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Data: 21 martie 2006 
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Ref: Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
 
Azi, 21 martie 2006, a avut loc, la Sala Verde a Consiliului Judeţean Timiş, începând cu ora 
12,00, şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (CDR Vest). 
Ordinea  de zi a şedinţei a fost următoarea: 

1. Informare referitoare la participarea Regiunii Vest în calitate de invitat de onoare la 
cea de-a patra ediţie a Conferinţei Mondiale de Investiţii LA BAULE. 

2. Fondurile Structurale şi sistemul de implementare naţională a programelor 
operaţionale în România pentru perioada 2007 – 2013. 

3. Prezentarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 – 2013. 
4. Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest pentru anul 2005. 
5. Prezentarea şi aprobarea planului de formare profesională şi a planului de personal 

al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2006. 
6. Prezentarea stadiului actual al proiectului Tehimpuls. Aprobarea statutului 

Tehimpuls. 
 
Vă reamintim că preşedintele în exerciţiu al CDR Vest este domnul Constantin Ostaficiuc – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, iar vicepreşedinte este domnul Mircea Moloţ - 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 – 2013 
Dintre punctele de pe ordinea de zi, menţionăm ca fiind de foarte mare importanţă 
aprobarea Planului de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 – 2013 – principalul document de 
programare multianuală. Punctul de plecare al elaborării Strategiei Planului de Dezvoltare 
Regională 2007-2013 îl reprezintă Planul de Dezvoltare Regională 2004-2006, aprobat de 
către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest şi transmis Ministerului Integrării 
Europene în luna iulie 2003. 
 
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 Uniunii Europene. Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de 
regiune, pentru perioada 2007–2013 au fost identificate următoarele axe strategice: 
Infrastructura de transport şi energie, Competitivitatea economică, Turismul, Cooperarea 
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teritorială, Dezvoltare rurală, Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, Mediul 
înconjurător, Dezvoltare urbană. 
 
 
Participarea Regiunii Vest în calitate de invitat de onoare la cea de-a patra ediţie a 
Conferinţei Mondiale de Investiţii LA BAULE. 
În perioada 6-7-8 iunie 2006 Regiunea Vest va participa, în calitate de Regiune Oaspete de 
Onoare, alături de Bavaria (Germania) şi Emiglia Romania (Italia), la cea de-a patra ediţie 
a Conferinţei Mondiale de Investiţii LA BAULE intitulată „EUROPE, Building a Hub for the 
World” – „EUROPA, viitor nucleu mondial”. Delegaţia oficială la nivel înalt va fi condusă de 
Preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, Domnul Constantin 
Ostaficiuc, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR Vest) va asigura organizarea 
participării Regiunii Vest la acest eveniment. 
 
Invitaţia adresată Regiunii Vest de a participa la evenimentul LA BAULE reprezintă o 
oportunitate excepţională de promovare şi vizibilitate internaţională. Mesajul Regiunii, 
care se va regăsi în discursurile şi intervenţiile membrilor delegaţiei oficiale, precum şi în 
materialele de promovare din cadrul standului de prezentare, este de a demonstra că 
Regiunea Vest este locaţia potrivită pentru investitorii din întreaga lume. Atractivitatea 
Regiunii pentru investiţii va fi redată prin factori cheie cum ar fi poziţionarea geografică, 
resursele umane, sectoarele economice competitive sau baza de cunoaştere. 
 
Preşedenţia României şi Ambasada României în Franţa şi-au manifestat interesul de a se 
alătura delegaţiei Regiunii noastre. 
 
 
Proiectul Tehimpuls 
Proiectul “Tehimpuls” constituie un rezultat al implementării în Regiunea Vest a primei 
Strategii de Inovare Regională din România. Prin Măsura 1.1 din Strategia de Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest (2004) s-a hotărât iniţierea unui proces care se va finaliza cu 
înfiinţarea Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – Tehimpuls. 
 
Obiectivul principal al Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – Tehimpuls 
îl constituie stimularea economiei regionale si creşterea competitivităţii întreprinderilor 
din Regiunea Vest prin promovarea inovării si dezvoltării tehnologice. Alături de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională, în acest proiect sunt implicate alte 8 instituţii din Regiunea 
Vest: Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României, 
Universitatea Aurel Vlaicu, Universitatea Politehnica din Timşoara, Universitatea de Vest 
din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 
Asociaţia Inginerilor din România – filiala Timişoara, Agenţia Naţională pentru 
Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – 
ACPART şi Centrul de Transfer Tehnologic şi Incubatorul de Afaceri Software Timişoara. 
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