţei unei strategii 
regionale coerente în domeniul ocupării forţei de muncă, realizată de actorii regionali şi 
locali din domeniul ocupării forţei de muncă, ţinând seama de priorităţile din Strategia 
Europeană privind Ocuparea. 
 
Acţiunile prevăzute în PRAO Vest 2006 – 2008 vor putea fi finanţate atât din fondurile 
naţionale, regionale şi locale, cât şi din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene 
(Fondul Social European şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 
 
Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006 – 2008 a fost 
elaborat în cadrul Consorţiului Regional Vest, cu implicarea tuturor instituţiilor/ 
organismelor având responsabilităţi în domeniul ocupării. Instituţia responsabilă pentru 
coordonarea procesului de elaborare şi implementare a PRAO Vest 2006 – 2008 este 
Unitatea de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane în Regiunea Vest (UIP Vest). 
 
În procesul de elaborare a PRAO Vest 2006 – 2008 a fost creat un grup de lucru operativ, 
constituit în urma consultării tuturor membrilor Consorţiului Regional Vest, în funcţie 
de disponibilitatea participanţilor de a lua parte la acest proces şi ţinându-se cont de 

Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006 
– 2008 (PRAO Vest 2006 – 2008) reprezintă un document de planificare 
strategică care vizează elaborarea şi implementarea politicii privind ocuparea 
forţei de muncă la nivel regional şi local. 
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criteriul instituţional (reprezentarea tuturor instituţiilor din Consorţiul Regional Vest) şi 
cel teritorial (reprezentarea tuturor judeţelor din regiune).  
 
Documentul a fost supus permanent consultării publice, fiind transmis tuturor membri-
lor Consorţiului Regional Vest şi postat pe pagina de web a ADR Vest: www.adrvest.ro.  
 
Sursa datelor statistice utilizate în cadrul PRAO o constituie statisticile oficiale elaborate 
de Institutul Naţional de Statistică, datele administrative furnizate de către Agenţiile 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Inspectoratele Şcolare Judeţene, studiile şi 
prognozele elaborate de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 
Documentul a fost structurat în cinci capitole, după cum urmează: Contextul European, 
Contextul Naţional, Contextul Regional, Programe Regionale şi Planul de Acţiune al 
PRAO.  
 
Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006 – 2013 a fost 
aprobat în cadru întâlnirii Consorţiului Regional Vest din data de 5 iunie 2006.  
 
Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006 – 2013 a 
fost supus dezbaterii şi aprobat în cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest din data de 13 iulie 2006. 
 
 

6.11 GIS – Geographic Information Systems 
 
Începând cu a doua parte a anului 2006, ADR Vest a urmărit să achiziţioneze un sistem 
GIS/ SIG (Geographic Information Systems/ Sisteme Informatice Geografice) şi să im-
plementeze această tehnologie în agenţie ca un instrument de suport decizional în ca-
drul Departamentului de Strategii şi Planificare Regională, precum şi la nivelul altor 
departamente.  
 
În acest scop, a fost achiziţionat un software GIS (MapInfo Professional 8.5). În cadrul 
proiectului de Twinning cu regiunea Cantabria, Spania, s-au desfăşurat două sesiuni de 
training GIS: prima - în septembrie 2006, la Timişoara, iar cea de-a doua - în decembrie 
2006, la Santander, în Spania, cu experţi spanioli.  
 
Tot la finele anului 2006, ADR a iniţiat o colaborare cu firma Gauss din Timişoara, în 
vederea elaborării şi implementării unui proiect de utilitate regională care va avea ca 
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scop crearea unei baze de date spaţiale digitale şi centralizate în şi despre Regiunea 
Vest. Acest proiect a fost demarat deja şi va fi lansat oficial în februarie 2007.  
 
De asemenea, la nivel de departament, se lucrează în această perioadă la realizarea şi 
reactualizarea portofoliului de hărţi tematice ale Regiunii Vest. 
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VII. PROIECTE 
 
 

7.1 Proiectul StrategVest 
„Strategii locale pentru oportunităţi globale şi pentru  

un viitor european al comunităţilor locale din vestul  
României: întărirea capacităţii de elaborare şi implementare  

a strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local,  
Regiunea Vest” din cadrul Programului Phare  

Coeziune Economică şi Socială 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, Agen-
ţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
Centrul de Asistenţă Rurală din Timi-
şoara vor lucra cu diferite comunităţi lo-
cale din Regiunea Vest (oraşe, comune 
sau micro-regiuni) în vederea elaborării 
a patru strategii de dezvoltare locală. 
Alături de transferul de competenţe şi 
aptitudini în domeniul elaborării şi 
implementării strategiilor de dezvoltare 
locală către grupurile ţintă (adminis-
traţia locală, liderii locali, promotorii lo-
cali), proiectul va conduce la redactarea 
unui ghid pentru elaborarea strategiilor 
de dezvoltare locală şi la crearea unei 
platforme virtuale pe care vor fi postate 

strategiile de dezvoltare elaborate, me-
todologia de elaborare a acestora, pre-
cum şi informaţii referitoare la opor-
tunităţile de finanţare din Fondurile 
Structurale. 
 
Lansarea oficială a acestui proiect, este 
prevăzută pentru luna ianuarie 2007 
când vor fi prezentate proiectul Stra-
tegVest şi obiectivele acestuia, precum şi 
programele operaţionale, documente 
care detaliază tipurile de activităţi finan-
ţabile din fondurile Uniunii Europene. 
Lansarea va avea loc în fiecare judeţ din 
Regiunea Vest: Arad, Reşiţa, Deva şi Ti-
mişoara.

 
 
 
 

În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator şi are ca partener 
Centrul de Asistenţă Rurală (CAR). Obiectivul principal al proiectului 
StrategVest îl reprezintă întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a 
strategiilor de dezvoltare locală a autorităţilor locale din Regiunea Vest. 
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7.2 Proiectul GREENET  
Eficientizarea managementului resurselor minerale  

pentru construcţii şi a protecţiei mediului 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 excelen-
ţă 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 inte-
ligente şi eficiente, de materiale avansate şi produse multifuncţionale, 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, Beto-
nita SA Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT 
Agregate SA. 
 
ADR Vest şi ADR Nord-Vest participă ca organizaţii sub-contractoare la realizarea 
acestui proiect. 
 
 

7.3 Proiectul Reţea de furnizori locali în industria automotive 
 
 
 
 
 
 
 

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 a fost iniţiat în luna ianuarie 2006, când echipa Biroului de 
Investiţii a realizat şi vizite la un număr de 4 companii multinaţionale 
active în Regiunea Vest, aplicând chestionare referitoare la nevoile în 
materie de achiziţii ale acestora.  
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ADR Vest, împreună cu o serie de actori regionali, doreşte să iniţieze un proiect care 
presupune crearea unei structuri de cluster care să ofere servicii membrilor în urmă-
toarele câmpuri de intervenţie:  

• Informare şi comunicare;  
• Formare şi calificare; 
• Proiecte cooperare între firmele membre;  
• Marketing şi relaţii publice; 
• Internaţionalizare.  

Proiectul va avea şi o componentă „materială”, în sensul ca va fi realizată şi o reţea de 
”outsourcing” (relaţii de furnizori şi cumpărători între firme locale şi firme multinaţio-
nale în domeniul automotive) 
 
În acest context proiectul “Reţea locală de furnizori pentru industria auto în Regiunea 
Vest România” va crea o platformă pentru dezvoltarea unei iniţiative de cluster bene-
ficiind, de asemenea, şi de fondurile structurale europene disponibile de la jumătatea 
anului 2007.  
 
Proiectul va avea două părţi: 

1. Iniţiativa de cluster va crea o struc-
tură (găzduită în prima fază de 
ADR Vest) care va furniza mai 
multe servicii şi va coordona re-
ţeaua formată din membrii acestui 
cluster;  

2. Platforma de furnizori de produse 
şi servicii pentru industria auto 
care va constitui un sistem 
complex de achiziţii folosit de 
membrii structurii de cluster şi nu 
numai. 

 
Grupurile ţintă ale proiectului vor fi diferitele nivele de furnizori prezente în Regiunea 
Vest (în aceste nivele se află: subsidiare ale firmelor multinaţionale, firme mixte locale, 
firme cu capital românesc locale etc.).  
 
În cadrul proiectului de reţea de furnizori locali pentru industria regională de automoti-
ve, reprezentanţii ADR Vest au vizitat Regiunea Stuttgart în luna decembrie 2006. So-
cietatea de Promovare Economică a Regiunii Stuttgart a fost gazda evenimentului, iar 
programul a inclus prezentări ale organizaţiei, prezentări ale proiectelor de cluster ICT 
şi automotive, a instrumentelor de promovare a investiţiilor, precum şi vizite pe teren la 
infrastructuri de sprijinire a inovării, cum ar fi centre de competenţă, parcuri 
tehnologice etc.  
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7.4 Proiectul Tehimpuls 
Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer  

Tehnologic – Măsura Pilot a Strategiei  
Regionale de Inovare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comitetul de Iniţiativă Tehimpuls reuneşte reprezentanţi ai următoarelor instituţii: 
 
Fondatori: 

1. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
2. Universitatea Politehnica 
3. Universitatea “Aurel Vlaicu” 
4. Universitatea de Vest 
5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
6. Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest 
7. Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara 

 
Instrument: interfaţa regională între oferta şi cererea de inovare şi dezvoltare teh-
nologică. 
 
Servicii iniţiale:  

• Dezvoltarea de proiecte inovatoare şi asistenţă în comercializarea re-
zultatelor 

• Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi CDI  
• Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării teh-

nologice în Regiunea Vest  
 
 
 
 
 
 

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:  
• stimularea economiei regionale şi creşterea competitivităţii între-

prinderilor din Regiunea Vest prin promovarea inovării şi 
dezvoltării tehnologice; 

• structurarea unei pieţe a inovării şi tehnologiei în Regiunea Vest 
(restructurarea cererii şi ofertei prin servicii de brokeraj). 
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7.5 Proiectul Fit for Europe, la final 
 

 
 
 
 
 
 
În acest sens, ADR Vest a derulat, în perioada 2004 – 2006, proiectul “Fit for Europe”, 
proiect cofinanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA, Asociaţia Europea-
nă a Agenţiilor de Dezvoltare, în numele unui consorţiu format din 30 de ADR-uri şi o 
cameră de comerţ din ţări atât din Uniunea Europeana cât şi din ţările candidate.  
 
Proiectul a avut o durată de 24 de luni şi a vizat cooperarea economică transnaţională 
dintre firme şi a fost implementat pentru prima dată în Regiunea Vest. 
 
Unul din obiectivele ADR Vest susţinut şi prin acest proiect este acela de a promova 
internaţionalizarea firmelor cu potenţial de cooperare din Regiunea Vest prin proiecte 
susţinute şi finanţate de Uniunea Europeană.  
 
Scopul proiectului a fost acela de a întări cooperarea economică între firme din 15 ţari 
membre ale UE şi IMM-uri din ţările candidate pentru promovarea vânzărilor şi a 
altor acorduri comerciale de cooperare între firme.  
 
Dintre rezultatele generale ale proiectului s-au concretizat următoarele: 

• internaţionalizarea firmelor din regiunile candidate; 
• organizarea a 14 expoziţii pe tema industriei sau participarea colectivă la 

târguri regionale specializate; 
• implicarea a 13 regiuni din UE şi a 16 regiuni din ţarile candidate; 
• cooperări pe termen lung şi sustenabile între partenerii de afaceri; 
• îmbunătăţirea sustenabilităţii afacerilor din ţările candidate în cadrul 

pieţei unice. 
 
Proiectul s-a încheiat oficial în data de 15 noiembrie 2006, iar ca rezultate concrete se 
estimează că s-au încheiat contracte în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, ceea 
ce înseamnă că proiectul a fost un succes şi că şi-a atins obiectivele propuse la început. 
 
Acest proiect a reprezentat în primul rând o oportunitate pentru firmele din Regiunea 
Vest de a se pregăti pentru a deveni cât mai competitive şi pentru a răspunde cât mai 

ADR Vest se numără printre cele 30 de regiuni partenere în proiectul “Fit 
for Europe” încă din anul 2005 care este coordonat de EURADA şi co-
finanţat de Comisia Europeană în cadrul “Schemelor Pan-Europene de 
Cooperare în Afaceri”. 
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bine provocărilor la care vor trebui să facă faţă pieţei Uniunii Europene. De asemenea, el 
a mărit gradul de conştientizare în legătură cu importanţa cooperării cu firme europene. 
 
Pentru partenerii proiectului, ca şi organizaţii intermediare, el a fost un mijloc de a 
analiza care sunt resursele locale existente, infrastructura locală şi de a identifica 
concentrările regionale de IMM-uri într-un anumit sector. 
 

7.6 Înfrăţire între Regiunea Vest din România  
şi Regiunea Cantabria din Spania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectivul general al acestei componente a fost 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.  
 
Ca obiectiv specific la nivel regional a fost dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale agen-
ţiilor 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 au fost 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 Progra-
mul Phare 2002;  

• asistenţă de calitate şi consultanţă pentru potenţialii aplicanţi pentru 
finanţări din fonduri europene; 

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. 
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Final de proiect de înfrăţire 
instituţională între ADR Vest şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Cantabria-SODERCAN 
Delegaţia Regiunii Vest

• 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. 

 
Proiectul de înfrăţire instituţională între Comunitatea Autonomă Cantabria - Spania şi 
Regiunea Vest – România a început în luna iunie 2005 şi a avut o durată de 18 luni. Pe 
parcursul acestei perioade, experţii spanioli au asistat ADR Vest pentru ca aceasta să fie 
pregătită să acţioneze în calitate de coodonator al parteneriatului regional constituit în 
vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională, coordonator al politicilor regio-
nale, şi să joace rolul de Organism Intermediar în gestionarea Fondurilor Structurale, în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.  
 
 
Conferinţa de final de proiect de înfrăţire instituţională între Comunitatea Autonomă 

Cantabria - Spania şi Regiunea Vest – România 

 
În data de 26 septembrie 2006, SODERCAN 
(Agenţia pentru Dezvoltare Regională Can-
tabria) şi ADR Vest au organizat, la Ti-
mişoara, conferinţa de final de proiect de 
înfrăţire instituţională între Comunitatea 
Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea 
Vest - România. La eveniment au participat 
domnul Constantin OSTAFICIUC – Vice-
preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest şi Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Timiş; domnul Miguel Angel 
PESQUERA - Ministru al Industriei – Gu-
vernul Cantabriei; domnul Jose VILLAES-
CUSA – Director Executiv Sodercan; dom-
nul David SWEET – Desk Officer pentru 
România, DG Regio – Comisia Europeană; 
doamna Aura RĂDUCU – Delegaţia Comi-
siei Europene în România; doamna Mioara 
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Final de proiect de înfrăţire instituţională între ADR Vest şi 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Cantabria-

SODERCAN 
Delegaţia Regiunii Cantabria 

AVASILICHIOAIEI – Delegaţia Comisiei Europene în România; domnul Andrei 
POPESCU – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, 
Direcţia Politici Regionale – Ministerul Integrării Europene; domnul Sorin MAXIM – BC 
Project Leader şi domnul Miguel SETUAIN – Resident Twinning Advisor. 
 
În cadrul celor şase 
componente ale aces-
tui proiect de înfrăţire 
instituţională „Dez-
voltare instituţională 
pentru întărirea func-
ţiilor de coordonare a 
politicii de coeziune 
economică şi socială la 
nivelul Regiunii 
Vest”, au fost realizate 
o serie de activităţi ca-
re au adus cu sine nu-
meroase rezultate pre-
cum: participarea la se-
minarii de formare a 
personalului ADR Vest 
şi a altor actori regio-
nali pe diferite tematici 
– Fonduri Structurale, instrumente specifice pentru activităţi de management, GIS 
(Geografical Information Systems), instrument specific pentru managementul Fondu-
rilor Structurale; stabilirea procedurilor de lucru pentru grupurile tematice care menţin 
şi dezvoltă Planul de Dezvoltare Regională Vest 2007-2013 şi elaborarea versiunii finale 
a acestuia; elaborarea unui portofoliu de proiecte de tip FEDR gata pentru finanţare 
începând cu anul 2007; două vizite de studiu în Spania în vederea instruirii personalului 
ADR Vest în domeniul marketing regional; definirea structurilor comitetelor regionale 
de coordonare şi a organigramei funcţionale a organismului intermediar. 
 
Experţii implicaţi în proiect au fost: domnul Angel GONZALEZ – Manager de Proiect, 
Regiunea Cantabria Spania, domnul Jesus DE LAS CUEVAS – Fost Manager de Proiect, 
Regiunea Cantabria Spania, Sorin MAXIM – Manager de Proiect, Regiunea Vest Româ-
nia, domnul Miguel SETUAIN – Consilier de Preaderare Spania, Cristin CISTELECAN – 
Omolog Consilier de Preaderare România şi Cristina BERNEANU – Asistent Consilier 
de Preaderare România. 
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ADR Vest a beneficiat de pregătire din partea experţilor din cadrul proiectului pentru a 
acţiona ca şi coordonator al politicii de dezvoltare regională, ca şi autoritate de 
implementare a fondurilor de preaderare şi ca instituţie acreditată EDIS, şi, îndeosebi, în 
calitate de organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
 

Rezultatele proiectului de înfrăţire, pe componente, sunt: 
 

Componenta Rezultate obţinute 
1. Cadrul 

Instituţional 
 

• Prezentarea obiectivelor proiectului actorilor regionali cheie 
• Evaluarea mecanismelor de coordonare a parteneriatului 

regional de către ADR Vest 
• Organizarea unui tur regional al experţilor spanioli 
• Definirea obiectivelor, structurii şi activităţilor grupurilor de 

lucru regionale 
2. Resurse 

Umane 
• Realizarea unei evaluări a nevoilor de instruire şi definirea 

modulelor de training 
• Organizarea unei sesiuni de instruire generală pe tema 

cadrului legislativ, instituţional şi de politici a UE destinat 
membrilor CDR, echipei ADR, autorităţi publice locale şi 
potenţiali beneficiari de proiecte - 30 persoane 

• Organizarea a 2 sesiuni de instruire specifică destinată 
membrilor CDR, echipei ADR, autorităţi publice locale şi 
potenţiali beneficiari de proiecte pe temele: Fondul 
European de Dezvoltare Regională, planificare / 
programare şi implementare – 20 persoane  

• Elaborarea unui manual de training pentru traineri 
• Implementarea Sistemului de Informare Geografică (GIS) 
• Organizarea unui curs de instruire pe tema managemen-

tului cunoaşterii destinat echipei ADR Vest – 20 persoane 
3. Programare 

Regională 
• Evaluarea ex-ante a Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 
• Finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 şi 

contribuţia la Programul Operaţional Regional 
4. Implementarea 

Programelor 
• Evaluarea instrumentelor utilizate în identificarea 

proiectelor regionale 
• Vizită a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

în Regiunea Cantabria pe tema pregătirii portofoliului de 
proiecte pentru Fondurile Structurale 

• Elaborarea de proceduri pentru evaluarea şi selecţia 
proiectelor 
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5. Monitorizarea 
Proiectelor şi a 
Programelor 

• Evaluarea mecanismelor curente de monitorizare 
• Vizită de studiu în Regiunea Cantabria pentru pregătirea 

procedurilor de monitorizare în cadrul Fondurilor 
Structurale 

• Elaborarea de proceduri de monitorizare în concordanţă cu 
cerinţele Fondurilor Structurale 

• Informare asupra procedurii de elaborare a Rapoartelor 
Anuale de Implementare în cadrul Fondurilor Structurale 

6. Promovare 
Regională 
(marketing 
regional) 

• Organizarea a 2 sesiuni de instruire pe tema atragerii 
investiţiilor străine directe destinate echipei ADR, 
administraţiei publice locale, agenţiilor de dezvoltare 
economică judeţene, parcurilor industriale şi altor 
organizaţii implicate în crearea de locaţii pentru investitori – 
60 persoane 

• Vizită de studiu a echipei ADR Vest în Regiunea Cantabria 
pentru marketing regional 

• Organizarea conferinţei de închidere a proiectului 
• Publicarea materialelor de promovare 

 
 

7.7 Activitatea Regiunii Vest în cadrul reţelei  
„Innovating Regions in Europe (IRE)” 

 
A. Analiza de impact a serviciilor IRE 
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. 
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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 

 
B. Participarea în grupul de lucru „Transfer de cunoaştere” 
În luna noiembrie 2006, ADR Vest a semnat o "Scrisoare de Intenţie" cu Secretariatul 
Reţelei Regiunilor Inovative din Europa (IRE) în vederea participării în cadrul unui grup 
de lucru intitulat "Knowledge Transfer".  
 
Grupul de lucru, din care face parte şi ADR Vest în calitate de reprezentant al Regiunii 
Vest, alături de alte 12 regiuni din Europa, va permite regiunilor membre să facă schimb 
de experienţă pe tema transferului de cunoştinţe cu un accent particular pe politicile şi 
practicile regionale şi pe anumite aspecte cu care se confruntă IMM-urile şi universităţile 
în încercarea lor de a dezvolta activităţi de transfer de cunoştinţe mai eficiente. 
  
La ora actuală există trei astfel de grupuri de lucru care au fost create şi finanţate de 
către Comisia Europeană pentru a facilita schimbul de experienţă şi informaţii între 
membrii, ceea ce se presupune ca va stimula promovarea inovării între regiunile din 
Europa. Grupurile vor funcţiona pe perioada a doi ani şi vor avea ca rezultat final 
recomandări care pot fi folosite de către alţi practicanţi şi policy makers care activează în 
domeniul inovării. 
  
Grupurile se întâlnesc de trei ori pe an pentru a explora subiecte de interes şi pentru a 
contribui activ la întâlnirile organizate făcând schimb de experienţă şi idei, sugestii şi 
studii de caz. Fiecare grup de lucru are câte un coordonator care organizează activităţile 
grupului în colaborare cu regiunile membre. Cele trei grupuri de lucru create sunt: 

• Clustere 2006-2008; 
• Transferul de cunoaştere 2006-2008; 
• Sisteme Regionale de Inovare 2006-2008. 
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Obiectivele grupului sunt următoarele: 

• crearea unui proces continuu de cunoaştere în rândul regiunilor membre 
IRE în leg[tură cu modul în care activităţile de transfer de cunoştinţe pot fi 
stimulate, dezvoltate şi promovate;  

• creşterea eficienţei şi eficacităţii sprijinului public pentru iniţiativele de 
transfer de cunoştinţe prin îmbunătăţirea implicării atât a decidenţilor cât 
şi a practicanţilor transferului de cunoştinţe  

• dezvoltarea ideilor pentru politicile şi instrumentele transferului de 
cunoştinţe  

• crearea de reţele între regiuni pentru facilitarea schimburilor şi poate 
implementarea comună a unor proiecte/ politici. 

Grupul va elabora un raport final sub forma unei broşuri care să identifice aspecte cheie 
şi barierele existente pentru a putea eficientiza transferul de cunoştinţe şi mult mai 
important să ofere soluţii şi bune practici pentru promovarea transferului de cunoştinţe 
în regiuni şi companii." 
 
C. Participarea în Comitetul de Coordonare al reţelei IRE 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a fost invitata sa participe, prin domnişoara 
Raluca Cibu Buzac, în calitate de sef al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi 
Investiţii, in cadrul Comitetului de Coordonare al Reţelei IRE. Comitetul se întruneşte 
de 4 ori pe an la Bruxelles, este format din 15 manageri de proiecte RIS din diferite 
regiuni europene şi are rolul de a aviza strategia reţelei IRE şi instrumentele de susţinere 
pe care aceasta le pune la dispoziţie celor peste 100 de membri din întreaga Europă. 
 
 

7.8 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 numără şi 
Regiunea Vest, Uniunea Europeană finanţează 5 scheme de consultanţă. ADR Vest va 
beneficia de sprijinul a două dintre ele, Innovation Coach şi 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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Cele 7 proiecte pilot care vor beneficia de consultanţă din partea acestor două consorţii sunt 
împărţite după cum urmează: 

 Consorţiul IMIS se va ocupa de implementarea a patru scheme de consultanţă: 
1. Centrul Regional pentru Promovarea Inovării şi Transferului Tehnologic 

(Tehimpulse) 
2. Lanţ de furnizori locali pentru industria automotive  
3. Sprijin pentru Incubatorul de Afaceri şi Software Timişoara 
4. Exemple de bună practică în domeniul descentralizării/regionalizării- 

exemplul Greciei 
 Consorţiul Innovation Coach se va ocupa de implementarea a trei scheme de 

consultanţă: 
1. Schema regională pentru finanţarea IMM-urilor inovative 
2. Schema de sprijin antreprenorială (Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa) 
3. Activităţi de spijin în vederea creării unui Cluster regional IT 

 
Pentru câteva din aceste scheme de consultanţă, începând cu luna iunie 2006, primii ex-
perţi străini au efectuat vizite în Regiunea Vest în vederea implementării efective a 
acestora. 
 
Astfel, în perioada 20-22 iunie, Departamentul de Relaţii Internaţionale a ADR Vest a 
derulat prima acţiune din proiectul „Activităţi de sprijin în vederea creării unui Cluster 
regional IT” prin vizita expertului străin, domnul Ernst Max Nielsen, un consultant 
danez cu o bogată experienţă în domeniul politicilor industriale al consorţiului 
"Innovation Coach". Aceasta schemă vizează politicile şi măsurile concrete prin care 
activitatea actorilor din sectorul Comunicaţiilor şi Industriei Informaţiei poate fi 
încurajată şi sprijinită în vederea formării în viitor a unui cluster performant în acest 
sector. În cadrul acestei prime etape, au avut loc mai multe întâlniri de lucru cu 
reprezentanţi ai Alcatel Network System, Lasting SRL, Universitatea Politehnica din 
Timişoara, Universitatea de Vest şi Institutul e-Austria, precum şi cu reprezentanţi ai 
firmelor din Incubatorul de Afaceri Software din Timişoara. În urma acestor întâlniri s-a 
profilat o agenda detaliată privind următoarele activităţi ale proiectului "Innovation 
Coach" şi s-au conturat câteva idei de proiecte concrete care ar putea fi puse în practică 
prin concursul mai multor actori IT din Regiunea Vest. 
  
De asemenea, în perioada 27-29 iunie, a avut loc şi prima acţiune din cadrul schemei de 
consultanţă IMIS prin care, în următoarele luni, experţi ai organizaţiei ADVANSIS din 
Helsinki vor oferi consultanţă în vederea începerii activităţilor Tehimpuls - Centrul 
Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. Consultanţii străini, dl Tarmo Lemola şi dl 
Kimmo Viljamaa de la ADVANSIS au participat la întâlnirile pe care ADR Vest le-a 
organizat la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Vest, Universitatea 
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de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Asociaţia pentru Cercetare Inter-
disciplinară în Zona de Vest a României, Lasting SRL şi Filiala din Timişoara a Aso-
ciaţiei Inginerilor din România.  
 
În perioada 18-19 decembrie 2006, reprezentanţii ADR Vest, Raluca Cibu-Buzac, Cristin 
Cistelecan şi Sânziana Popescu, au participat, la Stuttgart, la o vizită de studiu în cadrul 
schemei de consultanţă IMIS. Tema acestei vizite a fost „Lanţ de furnizori, dezvoltare de 
clustere şi transfer de tehnologie în sprijinul IMM-urilor”. Astfel, cateva obiective ale vi-
zitei au fost Centrul de Competenţă pentru sprijinul industriei automotive VDC, Platfor-
ma on-line SKS, Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul Universităţii din Stuttgart. 
 
 

7.9 Atelier de lucru al Clubului IT&C Regiunea Vest  
”Future Creative Workshop” 

 
 
 
 
 
 
ADR Vest beneficiază în prezent de o schemă de consultanţă pentru sectorul TIC din 
Regiunea Vest care este oferită de către consorţiul ”Innovation Couch” finanţat de către 
Comisia Europeană. Astfel, ADR Vest şi actorii TIC interesaţi sunt asistaţi în derularea 
proiectului de către domnul Ernst Max Nielsen, consultant cu o bogată experienţă în 
ceea ce priveşte dezvoltarea industrială şi crearea de noi oportunităţi de afaceri prin 
proiecte inovatoare. 
 
În consecinţă, au fost deja realizate următoarele: o pagină de internet a Clubului IT din 
regiune (http://ClubIT.IT-Parc-TM.Ro/) şi un chestionar dedicat firmelor din domeniul 
TIC în vederea obţinerii de informaţii relevante pentru dinamica sectorului şi pentru 
fundamentarea unor posibile viitoare proiecte şi politici.  
 
Rolul acestui proiect este de a identifica câteva proiecte punctuale pentru a crea noi 
oportunităţi de afaceri pentru sectorul TIC în Regiunea Vest şi a de mobiliza suportul 
necesar pentru realizarea acestor proiecte care pot contribui în mod substanţial nu doar 
la dinamizarea sectorului TIC ci şi la dezvoltarea întregii economii regionale. 
 
În consecinţă, ADR Vest a organizat în luna septembrie 2006, la sediul ADR Vest, 
Atelierul de lucru al Clubului IT&C intitulat ”Future Creative Workshop”. Scopul 
acestui atelier de dezbatere a fost acela de a selecta opţiunile cele mai potrivite legate de 

În vederea dezvoltării sectorului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 
din Regiunea Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest s-a implicat 
în înfiinţarea unui Club IT. 



 

 

 

99

 
A 
D 
R 
 

V 
E 
S 
T 
 

2 
0 
0 
6 

Atelierul de lucru al Clubului IT&C 
Regiunea Vest „Future Creative Workshop” 

domnul Ernst Max Nielsen –  
moderatorul atelierului, domnul Sorin Maxim –  

Director ADR Vest şi reprezentanţii  
companiilor participante la acest  

eveniment 

modul de organizare a Clubului 
IT&C, criterii de participare în 
calitate de membru, strategia de 
dezvoltare a Clubului şi 
definirea de proiecte pilot în 
parteneriat. 
 
La workshop au participat firme 
IT&C, universităţi, administraţia 
publică, asociaţii de firme IT&C, 
multinaţionale IT&C, Incubato-
rul IT&C Timişoara, bănci, 
Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională DARFT Ungaria. Printre 

principalele teme abordate se 
numără: necesităţi ale sectorului 
şi aspecte critice pe care Clubul 
IT&C poate să le soluţioneze, 
propuneri de proiecte concrete în 
cadrul Clubului şi elaborarea 
planurilor de realizare a proiec-
telor.  
 

Atelierul de discuţii a fost moderat de către domnul Ernst Max Nielsen şi a fost susţinut 
în limba engleză. 
 
Acest Club IT&C face parte dintr-un proiect iniţiat de ADR Vest, împreună cu actori 
cheie din sectorul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Regiunea Vest – Alcatel, 
Siemens, Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Institutul eAustria, Lasting Systems, 
Realnet, Intelligent Solutions Group şi Incubatorul de Afaceri Software din Timişoara.  
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7.10 Proiectul BEFORE  
Benchmarking şi Foresight pentru regiunile Europei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prin acest proiect se vor realiza analize 
comparative a instrumentelor de suport 
pentru cercetare-dezvoltare în zone 
geografice cu probleme demografice 
semnificative. Se va dezvolta, de ase-
menea, un panel de indicatori de im-
pact pentru politicile de sprijin regio-
nale de cercetare în aceste regiuni, o 
atenţie specială oferindu-se indicato-
rilor de impact social.  
 
 
 
 
Principalele obiective strategice sunt următoarele: 

• realizarea unei analize comparative inter-regionale a instrumentelor de 
suport pentru cercetare în regiuni aflate la diferite nivele de dezvoltare dar 
caracterizate în toate cazurile printr-o economie cu o componentă 
semnificativă rurală şi existenţa unor dezechilibre demografice importante 
(îmbătrânire, depopulare, imigrare etc.); 

• analizarea folosind instrumente economice, viitoare provocări pe tema 
dezvoltării tehnologice şi cercetării regiunilor europene cu anumite 
caracteristici comune; 

• promovarea unui flux de informaţii printre regiunile implicate în proiect şi 
a altora cu caracteristici asemănătoare. Fluxul de informaţie se va baza pe 
o platformă virtuală care va permite dezvoltarea unor activităţi stabile de 
networking între parteneri şi în general, pentru a disemina informaţia 
legată de activităţile proiectului, studii şi buletine. 

 
 

Acest proiect este finanţat prin programul FP VI al Comisiei Europene în 
valoare de 468.180 euro şi va avea o durată de 2 ani. Agenţia de Dezvoltare a 
Regiunii Castilla y Leon are rolul de coordonator, iar ca parteneri sunt alte 4 
organizaţii din Europa printre care şi ADR Vest.  
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VIII. PARTENERIATE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Astfel, ADR Vest a participat, la Bucureşti, 
alături de celelalte agenţii pentru dezvolta-
re regională din România, reprezentanţi ai 
autorităţilor judeţene din 40 de judeţe ale 
ţării şi ai Asociaţiei Naţionale a Birourilor 
de Consiliere pentru Cetăţeni, la ceremonia 
de semnare a Protocoalelor de Parteneriat 
pe teme de comunicare cu Delegaţia Comi-
siei Europene în România. 
 
Semnarea, de către ADR Vest, a acestui 
protocol de parteneriat cu Delegaţia CE 
în România reprezintă continuarea pro-
tocolului semnat anul trecut – primul de 

acest gen semnat între o agenţie pentru 
dezvoltare regională şi Delegaţia CE.  
 
La ceremonia de semnare a protocoa-
lelor a participat şi domnul Jonathan 
Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Euro-
pene în România. 
 
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie 
Europeană, din care face parte şi ADR 
Vest, îşi propune să transmită la nivel 
regional şi local informaţii despre 
Uniunea Europeană şi aderarea Ro-
mâniei. 

 
 

8.2 ADR Vest, partener în cadrul proiectului REGIS-NW 
 
 
 
 
 
 
 
Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Cadru 6 şi îşi 
propune impulsionarea dezvoltării economice şi sociale a regiunii prin elaborarea şi im-
plementarea unei strategii în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării. Prin acest proiect 
se urmăreşte, de asemenea, impulsionarea transferului de tehnologie pe baza unui plan 
de acţiune şi a unui portofoliu de proiecte pilot.  

27 aprilie 2006 - A avut loc semnarea protocolului de colaborare între ADR 
Vest şi Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare privitor la 
informarea europeană.  

În cadrul proiectului „Strategia Regională de Inovare a Regiunii Nord-
Vest” (REGIS-NW), ADR Vest are rolul de partener şi astfel va sprijini prin 
prisma experienţei şi expertizei în domeniu ADR Nord-Vest prin transfer 
de know-how şi de bune practici. 
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Proiectul prevede un parteneriat format din instituţii reprezentante a trei regiuni care au 
implementat deja cu succes proiecte RIS (Regional Innovation Strategy), şi anume 
Institutul Tehnologic Aragon din Spania, Metron din regiunea Abruzzo, Italia, şi ADR 
Vest din România. 
 
Reprezentanţii ADR Vest au participat în luna aprilie 2006, la Cluj, la o serie de întâlniri 
organizate în cadrul proiectului cu actorii regionali implicaţi în proiect, iar în luna mai 
2006, a avut loc, la Cluj, conferinţa de lansare a proiectului. 
 
ADR Vest a participat, în luna noiembrie 2006, la Forumul Anual - Strategia de Inovare 
Regională, eveniment organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, la 
Cluj. Este primul forum de acest gen în cadrul proiectului „Strategia Regională de 
Inovare a Regiunii Nord-Vest” în care ADR Vest este partener. 
 
Temele discutate în cadrul Forumului au făcut referinţă la analiza socio-economică a 
Regiunii Nord-Vest, la probleme legate de transferul de inovare de la universităţi la 
mediul de afaceri şi de la furnizorii de cercetare-inovare la mediul de afaceri, analizând 
astfel dinamica cercetării şi inovării în Regiunea Nord-Vest. 
 
 

8.3 Euroinfo RO 823, CCIAT 
 
 
În luna aprilie 2006, ADR Vest a încheiat un protocol de colaborare cu Euro Info Centre 
Timişoara din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara din dorinţa 
de a sprijini mediul de afaceri din judeţul Timiş. Cu această ocazie, părţile au fost de 
acord să-şi asume Carta b2europe (parte integrantă a politicii Comisiei Europene) şi 
Codul de conduită, a cărei misiune este aceea de a furniza servicii de sprijinire a 
afacerilor acordând asistenţă atât întreprinderilor - în special IMM-urilor cât şi 
potenţialilor întreprinzători. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrii B2europe se angajează să acţioneze asupra următoarelor domenii: 
 

• sprijinirea clienţilor; 
• calificări şi expertiză; 
• punct cu intrări multiple; 
• activităţi comune. 
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8.4 Protocol de colaborare ADR Vest –  
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri 

 
 
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri 
„ITA-BMTECH” din cadrul SC BM 
Technology SRL şi Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Vest, au încheiat în 

data de 12 mai 2006, la Timişoara, un 
protocol de colaborare în vederea rea-
lizării următoarelor activităţi: 

 
 

• Informarea reciprocă cu privire la nevoile şi oportunităţile identificate la 
nivelul Regiunii Vest; 

• Participarea la acţiunile organizate de către una dintre părţi şi care au ca 
obiect unul sau mai multe obiective ale Protocolului de Colaborare; 

• Susţinerea reciprocă a acţiunilor iniţiate de către una dintre părţi; 
• Promovarea reciprocă în acţiunile şi activităţile părţilor a obiectivelor 

prezentului Protocol de colaborare. 
 
 

8.5 Protocol de colaborare ADR Vest – Ministerul Muncii,  
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Agenţia Naţională  

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 
Începând cu luna ianuarie 2006, ADR 
Vest a semnat un protocol de colaborare 
cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, în calitate de Unitate 
de Implementare a Programului Vest, şi 
cu Ministerul Muncii, Solidarităţii So-
ciale şi Familiei, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Ope-
raţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane.  

 
Scopul acestui protocol îl constituie sta-
bilirea cadrului şi modului de colaborare 
dintre ADR Vest, ANOFM şi Unitatea de 
Implementare a Programului Vest şi 
MMSSF, prin AM POS DRU. Protocolul 
vizează colaborarea în scopul pregătirii 
şi implementării politicilor şi progra-
melor de dezvoltare regională şi locală, 
bazate pe conceptul de dezvoltare 
durabilă.
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Obiectivele protocolului sunt: 
 

• Identificarea priorităţilor regionale de dezvoltare economică în relaţie cu 
dezvoltarea resurselor umane; 

• Planificarea la nivel regional a distribuirii eficiente a resurselor financiare 
alocate prin programele de asistenţă europeană destinate dezvoltării 
resurselor umane; 

• Definirea şi elaborarea politicilor de dezvoltare regională; 
• Asigurarea şi dezvoltarea unei capacităţi administrative de management 

adecvate la nivel regional în domeniul programelor destinate resurselor 
umane finanţate cu fonduri europene; 

• Implementarea Programului naţional Phare 2003 pentru România Subcom-
ponenta B (5,60 milioane euro) Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 
 

8.6 Parteneriatul judeţean pentru Ocuparea Forţei  
de Muncă şi Incluziune Socială din judeţul Hunedoara 

 
 
În cadrul acestui parteneriat sunt im-
plicate o serie de instituţii precum: ADR 
Vest, Consiliul Judeţean Hunedoara, In-
stituţia Prefectului Judeţul Hunedoara, 
AJOFM Hunedoara, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Hunedoara, Camera de Comerţ 
şi Industrie Hunedoara, Consiliul Local 
Deva, Consiliul Local Brad, Consiliul 

Local Hunedoara, Consiliul Local Lu-
peni, Consiliul Local Orăştie, Consiliul 
Local Petroşani, Consiliul Local Vulcan, 
Consiliul Local Aninoasa, Consiliul Lo-
cal Călan, Consiliul Local Geoagiu, Con-
siliul Local Haţeg, Consiliul Local Petri-
la, Consiliul Local Simeria, Consiliul 
Local Uricani, Universitatea Petroşani.

 
Obiectivele acestui parteneriat sunt: 
 

• Obţinerea acordului tuturor factorilor interesaţi privind priorităţile de 
dezvoltare locală legate de planificarea resurselor umane; 

• Identificarea, elaborarea şi implementarea unor proiecte de calitate, inova-
toare privind dezvoltarea resurselor umane locale; 

• Dezvoltarea capacităţilor administrative corespunzătoare pentru gestiona-
rea la nivel local a proiectelor de resurse umane finanţate de Fondul Social 
European.  
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8.7 Parteneriatul judeţean pentru Ocuparea Forţei  
de Muncă şi Incluziune Socială din judeţul Caraş-Severin 

 
Principalele instituţii implicate în acest 
parteneriat sunt: ADR Vest, Consiliul Ju-
deţean Caraş-Severin, Instituţia Prefec-
tului Judeţul Caraş-Severin, AJOFM Ca-
raş-Severin, Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Caraş-Severin, Camera de Comerţ 
şi Industrie Caraş-Severin, Consiliul 

Local Reşiţa, Consiliul Local Caransebeş, 
Consiliul Local Anina, Consiliul Local 
Băile Herculane, Consiliul Local Bocşa, 
Consiliul Local Oraviţa, Consiliul Local 
Oţelu Roşu, Consiliul Local Moldova 
Nouă, Universitatea Eftimie Murgu 
Reşiţa.  

 
Obiectivele acestui parteneriat sunt: 

• Obţinerea acordului tuturor factorilor interesaţi privind priorităţile de dez-
voltare locală legate de planificarea resurselor umane; 

• Identificarea, elaborarea şi implementarea unor proiecte de calitate, inova-
toare privind dezvoltarea resurselor umane locale; 

• Dezvoltarea capacităţilor administrative corespunzătoare pentru gestiona-
rea la nivel local a proiectelor de resurse umane finanţate de Fondul Social 
European.  

 
 

8.8 Parteneriatul regional de Ocupare a Forţei  
de Muncă şi Incluziune Socială din Regiunea Vest 

 
Instituţiile implicate în acest parteneriat 
sunt: ADR Vest, Consiliul Judeţean 
Arad, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, 

Consiliul Judeţean Hunedoara şi Con-
siliul Judeţean Timiş, precum si alte ins-
tituţii la nivel regional. 

 
Obiectivele acestui parteneriat sunt: 
 

• Obţinerea acordului tuturor factorilor interesaţi privind priorităţile de 
dezvoltare locală legate de planificarea resurselor umane; 

• Identificarea, elaborarea şi implementarea unor proiecte de calitate, inova-
toare privind dezvoltarea resurselor umane locale; 

• Dezvoltarea capacităţilor administrative corespunzătoare pentru gestiona-
rea la nivel local a proiectelor de resurse umane finanţate de Fondul Social 
European.  
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IX. INVESTIŢII STRĂINE 
 

9.1 Noi investiţii înregistrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În prima jumătate a anului 2006, au fost înregistrate următoarele investiţii: 

 

Data înregistrării Denumire firmă 
Valoarea 

investiţiei 

17 ianuarie 2006 SC SW TECHNICA MEDIULUI SRL 4.000.000 EURO 
26 ianuarie 2006 SC SOL PLUS ROMANIA SRL 1.659.000 EURO 
2 februarie 2006 SC NOVAR ELECTRIC ROMANIA SRL 1.014.732 EURO 

7 martie 2006 SC DURA AUTOMOTIVE ROMANIA SRL 2.242.075,16 EURO 
20 iulie 2006 SC OMYA CALCITA SRL 24.000.000 EURO 
26 iulie 2006 SC BASALT AGREGATE SRL 3.000.000 EURO 

11 august 2006 SC ENERGOTEROM SRL 4.285.880 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADR Vest, prin Biroul de Investiţii, împreună cu firma Technologie 
Management Gruppe (TMG), au colaborat în prima parte a anului 2006  
în vederea pregătirii şi organizării a două vizite în Regiunea Vest ale  
firmei TMD Friction GmbH. Această firmă germană se ocupă cu  
fabricarea sistemelor de frânare la autoturisme.  
 
În această perioadă se desfăşoară o a treia vizită, de astă dată pentru  
a cerceta potenţiale locaţii în municipiul Reşiţa, decizia de a veni în acest 
oraş fiind deja luată. 
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9.2 A patra ediţie a Forumului  
de Inovare cu tema  „Rolul investiţiilor străine  

în dezvoltarea economică” 
 
 
 
 
 
 
La acest eveniment, care s-a desfăşurat la sediul Centrului Regional de Afaceri din Ti-
mişoara, au fost invitate peste 100 de firme şi instituţii din regiune, atât firme multina-
ţionale cât şi firme româneşti precum şi instituţii partenere ale ADR Vest: administraţie 
publică, ambasade şi consulate, bănci şi firme de consultanţă, experţi ai unor firme inter-
naţionale (GTZ, I.CON Innovation, PriceWaterHouse Coopers, FM Logistic etc.).  
 

Scopul organizării acestui eveniment a fost 
acela de realiza o abordare constructivă a 
dezvoltării sectoarelor economice relevante 
Regiunii Vest: tehnologia informaţiei şi co-
municaţii, automotive, echipamente elec-
tronice, lemn/ mobilă, agroalimentar, pre-
cum şi revitalizarea IMM-urilor din re-
giune prin promovarea nişei de piaţă care 
poate cuprinde firmele multinaţionale în 
calitate de clienţi. Toate au la bază expe-
rienţa ADR Vest în asistarea investiţiilor 
străine din regiune, precum şi experienţa 
acumulată în programarea regională a fon-
durilor europene şi analiza anuală a me-
diului economic regional.  

 
GTZ (Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) - Societatea Germană 
pentru Colaborare Tehnică este un organism al Guvernului Federal German prin care se 
sprijină procesele de transformare socio-economică şi de modernizare din ţările în curs 
de dezvoltare şi din fostele ţări comuniste. GTZ a fost activă în Romania din 1993, iar 
din anul 2000 are un birou de coordonare la Bucureşti. ADR Vest a colaborat cu GTZ în 
diverse proiecte care privesc inovarea, dezvoltarea regională şi transferul tehnologic. 
 
 
 

ADR Vest a organizat, în parteneriat cu GTZ România, la sfârşitul lunii 
octombrie 2006, la Timişoara, a patra ediţie a Forumului Regional de Inovare 
cu titlul „Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea economică regională”. 
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Forumul, care a integrat o sesiune de deschidere, o sesiune plenară şi trei sesiuni 
paralele, a tratat următoarele teme principale:  
 

1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Industrială (SDI) pentru Regiunea Vest; 
2. Logistica, o problema/oportunităţi; 
3. Industria “automotive” – soluţii locale eficiente pentru producţia firmelor 

multinaţionale. 
 
 

9.3 Baza de date pentru promovarea  
de locaţii pentru investitori 

 
 
 
 
 
 
 
Această bază de date a fost instrumentul de bază pentru misiunile investitorilor străini 
care au vizitat Regiunea Vest pe parcursul anului 2006. Instrument de fundamentare, 
această bază de date cuprinde informaţii detaliate despre fiecare locaţie în parte.  
 
De asemenea baza de date mai conţine informaţii legate de: situaţia demografică, 
infrastructură, educaţie, întreprinderi prezente în zonă şi câteva informaţii legate de 
viaţa socială. 
 
De asemenea pentru fiecare locaţie există o fişă tehnică pentru detalii de interes imediat 
al investitorilor care oferă o imagine despre tipul locaţiei (greenfield/brownfield), 
dimensiuni, access, utilităţi, modalităţi de intrare în posesie etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza de date a ADR Vest, activitate care a demarat în anul 2005, conţine 
informaţii despre locaţii potenţiale din 12 oraşe ale Regiunii Vest (capitale, 
al doilea oraş ca mărime, al treilea oraş ca importanţă economică). 
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Fişă tehnică a unui parc industrial (instrument elaborat de Biroul de Investiţii din 
cadrul ADR Vest): 
 

Nr. Oferta

1 Oferta nr.1,
(Timisoara) Parcul Industrial Freidorf, situat in zona intravilana a localitatii, in partea de sud-vest

47 ha 9015 mp, din care cca. 24,20 ha suprafata libera
lungime

stare
tip infrastructura (trafic usor/greu) acces cu trafic greu si usor
brownfield (teren ocupat cu cladiri 
sau alte structuri, teren poluat, etc.)
greenfield (teren liber de constructii, 

fara poluare semnificativa) teren impartit in parcele- cele concesionate pana in momentul de fata sunt construite

contaminare (poluare)
studiu geo (daca exista, descrierea 

terenului de fundare) adancimea de fundare impusa in Timisoara de conditiile geo este de 1,20 m

nivelul panzei freatice 2,00 m fata de cota terenului natural
Alte caracteristici speciale

Energie electrica
(capacitati, la ce distanta se afla 

liniile, daca exista statii de 
transformare, etc.)

posibilitate racord la reteaua publica din partea de sud a amplasamentului, cu o capacitate de 3 MW 
cu posibilitati de dezvoltare

Alimentare cu gaz
(capacitati, la ce distanta se afla 

conducta sau punctul de racordare, 
etc.)

doua conducte de gaz in partea de nord a amplasamentului, cu posibilitate de racord

Alimentare cu apa
(capacitati, la ce distanta se afla 

conducta sau punctul de racordare, 
etc.)

retea de apa potabila cu posibilitate de racord, in mijlocul amplasamentului, cu o capacitate de 527 
mc/ zi

Canalizare
(capacitati, la ce distanta se afla 

conducta sau punctul de racordare, 
etc.)

posibilitate de racord la reteaua de canalizare, cu o capacitate de 422 mc/ zi

Public (capacitati) tramvai si autobuz; caile ferate sunt adiacente terenului pe latura de SE unde se gaseste Gara de 
Vest a Timisoarei, cu linii de triaj ce pot deservi parcul

Privat (Companii si capacitati) artera de circulatie cu patru benzi, ce leaga zona de centrul orasului
Fata de cel mai apropiat punct vamal 60 km distanta de granita

Fata de cel mai apropiat  spital
Fata de zone locuite

Alte distante

Licitatia publica prin care se poate concesiona teren in Parcul Industrial Freidorf se desfasoara in 
conformitate cu prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata prin L 
528/2004 pentru modificarea si completarea OG 16/2000 privind contractele de parteneriat publi-privat, 

precum si a L 219/1998 privind regimul concesiunilor si cu respectarea mentiunilor cuprinse in Caietul de 
Sarcini al concesiunii. Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol si operarea in Cartea 

Funciara se fac ulterior licitatiei, pe cheltuiala concesionarului

Parcul Industrial Freidorf se inscrie in "Conceptul de Dezvoltare Strategica a Timisoarei" aprobat in anul 
2000 de catre Consiliul Local Al Municipiului Timisoara (CLT) care este si proprietarul terenului in speta. 

terenul se gaseste in proprietatea CLT si nu este incarcat de sarcini

cumparare - pret pe m2
(estimare a valorii) 

concesiune - pret pe m2/an
(estimare, daca nu exista o valoare 

stabilita)

parcelele se concesioneaza prin licitatie publica, cu un pret de pornire de la 0,1 Euro/ an/ mp pentru 
o perioada de 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pana la 73,5 ani

Localizare

Modalitati de 
intrare in 
posesie

Facilitati din partea Primariei
(hotarari de consiliu local prin care se ofera facilitati)

Statut juridic 
(cine este proprietar, daca terenul este incarcat de 

sarcini, este subiectul unui litigiu, etc.)

Distante

Dimensiune (ha)

Alte facilitati aproape de spatiu (cantine, spatii de 
Riscuri (cutremure, inundatii)

Restrictii
(hotarari de consiliu local care impun restrictii de 

orice natura)

Tip

Drumuri de 
acces

Caracteristici

Utilitati

Transport
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9.4 Realizarea paginii web  
”inVEST Romania” 

 
 
 
 
 
 
 
 
De asemenea, va fi realizată moderarea forumului de pe site, centralizând temele de 
discuţie şi întrebările pentru a fi rezolvate în mod operativ în cel mai scurt timp posibil. 
Răspunsuri rapide de confirmare în care se va menţiona timpul de răspuns vor fi 
transmise către utilizatori.  
 
De asemenea, posibilitatea de a trimite mesaje e-mail direct din subpaginile bazei de 
date şi din pagina principală de la câmpul Contact către ADR Vest pe o adresa viitoare 
investitii@adrvest.ro , este luată în calcul. 
 
Pagina va conţine şi informaţie generală fixă, legată de regiune, legislaţie, companii 
multinaţionale existente. Această informaţie va fi actualizată la o perioadă de 6 luni – 1 
an, sau atunci când vor apărea modificări esenţiale (noi statistici, legislaţie nouă). 
 
Perioadele de actualizare şi modalitatea trebuie discutată cu experţii firmei acreditate la 
momentul semnării contractului. Totuşi, variante de moduri de actualizare vor fi 
prezentate în oferta depusă de către firme către ADR Vest.  
 
Întrucât pagina de web se vrea a fi una dinamică, varianta în care costurile de realizare 
vor fi mai mari dar actualizarea va fi mai uşor de făcut aduce cel mai bun raport pentru 
atingerea scopului acestui instrument. 
 
 

9.5 Investitorii care s-au localizat în urma misiunilor  
de afaceri organizate de Biroul de Investiţii al ADR Vest 

 
 
 
 
  
 

Biroul de Investiţii lucrează în prezent la concepţia paginii web "inVEST 
Romania", care va conţine informaţie specifică, actualizată ce va servi 
investitorilor sau firmelor de consultanţă, ambasade, birouri comerciale etc. 
(bază de date locaţii, bază de date cu furnizori, ştiri, newsletter etc.). 

Biroul Investiţii al ADR Vest şi-a perfecţionat activitatea de promovare 
teritorială şi economică a Regiunii Vest prin metode profesionale de 
prezentare. 
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Fişă de prezentare a unui parc industrial (instrument elaborat de Biroul de Investiţii 
al ADR Vest): 
 

bb

TIMISOARA
Parc Industrial Freidorf

localizare

662.560
Ungaria - 87 km 

1 km pana in 
Timisoara

concesionare
47,9 ha / 32.7  

ha
Primaria

Timisoara

Populatie (pe o 
distanta de 50 

km )
Distante

Modalitate de 
intrare in 
posesie

Suprafata
totală / 

suprafata
libera

Proprietar

 
Prin relaţiile internaţionale dezvoltate de ADR Vest, Biroul Investiţii a avut mai multe 
prezentări ale Regiunii şi a unor locaţii potenţiale promovate. Un asemenea eveniment a 

fost conferinţa organizată la Viena de către 
firma Jarolim. Acest eveniment a fost 
adresat firmelor austriece care doresc să 
investească sau să deschidă proiecte de 
cooperare cu firme din regiunea Vest. 
 
La acest eveniment au participat firme ca: 
baumax AG, BAWAG P.S.K. AG, Erste 
Bank, KPMG Wirtschaftsprüfungs - und 
Steuerberatungs GmbH, Österreichische 
Post AG, Raiffeisen Leasing GmbH etc. 
 
Domnul Sorin Maxim, Director ADR Vest, 
a susţinut o prezentare amplă a Regiunii 
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Vest realizând o punte de legătură între mediul de afaceri austriac şi cel al Regiunii Vest. 
La acest eveniment a participat şi Ambasada României la Viena. 

 
În urma activităţii de asistenţă pentru in-
vestiţii străine pe care Biroul Investiţii al 
ADR Vest o desfăşoară, un număr de 
două firme s-au localizat în Regiunea 
Vest dintr-un număr de 10 asistate. În ge-
neral media investiţiilor asistate de ADR 
Vest este de una pe lună. 
 
Firma HUF România (de origine germa-
nă) a vizitat Regiunea Vest în luna de-
cembrie 2005 şi în urma activităţii de 
asistenţă desfăşurată la începutul anului 
2006, aceasta a ales ca locaţie Zona In-
dustrială Vest Arad. Acest proiect de in-
vestiţii a fost în exclusivitate asistat de Biroul Investiţii al ADR Vest. 
 
Firma HUF Romania îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei auto producând 
sisteme de închidere pentru portiere autoturisme. Fiind situată într-un segment de tip 
„high-tech”, firma HUF produce sisteme de închidere cu recunoaştere de la distanţă 
pentru clienţi ca Daimler-Chrysler, Jaguar etc. Totodată firma HUF România a adus în 
regiune şi un departament de proiectare şi cercetare situându-se într-o verigă superioară 
a lanţului de valoare adăugată. 
 
Firma TMD Friction (de origine germană) a fost asistată de ADR Vest în cooperare cu 
firma de consultanţă TMG în cele două vizite pe care le-a întreprins în Regiunea Vest, 
dintre care una la nivel de Preşedinte al firmei. 
Firma TMD Friction a ales ca locaţie Reşiţa, schimbând apoi locaţia cu oraşul Caransebeş 
datorită unor probleme juridice ale terenului vizat. 
 
Firma TMD Friction îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei auto producând 
sisteme de frânare pentru autoturisme. 
 
În general firmele care au vizitat Regiunea Vest şi au fost asistate de ADR Vest au fost 
din domeniul industriei auto şi din domeniul imobiliare (ca dezvoltatori de proiecte 
imobiliare). De asememea, Regiunea Vest a constituit şi ţinta unui studiu ca piaţă de 
materie primă în domeniul combustibililor alternativi cum este bio-diesel. 
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9.6 Training în domeniul atragerii investiţiilor străine directe 
 
 

Reprezentanţii biroului de investiţii din cadrul 
ADR Vest au aplicat în luna septembrie 2006 la 
un curs intitulat ”Foreign Direct Investment 
Policies” (Politici de atragere a investiţiilor 
străine directe), care s-a desfăşurat în Viena, în 
perioada 16 – 20 octombrie 2006. 
 
Organizat de Joint Vienna Institute, sub 
egida WIIW, Institutul de studii economice 
internaţionale din Viena şi finanţat de guver-
nul Austriei, cursul a adunat ca participanţi 
reprezentanţi ai ţărilor central-est europene 
ne-membre ale Uniunii Europene (Romania 
nefiind membră la acea dată). 

 
După o evaluare a mai multor instituţii care 
au transmis cereri de admitere însoţite de 
CV-uri, aplicaţia Biroului de investiţii a fost 
admisă, acceptându-se participarea unui 
reprezentant al ADR Vest. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cursul a adus în portofoliul ADR Vest 
experienţe ale mai multor state membre 
în domeniul atragerii şi menţinerii 
investiţiilor străine directe în mediile 
economice ale acestora. 
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9.7 Bilanţ al înregistrării investiţiilor peste 1 milion USD  
(Legea 332/ 2001), care s-au încheiat la 31 decembrie 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, parteneră Ministerului Integrării Europene, 
a fost desemnată de către acesta să-l reprezinte şi să înregistreze statistic investiţiile care 
depăşesc 1 milion dolari, investiţii care s-au realizat în Regiunea Vest. 
 
Astfel, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Ministerul Dezvoltării si Prognozei 
au semnat un contract de mandat, în baza Legii nr. 332/2001 privind promovarea 
investiţiilor care depăşesc 1 milion dolari, din Regiunea Vest. 
 

În perioada septembrie 2001 – de-
cembrie 2006, au fost înregistrate 
42 de proiecte de investiţii loca-
lizate în Regiunea Vest, în valoare 
de 256 milioane Euro. Concluziile 
care se pot desprinde referitor la 
aceste investiţii sunt prezentate 
mai jos. 
 
Dinamica înregistrării investiţiilor 
în perioada de înregistrare 2001-
2006 a fost relativ constantă în pri-
mii ani (2001-2003), având un vârf 
de înregistrare ca număr de in-
vestiţii în anul 2005. 
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Dinamica înregistrării investiţiilor în perioada 2001-2006

Conform Legii 332/2001, privind promovarea investiţiilor directe cu impact 
semnificativ în economie, instituţia abilitată să coordoneze aplicarea 
uniformă a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul 
stimulării şi promovării investiţiilor directe a fost Ministerul Integrării 
Europene, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii 
Străini. 
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Judeţele Timiş şi Arad au absorbit cifre impresionante de capital, iar cea mai mare parte 
din investiţiile realizate sunt in domeniul automotive. 
 
Sectorul Automotive are o dezvol-
tare accelerată şi creează condiţiile 
geografice de realizare a unei struc-
turi de tip ”cluster” în judeţele Timiş 
şi Arad. Astfel, condiţia geografică 
fiind îndeplinită, ADR Vest a realizat 
o iniţiativă de cluster pe care o va 
coordona şi o va găzdui până la lan-
sarea propriu-zisă a unei reţele ac-
tive. 
 
Pe ani, înregistrarea proiectelor de in-
vestiţii se conturează în felul ur-
mător: 

a. Anul 2001: 6 proiecte de 
investiţii înregistrate; 

b. Anul 2002: 6 proiecte de 
investiţii înregistrate; 

c.   Anul 2003: 6 proiecte de 
investiţii înregistrate; 

d. Anul 2004: 5 proiecte de 
investiţii înregistrate; 

e.   Anul 2005: 12 proiecte 
de investiţii înregistrate; 

f.   Anul 2006: 7 proiecte de 
investiţii înregistrate. 

 
După acţionariatul majoritar 
persoane juridice în aceste firme, 
pe ţări, ele se clasifică după cum 
urmează (numărul de firme cu-
prinde doar firmele cu acţiona-
riat majoritar deţinut de alte 
firme): 
 
 
 

Clasificarea investiţiilor înregistrate 
pe judeţe  şi milioane EURO (total 42 investitii 

inregistrate in perioada 2001-2006)

Timis (19 
investitii), 

106,259,716 Arad (9 investitii), 
92,190,450

Caras-Severin (1 
investitie), 
25,200,000

Hunedoara (5 
investitii), 

32,327,177

Clasificarea investiţiilor înregistrate 
pe domenii şi milioane EURO

(2001-2006)

Alte activitati de 
productie, 

54,068,544

Servicii turism, 
1,238,150

Metalurgie, 
25,312,897

Constructii si 
materiale de 
constructii, 
14,394,860

Comert, 
46,772,451

Automotive, 
114,190,441
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a) Germania: 13 proiecte de 
investiţii; 

b) România: 6 proiecte de 
investiţii; 

c) Japonia: 4 proiecte de investiţii; 
d) S.U.A. : 3 proiect de investiţii; 
e) Franţa: 1 proiect de investiţii; 
f) Italia: 1 proiect de investiţii; 
g) Austria : 3 proiect de investiţii; 
h) Spania: 1 proiect de investiţii; 
i) Polonia: 1 proiect de investiţii; 
j) Portugalia: 1 proiect de 

investiţii. 
 
 
 
 
 
 
După dimensiunea investiţiei, în 
funcţie de valoarea totală declarată la 
înscriere, cele mai mari investiţii (primele trei) provin din ţările:  
 

a) Japonia: 33,2 milioane Euro; 
b) Germania: 102,4 milioane Euro; 
c) România: 39,5 milioane Euro. 

 
Un număr de 10 investiţii au fost 
declarate de tip ”brownfield”, iar de 
tip ”greenfield” au fost realizate 32 
de proiecte de investiţii. 
 
Un număr de 9 investitii de tip 
”greenfield” au fost realizate în ju-
deţul Arad, iar în judeţul Timiş au 
fost realizate 18 proiecte de investiţii. 
Referitor la investiţiile de tip ”brown-
field”, judeţul Arad deţine 1 inves-
tiţie, iar judeţul Timiş deţine 6 pro-
iecte de investiţii. 

Clasificarea după acţionariat majoritar deţinut de 
persoane juridice 

(2001-2006)

Portugalia, 1, 
3%

Germania, 13, 
37%

România, 6, 
16%

Japonia, 4, 
12%

SUA, 3, 
4%

Franta, 1, 
4%

Italia, 1, 
4%

Austria, 3, 
4%

Spania, 1, 
4%

Polonia, 1, 
4%

Primele trei investiţii ca dimensiune pe ţări
si milioane EURO

(2001-2006)

Japonia, 
33,164,140  39%

România, 
39,502,059  26%

Germania, 
102,368,840 

35%
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X. ACTIVITĂŢI DE AUDIT INTERN 
 
În anul 2006, în cadrul preocupărilor agenţiei pentru perfecţionarea capacităţii adminis-
trative de a implementa politica regională şi de a fi în conformitate cu cerinţele EDIS, s-a 
situat şi activitatea de audit intern.  
   
Această activitate s-a înscris în cadrul atribuţiilor principale ale ADR Vest, în context cu pre-
vederile Legii nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, cât şi ca o cerinţă a 
realizării recomăndarilor formulate de echipele de auditori externi, la solicitarea organisme-
lor şi instituţiilor cu sarcini de acreditare EDIS şi pregătirea pentru aderarea României.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru atingerea acestor obiective în anul 2006, Unitatea de Audit Intern a realizat ur-
mătoarele activităţi principale: 

 
10.1 Activităţi pentru acreditare EDIS 

 
1. A fost întocmit Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor Comisiei Eu-
ropene, în vederea realizării conformităţii cu cerinţele EDIS. Acest plan a cuprins sar-
cinile ce reveneau ADR Vest, desprinse din rapoartele de audit întocmite de auditorii 
externi Ernst & Young şi alţi specialişti la solicitarea Comisiei Europene; 
 
2. A fost realizată actualizarea Manualului de audit intern al agenţiei, conform recoman-
dărilor Firmei de audit Ernst & Young; 
 
3. A fost întocmit Manualul de Comunicare al agenţiei;  
 
4. S-a acordat consultanţă pentru completarea şi actualizarea tuturor celorlalte manuale 
de proceduri interne ale ADR Vest, pentru a realiza recomandările auditorilor care au 
verificat conformitatea EDIS;  
 
5. S-a acordat sprijin şi consiliere Biroului Teritorial de Cooperare Transfrontalieră 
pentru realizarea manualelor proprii de proceduri. 

În sensul prevederilor Legii privind dezvoltarea regională, auditul intern ca 
activitate funcţional independentă şi obiectivă, este organizată în cadrul 
agenţiei sub formă de compartiment, Unitate de Audit Intern şi are menirea să 
dea asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 
cheltuielilor, perfecţionarea activităţilor, ajută unitatea la indeplinirea 
obiectivelor, prin creşterea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere 
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
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Aceste activităţi realizate la nivelul agenţiei, desigur împreună cu cele realizate la nivelul ce-
lorlalte componente ale sistemului de gestionare a fondurilor Phare, au contribuit la obţinerea 
din partea Comisiei Europene, în luna decembrie a anului 2006 a acreditării EDIS (Sistem Ex-
tins de Implementare Descentralizată). În acest fel România a fost prima ţară care a primit 
acreditarea EDIS pentru fondurile Phare înainte de data aderării la Uniunea Europeană. 
 
EDIS are 3 componente, şi anume:  

1) Managementul fondurilor într-un sistem descentralizat de către autorităţile 
naţionale, astfel încât întreaga responsabilitate financiară revine acestora; 

2) Retragerea controlului ex–ante al Delegaţiei Comisiei Europene în ceea ce pri-
veşte selecţia şi derularea procesului de licitare şi contractare pentru 
proiectele finanţate prin Phare şi înlocuirea cu un sistem de control ex-post; 

3) Utilizarea procedurilor naţionale care trebuie să fie conforme cu regulile 
de achiziţie ale Comisiei Europene. 

  
Prin acordarea acreditării EDIS, Comisia Europeană a recunoscut şi a confirmat existen-
ţa unui sistem de management şi control funcţional şi eficient, în care se încadrează cu 
succes şi ADR Vest.  
 

 
10.2 Activităţi specifice de audit 

 
1. Pe baza procedurilor operaţionale de audit a fost întocmit, Planul de audit intern pe 
2006, însoţit de nota justificativă pentru selectarea misiunilor auditabile. 
 
2. A fost întocmită Carta auditului intern, ca document care defineşte obiectivele, 
drepturile, obligaţiile auditului intern, metodele de audit, fixează regulile de lucru şi 
promovează regulile de conduită. 
 
3. A fost realizată o misiune de audit cu privire la activitatea proprie a agenţiei, anume 
Auditul angajamentelor legale din care derivă obligaţii de plată pentru agenţie. Auditul 
realizat a contribuit la înlăturarea unor operaţiuni neadecvate şi la îmbunătăţirea 
controlului intern corespunzător activităţilor revizuite. 
  
4. Din cadrul Subprogramelor finanţate din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională au 
fost realizate 2 misiuni de audit, Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii IMM-
urilor şi Investiţii în servicii sociale şi Investiţii în turism.  
 
Auditul efectuat privind Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii IMM-urilor a 
ajutat agenţia la gestionarea unor riscuri de întocmire, transmitere şi păstrare a docu-
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mentelor ce se referă la implementarea proiectelor, de comunicare între departamente în 
cazul acţiunilor de promovare, de urmărire a bugetelor alocate şi de eficacitate a con-
trolului ierarhic asupra operaţiunilor. 
 
În cazul misiunii Investiţii în servicii sociale şi Investiţii în turism, auditul efectuat a con-
tribuit la o mai bună gestionare a riscurilor referitore la modul de conducere a evidenţei 
contabile, la existenţa contractelor de garanţie mobiliară şi a asigurării bunurilor finan-
ţate, la conformitatea plăţilor cu realitatea, la eficacitatea controlului ierarhic.  

 
 

10.3 Alte activităţi 
 
1. Participarea la analizarea şi formularea de propuneri pentru Acordul Cadru care a 
fost semnat de ADR Vest cu Ministerul Integrării Europene. 
 
2. Urmare a solicitării din partea conducerii agenţiei, a fost analizată şi exprimată opinia 
auditorilor asupra Raportului de audit întocmit de PriceWaterhouseCoopers. 
 
3. Au fost întocmite Interim Report versiunea 1 si 2, Project Progress Report şi Draft 
Final Report pentru Taskul 6.1 din Contractul de asistenţă tehnică Phare 2003, iar lunar 
au fost raportate activităţile realizate conform aceluiaşi task.  
 
În rapoartele de audit întocmite în cursul anului 2006, au fost consemnate constatările 
misiunilor de audit, recomandările şi opiniile auditului, care au ajutat la îmbunătăţirea 
sistemelor de management şi control ale agenţiei printr-o mai bună gestiune a riscurilor. 
 
Pe parcursul anului 2006, s-a acordat atenţie atât asigurării resurselor materiale cât şi a 
celor umane necesare activităţii de audit intern. În acest sens, a fost angajat încă un 
auditor pentru a se asigura cerinţa legală de funcţionalitate a Unităţii de Audit Intern şi 
pentru a creşte numărul şi îmbunătăţi performanţa misiunilor de audit realizate. 
În ceea ce priveşte îmbunătăţirea nivelului profesional în anul de referinţă, auditorii 
interni au beneficiat de instruiri pentru dezvoltare profesională şi pentru pregătirea în 
vederea abordării activităţilor de audit specifice Programului Operaţional Regional.  
 
În contextul celor mai sus prezentate Unitatea de Audit Intern din ADR Vest, în anul 
2006, a contribuit activ la atingerea unor obiective ale agenţiei atât prin multitudinea şi 
complexitatea activităţilor realizate, cât şi prin contribuţia profesionistă adusă la 
prevenirea unor practici neadecvate şi la eliminarea unor deficienţe, prin prezentarea de 
soluţii, sub forma recomandărilor transmise departamentelor auditate. 
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XI. RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE 
 
Relaţiile publice reprezintă o componentă importantă a strategiei de management a unei 
instituţii – deoarece, de cele mai multe ori, acestea presupun responsabilitate şi înţelege-
re în atingerea intereselor organizaţiei, pe de-o parte, şi a publicurilor organizaţiei 
respective, pe de altă parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cursul anului 2006, Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare a derulat 
activităţi de relaţii publice şi comunicare, calibrate pe următoarele dimensiuni majore: 

• Relaţia cu mass – media locală, regională şi locală 
• Relaţia cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti 
• Activităţi de informare  
• Pagina web – www.adrvest.ro 
• Evenimente speciale 
• Activităţi de informare conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la 

informaţiile de interes public 
 
 

11.1 Relaţia cu mass-media 
 

Orice instituţie care doreşte să existe pe "piaţă" trebuie să deţină o imagine cu care apare 
în public, iar cheia existenţei publice a unei instituţii este aceea de a se scrie şi vorbi 
despre ea, de a avea apariţii - iar pentru toate acestea trebuie apelat la mass-media.  
 
În spaţiul public se întâlnesc două interese majore: unul este acela al organizaţiilor de a 
se face cunoscute şi de a se promova, pe de-o parte, iar cel de-al doilea este acela al 
mass-media care decid cui acordă spaţiu. Iar această decizie este determinată de 
calitatea unei informaţii de a deveni ştire.  

Există două funcţii majore pe care le îndeplineşte un departament de relaţii 
publice şi comunicare:  

• Funcţia politică – este vorba despre gestionarea imaginii şi a re-
putaţiei instituţiei respective şi a conducătorului acesteia; moti-
varea deciziilor şi orientarea politică a organizaţiei respective; 
aici este inclusă şi gestionarea relaţiilor cu partenerii şi actorii ex-
terni ai organizaţiei respective, inclusiv relaţiile cu mass-media. 

• Funcţia administrativă – presupune gestionarea deciziilor, şi la-
tura „administrativă” a acestora. Cu alte cuvinte, este vorba des-
pre funcţia de a face cunoscute deciziile luate, şi de a se asigura 
că acestea sunt aplicate.  
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Mass-media reprezintă principalul partener al instituţiilor, mai ales a celor publice, 
pentru că prin mass-media pot fi transmise informaţii publicului, iar libertatea de 
exprimare "[...] nu poate prejudicia [...] dreptul la imagine", aşa cum este specificat în 
articolul 30 din Constituţia României cu privire la "libertatea de exprimare".  
 
a) Metodologie 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a dezvoltat până în prezent bune relaţii de 
colaborare cu reprezentanţii mass-media din Regiunea Vest. 
 
Astfel, din punct de vedere statistic, contactele de presă ale agenţiei de la ora actuală 
sunt următoarele: 
 

Judeţul Instituţii de presă 
Timiş 45 

Hunedoara 54 

Caraş-Severin 9 

Arad 15 

Naţional 11 
TOTAL 134 

 
 
În vederea monitorizării şi evaluării impactului activităţii Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest, Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare realizează activităţi 
de monitorizare a presei, după cum urmează:  
 
1. Revista presei • Constă în urmărirea zilnică a presei scrise, a informaţiilor 

referitoare la ADR Vest, la acţiunile şi evenimentele în care 
aceasta este implicată şi despre mediul de interes al acesteia.  

• În acest fel, atât departamentul de comunicare, cât şi 
conducerea instituţiei respective sunt informaţi, în mod 
regulat, despre toate apariţiile în presă, astfel încât să poată 
reacţiona în timp util.  

• În acest context, pe parcursul anului 2006 revista presei a fost 
realizată de 260 de ori, corespunzătoare fiecărei zile 
lucrătoare. 
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2. Raportul de 
presă 

• Este documentul care sintetizează apariţiile în presa scrisă 
sau pe site-urile consacrate a informaţiilor difuzate în mass-
media despre evenimentul respectiv; 

• Se realizează în urma promovării în presă a evenimentelor 
organizate de ADR Vest sau la care instituţia a avut o 
contribuţie însemnată.  

• După ce se realizează revista presei, şi se realizează raportul, 
se extrag articolele fotocopiate care se ataşează ca anexe la 
respectivul raport de presă.  
În acest context, pe parcursul anului 2006 s-au întocmit 25 de 
rapoarte de presă, în urma evenimentelor organizate de ADR 
Vest sau la care a participat instituţia prin intermediul 
reprezentanţilor. 

3. Fişa ziaristului • Este documentul care informează asupra datelor de contact 
ale jurnaliştilor cu care Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest colaborează şi în care este analizat, pe scurt, fiecare 
articol scris de fiecare jurnalist în parte.  

• Acest instrument este foarte util în realizarea analizei de 
presă, toate fişele fiind anexate. Pentru analiza de presă 
corespunzătoare anului 2006, au fost întocmite 59 de fişe. 

4. Analiza de 
presă 

• Este documentul care, pe baza tuturor documentelor 
enumerate mai sus evidenţiază, din punct de vedere calitativ, 
şi cantitativ imaginea ADR Vest în presa scrisă.  
Se realizează cu frecvenţă anuală 

 
b) Activităţi de presă 
 
Din perspectiva interacţiunii cu presa, în anul 2006 activitatea ADR Vest are ur-
mătoarele dimensiuni: 
 

Comunicate de presă 26 
Campanii de presă 10 
Conferinţe de presă  7 
Revista Presei 248 
Fişa jurnalistului 59 
Rapoarte de presă 23 
Număr articole de presă  248  
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Detalierea activităţilor de presă – 2006: 
 

Nr. 
crt. Luna Instrumente 

de presă Tema 
Nr. 

apariţii 
în presă 

1. 
 
 
 

ia
nu

ar
ie

 

comunicat 
presă 

 
 

conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 

„Promovarea turului regional de informare 
asupra „Schemei de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” 
din cadrul Programului Phare 2004 CES” 
„Lansarea Schemei de Investiţii pentru 
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” 
din cadrul Programului Phare 2004 CES” 

6 
 
 
 

14 

2. 
 
 

 fe
br

ua
ri

e comunicat 
presă 

 

„Misiune de afaceri organizată de ADR 
Vest în Sevilla, Spania, pentru IMM-urile 
din Regiunea Vest, în cadrul proiectului 
<Fit for Europe>” 

7 

3. 

m
ar

tie
 

- 
 

comunicat 
presă 

 
comunicat 

presă 
 

„Întâlnirea Comitetului Regional pentru 
dezbaterea PDR 2007-2013” 
„Şedinţa ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest din data de 21 
martie 2006” 
„Misiune de afaceri organizată de ADR 
Vest în Karlskrona, Suedia, pentru IMM-
urile din Regiunea Vest, în cadrul 
proiectului <Fit for Europe>” 

3 
 
8 
 
 
8 

4. 
 
 
 m

ai
 

conferinţă de 
presă + comu-
nicat presă + o 
a doua confe-
rinţă de presă 
organizată de 

CJT 

„Participarea Regiunii Vest la Conferinţa 
Mondială de Investiţii La Baule 2006” 
 
 

26 
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5. 

iu
ni

e 

comunicat 
presă 

 
 

comunicat 
presă 

 
 

comunicat 
presă 

 

„Misiune de afaceri organizată de ADR 
Vest în Viena, Austria, pentru IMM-urile 
din Regiunea Vest, în cadrul proiectului 
<Fit for Europe>” 
„Caravană informativă pentru prezentrea 
Programului Operaţional Sectorial de 
Transport 2007-2013 şi a Programului 
Operaţional Regional 2007-2013” 
„Misiune de afaceri organizată de ADR 
Vest în Canelli, Italia, pentru IMM-urile din 
Regiunea Vest, în cadrul proiectului <Fit 
for Europe>” 

8 
 
 
 

11 
 
 
 
6 

6. 

iu
lie

 

anunţuri de 
presă, anun-
ţuri web, co-

municat presă 
conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 

„Promovarea Masterului în dezvoltare re-
gională organizat de Facultatea de Ştiinţe 
Economice din Timişoara în parteneriat cu 
ADR Vest” 
„Şedinţa ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest” 

10 
 
 
 
9 

7. 

au
gu

st
 

conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 
comunicat 

presă  
 
 
 

comunicat 
presă 

comunicat 
presă 

 

„Seminarul <Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007-2013 şi Programele 
Operaţionale>” 
„Lansarea, la nivel regional, a <Schemei de 
granturi pentru sectorul privat pentru 
pregătirea de proiecte în domeniul 
gestionării deşeurilor> din cadrul 
Programului Phare 2004 CES” 
„Promovarea Clubului IT&C în Regiunea 
Vest” 
„Prelungirea termenului de depunere a 
proiectelor în cadrul Programului Phare 
2004 CES <Schema de granturi pentru sec-
torul privat pentru pregătirea de proiecte 
în domeniul gestionării deşeurilor>” 

7 
 
 

17 
 
 
 
 
9 
 
7 
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8. 
se

pt
em

br
ie

 
conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 
 

comunicat 
presă 

comunicat 
presă 

 

„Conferinţa de final de proiect de înfrăţire 
instituţională între Regiunea Vest, România 
şi Comunitatea Autonomă Cantabria, 
Spania” 
„Vizita unui oficial european în Regiunea 
Vest, dl David Sweet” 
„Atelier de lucru al Clubului IT&C 
Regiunea Vest <Future Creative 
Workshop>” 

8 
 
 
 
8 
 
8 

9. 

oc
to

m
br

ie
 

comunicat 
presă 

 
comunicat 

presă 
conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 
comunicat 

presă 
conferinţă de 
presă + comu-

nicat presă 

„Întâlnirea Asociaţiei ROREG - Asociaţia 
Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, la 
Timişoara” 
„Semnarea contractelor de finanţare în 
domeniul gestionării deşeurilor” 
„Team Europe România – Dezbatere pe 
marginea ultimului Raport de monitorizare 
a României” 
„Proiectul Fit for Europe, la final” 
 
„Forumul Anual Regional de Investiţii, 
ediţia a IV-a” 

9 
 
 
9 
 

22 
 
 
5 
 
9 

10. 

de
ce

m
br

ie
 conferinţă de 

presă + comu-
nicat presă 

„Semnarea Acordului Cadru privind dele-
garea de atribuţii de la MIE în calitate de 
Autoritate de Management către ADR Vest 
în calitate de Organism Intermediar pentru 
implementarea POR 2007-2013” 

14 

 
TOTAL 

  

 248 
apariţii 
în presa 

scrisă 
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Pe parcursul anului 2006, au apărut în presa scrisă din Regiunea Vest un număr de 248 
de articole de presă rezultate în urma evenimentelor promovate de ADR Vest. 
 
Vă prezentăm câteva exemple: 
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c) Analiza numărului de apariţii despre ADR Vest în presa scrisă pentru fiecare din 
publicaţiile monitorizate – 2006: 
 

Publicaţia Nr. de apariţii 

Agenda  31 

Agenda zilei 30 

Timişoara 30 

Ziua de Vest 28 

Renaşterea bănăţeană 21 

24 de ore 21 

Timiş Expres  15 

Sud-Vestul 12 

Evenimentul zilei - ediţia de Vest 11 

Focus Vest 9 

www.inforeuropa.ro 8 

www.adminsitratie.ro 7 

România liberă - ediţia Transilvania Banat 6 

Banat Business 5 

Cuvântul liber 3 

Heti Uj Szo 2 

Prima oră 2 

Hunedoreanul 1 

Prisma 1 

Agendă CJT 1 

Njugati Jelen 1 

www.rompres.ro 1 

www.euractiv.ro 1 

www.mie.ro 1 

TOTAL 248 
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Numărul de apariţii în presa scrisă a ADR Vest/ pe fiecare dintre 
publicaţiile monitorizate în decursul anului 2006 
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d) Numărul apariţiilor în presă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în 
fiecare lună din anul 2006 
 

Numărul de apariţii în presa scrisă a ADR Vest/ lună în decursul anului 2006 
 

Luna Număr articole 
Ianuarie 16 
Februarie 12 
Martie 17 
Mai 3 
Iunie 46 
Iulie 20 
August 35 
Septembrie 29 
Octombrie 43 
Noiembrie 12 
Decembrie 15 

TOTAL 248 
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Jurnaliştii care au scris cel mai mult despre ADR Vest: 
 

Lucian Paulescu Ziua de Vest şi Focus Vest 35 apariţii 
Liliana Scripcă Agenda 32 apariţii 
Dana Istrat Timişoara 28 apariţii 

 
e) Principalele teme promovate în mass-media regională şi locală au fost următoarele: 
 

Teme principale Apariţii în 
publicaţiile locale 

Acţiuni de promovare (Club IT&C, masteratul „Economia şi 
managementul dezvoltării regionale”, misiunile de afaceri 
din cadrul proiectului ”Fit for Europe”) 

25 

Evenimentul La Baule 22 
Lansări de programe 45 
Evenimente ADR Vest (întâlnirea Asociaţiei ROREG, vizite 
ale oficialilor europeni, caravane informative, întâlnirea 
Comitetului Regional, tururi regionale de informare) 

82 

Team Europe 18 
Seminarii ADR Vest 24 
Şedinţe CDR Vest 17 
Semnare Acord Cadru 14 

 
f) Termenii cei mai utilizaţi în titlurile articolelor despre ADR Vest: 
 

Termenii cei mai utilizaţi în titlurile articolelor Număr de referiri în publicaţii 
Dezvoltare regională 8 
Oportunităţi pentru ÎMM-uri 7 
Fonduri pentru gestionarea deşeurilor 
Proiecte pentru gestionarea deşeurilor 

39 

Cooperare transfrontalieră 
Program de vecinătate 

19 

Proiect înfrăţire instituţională 12 
Club IT în Regiunea Vest 12 
Conferinţa La Baule 14 
Fonduri de la UE 9 
Scheele la Timişoara 11 
Misiune de afaceri 20 
Semnare Acord Cadru 12 
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11.2 Legea 544/ 2001  
 
Referitor la Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pe 
parcursul anului 2006 au existat opt solicitări care au fost rezolvate favorabil. Aceste 
solicitări au venit din partea diferitelor instituţii de presă din România.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a asigura o activitate cât mai transparentă, Departamentul de Resurse Umane şi 
Comunicare din cadrul ADR Vest a elaborat o serie de rapoarte elaborate în conformitate 
cu Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu Legea nr. 
371/ 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi cu Hotărârea nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 

• Raportul de activitate pentru anul 2006 (Legea 544/ 2001); 
• Raport privind accesul la informaţiile de interes public pentru anul 2006. 

 
În urma elaborării acestor documente, reies următoarele: 

a. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 8 solicitări de 
informaţii de interes public solicitate în anul 2006; 

 
b. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: toate cele 8 solicitări de 

informaţii de interes public au fost rezolvate favorabil; 
 
c. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia 

respingerii: nu a fost cazul de respingere a solicitărilor; 
 

d. Numărul de solicitări adresate în scris: toate solicitările de informaţii au 
fost adresate în scris pe suport electronic; 

 

Solicitările de informaţii de interes public au avut următoarele principale 
domenii de interes: 

a) Programe Phare; 
b) Proiecte derulate din fonduri Phare şi stadiul acestora; 
c) Proiecte de succes; 
d) Misiuni de afaceri organizate de ADR Vest; 
e) Informaţii referitoare la zonele defavorizate din Regiunea 

Vest, certificate de investitor; 
f) Locuri de muncă create cu ajutorul programelor de finanţare; 
g) Componenta de publicitate a proiectelor/ programelor. 
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e. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: niciuna dintre 
solicitările de informaţii nu au fost primite din partea persoanelor fizice; 

 
f. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: toate cele 8 solicitări 

de informaţii publice au fost adresate de persoane juridice; 
 

g. Numărul de reclamaţii administrative: nu au existat cazuri de reclamaţii 
administrative; 

 
h. Numărul de plângeri în instanţă: nu au existat cazuri de plângeri în 

instanţă. 
 

i. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice: nu 
au fost percepute taxe pentru listarea materialelor redactate; 

 
j. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 

interes public solicitate: nu au fost încasate sume pentru serviciile de 
copiere a informaţiilor de interes public solicitate; 

 
k. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 

numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare din cadrul 
agenţiei în anul 2006 a fost de 50 de persoane. 

 
 

11.3 Relaţia cu Delegaţia Comisiei Europene în România 
 
a) Semnarea noului parteneriat ADR Vest – Delegaţia Comisiei Europene în România 
pe teme de comunicare  
 
Ca şi în anii precedenţi, şi în anul 2006 ADR Vest a avut o buna relaţie de colaborare cu 
Delegaţia Comisiei Europene în România.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest context, în data de 27 aprilie 2006, 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 a participat, la 
Bucureşti, alături de celelalte agenţii pentru dezvoltare regională din 
România, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene din 40 de judeţe ale ţării şi ai 
Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, la ceremonia 
de semnare a Protocoalelor de Parteneriat pe teme de comunicare cu Delegaţia 
Comisiei Europene în România. 
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Semnarea, de către ADR Vest, a acestui protocol de parteneriat cu Delegaţia CE în 
România reprezintă continuarea protocolului semnat în anul 2005 – primul de acest gen 
semnat între o agenţie pentru dezvoltare regională şi Delegaţia Comisiei Europene.  
 
b) Reţeaua Multiplicatorilor de informaţie europeană  
 
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană a fost creată încă din anul 2000 de 
Delegaţia Comisiei Europene în România cu scopul de a aduce informaţiile despre 
Uniunea Europeană cât mai aproape de cetăţenii români, atât la nivel local cât şi 
regional. În acest sens, una dintre activităţile acestei reţele este organizarea Convenţiilor 
Naţionale şi Regionale ale Multiplicatorilor de informaţie europeană. 
 
Astfel, în perioada 18 – 19 mai 2006, ADR Vest a participat la Convenţia Regională a 
Multiplicatorilor de informaţie europeană, eveniment ce a avut loc la Timişoara prin 
organizarea Delegaţiei Comisiei Europene în România şi Reţeaua Multiplicatorilor din 
Regiunea Vest.  
 
După deschiderea oficială a acestei convenţii de către domnul Jonathan Scheele, şeful 
Delegaţiei Comisiei Europene în România, au fost prezentate câteva poveşti de succes 
din reţea. ADR Vest a fost reprezentată de doamna Miruna Vitcu, în calitate de Purtător 
de cuvânt al agenţiei, care a susţinut o prezentare în plenul conferinţei pe tema unui 
proiect de succes cu privire la informarea pe teme europene. La această convenţie au 
participat aproximativ 90 de persoane. 
 
În perioada 15 – 16 noiembrie 2006, ADR Vest a participat la Convenţia Naţională a 
Multiplicatorilor de informaţie europeană, eveniment ce a avut loc la Bucureşti prin 
organizarea Delegaţiei Comisiei Europene în România. Scopul acestei întâlniri a fost 
acela de a dezbate viitorul reţelei de multiplicatori de informaţie europeană.  
 
La această convenţie au participat domnul Donato Chiarini, Şeful Delegaţiei Comisiei 
Europene în România, doamna Anca Daniela Boagiu, Ministrul Integrării Europene, 
reprezentanţi ai Directoratului General pentru Extindere şi Directoratului General 
pentru Comunicare din cadrul Comisiei Europene, reprezentanţi ai Guvernului 
României, membri ai reţelei Team Europe, precum şi reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi ai ONG-urilor din România. 
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c) ADR Vest, în vizită la Bruxelles 

  
ADR Vest a fost prezentă, în perioada 02 – 06 septembrie 2006, prin domnişoara Cristina 
Faur, în calitate de consultant relaţii publice, la o vizită de studiu la instituţiile europene 
de la Bruxelles, Belgia. Alături de delegaţia compusă din 32 de membri din cadrul reţelei 
de multiplicatori de informaţie europeană, reţea creată de Delegaţia Comisiei Europene 
în România, ADR Vest a realizat această vizită, în contextul programului Delegaţiei de 
comunicare regională.  
  
Scopul acestei vizite de studiu a fost familiarizarea membrilor reţelei cu funcţionarea 
instituţiilor europene, îmbunătăţirea cunoştinţelor privind politicile europene, precum şi 
posibilitatea iniţierii de contacte cu instituţiile europene implicate în comunicare. 
  
Delegaţia română a vizitat următoarele instituţii: 

1. Comisia Europeană; 
2. Parlamentul European; 
3. Comitetul Regiunilor. 

  
Vizita de studiu la Bruxelles a oferit participanţilor posibilitatea de a se familiariza cu func-
ţionarea instituţiilor Uniunii Europene (Comisia Europeană, Parlamentul European, Co-
mitetul Regiunilor), de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele privind politicile europene şi de a iniţia 
prime contacte cu instituţiile implicate în comunicarea pe teme europene în Bruxelles. 

 

 
 

Parlamentul European, Bruxelles (hemiciclu) 
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d) Carta albă a comunicării pentru Reţeaua Multiplicatorilor de informaţie europeană 
 
Delegaţia Comisiei Europene în România a creat, în contextul continuării şi dezvoltării 
activităţilor de comunicare pe teme europene ale reţelei, un grup de lucru pentru 
elaborarea standardelor de calitate în comunicare. Acest grup de lucru s-a întrunit, la 
Bucureşti, în lunile august şi octombrie 2006, pentru a elabora „Carta Albă a comuni-
cării pentru Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană”.  
 
Grupul de lucru este constituit dintre cei mai activi membri ai Reţelei care sunt angajaţi 
voluntar în activităţile de comunicare şi informare pe teme europene şi nu primesc asis-
tenţă financiară pentru acţiunile lor din partea Delegaţiei Comisiei Europene. Această 
reţea este unul dintre principalii parteneri ai Delegaţiei Comisiei Europene pentru rea-
lizarea programului său de comunicare şi informare la nivel local şi regional. De aceea, 
Delegaţia a dezvoltat pentru Reţea o serie de platforme de cooperare şi instrumente de 
comunicare.  
 
 
 
 
 
 
 
Alături de ceilalţi membri ai echipei atent aleşi de către reprezentanţii Delegaţiei Co-
misiei Europene în România care au contribuit la elaborarea documentului, şi ADR Vest 
a fost implicată în elaborarea acestei Carte Albe a comunicării prin doamna Miruna 
Vitcu, în calitate de Şef al Departamentului de Resurse Umane şi Comunicare. 
 
 

11.4 Realizarea materialelor  
de informare ale ADR Vest 

 
Pe parcursul anului 2006, ADR Vest a dezvoltat activităţile de comunicare internă şi ex-
ternă ale agenţiei. 
 
În acest context, ADR Vest a continuat realizarea Informării interne săptămânale, docu-
ment realizat o dată pe săptămână – în fiecare vineri a săptămânii - care este destinat 
întreg personalului ADR Vest.  
 
Acest document detaliază activităţile desfăşurate de fiecare departament din cadrul 
agenţiei pentru o perioadă de o săptămână şi este transmis prin Intranet tuturor 

Carta Albă a comunicării cuprinde standarde şi reguli clare şi prefesioniste 
privind procesul de comunicare. Obiectivul este acela de a reprezenta un 
instrument uşor de utilizat de către membrii Reţelei de Multiplicatori de 
informaţie europeană. 
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angajaţilor ADR Vest, inclusiv celor de la birourile teritoriale ale ADR Vest (Arad, Deva 
şi Reşiţa). În anul 2006, au fost realizate 51 astfel de informări interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Perioadele intermediare acestor materiale de informare au fost raportate în cadrul 
şedinţelor ordinare ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
 

11.5 Pagina web ADR Vest: 
 www.adrvest.ro 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

De asemenea, ADR Vest a continuat activitatea de informare a membrilor 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest prin realizarea informărilor 
periodice ale CDR Vest despre activitatea agenţiei.  
 
Aceste documente au fost realizate lunar sau ori de câte ori a fost necesar. În 
anul 2006 au fost transmise tuturor membrilor CDR Vest 4 astfel de informări 
periodice după cum urmează: 
 

• Informare periodică asupra activităţii Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Vest pentru perioada martie – mai 2006; 

• Informare periodică asupra activităţii Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Vest pentru perioada 21 mai – 21 iunie 2006; 

• Informare periodică asupra activităţii Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru perioada 20 iulie – 20 august 
2006; 

• Informare periodică asupra activităţii Agenţiei pentru Dez-
voltare Regională Vest pentru perioada 25 august – 25 sep-
tembrie 2006. 

Pagina web a agenţiei, www.adrvest.ro, este actualizată permanent cu 
noutăţi despre ultimele evenimente organizate de ADR Vest, precum şi cu 
materiale de prezentare, documente cu carcater strategic, noi programe de 
finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu noile 
reglementări în privinţa Fondurilor Structurale şi a documentelor ce stau la 
baza acestora. 
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Vă prezentăm câteva date concludente în urma statisticilor avute la dispoziţie: 
 
Media vizitatorilor/ lună în primul semestru 2006 4 000 
Media vizitatorilor/ lună în al doilea semestru 2006 7 290 
Nr. accesări în martie 2006 51 674 
Nr. accesări în iulie 2006 750 843 
Nr. accesări în octombrie 2006 1 225 894 
Media vizitatorilor unici în al doilea semestru 2006 4 820 
Luna cea mai accesată decembrie 2006 (peste 1 250 000) 
Zilele cele mai accesate luni – vineri 
Orele de vârf 12:00 – 15:00 

Ţările care au accesat site-ul ADR Vest 
România, Italia, Franţa, Ger-

mania, Ungaria, Austria, 
Moldova 

 
De asemenea, pe pagina web a agenţiei, au fost create noi secţiuni precum: Fonduri 
Structurale, Cooperare transfrontalieră, link-uri direct de pe prima pagină către prin-
cipalele evenimente (Conferinţa Mondială La Baule 2006, Seminarul Team Europe Ro-
mânia). Fiecare dintre acestea conţin o serie de documente de interes pentru vizitatorii 
paginii web.  
 
Secţiunea specială intitulată „Fonduri Structurale” conţine documente precum: infor-
maţii generale referitoare la fondurile structurale destinate României, Planul Naţional 
de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013, Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Programele Operaţionale Sectoriale pe perioada 2007-
2013, dar şi diferite prezentări în PowerPoint susţinute de reprezentanţii ADR Vest. 
Această secţiune mai cuprinde şi Regulamente ale Comisiei Europene cu privire la Fon-
durile structurale pentru perioada 2007-2013. 
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XII. RESURSE UMANE 
 

12.1 Politica de personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
În acest sens, ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de Resurse Umane care 
cuprinde: 

• O politică cadru integrată şi cuprinzătoare care răspunde atât cerinţelor 
EDIS cât şi legislaţiei române şi care este coordonată de Departamentul de 
Resurse Umane si Comunicare; 

• În acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc natura 
activităţilor, momentul în care trebuie puse în aplicare şi responsabilităţile; 

• Adoptarea unor modalităţi adecvate (bune practici) pentru implementa-
rea procedurilor, care demonstrează valoarea pe care ADR Vest o acordă 
personalului propriu şi care au rolul de a cultiva motivarea, moralitatea şi 
dezvoltarea continuă. 

 
Principiile generale ale acestui cadru sunt: 

1.  să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în direcţia obţinerii 
obiectivelor de performanţă în managementul programelor din România, 
şi în tranziţia către fondurile structurale ale Uniunii Europene; 

2.  să fie un angajator bun şi preocupat de personalul său şi să reconfirme 
importanţa personalului ADR Vest ca fiind cea mai importantă resursă a 
ADR Vest printr-un management de resurse umane eficace. 

 

ADR Vest acordă o mare prioritate managementului şi dezvoltării 
resurselor umane deoarece: 

• Personalul este considerat cea mai importantă resursă a ADR 
Vest pentru atingerea obiectivelor de performanţă stabilite; 

• Un nivel ridicat al abilităţilor şi capacităţilor personalului este 
esenţial pentru asigurarea derulării programelor cu finanţare 
nerambursabilă în mod eficient şi eficace; 

• ADR Vest îşi desfăşoară activitatea într-un mediu aflat într-o 
schimbare rapidă şi plină de provocări pe măsură ce România 
avansează pe drumul aderării la Uniunea Europeană, ceea ce im-
pune un program robust de dezvoltare continuă a personalului. 
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În acest context, a fost elaborată strategia gestionării resurselor umane pentru anul 
2006. Obiectivul acestei strategii este acela de a implementa eficient acele sisteme de 
gestionare a resurselor umane, conforme cu normele EDIS, astfel încât să fie realizată 
obţinerea obiectivelor de performanţă ale ADR Vest în concordanţă cu misiunea sa de 
reper profesional de nivel european.  
 
De asemenea, pentru o mai bună planificare a activităţii a fost realizat calendarul 
activităţilor de resurse umane.  

 
 

12.2 Planul de personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) În cadrul procesului de planificare a personalului au fost realizate, conform 
procedurilor interne de resurse umane, următoarele documente: 
 

• Situaţia plecărilor şi transferurilor din cadrul ADR Vest - pentru anul 2005; 
• Situaţia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2005; 
• Situaţie sintetică – veniri, plecări şi transferuri – pentru anul 2005; 
• Analiza posturilor - pentru anul 2005; 
• Necesar de personal pentru anul 2006; 
• Planul de personal pentru anul 2006, care a fost aprobat în şedinţa CDR 

din 21 martie 2006. 
 

B) A fost realizat de către toţi şefii de departament şi directorul agenţiei planul de succe-
siune pentru anul 2006. Astfel, a fost identificat pentru fiecare post angajatul (angajaţii) 
căruia să i se ofere oportunitatea de a dezvolta competenţele şi cunoştinţele necesare 
realizării atribuţiilor specifice postului respectiv 

 
 
 
 
 
 

Planul de personal nu este un proces de planificare separat, ci face parte 
dintr-o abordare integrată de definire şi pregătire a ADR Vest pentru viitor. 
El integrează multe alte procese care vin in sprijinul managementului 
resurselor umane: planificarea dezvoltării profesionale a angajaţilor şi 
planificarea succesiunilor. 
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12.3 Fişele posturilor 
 

Fişele posturilor sunt un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. Prin 
identificarea rolului şi responsabilităţilor aferente unui post, fişele posturilor stabilesc cu 
claritate aşteptările în relaţia dintre manageri şi personal. 

 
În acest context, actualizarea fişelor posturilor a fost realizată în anul 2006 astfel: 

• în luna iulie - actualizarea tuturor fişelor posturilor; 
• în lunile septembrie şi octombrie – în urma emiterii unor decizii de către 

director s-a impus a reactualizare a câtorva fişe ale posturilor. 
 

De asemenea, au fost elaborate fişele posturilor pentru personalul nou angajat. 
 
 

12.4 Recrutarea şi selecţia 
 

ADR Vest a urmărit în cadrul procesului de recrutare şi selecţie: îndeplinirea nevoilor de 
recrutare ale ADR Vest derivate din Planul de personal aprobat şi asigurarea unui 
proces de recrutare şi selecţie eficace, deschis şi corect. 
 
În acest sens, în anul 2006, ADR Vest a organizat 6 concursuri, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. Posturi scoase la concurs Data 

concursului Ocupantul postului 

Auditor intern Ionela Roman 
Informatician - 

1. 

Administrator 

31 martie 
2006 

Dalis Busnei 
2. Informatician 23 mai 2006 Dacian Bogdan-Românu 

Inspector monitorizare 3. 
Consilier juridic 

27 iulie 2006 - 

Consultant asistenţă tehnică Ouatu-Paraschiv Irina-Nadia 
Consultant planificare şi 
pregătire proiecte – birou Arad 

Novac Luciana 
4. 

Consultant planificare şi 
pregătire proiecte – birou Reşiţa 

31 iulie 2006 

Constantin Lucian 

5. Consultant planificare GIS 23 august 
2006 

Constantin Andreea Hajnalka 

Şef Departament Strategii şi 
Planificare Regională 

Nicolae Munteanu 6. 

Şef Birou Planificare Regională 

31 august 
2006 

Adrian Mariciuc  
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În vederea desfăşurării recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru concurs au fost realiza-
te, cu ocazia fiecărui concurs, următoarele activităţi:  
 

• anunţarea concursului în presa regională, pe pagina web a ADR Vest. În u-
nele cazuri, concursul a fost anunţat şi pe site-urile de recrutare eJobs şi 
BestJobs; 

• constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de contestaţii; 
• realizarea Fişei aplicantului, document destinat potenţialilor candidaţi, 

care conţine toate informaţiile necesare pentru partciciparea la concurs; 
• verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii dosarelor depuse; 
• realizarea documentelor necesare bunei desfăşurări a concursului, inclusiv 

a subiectelor de concurs; 
• coordonarea desfăşurării probelor de concurs şi a interviului de selecţie. 

 
 

12.5 Integrarea în organizaţie a noilor angajaţi 
 

În anul 2006 a fost organizat procesul de integrare organizaţională pentru 9 angajaţi. 
 

În cadrul procesului de integrare organizaţională a noilor angajaţi au fost realizate 
următoarele activităţi: 
 

• actualizarea kit-ului de induction, ori de câte ori au intervenit modificări; 
• planificarea perioadei de integrare organizaţională împreună cu şeful 

departamentului pentru care se face recrutarea; 
• evaluarea perioadei de integrare organizaţională, atât de către şeful de 

departament cât şi de către angajat. 
 
 

12.6 Promovarea internă a angajaţilor 
 
În vederea dezvoltării organizaţionale, cât şi pentru recunoaşterea meritelor, expertizei 
şi angajamentului organizaţional ale angajaţilor, ADR Vest a implementat, începând cu 
anul 2005, un sistem de promovare internă a angajaţilor, după aprobarea acestuia de 
către CDR Vest. 
 
În acest sens, în luna ianuarie 2006, a fost realizată promovarea internă a angajaţilor 
conform acestui sistem de promovare. 
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Echipa ADR Vest în training la Gărâna, 
judeţul Caraş-Severin 

Echipa ADR Vest în training la Gărâna, 
judeţul Caraş-Severin 

12. 7 Instruire şi dezvoltare profesională 
 

A) A fost realizată analiza nevoilor de 
instruire pentru angajaţii ADR Vest şi 
pentru beneficiarii POR. Pe baza in-
formaţiilor colectate în urma analizei 
nevoilor de instruire ale angajaţilor 
ADR Vest a fost realizat Planul anual 
de formare profesională pentru anul 
2006, care a fost aprobat în şedinţa 
CDR din 21 martie 2006. 

 
B) Au fost primite la DRUC un număr de 

133 de oferte de instruire. Acestea au 
fost analizate şi au fost transmise de-
partamentelor spre informare. 

 
 

C) În anul 2006 au fost înregistrate un 
număr de 122 participări la cursuri de 

perfecţionare. Cursurile la care au participat angajaţii ADR Vest în anul 2007 au fost 
organizate astfel: 

 O parte dintre acestea (7) au fost organizate în cadrul proiectului de 
Twinning - Phare RO2003/IB/SPP/05; 

 ADR Vest a organizat, pen-
tru toţi angajaţii, un curs de 
team building; 

 Celelalte cursuri au fost or-
ganizate de către diferite 
firme care furnizează servi-
cii de instruire. 

 
Sesiunea de team building s-a desfă-
şurat în perioada 22-24 septembrie, la 
Gărâna. Obiectivele acestei acţiuni au 
fost consolidarea relaţiilor membrilor 
echipei ADR Vest, integrarea noilor 
membri ai echipei ADR Vest şi interac-
ţiunea şi intercunoaşterea membrilor din 
diferite departamente şi nivele ierarhice. 
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D) A fost actualizat Training Monitoring System, sistemul cu informaţiile referitoare la 
programele de instruire la care au participat angajaţii ADR Vest în anul 2006. 
 

 
12.8 Raportări 

 
A) Trimestrial au fost transmise Ministerului Integrării Europene raportări referitoare la:  
 

• sesiunile de instruire la care au participat angajaţii ADR Vest în trimestrul 
anterior raportării; 

• planul de instruire pentru trimestrul în care se realiza raportarea; 
• situaţia personalului care gestionează fondurile de pre-aderare şi a 

personalului implicat în gestionarea fondurilor structurale. 
 
B) În cadrul implementării planului de Acţiune pentru semestrul II privind creşterea 
capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de coeziune, a fost realizată şi trans-
misă Ministerului Integrării Europene o raportare cu privire la modul de implementare 
a acţiunii 2.3. - privind organizarea, în toate regiunile de dezvoltare, de cursuri de in-
struire pentru dezvoltarea capacităţii potenţialilor benficiari finali ai Fondurilor Structu-
rale şi de Coeziune în elaborarea şi gestionarea proiectelor - şi a acţiunii 3.5. - privind 
promovarea corespunzătoare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune – din Planul de 
Acţiune pentru semestrul III şi IV 2006 în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a 
Fondurilor Structurale. 
 
Astfel, au fost transmise: 
 

• situaţia privind sesiunile de instruire, la nivelul Organismului Interme-
diar, pentru beneficiarii finali în tematicile specifice implementării 
Programului Operaţional Regional, pentru anul 2006; 

• situaţia privind sesiunile de instruire, la nivelul Organismului Inter-
mediar, planificate în cadrul unor campanii de informare privind POR, 
pentru anul 2006; 

• situaţia privind sesiunile de instruire, la nivelul OI, pentru beneficiarii fi-
nali în domeniul achiziţiilor publice, pentru anul 2006; 

• lista beneficiarilor finali pentru POR – instituţii publice din Regiunea 
Vest. 

 
C) A fost încheiat contractul între Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare şi Agriconsulting 
Europe SA (în parteneriat cu Formez şi CPL) pentru proiectul de asistenţă tehnică „In-
struire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fon-
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durilor Structurale, alocate POR” finanţat din Phare 2004 Coeziune Economică şi 
Socială, proiect pentru care Autoritate de Implementare este MIE. Printre Beneficiarii 
proiectului se numără şi Agenţiile pentru Dezvoltare Regională.  

 
În acest context, au fost transmise MIE: planul de instruire pentru trimestrul I al anului 
2007 al ADR Vest şi o situaţie orientativă cu nevoile de instruire la nivelul potenţialilor 
beneficiari ai POR 2007-2013. 
 
D) Au fost transmise MIE următoarele documente solicitate în vederea pregătirii misiunilor 
de audit asupra sistemelor de management şi control ale POR:  

• organigrama ADR Vest, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ADR 
Vest şi hotărârile CDR de aprobare a acestora; 

• hotărârea CDR pentru aprobarea Acordului Cadru de implementare POR 
2007-2013. 

 
 

12.9 Actualizarea documentelor interne ale ADR Vest 
 
 

Au fost făcute demersurile în vederea actualizării documentelor interne ale 
ADR Vest: Codul de conduită al angajaţilor, Regulamentul intern şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare. Actualizarea acestor documente 
s-a realizat sub coordonarea Departamentului de Resurse Umane şi 
Comunicare şi a presupus consultări cu şefii de departamente, auditorii 
interni şi consilierul juridic. 
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XIII. RAPORT PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTULUI  
DE EXECUŢIE PE ANUL FINANCIAR 2006 

 
 
În cursul anului 2006, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a desfăşurat o activi-
tate complexa şi laborioasă pentru atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus. 
 
De asemenea, prin Hotărârea nr. 20/2006 a CDR Vest, a fost aprobată rectificarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al ADR Vest în urma căreia la capitolul “Chel-
tuieli “ au fost realocate anumite resurse financiare între liniile bugetare fără a modifica 
în ansamblu nivelul cheltuielilor aşa cum au fost stabilite iniţial prin Hotărârea nr. 
24/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006. 
 
Realizarea BVC la capitolul Venituri  
 
Realizarea veniturilor ADR Vest a fost făcută atât din încasarea contribuţiilor consiliilor 
judeţene pe de o parte, cât şi din veniturile aferente proiectelor şi programelor europene 
în care agenţia este angrenată, respectiv: 
 

• Venituri din asistenţa tehnică pentru subprogramul “Investiţii în turism” 
• Venituri din proiecte europene : proiectul de Twinning între Regiunea 

Vest din România şi Regiunea Cantabria din Spania, proiectul StrategVest, 
proiectul „ Fit for Europe” 

• Venituri din contracte semnate pentru asistenţa tehnică pentru derularea 
programelor „ Sprijin pentru ADR Vest în implementarea Phare CES 
RO2003/005-511.05.03.06.02.05 şi „Fondul Comun al Proiectelor Mici RO-
Serbia RO2003/005-778.02.03. 

 
 
Realizarea BVC la capitolul Cheltuieli  

 
Cheltuieli personal  

 
Economiile totale existente la nivelul salariilor cât şi la nivelul contribuţiilor pentru 
asigurările sociale, de sănătate, şomaj se datorează posturilor vacante existente în statul 
de funcţiuni aprobat cât şi folosirii unor metode exacte de evaluare a personalului şi a 
remuneraţiei acestora în funcţie de aceste evaluări. 
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De asemenea, datorita evaluării precise a nivelului cheltuielilor salariale, conducerea 
agenţiei a avut posibilitatea stimulării unor categorii de angajaţi pentru eforturile între-
prinse în cadrul activităţilor în care aceştia au fost implicaţi. 

 
Cheltuieli materiale 

 
În cadrul acestui capitol se înregistrează depăşiri al volumului cheltuielilor la anumite 
linii bugetare acest lucru neinfluenţând, în ansamblu lor, nivelul cheltuielilor angajate 
faţă de cele aprobate. 
 
Astfel, la linia bugetara “ Transport si cazare” se înregistrează o depăşire a cheltuielilor 
faţă de nivelul aprobat cu suma de 8.796 RON. Acest lucru se datorează numărului mare 
de deplasări pe care angajaţii agenţiei trebuie să le efectueze în îndeplinirea obiectivelor 
care sunt prevăzute în cadrul proiectelor şi programelor pe care agenţia le are în derula-
re. De precizat că o parte din aceste cheltuieli se recuperează de la organizatorii eveni-
mentelor la care angajaţii agenţiei au participat şi se regăsesc proporţional şi la venituri. 
 
La linia bugetara “Întreţinere (apă, canal, încălzire)” s-a înregistrat o depăşire a 
cheltuielilor prognozate faţă de nivelul aprobat de 6.861 RON. Această depăşire se da-
torează creşterii preţurilor la utilităţi, extinderii suprafeţei birourilor pe care agenţia le 
foloseşte ca urmare a creşterii numărului de angajaţi, precum şi datorită faptului că 
ADR Vest a plătit în cursul anului 2006, pentru Biroul Regional de Cooperare Trans-
frontalieră Timişoara, cheltuielile de întreţinere aferente spaţiilor în care îşi desfăşoară 
activitatea acest birou, aceste cheltuieli angajate anterior fiind recuperate integral în luna 
ianuarie 2007. 
 
La linia bugetară “Cursuri de formare profesională” s-au înregistrat depăşiri a nivelului 
cheltuielilor prognozate faţă de nivelul aprobat în sumă de 1.679 RON. Această depăşire 
s-a datorat creşterii semnificative a cuantumului taxei de participare la cursurile la care 
angajaţii ADR Vest au luat parte în cadrul misiunii de training, cele mai multe fiind 
organizate în cursul ultimelor două luni ale anului 2006. 
 
De asemenea în cadrul liniei bugetare “ Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de trans-
port” s-a înregistrat o depăşire a nivelului cheltuielilor faţă de nivelul aprobat în suma 
de 332 RON. Acesta depăşire a fost cauzată de creşterea ca nivel, al poliţelor de asi-
gurare - răspundere civilă auto pentru anul 2007 prin includerea obligatorie în cadrul 
poliţei a asigurării „cartea verde”. 
 
În acest context execuţia bugetară pe anul 2006 s-a finalizat printr-un excedent bugetar 
de 63.719 RON, acesta datorându-se în principal caracterului multianual al contractelor 
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şi programelor în care ADR Vest este implicat în acest moment, precum şi datorită in-
stituirii de către conducerea agenţiei a unor metode foarte riguroase de evaluare şi con-
trol a resurselor financiare din punct de vedere al regularităţii, eficacităţii, economicităţii 
şi eficienţei în cadrul organizaţiei. 
 
 
 
 
 

CONCLUZII 
 
În concluzie, se poate remarca o execuţie corespunzătoare a bugetului pe 
anul 2006, respectându-se bugetul prognozat şi aprobat de CDR pentru 
acest an. Ca pondere în construcţia bugetului la capitolul venituri, sursele 
au fost împărţite echilibrat între contribuţiile consiliilor judeţene şi sursele 
atrase de ADR pe baza contractelor sau a altor proiecte generate, 48% 
reprezintă contribuţia CJ-urilor şi 52% alte surse. Se poate observa o 
tendinţă de a păstra acest echilibru şi în anul 2007 cu o pondere de 48% din 
contribuţia CJ-urilor şi de 52% din sursele atrase de ADR Vest.  
 
Pentru anul 2006 capitolul venituri a fost întregit în proporţie de 92%, 
diferenţa făcând obiectul programelor multianuale ce au determinat un 
report pentru anul 2007, report ce a fost preluat în bugetul pe anul 2007 
aprobat de CDR. La capitolul cheltuieli, nu există depăşiri la nici unul din 
capitolele de costuri, efectuându-se doar o singură rectificare în decursul 
anului 2006 ce a presupus doar realocări între liniile aceluiaşi capitol fără 
afectarea sumelor alocate. Astfel, per total s-a realizat şi o economie de 10% 
din totalul aprobat, economie ce a fost preluată ca şi venit în bugetul anului 
2007.  
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Încheierea contului de execuţie pe anul 2006 
 

 

Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2006 Buget 2006 
VENITURI 

TOTALE 
(ADR Vest 

+BRCT) 

3,516,753 3,156,929 VENITURI 
TOTALE 

(ADR Vest 
+BRCT) 

Venituri ADR 
Vest 

2,999,953 2,746,429 Venituri 
ADR Vest 

A. Venituri din contribuţii consilii 
judeţene (nr. total populaţie regiune 
Vest: 1.981.123) 

1,485,842 1,471,631 

  - judeţul Arad (populaţie: 461.730) 346,297 346,296 
 - judeţul Caraş Severin (populaţie: 

334.955) 
251,216 251,216 

  - judeţul Hunedoara (populaţie: 
498.494) 

373,871 359,663 

  - judeţul Timiş (populaţie: 685.944) 514,458 514,456 
B. Venituri din alte surse 1,514,111 1,274,798 

1. Venituri din sectorul privat sponsori-
zări, taxe participare seminari) 

32,100 33,543 

2. Venituri din asistenţă tehnică 
subprograme guvernamentale 

26,750 10,413 

3. Venituri din proiecte europene 555,000 254,152 
4. Venituri din alte contracte semnate 

pt. asistenţă tehnică proiecte PHARE 
900,261 976,690 

C. Venituri cotizaţii BRCT 516,800 410,500 
      birou Timişoara 266,800 191,750 
      birou Oradea 250,000 218,750 

  CHELTUIELI TOTALE (ADR+BRCT) 3,516,753 3,093,210 
  Cheltuieli ADR Vest 2,999,953 2,682,710 
A. Cheltuieli de personal 1,988,504 1,872,637 

1 Salarii brute+sporuri 1,309,200 1,288,480 
2 Fond de premii    80,000 75,826 
3 Contribuţii asigurări sociale +fond 

sănătate 
415,574 379,917 

4 Contribuţii fond şomaj  41,677 34,027 
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5 Comisioane ITM 3,447 3,400 
6 Tichete de masă 91,584 62,515 
7 Diurne deplasări   47,022 28,472 

        
B. Cheltuieli materiale 785,587 735,261 

8 Transport şi cazare 152,662 161,458 
9 Curent electric 12,840 9,298 

10 Întreţinere (apă, canal, încălzire )      7,918 14,779 
11 Chirie 124,371 122,291 
10 Postă şi telecomunicaţii 69,955 54,781 
11 Furnituri de birou + Obiecte de 

inventar de mică valoare 
20,505 15,903 

12 Materiale pt. informatică, fax, xerox 26,582 26,565 
11 Materiale curăţenie  5,362 5,186 
12 Reparaţii curente + piese schimb 15,553 15,037 
13 Servicii bancare  7,704 6,761 
14 Servicii de informatică, web, internet 34,650 34,193 
15 Cărţi şi publicaţii  24,421 9,568 
16 Cursuri de formare profesională  6,179 7,858 
17 Protocol   49,952 45,931 
18 Reclamă, publicitate, promovare  113,853 113,092 
19 Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor 

de transport 
16,000 16,332 

20 Alte cheltuieli (asistenţă din partea 
altor firme, în cadrul proiectelor 
contractate) 

89,880 69,650 

21 Cotizaţie EURADA 7,200 6,578 
C.  Cheltuieli cu achiziţionarea mijloace-

lor fixe şi obiectelor de inventar 
225,862 74,812 

22 Cheltuieli cu achiziţii de mijloace 
fixe* 

171,862 57,237 

23 Cheltuieli cu achiziţii de obiecte de 
inventar 

54,000 17,575 

D. Cheltuieli Birouri Teritoriale Coope-
rare Transfrontalieră Timişoara şi 
Oradea 

516,800 410,500 

24     birou Timişoara 266,800 191,750 
25     birou Oradea 250,000 218,750 

 


