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Comunicat de  presă 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează un eveniment destinat 

infrastructurilor de afaceri si parcurilor industriale 

 
 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat azi, 12 aprilie 2011, în Sala 
de Consiliu a agenŃiei, un eveniment destinat infrastructurilor de afaceri şi parcurilor 

industriale.  

 
Evenimentul a cuprins un curs ce a vizat stabilirea elementelor cheie pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile a acestui tip de organizaŃii, precum şi o întâlnire cu scop de diseminare a 
rezultatelor obŃinute de ADR Vest prin proiectul internaŃional MITKE.  
 
Tema centrală a cursului a făcut referire la serviciile pe care o infrastructura de afaceri sau un 
parc industrial trebuie să le deŃină sau să le dezvolte pentru a atrage noi investitori şi pentru a-i 
menŃine pe cei existenŃi. Astfel, la curs au participat reprezentanŃi ai infrastructurilor de afaceri 
din Regiunea Vest, reprezentanŃi ai administraŃiei publice din regiune, precum şi reprezentanŃi ai 
firmelor de logistică sau furnizoare de servicii din Regiunea Vest. 
 
În cadrul cursului s-au prezentat elementele necesare pentru dezvoltarea unei infrastructuri de 
afaceri competitive şi eficiente, exemple europene de bună practică şi s-a analizat un exemplu de  
infrastructură de afaceri din Regiunea Vest în vederea identificării celor mai bune soluŃii pentru 
dezvoltarea serviciilor oferite de aceasta.  
 
Cursul a fost organizat de către ADR Vest în cadrul proiectului internaŃional MITKE (Managing 
the Industrial Territory in the Knowledge Era), finanŃat prin programul INTERREG IV C (cod 
proiect 0279R1). Proiectul MITKE vizează identificarea şi testarea unor soluŃii şi instrumente de 
intervenŃie privind îmbunătăŃirea managementului parcurilor industriale şi a structurilor de sprijin 
pentru afaceri.  
 
În acest context, în cadrul evenimentului au fost prezentate şi cele mai importante realizări 
generate în cadrul acestui proiect de cooperare teritorială între diferite regiuni din Europa.  
 
 



 

 
 

              
AgenŃia pentru Dezvoltare 

Regională Vest 

  Timişoara, 12 aprilie 2011 

 
AGENłIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România 
Tel.: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro   
 

 
 
Evenimentul a fost moderat de domnul Jaime del Castillo, General Manager Informacion y 
Desarrollo SL (Infyde), Spania – companie privată de consultanŃă specializată în definirea şi 
iniŃierea strategiilor de dezvoltare teritorială în regiuni şi zone cu probleme de dezvoltare. Echipa 
de lucru a companiei include experŃi specializaŃi în planificare urbană şi teritorială, în crearea şi 
managementul politicilor industriale, promovarea afacerilor, instruire şi inovare tehnologică, 
precum şi tehnici pentru evaluarea şi monitorizarea programelor. 
 
 
 
Organizarea acestui eveniment vine în sprijinul realizării, de către AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, a Planului Integrat de AcŃiune pentru creşterea competitivităŃii 
infrastructurilor de afaceri prin prisma serviciilor  furnizate firmelor şi pentru identificarea şi 
dezvoltarea de noi servicii. Acest plan face parte dintre documentele – fundament pentru 
întocmirea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest şi sprijină activităŃile ADR Vest de 
atragere de noi investitori în Regiunea Vest. 
 

*** 


