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Capitolul I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea reprezintă una dintre cele opt regiuni
de dezvoltare ale României, regiunea vestică, şi acţionează în vederea dezvoltării şi
promovării regiunii, la nivel naţional şi internaţional.

Regiunea de Dezvoltare Vest s-a constituit cu aprobare guvernamentală la data de
28 octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi
Timiş. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinţă în anul următor, anul
1999.

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de
restructurare industrială şi de creare de noi locuri de muncă.

Sediul ADR Vest din Timişoara – str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5

Implicată permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în
Regiunea Vest, ADR Vest acţionează în vederea creşterii prosperităţii şi a
încurajării investiţiilor şi se angajează în procesul de restructurare industrială.
Succesul activităţilor sale a transformat Regiunea Vest în regiunea cu cel mai
propice climat de afaceri din România, în contextul localizării sale în vestul ţării.
Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul
Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor Dezvoltare Regională a
fost considerată extrem de relevantă 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
Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul
Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de
Management, implementează axele prioritare din Programul Operaţional Regional
2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare
alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Viziunea, misiunea şi valorile organizaţionale ale ADR Vest

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce
va mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile
în vederea susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a regiunii noastre.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a
dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a
gestiona competent programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale
alocate dezvoltarea regiunii, de a iniţia programe promovarea strategică a Regiunii
Vest şi de a atrage noi resurse cu impact bunăstarea comunităţii.
Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei.
Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi
angajaţii ADR Vest. Valorile organizaţionale ale ADR Vest sunt:
•
•
•
•
•

Respect
Integritate profesională şi morală
Responsabilitate faţă de activitatea profesională
Competenţă profesională
Munca în echipă şi colaborare între direcţii

•

Orientare spre rezultate calitative şi de succes

Atribuţiile ADR Vest

Principalele atribuţii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare
regională în România, aşa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 -privind
dezvoltarea regionala în România şi se referă la:

•
•
•
•
•
•
•

gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană
Regiunii Vest;
asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de
gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;
promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul
de afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii;
coordonarea realizării parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a
relaţiilor internaţionale ale agenţiei;
identificarea şi promovarea în parteneriat, proiectelor de interes regional şi local,
precum şi proiecte de cooperare intraregională;
promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a regiunii şi
atragerea de investiţii străine;
dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituţii similare din Uniunea
Europeană şi participarea la implementarea proiectelor internaţionale de interes
regional şi local.

Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013

După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în
valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul
implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional –
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei
Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a
realizat prin intermediul Acordului Cadru, semnare care pentru regiunea noastră a
avut loc în data de 19 decembrie 2006, la Timişoara.

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

Structură organizatorică a ADR Vest

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

2004 – 2008:
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Pregătire,
Evaluare
şi
Selecţie
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Internaţionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
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• Unitatea de Audit Intern
• Birou Juridic şi de Control

7 mai 2008
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Departament
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Internaţionalizare
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şi
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• Direcţia Resurse Umane şi
Comunicare
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Comunicare
Asistenţă Tehnică
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Financiar

şi
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Control

83
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e
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general

Directori
de direcţii

3 postui de
şef de
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nt
Registrator
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politici
regionale

- Birou Control Financiar
- Departament Economic
Administrativ
• Unitatea de Audit Intern
• Birou Juridic şi de Control

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

• Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care
îndeplineşte în acelaşi timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar
pentru POR 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă
a agenţiei prin coordonarea activităţii departamentelor agenţiei în vederea
dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenţiei in
limitele bugetului aprobat de către Consiliul Dezvoltare Regională. În calitate
de şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură
coordonarea şi supervizarea implementării POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest.
De asemenea, este reprezentantul legal al agenţiei în relaţiile cu terţii şi în
instanţă.
• Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură promovarea cooperării şi
transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri, cel ştiinţific şi cel
tehnologic în vederea dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan
naţional şi internaţional şi coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în
dezvoltarea regiunii.
• Direcţia Implementare Program Operaţional Regional (2007 – 2013) contribuie la
gestionarea eficientă a acestui program prin îndeplinirea atribuţiilor de informare,
lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea derulării activităţilor Comitetului Regional
de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, evaluare şi raportare.
• Direcţia Implementare Proiecte Regionale, realizează activităţi de monitorizare a
programelor cu finanţare PHARE, FNDR (Fondul Naţional de Dezvoltare Regională),
a Programului Operaţional Regional (POR), a proiectelor derulate prin intermediul
ADR Vest şi gestionează activităţile aferente zonelor defavorizate din Regiunea de
Dezvoltare Vest.

• Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură
realizarea activităţilor financiare, administrative referitoare la desfăşurarea
controlului financiar al operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice cu finanţare internă şi
externă. Coordonarea şi supervizarea activităţii Direcţiei Economice,
Administrative şi de Control Financiar este asigurată de Directorul economic
care răspunde de buna funcţionare şi organizare a activităţii financiare a
agenţiei în conformitate cu dispoziţiile legale.
• Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a
activităţilor de resurse umane, comunicare internă şi externă, şi a programelor şi
proiectelor de asistenţă tehnică în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi

procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de
performanţă ale departamentului şi implicit ale agenţiei.
• Unitatea de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea
conformităţii la prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate
în cadrul agenţiei şi evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în
vederea îmbunătăţirii permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea
transparenţei şi conformităţii cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale
sistemelor de management financiar şi control ale agenţiei.
• Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă
şi în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea
încheierii contractelor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică
tuturor departamentelor ADR Vest.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un
birou teritorial în fiecare reşedinţă de judeţ a celorlalte judeţe componente ale
Regiunii Vest – Arad, Hunedoara şi Caraş – Severin. Datele de contact ale birourilor
ADR Vest din Timişoara şi teritoriu sunt următoarele:

REŞIŢA

TIMIŞOARA
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,

300054, Timişoara, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923

ARAD
Bd. Revoluţiei nr. 81,
310025, Arad, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960
e-mail: office.ar@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1,
et. IX, cam. 902
320084, Reşiţa, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0255 213463, 0355
401475
e-mail: office.cs@adrvest.ro
DEVA
Bd. 1 Decembrie nr. 28,
330025, Deva, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0254 219770, 0354
407376
e-mail: office.hd@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro

Capitolul II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără
personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare
ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de
Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 16
membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al Consiliului.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din:
•
•
•
•

preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii
cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale municipale din fiecare judeţ al regiunii
cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii
cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi
reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un
mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. În funcţie de problematica supusă
dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor,
reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi ai
instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai
societăţii civile, dar şi parteneri socio-economici relevanţi.

Anul 2007 a reprezentat un an extrem de important atât pentru viitorul României – ţara
noastră a devenit Stat Membru al uniunii Europene. Astfel, după 1 ianuarie 2007, România
beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde Euro de la
Uniunea Europeană. În contextul implementării Programului Operaţional Regional 20072013, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a delegat o serie de atribuţii
către nivelul regional – Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major

asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această
delegare s-a realizat prin intermediul Acordului Cadru – avizat de CDR Vest, semnare care
pentru regiunea noastră a avut loc în data de 19 decembrie 2006, la Timişoara. La acest
eveniment au participat alături de reprezentanţii MIE şi ADR Vest, domnul Constantin
Ostaficiuc – în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest şi membrii CDR Vest. În acest context, ADR Vest deţine un rol deosebit de important
în procesul de gestionare a acestor fonduri, având calitatea de Organism Intermediar
Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar
reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management,
implementează axele prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Autoritatea
de Management reprezintă organismul public care are responsabilitatea managementului,
gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut, prin activitatea
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuţie decisivă la crearea cadrului
instituţional necesar Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a îndeplini în mod
optim rolul de Organism Intermediar pentru programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
contribuind astfel dezvoltarea strategică şi durabilă a Regiunii Vest. Membrii Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat activitatea Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin coerenţa şi viziunea sa - a
devenit un reper în politica de dezvoltare regională din România, reper urmat şi de alte
regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din România.

Conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest 2004 – 2008

Perioada

Preşedinte

Vicepreşedinte
Gheorghe Seculici

10 august 2004 –
Sorin Frunzăverde

(10 august 2004 – 25
martie 2005)

14 septembrie 2005
Iosif Matula
(25 martie – 14 septembrie
2005)
14 septembrie 2005 –
Constantin Ostaficiuc

Mircea Moloţ

Mircea Ioan Moloţ

Constantin Ostaficiuc

Iosif Matula

Iosif Secăşan

13 iulie 2006
13 iulie 2006 –
10 august 2007
10 august 2007 –
iulie 2008

Sorin Frunzăverde – Preşedinte CDR Vest 10
august 2004 – 14 septembrie 2005

Gheorghe Seculici – Vicepreşedinte CDR
Vest 10 august 2004 – 25 martie 2005

Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte CDR Vest 13
iulie 2006 – 10 august 2007 şi vicepreşedinte
CDR Vest 14 septembrie 2005 – 13 iulie 2006

Constantin Ostaficiuc - Preşedinte CDR
Vest 14 septembrie 2005 – 13 iulie 2006 şi
vicepreşedinte CDR Vest 13 iulie 2006 – 10
august 2007

Iosif Matula - Preşedinte CDR Vest 10 august
2007 – iulie 2008 şi vicepreşedinte CDR Vest 25
martie – 14 septembrie 2005

Iosif Secăşan - Vicepreşedinte
CDR Vest 10 august 2007 – iulie 2008

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
în perioada 2004 - 2008
Nr.
crt.

Numele

Funcţia

1.

Sorin Frunzăverde

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin

2.

Iosif Matula

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad

3.

Constantin Ostaficiuc

Preşedinte Consiliul Judeţean Timiş

4.

Mircea Ioan Moloţ

Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara

5.

Gheorghe Seculici

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad

6.

Iosif Secăşan

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin

7.

Gheorghe Falcă

Primar Arad

8.

Liviu Spătaru

Primar Reşiţa

9.

Simion Iancu

Primar Glimboca

10.

Gheorghe Ciuhandu

Primar Timişoara

11.

Marinel Paşca

Primar Recaş

12.

Sorin Supuran

Primar Biled

13.

Vasile Horj

Primar Variaş

14.

Iustin Cionca

Primar Pecica

15.

Emilia Brăneţ

Primar Şagu

16.

Ioan Borduz

Primar Fârliug

17.

Mircia Muntean

Primar Deva

18.

Gheorghe Şuiaga

Primar Dobra

19.

Dănuţ Odagiu Buhăescu

Primar Uricani

Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
adoptate între 2004 - 2008

Centralizator cu hotărârile adoptate ale şedinţelor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest între anii 2004 şi 2008

Anul
Nr.
şedinţe
Nr.
hotărâri

2004

2005

2006

2007

2008

Total

2

4

3

3

1

13

11

28

26

34

7

106

Proiecte implementate în Regiunea Vest
cu finanţare europeană – imagini

Consiliul Local Petroşani –
„Complex Salvamont în zona turistică Parâng”

Primăria Reşiţa – “Complex municipal de sport şi
sănătate Reşiţa”

Consiliul Local Lugoj - Lugojul un oraş mai curat mai european

Consiliul Local Lipova – „Sistem de gestionare a
deşeurilor menajere din

"Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în
municipiul Lugoj"

zona turistică Lipova : oraşul Lipova şi comunele
Ghioroc,
Păuliş şi Zăbrani, judeţul Arad”

Capitolul III. Pregătirea instituţională a ADR Vest în vederea exercitării
rolului de Organism Intermediar în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Pregătire instituţională
19 decembrie
2006

La Timişoara în Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest, are loc 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). Astfel, au
fost delegate o serie de atribuţii către nivelul regional, cu un
impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în
regiunile de dezvoltare din România.
La acest eveniment au participat: doamna Anca Boagiu,
Ministrul Integrării Europene; domnul Constantin Ostaficiuc, în
calitate de Vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş;
membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest; domnul Gabriel Friptu, Director General al Autorităţii de
Management privind implementarea Programului Operaţional
Regional 2007–2013 şi domnul Sorin Maxim, Director al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Vest.

14 martie 2007

Şedinţa Consiliului Dezvoltare Regională Vest:
•

aprobarea noul Regulament de Organizare şi Funcţionare

•

•
•

al ADR Vest în conformitate cu Acordul Cadru privind
implementarea Programului Operaţional Regional 20072013 - Hotărârea CDR Vest nr. 4/2007;
nominalizarea şefului Organismului Intermediar
implementarea Programului Operaţional Regional 20072013 Regiunea Vest - Hotărârea CDR Vest nr. 9/2007;
modificarea organigramei ADR Vest – Hotărârea CDR
Vest nr. 3/2007;
aprobarea Planului de personal al ADR Vest anul 2007 Hotărârea CDR Vest nr. 5/2007.

Realizarea activităţilor de resurse umane necesare asigurării funcţionării
eficiente a ADR Vest în calitate de organism intremediar pentru
POR 2007 - 2013
Realizarea organigramelor departamentale ale ADR Vest, în
conformitate cu organigrama ADR Vest, aprobată de CDR Vest
prin Hotărârea nr. 3/2007.

ianuarie –
decembrie
2007

Realizarea planurilor de pregătire profesională implementarea
fondurilor structurale, destinate angajaţilor ADR Vest, în calitate
de Organism Intermediar Programul Operaţional Regional 20007
– 2013:
• Strategia de Instruire POR 2007 – 2013;
• Planul de Instruire al ADR Vest perioada 2007 – 2009;
• Planul de Instruire al ADR Vest anul 2007.
Realizarea şi actualizarea fişelor de post angajaţii ADR Vest: 16
fişe de post noi şi 23 fişe de post actualizate. Fişele de post 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.
Realizarea şi colectarea CV-urilor toţi angajaţii ADR Vest, în
calitate de Organism Intermediar
Programul Operaţional
Regional 20007 – 2013.

Recrutarea şi selecţia pe parcursul anului 2007: au fost ocupate
12 posturi cu atribuţii în implementarea POR (Consultant
implementare POR, Inspector monitorizare, Consultant achiziţii,
Inspector contractare proiecte POR, Ofiţer financiar asistenţă
tehnică, Ofiţer control financiar proiecte, Consultant resurse
umane, Consultant relaţii publice).
Participarea la sesiuni de instruire în vederea dobândirii
cunoştinţelor,
abilităţilor
şi
competenţelor
necesare
implementării Programului Operaţional Regional. În acest sens
au avut loc 3 sesiuni de instruiri specializate:
• Vizită de studiu la ADR Dél Alföld Regio, Szeged, Ungaria,
organizată de către ADR Vest în calitate de organism
intermediar POR;
• On-the-job training realizat de ADR Dél Alföld Regio,
Ungaria;
• „Seminar Fonduri Structurale”organizat de către ADR Vest
la Gărâna.

Pregătirea procedurilor operaţionale ale departamentelor din cadrul
ADR Vest implicate în implementarea POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest
Încă de la începutul anului 2007 s-a demarat o amplă şi laborioasă
perioadă de construcţie instituţională şi administrativă a agenţiei
a îndeplini rolul de Organism Intermediar
Programul
Operaţional Regional.
O parte relevantă a acestei pregătiri a reprezentat-o elaborarea
procedurilor operaţionale pentru implementarea POR.
Activitatea de realizare a acestor proceduri a însemnat o
colaborare între angajaţii departamentelor şi cu MDLPL prin
organizarea de grupuri de lucru, de asemenea, a implicat şi o
consultare între departamentele din agenţie.

Anul 2007

Manuale de proceduri realizate:
• Proceduri de resurse umane (evaluare şi selecţie şi
procedura de management al resurselor umane);
• Procedura de contractare şi cea de achiziţie publică;
• Procedura de păstrare şi arhivare;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedura de informare şi publicitate;
Procedura de acordare a asistenţei prin help-desk-uri;
Procedura de management şi organizare;
Procedura de asistenţă tehnică;
Proceduri financiare (management financiar, procedura de
recuperare a debitelor şi cea de gestionare a riscurilor);
Procedura de monitorizare tehnică;
Procedura de raportare a nereguluilor;
Procedura de audit şi piste de audit;
Procedura de IT.

Procedurile agenţiei au fost dezvoltate uneori chiar şi în lipsa
modelului şi de la AM POR. În timpul elaborării procedurilor au
fost primite din partea AM POR observaţii şi noi cerinţe în
vederea avizarii procedurilor. Au fost organizate şi întâlniri cu
experţi din afara agenţiei, schimburi de experienţă cu
reprezentanţi ai RDA Dél Alföld Regio din Ungaria în cadrul
cărora aceştia au împărtăşit ADR Vest din experienţa lor în
implementarea POR, inclusiv în realizarea sistemului de
proceduri operaţionale.
Procedurile ADR Vest în calitate de Organism Intermediar POR
2007 – 2013 au fost transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, în calitate de AM POR, spre avizare.

Pregătirea şi negocierea formei finale a celor două Contracte de finanţare
din instrumente structurale cu AM POR,
domeniile de intervenţie din axa prioritară VI – Asistenţă tehnică
mai – august
2007

Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la
nivel regional în cele mai bune condiţii şi îndeplinirea atribuţiilor
delegate prin Acordul Cadru, ADR Vest în calitate de Organism
Intermediar POR 2007-2013, va fi sprijinită prin intermediul
alocărilor financiare prin axa prioritară VI a POR – Asistenţă
tehnică.
În acest context, cele două contracte de finanţare din
instrumente structurale se vor încheia între ADR Vest, în calitate
de Organism Intermediar POR, şi MDLPL, în calitate de

Autoritate de Management POR cele două domenii de
intervenţie ale Axei 6 – Asistenţă Tehnică: 6.1 Sprijinirea
implementării, managementului şi evaluării Programului
Operaţional Regional şi 6.2 Sprijinirea activităţilor de
publicitate şi informare privind POR.
Forma finală a contractelor de finanţare a fost convenită în urma
negocierilor şi corespondenţei purtate între ADR Vest, cu
celelalte ADR-uri şi cu MDLPL.
Calendarul negocierilor privind forma finală a Contractului de
finanţare din instrumente Structurale a avut următorul parcurs:
1. 22 mai 2007 - MDLPL a transmis ADR-urilor prima variantă a
Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale;
2. 1 iunie 2007 – ADR Vest a transmis la MDLPL observaţii pe
marginea acestei variante a Contractului de Finanţare din
Instrumente Structurale;
3. 26 iunie 2007 - MDLPL a transmis ADR-urilor a doua variantă
a Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale;
4. 5 iulie 2007 - ADR Vest a transmis la MDLPL varianta finală a
Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale;
5. 27 iulie 2007 - MDLPL a transmis ADR-urilor varianta finală a
Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale;
6. 8 august 2007 - ADR Vest a transmis la MDLPL observaţii pe
marginea variantei MDLPL din data de 27 iulie 2007 a
Contractului de Finanţare din Instrumente Structurale;
7. 13 august 2007 - MDLPL a transmis ADR-urilor varianta
finală revizuită în urma negocierilor din cadrul întâlnirii cu
directorul ADR Vest de la începutul lunii august 2007;
Cele două contracte de finanţare din instrumente structurale se
vor încheia după emiterea deciziilor de finanţare în urma
depunerii de către ADR Vest cererilor de finanţare aferente
fiecărui domeniu de intervenţie din Axa 6 – Asistenţă tehnică.

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare - Regiunea Vest
(CRESC Vest)
22 august 2007 A avut loc la Arad, la sediul Consiliului Judeţean, şedinţa de
constituire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare pentru Regiunea Vest.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional
(CM POR)
16 august 2007 Are loc la Bucureşti prima şedinţă a Comitetului de
Monitorizare a Programului Operaţional Regional, şedinţă în
cadrul căreia s-au aprobat Strategia de Asistenţă Tehnică a
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, alocările
financiare pe Regiuni de Dezvoltare Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 şi criteriile de evaluare şi selecţie a
proiectelor finanţabile prin Programul Operaţional Regional
pentru Axele 2 şi 3.

18 septembrie
2007

Are loc la Bucureşti a doua şedinţă a Comitetului de
Monitorizare a Programului Operaţional Regional, şedinţă în
cadrul căreia s-au aprobat criteriile de evaluare şi selecţie a
proiectelor finanţabile prin POR pentru Axele Prioritare 3, 4, şi 5.

13 decembrie
2007

Cea de-a treia şedinţă a CM POR are loc la Bucureşti. În cadrul
acesteia au fost analizate şi aprobate criteriile de selecţie ale
proiectelor finanţabile pe Axa 1.

Activităţi de informare şi publicitate privind
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
6 aprilie 2007

ADR Vest, în calitate de Organism Intremediar pentru POR 2007
– 2013 a trasnmis în atenţia MDLPL – în calitate de Autoritate de
Management pentru POR, prima varianta a „Strategiei şi a
planului de comunicare pentru POR 2007 – 2013 la nivelul
Regiunii Vest”

15 iunie 2007

Are loc la Timişoara o întâlnire informală cu presa în vederea
prezentării POR 2007 – 2013, întâlnire organizată de ADR Vest în
colaborare cu MDLPL.

13 iulie 2007

Are loc la Sibiu Conferinţa Naţională de lansare a POR 2007 –
2013.

29 septembrie
2007

În Sala de Consiliu a ADR Vest are loc lansarea la nivelul
Regiunii Vest a POR 2007 – 2013.

Activităţi de audit
martie decembrie
2007

Audit extern – „Misiune de audit public intern de la MDLPL
privind evaluarea capacităţii administative şi instituţionale a
Agenţiei Dezvoltare Regională Vest şi pre-evaluarea sistemelor
de management
şi control la nivelul Organismului
Intermediar.”
Audit intern – Realizarea misiunii de audit intern asupra
“Activităţii de pregătire a agenţiei ca OI POR.”
Audit extern - Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de
Conturi a României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a
derulat o misiune de audit având ca obiectiv obţinerea asigurării
rezonabile ca sistemele de management şi control a ADR Vest
stabilite pentru POR sunt conforme cu cerinţele Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu prevederile Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 1828/2006.

Capitolul IV. Implementarea Programului Operaţional Regional în
Regiunea Vest

Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 - context

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte
programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este
finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR). Programul Operaţional Regional urmăreşte sprijinirea unei
dezvoltări economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri.

Programul Operaţional Regional 2007-2013 operează în toate cele opt regiuni de dezvoltare
din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost alocate
aproximativ 4,568 miliarde Euro. Din aceasta, 3,726 miliarde Euro (84%) reprezintă finanţare
din Fondul European Dezvoltare Regională (FEDR), adică 19,4% din totalul Fondurilor
Structurale şi de Coeziune alocate finanţarea Obiectivului Convergenţă în România. Restul
de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private. Contribuţia
financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul fondurilor destinate finanţării
Programului Operaţional Regional.

Alocarea financiară totală Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 458,77 milioane
Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. Este
important de menţionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol orientativ şi
indicativ, astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea
de absorbţie de care vor da dovadă.

Programul Operaţional Regional este structurat pe şase axe prioritare:
•
•
•
•
•
•

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

Proiectele care vor fi finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional au drept
scop îndeplinirea obiectivelor care urmăresc dezvoltarea socio-economică a regiunilor
României, precum:

•

•
•
•
•

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor: servicii urbane mai bune,
inclusiv în transport, un sistem de locuinţe sociale îmbunătăţit, reabilitarea
clădirilor istorice;
Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură
– drumuri judeţene, drumuri orăşeneşti şi şosele de centură;
Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de
urgenţă;
Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale
dezafectate şi poluate noi activităţi, sprijin microîntreprinderi;
Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de patrimoniu,
îmbunătăţirea infrastructurii turistice.

Managementul, gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional 2007- 2013
revine Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care a fost desemnat
Autoritate de Management acest program. Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională
precum şi Direcţia Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale au fost desemnate
Organisme Intermediare pentru implementarea Programului Operaţional Regional.
Organismele Intermediare au responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către
Autoritatea de Management, conform unui acord cadru semnat cu AM POR.

În funcţie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanţi de
fonduri în cadrul Programului Operaţional Regional:
•
•
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;
Furnizori de servicii sociale;
Universităţile de stat;

•

•
•
•

Agenţia Naţională Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiile Judeţene Ocuparea
Forţei de Muncă şi instituţii de formare profesională a adulţilor din sistemul
public şi privat;
Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi
microîntreprinderi.
Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică;

Pentru proiectele co-finanţate de la bugetele de stat (bugetul naţional şi bugetele locale)
contribuţia comunitară este de maxim 85% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în timp
ce sectorul privat aceasta variază între 50% - 70%. Contribuţia autorităţilor administraţiei
publice locale şi a ONG-urilor este de minim 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

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

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest (CRESC)

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) reprezintă
organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării
gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional
2007–2013 contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor,
precum şi în scopul corelării în regiune a proiectelor finanţate/finanţabile din
fonduri publice.
În calitate de Organism Intermediar Programul Operaţional Regional 2007–2013 în Regiunea
Vest, ADR Vest deţine Secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategică al
Regiunii Vest (CRESC Vest).
La nivelul Departamentului Implementare POR din cadrul au fost elaborarate o serie de
documente, ca urmare a publicării HG 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor
regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a acestora:
•

elaborarea Regulamentului de Nominalizare a membrilor CRESC Vest;

•
•
•
•
•
•

supunerea spre aprobarea CDR a Regulamentului de Nominalizare a membrilor
CRESC;
elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CRESC Vest;
supunerea spre aprobare şi aprobarea de către CDR Vest a ROF CRESC;
trimiterea ROF CRESC spre avizare către MDLPL şi ACIS;
primire şi centralizare propuneri şi recomandări de modificare a ROF;
elaborare răspunsuri şi justificări la observaţiile ACIS şi MDLPL.

În data de 22 august 2007, a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Arad, sedinţa de
constituire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea
Vest (CRESC Vest).
La această întrunire au fost participat membrii titulari, membrii supleanţi şi observatorii
CRESC urmând a se discuta următoarele aspecte:
•
•
•
•
•

prezentarea Fondurilor Structurale şi a Programelor Operaţionale;
prezentarea Programului Operaţional Regional;
prezentarea atribuţiilor Comitetului Regional de Evaluare Strategică si Corelare
(CRESC);
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CRESC Vest;
alegerea vicepreşedintelui CRESC Vest.

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CM POR)

Conform schemei de implementare a Programului Operaţional Regional, la nivel naţional s-a
constituit un Comitet de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR). Acest
Comitet de Monitorizare reprezintă structura naţională de tip partenerial, fără personalitate
juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului
Operaţional Regional.

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (CMPOR) urmează să
îndeplinească următoarele atribuţii:
a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AM POR, ale proiectelor finanţate
prin POR, în cel mult şase luni de la aprobarea programului operaţional de către Comisia
Europeană, şi aprobă orice revizuire necesară a acestora, în concordanţă cu cerinţele
programului;

b) analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor specifice ale
programului, pe baza documentelor pe care Autoritatea de Management POR i le pune la
dispoziţie şi face recomandări;

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma atingerii obiectivelor fiecărei
axe prioritare, precum şi rezultatele evaluărilor POR efectuate conform art. 48 (3) din
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006;
d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Rapoartele Finale de
implementare, elaborate de AM POR; examinează şi aprobă strategia de asistenţă tehnică a
POR şi Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare;
e) analizează raportul anual de control al Autorităţii de Audit cu privire la POR sau
secţiunea de raport care se referă la POR, în cazul în care raportul anual de control se
realizează mai multe programe operaţionale, precum şi comentariile pe care le poate înainta
Comisia Europeană, după examinarea acelui raport sau a acelei secţiuni de raport;

f) propune Autorităţii de Management
POR, dacă este cazul, revizuirea/
actualizarea programului operaţional, atingerea obiectivelor programului, sau
îmbunătăţirea managementul său, inclusiv managementului financiar;
g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, între
axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni;
h) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând
prevederile din Hotărârea de Guvern HG 765.

Conform HG 765 publicată în Monitorul Oficial, componenţa CMPOR este formată din
reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice, organismelor regionale şi
partenerilor socio-economici. Observatorii au un rol consultativ şi pot face propuneri pe care
CMPOR le poate dezbate şi supune la vot.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional îşi desfăşoară activitatea
prin şedinţe ordinare, care au loc semestrial şi sunt convocate de către preşedintele CMPOR,
respectiv prin şedinţe extraordinare care se pot organiza în cazuri deosebite, la solicitarea
preşedintelui sau a unei treimi din numărul total al membrilor acestuia.

Reprezentanţii Regiunii Vest în cadrul CMPOR sunt:
•

Domnul Iosif Matula, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad şi Preşedinte al
Consiului Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), membru titular cu drept de
vot;

•

Domnul Iosif Secăşan, Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş
Vicepreşedinte al CDR Vest, membru supleant;

•

Domnul Daniel Faur, Manager general S.C. Quasar S.A., reprezentant al
mediului de afaceri/mediului academic/sindicate /societatea civilă, membru
titular cu drept de vot;

•

Domnul Nicolae Robu, Rector al Universităţii Politehnica Timişoara,
reprezentant al mediului de afaceri/mediului academic/sindicate/societatea
civilă, membru supleant;

•

Domnul Sorin Maxim, Director al Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, membru
observator;

•

Domnul Nicolae Munteanu, şeful Departamentului Implementare POR, ADR
Vest, membru supleant.

Severin şi

Prima şedinţă a Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional
(CMPOR) a avut loc în data de 16 august 2007, la Bucureşti. În cadrul acestei şedinţe,
CM POR a aprobat:
•
•

Strategia de Asistenţă Tehnică a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
(Hotărârea CMPOR Nr. 4/16.08.2007);
Alocările financiare pe Regiuni de Dezvoltare Programul Operaţional Regional
2007 – 2013 (Hotărârea CMPOR Nr. 5/16.08.2007), precum şi criteriile de
evaluare şi selecţie a proiectelor finanţabile prin Programul Operaţional
Regional:
 Axa Prioritară 2: „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de
transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” (Hotărârea CMPOR Nr.
2/16.08.2007);
 Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale intervenţii în situaţii de urgenţă” (Hotărârea
CMPOR Nr. 3/16.08.2007).

Cea de-a doua şedinţă a CM POR a avut loc la Bucureşti în data de 18 septembrie
2007. În cadrul acestei şedinţe a Comitetului de Monitorizare a Programului
Operaţional Regional au fost aprobate criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor
finanţabile prin Programul Operaţional Regional, :
• Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniile Majore de
Intervenţie:

 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate”. acest domeniu de intervenţie, Membrii CMPOR au
hotărât mandatarea Autorităţii de Management a POR să adapteze
criteriile de evaluare şi selecţie astfel încât să poată fi finanţate şi alte
ambulatorii, nu doar cele aferente spitalelor judeţene înscrise pe lista
Ministerului Sănătăţii Publice;
 3.2 „Reabilitarea /modernizarea
infrastructurii serviciilor sociale”;

/

dezvoltarea

şi

echiparea

 3.4
„Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii formare
profesională continuă”.
• Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,
Domeniile Majore de Intervenţie:
 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanţă regională şi locală”;
 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea
noi activităţi”;
 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
• Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniile
Majore de Intervenţie:
 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”;
 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice”;
 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică”.
În data de 13 decembrie 2007, s-a desfăşurat a treia sedinţă a Comitetului de
Monitorizare al POR 2007-2013 (CM POR), consacrată analizei şi aprobării criteriilor
de selecţie a proiectelor finanţabile pe:
• Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli de crestere
urbană, domeniul major de intervenţie
 1.1 Planuri integrate de dezvoltare.

Gestionarea portofoliului de proiecte, care pot fi depuse pentru finanţare în
Regiunea Vest prin POR 2007 - 2013

Alocarea financiară indicativă pentru Regiunea Vest prin POR în perioada 2007-2013 este
de 458,77 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate
finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi indicativ, întrucât
fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie.

În acest context, la nivelul Regiunii Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de Organism Intermediar pentru POR, a realizat un portofoliu de proiecte, eligibile
pentru a obţine finanţare din Fondurile Structurale prin Programul Operaţional Regional
2007-2013.

Autorităţile publice judeţene şi locale din Regiunea Vest manifestă un interes deosebit
pentru accesarea Fondurilor Structurale, fiind active în procesul de pregătire a proiectelor
care pot primi finanţare europeană, pentru fi pregătite în momentul lansării Programului
Operaţional Regional.

Portofoliul de proiecte mature, care pot fi pregătite pentru a fi depuse spre
finanţare în Regiunea Vest prin POR 2007-2103, conţine 135 de proiecte în valoare
totală de 865,358,438.82 Euro.
În perioada ianuarie – iunie 2007 a avut loc un nou proces de restructurare şi actualizare a
portofoliului de proiecte, în funcţie de modificările survenite în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a propunerilor 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 urma centralizării datelor,
portofoliul de proiecte mature al Regiunii Vest eligibile prin POR 2007-2013 a totalizat 130
de proiecte în valoare de 714,711 mil. EURO.

În perioada iunie – decembrie 2007 s-a lucrat la centralizarea proiectelor la nivelul regiunii
şi includerea acestora în cadrul axelor prioritare şi domeniilor de intervenţie din POR 20072013, precum şi la realizarea unor estimări legate de bugetul din Fonduri Structurale alocat
Regiunii Vest. Ca urmare a solicitării de informaţii transmise către MDLPL a fost primită
lista cu valorile proiectelor de pe HG 811 care au fost pregătite în vederea Finanţării prin

POR, precum şi bugetul actualizat al acestora în conformitate cu noile Studii de Fezabilitate
elaborate. Ultima variantă a portofoliului de proiecte a fost centralizată în perioada august
2007-decembrie 2007 cu portofoliile de proiecte prioritizate transmise de fiecare judeţ.

În data de 31 iulie 2007, a avut loc la Deva o întâlnire de lucru între Preşedinţii
celor patru Consilii Judeţene din Regiunea Vest şi Directorul ADR Vest. În cadrul
acestei întâlniri s-a agreat realizarea unei alocări financiare indicative egale cele
patru judeţe ale regiunii, precum şi transmiterea către ADR Vest a portofoliilor de
proiecte prioritizate ale ficărui judeţ, în vederea finanţării acestora prin POR 2007 –
2013. Ca urmare a celor convenite, Consiliile Judeţene din Regiunea Vest au
transmis în cursul lunilor octombrie – noiembrie 2007 portofoliile de proiecte
prioritizate ale judeţelor, propuse pentru a fi finanţate prin intermediul Programului
Operaţional Regional 2007-2013.
Proiectele din Regiunea Vest pentru care MDLPL va finanţa pregătirea
documentaţiei tehnice

Prin HG 811/2006, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în perioada
respectivă Ministerul Integrării Europene), a finanţat pregătirea documentaţiilor tehnice
pentru 96 proiecte la nivelul întregii ţări, dintre care 22 Regiunea Vest.

Printr-o nouă Hotărâre de Guvern care vine în completarea HG 811/2006, MDLPL va finanţa
documentaţiile tehnice (studii de fezabilitate, proiecte de execuţie) o nouă serie de proiecte
toate cele opt regiuni de dezvoltare din România.

Lista proiectelor din Regiunea Vest, eligibile prin POR, pe care Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) intenţionează să le pregătească finanţare în
cadrul acestei noi Hotărâri de Guvern.

În selectarea acestor proiecte MDLPL a avut în vedere continuarea pregătirii de proiecte pe
axele prioritare şi domeniile de intervenţie mai slab reprezentate în actualele portofolii ale
regiunilor, precum şi echilibrarea pe regiuni a sumelor alocate pregătirii de proiecte a fi
finanţate prin POR 2007 - 2013.

Ca urmare a experienţei avute în pregătirea proiectelor aflate pe HG 811/2006, a rezultat
necesitatea implicării în mai mare măsură a beneficiarilor – autorităţi publice locale – în
pregătirea propriilor proiecte. În acest sens, MDLPL va asigura sursele de finanţare, iar
Autorităţile Publice Locale în calitate de beneficiari vor desfăşura ele însele activităţile de
achiziţie publică prin care se vor desemna firmele care vor realiza documentaţia tehnică a
proiectelor.

Biroul de informare (help-desk)

Activitatea de help-desk privind Fondurile Structurale şi Programele Operaţionale prin care
acestea vor fi implementate în România în perioada 2007-2013 este destinată informării
potenţialilor beneficiari din Regiunea Vest asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor
de dezvoltare din fonduri europene.

În vederea organizării activităţii de help-desk, la nivelul departamentului s-a conceput o fişă
de help-desk care cuprinde, pe de o parte, date despre solicitantul de finanţare, iar pe de altă
parte, informaţii despre ideile de proiect ale acestuia, precum şi încadrarea propunerilor de
proiecte într-un Program Operaţional

De asemenea, pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, a fost creată o nouă secţiune
„Birouri de informare şi help-desk” în cadrul link-ului „Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013”, care îşi propune să informeze publicul cu privire la activitatea de
help-desk a Agenţiei în calitate de Organism Intermediar Programul Operaţional Regional
2007 – 2013.

Activităţi de Help-desk realizate în cursul anului 2007:
•
•
•

•
•
•
•

Amenajarea spaţiului dedicat activităţii de help-desk şi dotarea acestuia cu
materialele corespunzătoare unei desfăşurări în bune condiţii a activităţii;
Elaborarea şi actualizarea procedurii interne specifice activităţii de help-desk;
Elaborarea unui formular de help-desk care include atât date despre beneficiari şi
informaţiile solicitate, cât şi modul de soluţionare a solicitării. Acest formular este
utilizat ca instrument de lucru în activitatea de help-desk;
Arhivarea formularelor de help-desk şi ţinerea unei evidenţe a acestora;
Monitorizarea domeniilor de interes ale solicitanţilor de informaţii;
Realizarea mai multor baze de date cu privire la:
Potenţialii aplicanţi

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Evenimente organizate
Materiale distribuite
Solicitările primite
Întocmirea listelor de contacte naţionale şi regionale care cuprind toate Organismele
implicate în gestionarea Fondurilor Structurale şi actualizarea permanentă a acestora
în scopul îndrumării celor interesaţi în accesarea Fondurilor Structurale;
Actualizarea permanentă a paginii web www.adrvest.ro;
Crearea unei secţiuni care cuprinde informaţii de ultimă oră despre Fondurile
Structurale, în general şi a unei secţiuni speciale destinate Programului Operaţional
Regional.
Informarea publicului asupra lansărilor licitaţiilor deschise în cadrul Programului
Operaţional Regional, precum şi asupra proiectelor depuse în cadrul POR;
În cadrul activităţii de help – desk se oferă atât informaţii generale despre Fondurile
Structurale, cât şi informaţii specifice despre Programul Operaţional Regional,
precum şi îndrumare şi consiliere în acest sens persoanelor care se prezintă la sediile
ADR Vest cât şi celor care solicită informaţii prin telefon, fax, şi e-mail;
Distribuirea de materiale informative persoanelor interesate;
Răspunsuri la solicitările de informaţii transmise telefonic;
Oferirea de îndrumare specifică persoanele care s-au prezentat la sediile ADR Vest în
calitate de OI în scopul obţinerii de informaţii privind Fondurile Structurale;
Diseminarea informaţiilor actualizate cu privire la modificările apărute la Ghidurile
Solicitantului, celor direct interesaţi;
Informarea publicul interesat, prin transmiterea Ghidului Solicitantului în format
electronic, asupra posibilităţilor de finanţare care există prin POR;
Răspunsuri la solicitarile de informatii trimise prin fax sau e-mail la sediul ADR Vest,
de către potenţialii aplicanţi;
Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date comprehensive la nivelul
Regiunii Vest, cu toate Organismele implicate în dezvoltarea regională;
Conceperea unui Formular destinat firmelor de consultanţă prin care se solicită
acestora completarea unor date specifice despre firmă, activitatea acesteia şi echipa
implicata în activitatea de consultanţă în scopul creării unei baze de date care să
poată fii utilizată de către publicul interesat în accesarea de Fonduri Structurale;
În urma răspunsurilor primite de la firmele de consultanţă interesate, s-a creat o bază
de date care cuprinde toate firmele care au trimis formularele completate însoţite de
CV-urile persoanelor implicate în activitatea de consultanţă. Această bază de date
este disponibilă on-line la adresa www.adrvest.ro;
Crearea şi gestionarea unei secţiuni speciale de help-desk POR pe site-ul
www.adrvest.ro.

Activităţi de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării
prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

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

Această activitate constă în înregistrarea proiectelor, verificarea conformităţii administrative,
verificarea eligibilităţii, corespondenţa cu beneficiarii, în conformitate cu prevederile
procedurilor interne ale ADR Vest.

Monitorizarea implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest

De asemenea, la nivelul Departamentului Implementare POR are loc activitatea de
monitorizare a implementării POR în Regiunea Vest.

Săptămânal se completează baza de date a procesului de evaluare cu informaţii despre
stadiul în care se află fiecare proiect depus, realizându-se astfel o monitorizare a stadiului
implementării POR în Regiunea Vest. Pe baza acestei baze de date, în primele 5 zile
lucrătoare din fiecare lună se elaborează şi transmite MDLPL „Raportul de Progres” al
procesului de evaluare în Regiunea Vest.

De asemenea, au fost elaborate şi transmise MDLPL rapoartele generale de verificare a
conformităţii administrative şi a eligibilităţii fiecare sesiune lunară de depunere.

Informare şi publicitate privind Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest

Strategia şi planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional 20072013 la nivelul Regiunii Vest, România

În vederea creării unei imagini publice coerente Programului Operaţional Regional 2007 –
2013, Strategia şi planul de Comunicare al OI la nivelul Regiunii Vest Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 asigură complementaritatea cu Planul de Comunicare al
Autorităţii de Management POR. Strategia şi planul de Comunicare al OI la nivelul
Regiunii Vest Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 a fost special realizat
gestionarea măsurilor de informare şi promovare Programului Operaţional Regional (POR),
la nivelul Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar
implementarea POR.

De altfel, asigurarea conformităţii cu regulile de informare şi publicitate stabilite prin
intermediul Regulamentul Comisiei (CE) NR. 1828/2006 reprezintă una din atribuţiile
delegate de către Autoritatea de Management către Organismele Intermediare prin
intermediul Acordului Cadru. Acest lucru a stat la baza realizării Planului de Comunicare al
ADR Vest la nivelul Regiunii Vest POR 2007 – 2013.

În data de 6 aprilie 2007, ADR Vest a trimis la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor prima variantă a Strategiei şi a Planului de Comunicare POR 2007-2013 la
nivelul Regiunii Vest.

Întâlnirea informală cu presa din Regiunea Vest pentru prezentarea
Programului Operaţional Regional 2007-2013
Agenţia Dezvoltare Regională Vest a organizat, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în data de 15 iunie 2007, în Sala de Consiliu din cadrul
ADR Vest, o întâlnire informală de presă despre Programul Operaţional Regional 20072013.

La acest eveniment a participat din partea
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, domnul Gabriel
Friptu, Director General – Autoritatea
de Management
POR. Agenţia
Dezvoltare Regională Vest a fost
reprezentată de domnul director Sorin
Maxim.

Acest eveniment a fost promovat în întreaga mass-media din Regiunea Vest. La întâlnire,
jurnaliştilor li s-a înmânat pe lângă mapa de presă care a conţinut un material de prezentare
a Programului Operaţional Regional 2007-2013, şi boşura „Programul Operaţional Regional
- Scurt Ghid Practic”, document lansat la nivel naţional în data de 5 iunie 2007.

În acest ghid se prezintă o serie de informaţii utile solicitanţilor eligibili a obţine
finanţare prin intermediul acestui program: activităţile eligibile finanţare, modul de
dezvoltare a unui proiect, depunerea cererii de finanţare, etapele în procesul de
evaluare şi selecţie a proiectelor, obligaţiile beneficiarului după aprobarea cererii de
finanţare, instituţiile/ structurile implicate în managementul POR .

Lansarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivel naţional

În data de 13 iulie 2007, a avut loc, la Sibiu, Conferinţa Natională de lansare a Programului
Operaţional Regional 2007-2013 prin care România urmează să primească fonduri europene
de 3,72 de miliarde de euro în perioada 2007-2013. Acest eveniment a fost organizat de
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuinţelor. Printre personalităţile care au
participat la acest eveniment s-au numărat Comisarul European Politică Regională,

doamna Danuta Hubner, şi Ministrul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
domnul Laszlo Borbely.

Evenimentul a prilejuit, de asemenea, o întâlnire a celor doi demnitari cu reprezentanţi ai
autorităţilor locale şi ai instituţiilor implicate în gestionarea şi monitorizarea Programului
Operaţional Regional.

Delegaţia Regiunii Vest care a participat la acest eveniment a fost reprezentată de: domnul
Constantin Ostaficiuc, Vicepreşedinte al Consiliului Dezvoltare Regionala Vest; domnul
Petru Mărginean, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, care l-a reprezentat
pe domnul Mircea Moloţ, Preşedinte al Consiliului Dezvoltare Regională Vest, şi domnul
Sorin Maxim, Director ADR Vest.

Lansarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest

În data de 29 septembrie 2007 a avut loc în Sala de Consiliu a Agenţiei Dezvoltare
Regională Vest, lansarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest.
La acest eveniment, care s-a dovedit a fi un
prilej de dezbatere între participanţi şi
reprezentanţii instituţiilor implicate în
implementarea POR privind şansele de
dezvoltare oferite României prin acest
program, au participat: domnul Laszlo
Borbely – în calitate de Ministru al
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
şi
Locuinţelor; domnul Gabriel Friptu – în
calitate de Director General al Autorităţii de
Management
programul Operaţional
Regional; domnul Iosif Matula – în calitate de Preşedinte al Consiliului
Dezvoltare Regională Vest şi domnul Sorin Maxim – în calitate de director al
Agenţiei Dezvoltare Regională Vest.

Evenimentul
s-a
adresat
principalelor
categorii de beneficiari ai Programului
Operaţional Regional 2007-2013 (administraţii
publice locale, reprezentanţi ai mediului de
afaceri, ONG-uri, IMM-uri, universităţi)
precum şi mass-mediei regionale şi locale şi a
făcut parte dintr-o serie de opt evenimente de
promovare a POR în cele opt regiuni de
dezvoltare ale României.

Sesiunea de formare privind activitatea de comunicare Programului Operaţional
Regional 2007-2013

În data de 17 octombrie 2007 s-a desfăşurat la Timişoara, în Sala de Consiliu a ADR
Vest, sesiunea de informare privind activitatea de comunicare derulată în cadrul
proiectului ,,Campania de conştientizare a Programului Operaţional Regional 20072013’’ realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu
sprijinul LDK Consultants şi Mercury Promotions.

La această întâlnire – au participat reprezentanţi ai ADR Vest, ADR Nord-Vest, ADR
Centru şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră – au fost analizate şi
dezbătute structura şi managementul Planului de Comunicare
Programul
Operaţional Regional la nivel naţional şi regional, Manualul de identitate vizuală a
POR şi modalitatea în care acestea se înteracţionează în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013 la nivel regional.

Lansări axe Program Operaţional Regional pe domenii de intervenţie şi depunerea
de proiecte

În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat prima licitaţie deschisă depunerea de proiecte în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Începând cu această dată la sediul Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, în calitate de
Organism Intermediar Programul Operaţional Regional, s-au primit cereri de finanţare
Domeniul de intervenţie 2.1., „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” din cadrul Axei
prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. În cadrul
Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.1
“Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia
/reabilitarea şoselelor de centura”, la sediul Agenţiei Dezvoltare Regională Vest au fost
depuse un număr de 7 proiecte, din 3 judeţe ale regiunii, în valoare totală de 189,666,704.17
RON din care valoarea asistenţei nerambursabile solicitate se ridică la suma de
150,901,302.96 RON. Pentru toate cele 7 proiecte s-a realizat evaluarea conformităţii
administrative şi evaluarea eligibilităţii, iar unul dintre acestea s-a demarat şi procesul de
evaluare tehnică şi financiară.

În data de 31 octombrie 2007 a fost lansată licitaţia deschisă de proiecte domeniul major de
intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale intervenţii în
situaţii de urgenţă” din cadrul Axei prioritare 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Pentru acest domeniu de intervenţie singurul solicitant eligibil este Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară, constituită la nivel regional din toate cele patru Consilii Judeţene, iar până
în decembrie 2007 proiectul care să vizeze acest domeniu de intervenţie nu a fost depus încă
la sediul ADR Vest.

Capitolul V. Evenimente speciale

De-a lungul timpului, importanţa şi vizibilitatea Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională au crescut. Atât vizibilitatea ADR Vest, cât şi cea a Regiunii Vest, au
crescut treptat ca urmare a participării, între anii 2004 – 2008, la diferite evenimente,
regionale, naţionale şi internaţionale, de importanţă majoră pentru regiune, dar şi ca
urmare a organizării, în Regiunea Vest, a unor întâlniri importante pentru realizarea
unei bune colaborări cu Uniunea Europeană.
Cele mai importante evenimente ce s-au desfăşurat pe parcursul anilor 2004 – 2008
sunt următoarele:

2004
ADR Vest a organizat cel de-al Treilea Forum Anual Regional al Inovării în cadrul
proiectului Strategie de Inovare Regională a Regiunii Vest (RIS Vest). Evenimentul
a constituit una dintre principalele teme promovate în mass-media regională, în
momentul respectiv.
Cotidianul local Agenda zilei a publicat, în data de 2 iulie 2004, articolul „Strategie de
inovare, în premieră naţională”:

„Ieri a fost organizat al treilea Forum Regional al Inovării, pentru a lansa, în
premieră naţională, Strategia de Inovare a Regiunii Vest România pentru 2005 –
2008. Este prima documentaţie complexă asupra Regiunii, cu evidenţierea unei
serii de indicatori, care oferă o bună bază de date pentru pornirea oricărui demers.
Chiar în deschidere, din partea Comisie Europene, Michael Busch a transmis de
la Luxemburg un mesaj, prin care evidenţia acţiunea de pionierat a ADR Vest,
care a deschis calea în România.” […]

2005

18 martie 2005 –Primul protocol de colaborare semnat între o Agenţie pentru
Dezvoltare Regională şi Delegaţia Comisiei Europene în România

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

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

15 iunie 2005 - Lansarea proiectului de înfrăţire instituţională între Comunitatea
Autonomă Cantabria – Spania şi Regiunea Vest – România

În data de 15 iunie 2005, SODERCAN şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
au lansat, la Timişoara, proiectul de înfrăţire instituţională între Comunitatea
Autonomă Cantabria - Spania şi Regiunea Vest – România, eveniment la care au
participat Excelenţa Sa domnul Pablo GARCIA BERDOY - Ambasadorul Regatului

Spaniei în România, domnul Sorin FRUNZĂVERDE – Preşedintele de atunci al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Giorgio FICCARELLI Coordonator Asistenţă de Pre-aderare – Delegaţia Comisiei Europene, precum şi
reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene şi experţi implicaţi în
implementarea proiectului.

Al 5-lea Congres EURADA pentru Europa Centrală şi de Est

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

La evenimentul organizat de ADR Vest în luna aprilie a acestui an au fost prezenţi
100 de participanţi - personalităţi marcante ale dezvoltării regionale şi practicieni
în domeniu din UE şi ECE - din 18 ţări. În cadrul Congresului au fost susţinute teme
care vizau extinderea Uniunii Europene. Despre provocările pentru o nouă extindere a
vorbit Onno Simons, Adjunct al Şefului Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti,
despre implementarea programelor UE prin ADR-uri au vorbit reprezentanţi din Marea

Britanie, Ungaria, Slovacia şi România. Strategia de Inovare Regională a fost tratată de
oficiali din Finlanda, Belgia, Spania şi România iar la întrebarea Cum se pot folosi
avantajele pieţei interne unice? au răspuns personalităţi din Spania, oameni de afaceri
din ţara noastră şi preşedintele Euradei, Christian Saublens. În cea de-a doua zi a
congresului, despre Guvernarea regională au vorbit reprezentanţi ai ADR-urilor din
Ungaria, Croaţia şi Regiunea Nord-Vest a României şi Viorel Coifan, Preşedinte al
Institutului Naţional de Administraţie. S-a mai discutat, de asemenea, despre
Provocări pentru ADR-uri în perioada 2007 - 2013 şi la finalul congresului, Christian
Saublens a lansat o invitaţie către cei prezenţi la o conferinţă internaţională în La
Baule.
EURADA reprezintă cel mai important instrument de lobby european în
domeniul dezvoltării regionale. Obiectivul EURADA este de a promova
dezvoltarea economică regională prin intermediul dialogului cu serviciile Comisiei
Europene, schimbul de bune practice dintre membrii, co-operarea transnaţională
dintre aceştia, precum şi prin susţinerea agenţiilor de dezvoltare regională. Asociaţia
Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare Regională include peste 150 de agenţii de
dezvoltare regională din 25 de ţări ale Uniunii Europene şi ale Europei Centrale şi
de Est. Din ţara noastră, în afara ADR Vest, membri EURADA mai sunt: ADR NordVest, ADR Nord-Est şi ADR Sud-Vest. În luna decembrie 2003, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest a devenit membru EURADA în urma unor demersuri
preliminare de schimburi şi cooperare cu această organizaţie iniţiate încă din 2001.
Odată cu dobândirea statutului de membru, ADR Vest a reprezentat regiunea la
evenimentele şi sesiunile de dezbateri organizate de EURADA. De asemenea, a
elaborat documentări şi propuneri în vederea fundamentării de propuneri ale
Asociaţiei înaintate instituţiilor europene.

2006

Semnarea Acordului Cadru privind implementarea
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

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;
gestionarea 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 Europene;
domnul Constantin Ostaficiuc, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş; membrii Consiliului
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest; domnul Gabriel Friptu, Director General al
Autorităţii de Management privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007–
2013 şi domnul Sorin Maxim, Director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest.

De asemenea, în luna ianuarie 2007, la 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.

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 Investiţii LA BAULE intitulată ”EUROPE,
Building a Hub for the World” – „EUROPA, viitor nucleu mondial”.

EURADA, Asociaţia Europeană a Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a adresat
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 condusă de Preşedintele Consiliului de
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, domnul Constantin Ostaficiuc, iar Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest a asigurat organizarea participării Regiunii Vest la
acest eveniment.

Invitaţia de participare a fost adresată
Regiunii Vest de către EURADA –
Asociaţia Europeană a Agenţiilor de
Dezvoltare Regională, şi partener al thinktank-ului
EUROPE+,
organizator
principal al Conferinţei Mondiale de
Investiţii La Baule.

Concluziile participării la
eveniment
Relaţia excelentă pe care ADR Vest a
început-o
cu
EURADA
(Asociaţia
Europeană a Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regională), s-a extins cu ocazia participării
Regiunii Vest în calitate de Regiune
Oaspete de Onoare la Conferinţa
Mondială de Investiţii La Baule şi la
ceilalţi parteneri ai EUROPE+, organizator principal al Conferinţei Mondiale de
Investiţii La Baule. Astfel, au fost stabilite şi dezvoltate relaţii cu:
• WAIPA – World Association of Investment Promotion Agencies, o
instituţie cu 180 de membri, care acţionează ca un forum pentru agenţiile
de promovare a investiţiilor;
• ERNST & YOUNG - renumita firmă de consultanţă, care a şi realizat
studiul de atractivitate al Europei pentru anul 2005, intitulat «Emerging
economies 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 Străine, creat în anul 2005 în cadrul ADR Vest, şi reprezintă o contribuţie
importantă în rafinarea 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
organizatoare, precum şi de înalţi oficiali europeni. În acelaţi timp, însă, Conferinţa
Mondială 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:
• 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

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
Regională Vest, în data de 12 octombrie 2006, la Timişoara, o dezbatere pe marginea
ultimului Raport de monitorizare a României, publicat la 26 septembrie, cu accent pe
regiunile de dezvoltare ale României în perspectiva fondurilor structurale 2007 2013.

Sesiunea de deschidere a avut ca temă "Raportul de monitorizare a României" şi a
fost susţinută de domnul Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene, care a
declarat: „Vă invit să puneţi împreună contribuţiile 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 dumneavoastră 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 viitorul 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
important, 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 activităţi concrete instituţionale. În calitate de director al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest doresc să remarc importanţa dezbaterii asupra rolului regiunilor
de dezvoltare din perspectiva gestionării Fondurilor Structurale – un impuls în vederea
consacrării acestora în realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială”.
Teme ca "Fondurile structurale, PND şi Planurile Operaţionale. Aplicarea fondurilor
structurale", "Politica agricolă şi dezvoltarea rurala", "Zece priorităţi de dezvoltare
durabila a României după aderare" şi "Regiunile de dezvoltare în perspectiva
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
Consiliului Judeţean Arad, doamna Luminiţa Mihailov, Director al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Est, domnul Liviu Muşat, Director al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 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.

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 Timişoara, 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. Sau discutat, de asemenea, şi despre semnarea Acordului Cadru privind delegarea
atribuţiilor de către Ministerul Integrării Europene ca Autoritate de Management
către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională în calitate de Organisme Intermediare
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.
ROREG - Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România a fost
constituită 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:

•

•
•

•

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
descentralizate ale programelor de dezvoltare din perspectiva integrării
europene;
creşterea reprezentativităţii la nivel naţional şi internaţional.

2007

Lansarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest

În data de 29 septembrie 2007 a avut loc în Sala de Consiliu a Agenţiei Dezvoltare
Regională Vest, lansarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest.
La acest eveniment, care s-a dovedit a fi un prilej de dezbatere între participanţi şi
reprezentanţii instituţiilor implicate în implementarea POR privind şansele de
dezvoltare oferite României prin acest program, au participat: domnul Laszlo
Borbely – în calitate de Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
domnul Gabriel Friptu – în calitate
de Director General al Autorităţii de
Management
programul
Operaţional Regional; domnul Iosif
Matula – în calitate de Preşedinte al
Consiliului Dezvoltare Regională
Vest şi domnul Sorin Maxim – în
calitate de director al Agenţiei
Dezvoltare Regională Vest.

Evenimentul s-a adresat principalelor categorii de beneficiari ai Programului
Operaţional Regional 2007-2013 (administraţii publice locale, reprezentanţi ai mediului
de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, universităţi) precum şi mass-mediei regionale şi locale şi
a făcut parte dintr-o serie de opt evenimente de promovare a POR în cele opt regiuni
de dezvoltare ale României.

Vizita şefului Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, domnul Donato
Chiarini în Regiunea Vest, în perioada 1 - 2 octombrie 2007

La invitaţia Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, în perioada 1 - 2 octombrie 2007,
domnul Donato Chiarini - şeful Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, a
realizat o vizită în Regiunea Vest, România. Astfel, după întâlnirea cu membrii
echipei Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, precum şi după întâlnirea cu domnul
Constantin Ostaficiuc – Preşedinte la Consiliului Judeţean Timiş, domnul Donato
Chiarini s-a deplasat la Reşiţa, unde a vizitat câteva proiecte de succes co - finanţate
din fonduri europene.

Ambasadorul Chiarini la sediul ADR Vest

Vizitarea proiectului „Complex municipal de
sport şi sănătate Reşiţa” – realizat de Primăria
Reşiţa

Întâlnirea cu preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Iosif Secaşan
a avut loc în data de 2 octombrie 2007 şi a fost urmată de o conferinţă de presă la
sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin. La acest eveniment au participat dl.
Donato Chiarini, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, dl. Iosif
Secăşan, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi dl. Sorin Maxim,
Directorul Agenţiei Dezvoltare Regională Vest.

Conferinţă de presă – sediul Consiliului Judeţean
Caraş - Severin

Vizitarea proiectului „Reabilitarea Zonei
Industriale Valea Ţerovei” - proiect realizat
Consiliul Judeţean Caraş – Severin şi Consiliul
Local Reşiţa

Capitolul VI. Programele de finanţare derulate prin intermediul
ADR Vest
Prin intermediul ADR Vest au fost încheiate un număr total de 497 contracte de finanţare, în
valoare de 75,13 milioane euro, repartizate astfel pe cele patru judeţe componente ale
regiunii:
•

ARAD – 63 proiecte contractate în valoare de 15,29 milioane euro

•

CARAŞ-SEVERIN – 126 proiecte contractate în valoare de 20,61 milioane euro

•

HUNEDOARA – 202 proiecte contractate în valoare de 21,33 euro

•

TIMIŞ – 106 proiecte contractate în valoare de 17,89 milioane euro

Valoare în milioane euro

Valoarea proiectelor contractate în Regiunea Vest, perioada 2000 - 2008

25
20
AR
15

CS
HD

10

TM
AR
15,29

5

CS
20,61

HD
21,33

TM
17,89

0
Total: 75,13 milioane Euro

Numărul de proiecte contractate în Regiunea Vest, perioada 2000 - 2008
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Proiectele aflate în derulare şi stadiul acestora
1.

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

2.

Subprogramul Investiţii în turism – finalizat monitorizare ex-post

3.

Programul Phare 2003 – TVET – finalizat monitorizare ex-post

4.

Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în derulare

5.

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

6.

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

7. Program Phare 2004 TVET– în derulare
8. Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională – în derulare
9.

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

10. Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1 – în derulare
11. Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” - LD3 – în derulare
12. Programul PHARE 2005 CES - ”Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării
de servicii de consultanţă în afaceri” - LD2 – în derulare

Scurtă sinteză a acestor programe:

Nr.
crt.

Titlul programului

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

2

Subprogramul Investiţii
euro=3,5 RON)

în

turism

Nr.
proiecte
aprobate

Nr. proiecte
contractate

Nr. proiecte
finalizate

8

8

8

Valoarea
finanţării

3.898.577
Euro

(1

3 Programul Phare 2003 - TVET

7

7

3

8

8

8

682.936 Euro

507.008 Euro
4

Programul Phare 2003 – Infrastructură
locală şi regională

0
1

3.661.005 Euro

1
(în derulare)

Programul
Phare
2004
Coeziune
Economică şi Socială – Schema de
5
Investiţii Proiecte Mici de Gestionare a
Deşeurilor

15

Programul
Phare
2004
Coeziune
Economică şi Socială – Schema de Granturi
6
Sectorul Privat Pregătirea de Proiecte în
domeniul Gestionării Deşeurilor

3

7 Program Phare 2004 TVET

6

0

10.114 .092

(în derulare)

Euro

14

34.045
3

2
Euro

0
2.014.768 Euro

6
(în derulare)

8

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

2

0

13.333.333

(în derulare)

Euro

2

5

Programul PHARE 2005 CES - ”Schema
9 de granturi sectorul public pregătirea de
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de investiţii
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11
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6

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

8
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Situaţia programelor Phare în anul 2007 cu privire la raportul dintre numărul proiectelor
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Situaţia programelor Phare în anul 2007 privind raportul dintre suma alocată şi suma
contractată
PHARE 2005 CES - ”Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul 762,42
6360
achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri”
PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
3584,1
10837
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării
PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea

67648,44
33340

iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
PHARE 2005 CES - ”Schema de granturi sectorul public

3801,96
4000

pregătirea de proiecte în domeniul protectiei mediului”

133333,33

Phare 2005 – infrastructură locală şi regională

85920
20147,68
20147,68

Phare 2004 TVET
Phare 2004 CES – Schema de Granturi Sectorul Privat

340,45
Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor 4000
Phare 2004 CES – Schema de Investiţii Proiecte Mici de

101140,92
31230

Gestionare a Deşeurilor

36610,05
36610,05

Phare 2003 – Infrastructură locală şi regională
Phare 2003 - TVET

5070,08
5070,08

Subprogramul Investiţii în turism

6829,36
6829,36
38985,77
25910

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

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

Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică au fost:
•

•

Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii 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 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
contractarea
lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale
sau primăriilor şi consiliilor judeţene.
Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi
Socială,
Componenta Investiţii –Infrastructură Mică Consiliul Local Vulcan „Complex Proeuropa”

Judeţ

Număr de
proiecte
aprobate

Număr de
proiecte
contractate

Buget
PHARE
aprobat
-euro-

Suma
Rezilieri

plătită în anul
2007
79,165.78

CaraşSeverin

1

1

850,000

-

Hunedoara

5

5

2,566,539

-

Timiş

2

2

482,038

-

Total

8

8

3,898,577

-

Euro
417.214 Euro
63.567 Euro
559.946 Euro

În
urma
întârzierilor
în
implementarea programului la nivel
naţional a fost obţinută prelungirea
acestuia cu un an. Beneficiind de
aceste noi condiţii au fost prelungite şi
duratele de implementare a tuturor
celor opt proiecte din Regiunea Vest
reuşita realizării obiectivelor propuse.

Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii – Infrastructură Mică - Consiliul
Local Petroşani – „Complex Salvamont în zona turistică Parâng”

Complex municipal de sport şi sănătate Reşiţa, Beneficiar Primăria Reşiţa

În cursul anului 2007, au fost finalizate lucrările la următoarele 8 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 - „Modernizare DJ 664A : Lupeni - zona de agrement
Straja km 1+000 - 9+300”;
Primăria Margina - „Modernizarea infrastructurii rutiere DC 108 şi DC 262 în comuna
Margina”;
Primăria Reşiţa – „Complex municipal de Sport şi Sănătate Reşiţa”;
Consiliul Local Vulcan – „Complex PROEUROPA”;
Consiliul Judeţean Hunedoara – „Instalarea unui generator electric pe conducta de
aducţiune baraj - staţia de tratare a apei Valea de Peşti”;
Consiliul Judeţean Hunedoara – „Consolidare - restaurare Castel BETHLEN Magna
Curia Deva”.

Consolidare-restaurare „Castel Bethlen Magna Curia Deva”,
Beneficiar Consiliul Judeţean Hunedoara

2. Subprogramul Investiţii în turism

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

îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism;
creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în special a
numărului turiştilor străini;
punerea în valoare a potenţialului turistic;

•
•
•
•

creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de
muncă;
creşterea investiţiilor în domeniul privat;
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 a fost de 404 miliarde lei. Ajutorul financiar
nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, a avut valori cuprinse între:
1 miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă.
În urma evaluării, la sediul MDLPL, a proiectelor depuse de către solicitanţi, au fost propuse
spre finanţare un număr de 7 proiecte, stadiul acestora fiind:

Nr.
crt.

Beneficiar

0

1

Nr. contracte

Bugetul aprobat al
proiectului
-lei-

2

Bugetul
cheltuit al
proiectului

Rezilieri

-lei4

5

457.367

1

3
1

Caraş-Severin

3

1.081.160

2

Hunedoara

3

992.500

3

Arad

1

325.110

0

1

2.398.770

649.730

4

192.343,2

Total

2

7

3. Programul PHARE 2003 TVET

Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01 a urmărit
reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul Programului
Phare 2001 TVET, a fost contractat de către MDLPL cu firma de consultanţă SAFEGE
- TRANSO CONSORTIUM. Acesta se derulează după finalizarea Programului Phare
2001 TVET.

Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţe:

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 obiective termenul
de finalizare a fost prelungit, diferenţiat pe şcoli,
luna septembrie 2006 şi apoi replanificat până în
cursul lunii ianuarie 2007.

Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara

Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepţionate toate lucrările.
ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele responsabilităţi:
•
•
•

monitorizarea şi implementarea proiectului;
verificarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer);
constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului;

•

organizarea CLC (comitet de coordonare proiect) - responsabil cu urmărirea
implementării proiectului;

Programul PHARE 2003 TVET - Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie

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

26.400,35

5.1

Gr. Şc. Construcţii Montaj REŞIŢA

86.085,98

5.1

Gr. Şc. Construcţii de Maşini BOCŞA

40.203,71

5.1

Gr. Şc. Industrial OŢELUL ROŞU

132.170,02

5.2

Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel Saligni SIMERIA

13.700,39

5.2

Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE

67.903,08

5.2

Colegiul Tehnic Matei Corvin HUNEDOARA

52.680,61

4.4

Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN

87.863,84

Total

507.007,98

4. Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională

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
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.

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

În urma încheierii Acordului Cadru, implementarea proiectului a început în luna aprilie
2006, fiind în momentul actual în curs de desfăşurare.

Pe parcursul anului, au avut loc întâlniri lunare cu factorii implicaţi în implementarea
proiectului determinarea stadiului la lucrările executate şi s-au efectuat măsurători în scopul
avizării procentelor corespunzătoare din cererile de plată ale constructorului.

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

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

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

•
•
•

Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia
mediului;
Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării deşeurilor,
proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea şi protejarea mediului
înconjurător în zonele în care vor fi implementate;
Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;
Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a existat până
acum un sistem public de salubrizare;
Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul
asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.

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

7

Primăria Oraşului Petrila

Extinderea şi modernizarea sistemului de colectare a
deşeurilor menajere

8

Consiliul Local Brebu

Sistem de gestionare deşeuri din următoarele unităţi
administrativ 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 Municipiului
Caransebeş

Gestionarea deşeurilor în Municipiul Caransebeş

18

Consiliul Local Satchinez

Colectarea selectivă a deşeurilor în comunele Satchinez,
Variaş, 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

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
deşeurilor din comunele Băiţa, Luncoiu de Jos şi
Văliţoara

22

Consiliul Local Bozovici

Sistem de gestionare a deşeurilor din zona Valea
Almaţului, Judeţul Caraş-Severin

20

În urma procesului de evaluare, cinci proiecte urmau să obţină finanţare de la Uniunea
Europeană.

În acest sens, au fost semnate contractele de finanţare cu beneficiarii celor 5 proiecte
căştigătoare în cadrul Regiunii Vest.
Suma repartizată iniţial prin acest program 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.

Astfel, proiectele selectate a fi finanţate în cadrul acestei scheme de finanţare sunt:

Nr
.
crt
.

Beneficiar
proiect

Denumire proiect

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)

Total valoare
proiect
- euro –

- euro -

(inclusiv
cofinaţare)

1.

Consiliul
Local
Satchinez

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

493.358,00

555.200,00

2.

Consiliul
Local
Lipova

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

825.920,00

938.545,00

3.

Consiliul
Local
Socodor

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

479.423,92

532.693,24

4.

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

811.391,31

911.675,63

5.

Consiliul
Local
Văliug

Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona turistică Semenic

430.423,58

478.248,58

6.

Consiliul
Local Băile
Herculane

Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona Băile Herculane

1.000.000,00

1.176.154,25

7.

Consiliul
Local
Oraviţa

Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona Oraviţa

881.665,45

979.628,45

8.

Consiliul
Local Haţeg

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

844.942,53

955.008,90

Haţeg

9.

Consiliul
Local
Caransebeş

Gestionarea
deşeurilor
Municipiul Caransebeş

10.

Primăria
Oraşului
Brad

11.

în

707.615,86

795.074,00

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

858.354,78

1.005.680,78

Consiliul
Local Ineu

ECO - INEU

784.369,94

876.544,00

12.

Consiliul
Local
Vulcan

Modernizarea
sistemului
de
colectare a deşeurilor pe raza
Municipiului Vulcan

782.987,06

870.187,06

13.

Consiliul
Local
Ciacova

ECO – CIACOVA

623.214,81

693.755,00

14.

Consiliul
Local Lugoj

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

590.424,50

665.301,50

TOTAL VALOARE PROIECTE

10.114.091,74 11.433.687,39

Consiliul Local Băile Herculane – „Sistem de
gestionare a deşeurilor

Primăria Oraşului Brad – „ECO BRAD - Proiect
implementarea unui sistem eficace de

în zona Băile Herculane”

gestionare a deşeurilor în oraşul Brad şi localităţile
partenere, Crişcior şi Ribiţa”

Consiliul Local Caransebeş – „Gestionarea
deşeurilor în Municipiul Caransebeş”

Consiliul Local Ciacova - „ECO – CIACOVA”

Consiliul Local Haţeg – „Sistem de colectare
selectivă şi depozitare deşeuri

Consiliul Local Lipova – „Sistem de gestionare a
deşeurilor menajere din

în Ţara Haţegului - Staţie de transfer Haţeg”

zona turistică Lipova : oraşul Lipova şi comunele
Ghioroc,
Păuliş şi Zăbrani, judeţul Arad”

Consiliul Local Lugoj - Lugojul un oraş mai curat mai european

Primăria Municipiului Lupeni – „Ecologizarea zonelor
montane din Valea Jiului,

"Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor
în municipiul Lugoj"

Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani”

Consiliul Local Oraviţa – „Sistem de gestionare
a deşeurilor în zona Oraviţa”

Consiliul Local Satchinez - „Colectarea selectivă
a deşeurilor în comunele
Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecu Mic,
Biled, Dudeştii Noi, Orţişoara”

Consiliul Local Socodor – „Colectarea selectivă a
deşeurilor în partea de Nord-Vest a

Consiliul Local Văliug – „Sistem de gestionare a
deşeurilor în

Judeţului Arad”

zona turistică Semenic”

Consiliul Local Vulcan – „Modernizarea sistemului de
colectare a deşeurilor pe raza Municipiului Vulcan”

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

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

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele privind
deşeurile şi, în consecinţă, de a contribui la protecţia mediului;
• elaborarea sau pregătirea de studii şi activităţi similare studiilor direct legate de
proiecte de investiţii viitoare, în domeniul gestionării deşeurilor, care ar putea fi
implementate în cadrul Phare Coeziune Economică şi Socială 2005, precum şi în
cadrul altor programe de finanţare ale unor alţi donori/IFIs.
Suma globală indicativă disponibilă sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei licitaţii
deschise este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare şi 0,8
milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat.
•

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

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 legătura cu
MDLPL
eventualele clarificări sau completări aduse pe parcursul implementării
programului. Astfel, a fost oferită consultanţă potenţialilor aplicanţi
soluţionarea
eventualelor neclarităţi în privinţa întocmirii şi depunerii proiectelor spre a fi finanţate în
cadrul Regiunii Vest.

În cadrul acestui program, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, proiectele au fost
depuse direct la sediul MDLPL. Termenul limită de depunere 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.
Proiectele depuse spre a fi finanţate în cadrul Regiunii Vest sunt următoarele:

Nr.
Nume aplicant
crt.

Localitate,
judeţ

Titlul proiectului

1.

SC INST. DE
CERCETARI SI
PROIECTARI
MINIERE SA

Petroşani Hunedoara

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

2.

SC LINEO
DESIGN SRL

Reşiţa – CaraşSeverin

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

3.

SC CALOR
GRUP SRL

Reşiţa – CaraşSeverin

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

4.

SC BERGBANAT 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 lemnoaseanaliza fezabilităţii tehnico-economice şi de
mediu.

Data planificată demararea proiectelor, după semnarea contractului de către părţi, este
decembrie 2006 – această dată este doar indicativă. Proiectele trebuie finalizate toate înainte
de luna noiembrie 2008.

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

Nr.
crt.

Nume
aplicant

Valoare
finantare-euro

Titlul proiectului

1.

SC BERGBANAT SRL

10.112

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

2.

SC LINEO
DESIGN SRL

12.358

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

3.

SC CALOR
GRUP SRL

11.575

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

Total

34.045

Stadiul proiectelor la sfârşitul anului 2007:

Nr.
crt.

Beneficiar

Titlul
proiectului

Valoare
finaţare
proiect

Valoare
cofinaţar
e –euro-

Valoare
plătită din
fonduri
publice–
euro

12.358,5

9.886,8

contract
reziliat la
cererea
beneficiarul
ui

9260,0

finalizat

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

1.

SC LINEO
DESIGN
SRL

2.

SC CALOR Sistem de
gestiune a
GRUP SRL
deşeurilor din
construcţii şi
demolări în
judeţul Caraş
Severin.

12.358,5

11.575

11.575

Stadiul
proiectului

SC BERG- Tehnologii de
BANAT
minimizare a
generării de
SRL
deşeuri
provenite din
extracţia huilei
şi amenajări
atenuarea
riscului de
mediu.

3.

10.115,5

10.111,5

8.089,2

finalizat

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

7. Programul PHARE 2004 TVET

Programul PHARE 2004 TVET - RO 2004/016-772.04.01.02.04.01.01.10 a urmărit
reabilitarea a 6 şcoli din judeţul Arad. M.D.L.P.L. a contractat acest contract cu firma
de consultanţă ROUGHTON INTERNATIONAL, contractorul fiind SC CONFORT
SA, valoarea contractelor fiind:
Lot nr. 1 - 908.981,18 Euro
Lot nr. 2 - 1.105.787,14 Euro
Beneficiarii acestui program sunt următorii:
Lot nr.1
• Grupul Şcolar Beliu;
• Centrul Şcolar Ineu;
• Grupul Şcolar Industrial "Mihai Viteazul" Ineu.
Lot nr. 2
•
•
•

Grupul Şcolar Industrial "Ioan Buteanu" Gurahonţ;
Grupul Şcolar “Atanasie Marienescu” Lipova;
Grupul Şcolar Agricol Miniş.

Programul urmăreşte reabilitarea de ateliere şcoală sau în unele cazuri construcţia
acestora. Lucrările de construcţie sunt în curs de execuţie.

8. Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională

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

Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” valoarea totală a
contractului de lucrări este 10.060.135, 07 Euro.
Predarea amplasamentului s-a făcut la data de 09.10.2007. Lucrările sunt în desfaşurare la
acest obiectiv. În ceea ce priveşte Asistenţa tehnică - aceasta este asigurată de către Louis
Berger SAS.
Pentru proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” valoarea
totală a contractului de lucrări este 9.731.874, 56 Euro.
Data de începere a proiectului este 6 martie 2008 iarpredarea amplasamentului către
constructor este preconizată data de 18 martie 2008.
Asistenţa tehnică este asigurată de către Louis Berger SAS.

Nr.
crt. Beneficiar

Titlul proiectului

Judeţ

Valoare
finanţare
– euro -

1

2

Consiliul Judeţean CaraşSeverin -Consiliul Local
Reşiţa

Reabilitare zona
industrială Valea
Terovei-Reşiţa

Consiliul Judeţean Timiş

Reabilitarea şi
revitalizarea Cetăţii
Timişoara - Bastionul

Caraş
Severin

6.666.666,67

Timiş

6.666.666,67

9. Phare 2005 – Schema de granturi sectorul public pentru pregătirea de proiecte în
domeniul protecţiei mediului

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

Rezultatele acestei scheme (de ex. studii, analize, evaluări, etc) vor forma un
portofoliu care să stea la baza unor viitoare proiecte de investiţii în domeniul
mediului, proiecte ce ar putea primi finanţare în cadrul schemelor de investiţii în
domeniul mediului din Phare CES 2005-2006, sau din alte surse de finanţare, inclusiv
din Instrumentele Structurale şi de la Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI).
Obiectivul principal al Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea de
Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului (SGSP-PP) este acela de a oferi asistenţă
financiară autorităţilor publice /ONGurilor (doar cu responsabilităţi sau specializate
în domeniul biodiversităţii/protecţiei naturii) din cele opt regiuni ale României, cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, în eforturile lor de a:
• reduce volumul deşeurilor,
• îmbunătăţi calitatea resurselor de apă şi a apei potabile,
• reduce poluarea aerului,
• extinde activităţile privind protecţia naturii şi biodiversitatea.
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea de
Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului (SGSP-PP) sunt următoarele:

Sprijinirea Guvernului României a dezvolta şi implementa programul naţional integrat
multianual perioada 2004 -2006, prin crearea şi promovarea activităţilor locale din domeniul
mediului. Aceasta va ajuta beneficiarii de finanţare nerambursabilă să:
•
•
•
•
•

implementeze priorităţile din PND şi Directivele UE,
crească atractivitatea diverselor zone în sensul atragerii de investiţii,
reabiliteze mediul înconjurător,
crească calitatea vieţii,
protejeze sănătatea populaţiei,

•
•

îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice şi a ONGurilor de a contribui la
protecţia mediului,
elaborarea de studii, analize sau evaluări direct legate de proiecte care ar putea fi
implementate cu finanţare din Instrumentele Structurale (începând din 2007),
precum şi în cadrul programelor finanţate de alţi donori /IFIs.

Bugetul disponibil acestă licitaţie este de 3,2 milioane euro (0,4 milioane euro fiecare
regiune), din care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane euro cofinanţare 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). Valoarea finanţării nerambursabile aceste proiecte pregătitoare va
fi cuprinsă între 10.000 euro şi 75.000 euro, fiecare proiect.
La nivelul Regiunii Vest spre a obţine finanţare au fost depuse 57 de proiecte. Proiectele
contractate în cadrul acestei scheme de finanţare sunt:

Nr.
crt.

1

2

Beneficiar
proiect

Consiliul
Local Recaş

Consiliul
Judeţean
Caraş Severin

Denumire proiect

"Ape curate Recaş" - pregătirea
proiectului de investiţii sistemul
integrat de management al apelor
uzate in Recaş, judeţul Timiş
Elaborarea unei documentaţii direct
legată de proiectul de investiţii
referitor la implementarea unui
sistem de management integrat al
deşeurilor pe Valea Bistrei, în
Oraşul Oţelu Rosu şi comunele
Sacu, Glimboca, Constantin
Daicoviciu, Obreja, Zăvoi, Rusca
Montană, Marga Băuţar

- euro -

Total
valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

26.000,00

29.600,00

40.480,00

46.000,00

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)

3

Consiliul
Local
Comloşu
Mare

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

18.000,00

20.000,00

22.500,00

25.000,00

4

Consiliul
Local Sasca
Montană

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

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

50.160,00

57.000,00

5

Consiliul
Local Bocşa

Regularizare cursuri de apa sat
Tincova-Comuna SACU

16.704,00

18.560,00

6

Consiliul
Local Sacu

33.300,00

37.000,00

13.500,00

15.000,00

19.467,93

21.751,88

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

7

Consiliul
Local Ineu

8

Consiliul
Local
Gavojdia

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

9

Consiliul
Local Şiria

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

10

Consiliul
Local Victor
Vlad
Delamarina

Elaborare studiu de fezabilitate şi
studiu de impact de mediu
investiţia Colectare preselectivă a
deşeurilor menajere şi staţie de
sortare deşeuri
Documentaţii de fundamentare,
proiect de investiţii reabilitare,
modernizare şi extindere, sistem de
alimentare cu apă în zona turistică
Ghioroc - Păuliş, judeţul Arad

11

Consiliul
Local Ghioroc

12

Consiliul
Local Lipova

13

Consiliul
Local
Cărpiniş

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

14

Consiliul
Local
Petroşani

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

15

Primăria
Călan

Extinderea şi reabilitarea reţelelor
de apă şi canal în oraşul Lipova

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

Valoarea totală

14.400,00

16.000,00

25.800,00

29.000,00

44.535,00

50.039,00

22.500,00

25.000,00

20.700,00

23.000,00

12.150,00

13.500,00

380.196,93

426.450,88

Implementarea proiectelor s-a început la 1 decembrie 2007. Au fost finalizate 5 proiecte:
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Călan, Consiliul Local Sasca Montană, Consiliul
Local Ineu şi Consiliul Local Petroşani.

10. Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1
(Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu)

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

Obiectivele specifice pentru cele trei sectoare de mediu, care sunt cuprinse în aceasta
schemă, derivă din nevoile specifice şi politicile naţionale deja definite.
Obiectivele specifice pentru sectorul Gestionarea deşeurilor sunt:
• Dezvoltarea şi implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deşeurilor, prin
care va fi posibilă furnizarea facilităţilor de gestionare a deşeurilor în vederea reabilitării
şi protecţiei mediului înconjurător;
• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deşeuri;
• Introducerea colectării şi transportului deşeurilor în zonele în care nu a existat până în
momentul de faţă sistem de salubrizare;
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor într-un raport optim
cost-beneficiu.

Obiectivele specifice pentru sectorul Gospodărirea apei şi a apelor uzate sunt:
• Conformarea la reglementările naţionale şi UE;
• Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă destinată consumului public (proiecte de
apă);
• Constituirea unor sisteme de gospodărire a apelor uzate conforme cu standardele UE
(proiecte de gospodărire a apelor uzate);
• Îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor.

Obiectivele specifice pentru sectorul Protecţia naturii – biodiversitate sunt:
• Implementarea proiectelor de investiţii al căror scop este salvarea şi reconstrucţia
ecologică a regiunilor aflate în arii protejate şi habitate de importanţă europeană;
• Asigurarea managementului habitatelor naturale şi conservării biodiversităţii;
• Promovarea şi implementarea legislaţiei legate de ariile naturale protejate;
• Dezvoltarea centrelor de informare - vizitare legate de ariile protejate;
• Implementarea lucrărilor de investiţii cu scopul de a creşte gradul de conservare al
zonelor protejate şi al zonelor vecine acestora;
• Sprijinirea comunităţilor locale în dezvoltarea unor activităţi alternative în ariile protejate.
Suma globală indicativă disponibilă din cadrul Phare 2005 CES sectorul public în cadrul
acestei licitaţii deschise este de 26,67 milioane euro, din care 20 milioane euro din fonduri
Phare şi 6,67 milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat. Aceasta înseamnă că suma
disponibilă fiecare regiune este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din
fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.

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

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

•
•

suma minimă: 300,000 euro,
suma maximă: 1,000,000 euro.

Din cele 30 proiecte depuse evaluare în cadrul acestei scheme, au fost contractate iniţial 4
proiecte, după cum urmează:

Valoare
finanţare

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

Nr.
crt.

Beneficiar

1.

Consiliul Local
al Comunei
Berzovia

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

Caraş
Severin

548.047,00

2.

Consiliul Local
Orţişoara

Reabilitarea reţelei de apă
în localitatea Orţişoara

Timiş

593.006,85

658.896,50

3.

Consiliul Local
al Municipiului
Brad

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

Hunedoara

915.777,49

1.149.541,96

4.

Consilul Local
al Comunei
Cărpiniş

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

Timiş

797.721,00

886.371,00

Titlul proiectului

Judeţ

– euro –

615.783,82

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

Nr.
crt.

Beneficiar

1.

Consiliul Local
al Comunei

Titlul proiectului

Canalizare
menajeră în
localităţile Şiria,

Judeţ

Arad

– euro –

1.000.000,00

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

1.252.922,53

Galşa Mică şi
Mâsca - Etapa I

Şiria

2.

3.

4.

5.

Consiliul Local
Ineu

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

Consiliul Local
Petrila

Îmbunătăţirea
sistemului de
gestionare a
deşeurilor urbane
solide din oraşul
Petrila

Arad

957.854,56

1.067.854,56

Hunedoara

704.526,33

792.048,36

Consiliul Local
Bocşa

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

Caraş
severin

892.551,60

992.515,15

Consiliul Local
Giarmata

Sistem de colectare
şi transport deşeuri
în localităţile
Giarmata şi Pişchia

Timiş

355.360,00

400.949,00

Valoarea totală contractată faţă de alocarea iniţială este următoarea:

Valoare finanţare alocată Regiunii Vest
(euro)

Valoare finaţare contractată (euro)

3.334.000,00

6.764.844,83

Aceste contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30 noiembrie 2007.

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

Obiectivul general al Schemei de Granturi ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” este
acela de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor din cele opt regiuni ale României,
care:
• acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor,
• au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deşeurilor.

cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a
trata deşeurile într-un mod corespunzător.
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi ”Schema de investiţii
sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”
sunt
următoarele:
• Sprijinirea sectorului privat (IMM-uri) implicat în activităţi de protecţia mediului, cu
scopul de a creşte atractivitatea zonelor investiţii interne, de a reabilita mediul
înconjurător şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi sănătatea populaţiei;
• Dezvoltarea şi implementarea proiectelor la nivel local în cadrul sectorului de gestionare a
deşeurilor, care vor pune la dispoziţie facilităţi de gestionare a deşeurilor a asigura
reabilitarea şi protejarea mediului în zonele unde acestea vor fi implementate;
• Întărirea cooperării în domeniul protecţiei mediului între autorităţile publice locale şi
IMM-uri;
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor cu un raport optim
cost-beneficiu.

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

Alocarea financiară indicativă disponibilă în cadrul acestei licitaţii deschise este de 8,67
milioane euro, din care 6,5 milioane euro din fonduri Phare şi 2,17 milioane euro cofinanţare de la bugetul de stat. Această sumă este împărţită egal pe cele opt regiuni, astfel
Regiunea de Vest se alocă 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125 milioane Euro contribuţia
PHARE şi 0,2712 milioane euro de la Bugetul de Stat. Sumele minime şi maxime ale
finanţării nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul
programului sunt cuprinse între 50.000 şi 200.000 Euro.

Din cele 9 proiecte depuse la ADR Vest evaluare în cadrul acestei scheme, au fost selectate
finanţare 6 proiecte şi s-au contractat următoarele proiecte:

Nr.
crt.

Valoare
finanţare

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

Beneficiar

Titlul proiectului

Judeţ

1.

SC Proserv
SA

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

Hunedoara

95.910,00

191.820,00

2.

SC Casito
Transimpex
SRL

Staţie mobilă de reciclare a
deşeurilor provenite din
demolări

Hunedoara

200.000,00

445.498,00

3.

SC A.S.A.
Servicii
Ecologice
SRL

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

Arad

62.500,00

134.000,00

358.410

771.318

Valoare totală

– euro –

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

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

Obiectivul principal al schemei de finanţare “Asistenţă IMM achiziţionarea de
servicii de consultanţă în afaceri” este îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de
dezvoltare a afacerilor, oferite de către prestatorii de servicii de consultanţă. Acest
obiectiv va fi urmărit prin reducerea costurilor suportate de către IMM
achiziţionarea serviciilor corespunzătoare de consultanţă, care se încadrează în cel
puţin una din priorităţile şi categoriile de acţiuni descrise mai jos.
Acest obiectiv se încadrează în Strategia dezvoltarea sectorului IMM, elaborată de
către fosta ANIMMC (în prezent Ministerul Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale - MIMMCTPL) şi aprobată de Guvernul României în
August 2004. Acest document indică priorităţile care vor urmări stimularea
dezvoltării IMM în perioada 2004 - 2008. Aceste priorităţi sunt în acord cu principiile
şi prorităţile definite în Carta Europeană a Intreprinderilor Mici şi includ:
• Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarea şi creşterea IMM;
• Creşterea competitivităţii IMM;
• Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare;
• Îmbunătăţirea performanţelor la export ale IMM;
• Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea abilităţilor în
management.
Bugetul disponibil la nivel naţional în cadrul acestei licitaţii deschise este de 7,2 milioane
euro, din care 5,4 milioane euro din fonduri Phare şi 1,8 milioane euro co-finanţare de la
bugetul de stat. Suma disponibilă regiunea Vest este de 636 mii Euro, din care 477 mii Euro
contribuţia Phare şi 159 mii Euro co-finanţarea de la bugetul de stat.
Mărimea finanţării nerambursabile - Sumele minime şi maxime ale finanţării
nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului
(valoarea totală a fondurilor publice: Phare 75% + co-finanţarea de la Bugetul de Stat 25%),
sunt următoarele:
•

In cazul în care solicitantul este un IMM:
Suma minimă: 8.000 euro
Suma maximă: 20.000 euro

•

In cazul în care solicitantul este un ONG cu membri IMM-uri:
Suma minimă: 20.000 euro
Suma maximă: 160.000 euro

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

Nr.
crt.

Valoare
finanţare
Nume

Titlul proiectului

-

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

– euro –

1

S.C CLUB
S.R.L.

"Construcţii de calitate prin
management european"

13.000,00

26.660,00

2

S.C
TIPOGRAFIA
ALMARIONES
S.R.L

Management european prin
calitate şi competenţă profesională
în orice tipărim

8.000,00

16.760,00

3

S.C. BUSINESS
LIKE S.R.L.

Creşterea competitivităţii SC
Business Like SRL prin accesarea
de servicii de consultanţă

8.325,00

16.650,00

4

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

Noi standarde, noi oportunităţi mai competitivi în Europa

8.000,00

16.320,00

5

S.C SAFILAR
S.A

Creşterea competitivităţii
întreprinderii în relaţiile cu clienţii
şi furnizorii

18.917,00

37.834,00

S.C MEMORY
S.R.L.

Implementare sistem informatic
integrat, implementare şi
certificare sistem de mediu ISO
14001 şi consultanţă
implementarea securităţii
informaţiei ISO 27001

20.000,00

40.090,00

76.242

154.314

6

Valoare totală

Suma rămasă necontractată a fost realocată finanţarea suplimentară a proiectelor depuse pe
componenta PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1. Aceste contracte s-au semnat de către
Autoritatea Contractantă în 30 noiembrie 2007.

Capitolul VII. Strategii şi Planificare Regională

2004

Programul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 – 2013

Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013 reprezintă documentul strategic principal al
unei regiuni de dezvoltare care, pe baza unei analize aprofundate a mediului socio-economic
regional, defineşte priorităţile de dezvoltare ale regiunii în termeni anuali sau multianuali.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 - 2013 este integrat în Planul Naţional de Dezvoltare
2007 - 2013, care este aprobat de către guvernul României, precum şi de către Comisia
Europeană .
Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013 are trei părţi componente:
- Analiza socio-economică
- Analiza SWOT
- Strategia de Dezvoltare Regională
Elaborarea Planului de Dezvoltare reprezintă rezultatul implicării unui parteneriat regional
cuprinzător, care are rolul de a-şi aduce aportul atât la descrierea situaţiei economico-sociale
din regiune şi problemelor existente, cât şi la formularea priorităţilor de dezvoltare şi a unor
proiecte concrete care se vor realiza în perioada 2007 - 2013.
Etape în elaborarea PDR 2007 - 2013 în decursul anului 2004
Pentru elaborarea Analizei Socio-Economice a Regiunii Vest, s-a pornit de la reactualizarea
datelor statistice cuprinse în Analiza Socio-Economică 2004 - 2006, proces realizat cu sprijinul
Direcţiei Regionale de Statistică.
Pentru a realiza un diagnostic real al situaţiei socio-economice a Regiunii Vest, au fost
organizate 7 grupuri de lucru care au în componenţă persoane din diverse instituţii din
regiune şi care au experienţă considerabilă în domeniile:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

populaţia, resursele umane şi forţa de muncă
sectorul IMM şi restructurare industrială
dezvoltare rurală
infrastructură, amenajarea şi echiparea teritoriului
turism
protecţia mediului
cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Activitatea grupurilor de lucru s-a concretizat în diagnostice tematice, analize SWOT şi
direcţii strategice prioritare, pentru fiecare din domeniile identificate.
Următoarea etapă a constat includerea diagnosticelor tematice într-un document-draft
reprezentând Analiza Socio-Economică a regiunii şi realizarea Analizei SWOT la nivel de
regiune.
În decursul lunii mai 2004, ADR Vest a apelat la o firma de consultanţă, care a realizat o
evaluare a sectoarelor: Industria, Agricultura şi Serviciile, cuprinse în draftul Analizei socioeconomice. De asemenea, documentul a fost îmbunătăţit cu noi analize şi date, care nu erau
disponibile Direcţiei Regionale de Statistică.
Draftul Analizei socio-economice şi Analizei SWOT au fost trimise Ministerului Integrării
Europene, conform calendarului prevăzut de Capitolului 21 de negociere cu UE: Politica
regională şi coordonarea instrumentelor structurale.
În perioada septembrie - noiembrie 2004, reprezentanţii ADR Vest au întreprins un tur
regional în toate cele patru judeţe, cu scopul de a structura conţinutul strategiei Regiunii Vest
2007 - 2013, pornind de la strategia elaborată pentru perioada 2004 - 2006. În acest sens, au
fost consultaţi reprezentanţi ai consiliilor judeţene, primăriilor, prefecturilor, organizaţii
nonguvernamentale, sindicate şi reprezentanţi ai societăţii civile. În urma observaţiilor făcute
de către membrii parteneriatului extins, s-a transmis Ministerului Integrării Europene
Strategia Regiunii Vest conform calendarului prevăzut de Capitolului 21 de negociere cu UE:
Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale.
Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013 va fundamenta finanţările Fondurilor
Structurale, care vor fi implementate pe baza unui document naţional integrat care va
conţine priorităţile de dezvoltare regională generale şi specifice, denumit Program
Operaţional Regional.

2005

Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007 - 2013

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 reprezintă documentul strategic principal al unei
regiuni de dezvoltare care, pe baza unei analize aprofundate a mediului socio-economic
regional, defineşte priorităţile de dezvoltare ale regiunii în termeni anuali sau multianuali.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013 este integrat în Planul Naţional de
Dezvoltare 2007-2013, care este aprobat de către Guvernul României, precum şi de către
Comisia Europeană.
Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 are trei părţi componente:
- Analiza socio-economică;
- Analiza SWOT;
- Strategia de Dezvoltare Regională.

Elaborarea Planului de Dezvoltare reprezintă rezultatul implicării unui parteneriat regional
cuprinzător, care are rolul de a-şi aduce aportul atât la descrierea situaţiei economico-sociale
din regiune şi problemelor existente, cât şi la formularea priorităţilor de dezvoltare şi a unor
proiecte concrete care se vor realiza în perioada 2007 - 2013.

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 va fundamenta finanţările Fondurilor Structurale,
care vor fi implementate pe baza unui document naţional integrat care va conţine priorităţile
de dezvoltare regională generale şi specifice, denumit Program Operaţional Regional.

2006

Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest 2007-2013

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.

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. 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, si 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
elaborarea acestui document parteneriatul a fost esenţial, fiind implicaţi un număr mare de
parteneri 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.
Comitetul Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) reprezintă
cadrul larg partenerial al Consiliului de Dezvoltare Regionala Vest pentru elaborarea
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 20072013 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
intervenţie, 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 Teritoriului si Strategiile de Dezvoltare din fiecare judeţ, Planul
Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, Planul Regional de
Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială, Planul Regional de Acţiune pentru
Mediu si Strategia Euroregiunii DCMT.
Integrarea documentelor strategice regionale in PDR Vest 2007–2013:

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.

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

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.
În Regiunea Vest, Consorţiul Regional a fost constituit în data de 01 februarie 2002, conform
Programului PHARE 2001, componenta „Măsuri integrate de dezvoltare instituţională în
sprijinul Coeziunii economice şi sociale” - RO 0108.01 şi în baza Hotărârii Consiliului
Naţional pentru Dezvoltare Regională.
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)
Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ)

Comitete Locale pentru Dezvoltarea
Parteneriatului Social în formarea
profesională şi DRU (CLDPS)
Universităţi, Camere de Comerţ,
Autoritatea Naţională pentru Calificări în
Învăţământul Superior şi Parteneriat cu
Mediul de Afaceri (ACPART)

1 reprezentant al fiecărei filiale regionale

1 reprezentant pentru fiecare judeţ
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
8 reprezentanţi

Unitatea de Implementare a Programului

1 reprezentant

Organismul Intermediar al Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (OI POS DRU)

1 reprezentant regional

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:

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.

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

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.

Acest document îşi propune să realizeze un diagnostic realist al situaţiei socio-economice 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 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 membrilor
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.

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 implementeze
această tehnologie în agenţie ca un instrument de suport decizional în cadrul
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 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.

2007

Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul
procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze, în
parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de
Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Vest (PDR Vest 2007 – 2013). Acesta este
documentul de planificare strategică a Regiunii Vest, elaborat într-un larg parteneriat, care
are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional
perioada de programare 2007 – 2013.

Agenţia Dezvoltare Regională Vest a demarat procesul de actualizare a Planului de
Dezvoltare Regională 2007 – 2013 Regiunea Vest, în conformitate cu evoluţia datelor
statistice şi a situaţiei economico-sociale din regiune. În acest sens, ADR Vest a supus în
perioada iunie – august 2007 din nou consultării publice Planul de Dezvoltare Regională
2007 – 2013 Regiunea Vest. În urma propunerilor primite de la partenerii din Regiunea Vest
documentul a fost îmbunătăţit.

Documentul se află postat pe site-ul www.adrvest.ro şi poate fi consultat de toţi actorii
interesaţi de la nivel regional. De asemenea, s-au reluat discuţiile cu o firmă specializată în
servicii de tipografie pentru tipărirea Strategiei de Dezvoltare din Planul de Dezvoltare
Regională 2007-2013.

În perioada 1 ianuarie – 20 iunie 2007 a avut loc un nou proces de reactualizare a Planului
de Dezvoltare Regională 2007-2013, Regiunea Vest (PDR Vest 2007-2013), în conformitate
cu evoluţia datelor statistice şi a situaţiei economico - sociale din regiune.

În acest sens au fost colectate şi prelucrate datele statistice şi a fost reactualizată analiza
socio-economică. Au fost introduse capitole noi în cadrul analizei socio-economice. De
asemenea, a fost îmbunătăţită şi actualizată analiza SWOT şi Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Vest 2007-2013.

În perioada mai – iunie 2007 s-a derulat procesul de consultare publică a PDR Vest 2007 –
2013. Documentul a fost postat spre consultare publică pe pagina web ADR Vest:
www.adrvest.ro. În acest sens, pe pagina de web a ADR Vest, s-a creat o nouă secţiune de
consultare a PDR Vest, care cuprinde o scurtă descriere, precum şi toate capitolele
documentului. De asemenea, au fost elaborate şi transmise, atât prin fax cât şi prin e-mail,
230 adrese partenerilor din regiune, prin care s-a solicitat input asupra documentului. Au
fost primite propuneri de îmbunătăţire a documentului de la 25 de parteneri din regiune care
au fost prelucrate şi incluse în document.

În luna iunie 2007 s-a demarat organizarea Comitetului Regional de Elaborare a PDR Vest
(CRP Vest). În data de 20 iunie 2007 a avut loc întâlnirea Comitetului Regional de
Elaborare a PDR Vest în cadrul căreia a fost dezbătut şi aprobat cu unanimitate de voturi
PDR Vest 2007-2013.

La întâlnire au participat reprezentanţii principalelor instituţii membre în cadrul Comitetului
Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013: Agenţia
Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Consiliile Judeţene, Prefecturi, Primării, Agenţiile
Judeţene de Dezvoltare Economică, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
(AJOFM), Camerele de Comerţ, Agenţia Regională Protecţia Mediului (ARPM), Direcţia
Regională de Statistică, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP), Centrul de Afaceri
Reşiţa, Centrul de Asistenţă Rurală, Agenţia Naţională Calificările din Învăţământul
Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART), Universităţi şi Agenţi
Economici din Regiunea Vest, Autoritatea Naţională Cercetare Ştiinţifică, reprezentanţi ai
mediului de afaceri, societăţii civile, mass-media.

Planul de Dezvoltare Regională 2007- 2013 al Regiunii Vest a fost aprobat în cadrul
şedinţei Consiliul de Dezvoltare Regională din data de 10 august 2007, devenind astfel
documentul oficial de planificare strategică la nivelul Regiunii Vest perioada 2007 – 2013.

Actualizarea Strategiei Regionale de Inovare

Strategia Regională de Inovare – Regiunea Vest este primul document de acest tip
realizat în România cu finanţare de la Uniunea Europenă, bazat pe un parteneriat
regional larg, din care face parte administraţia publică din Regiunea Vest, camerele
de comerţ, instituţii de învăţământ şi cercetare, companii active în domeniul inovării,
IMM-uri, dar şi parteneri externi – Regiunea Aragon (Spania), regiunile Lazio/Puglia

(Italia) şi regiunea Sud-Est Ungaria. Documentul a fost finalizat în anul 2005 şi
cuprinde orizontul de timp 2005-2008.

În perioada 11 - 13 iulie 2007 au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanţi ai ADR Vest
şi ai firmei de consultanţă Logo Tech în vederea discutării modului de actualizare a Strategiei
Regionale de Inovare (RIS).

Contextul în care au avut loc aceste întâlniri a fost acela în care multe din acţiunile din
documentul strategic există oportunităţi de finanţare prin intermediul Programului
Operaţional Regional, Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice sau Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

În acest sens, în data de 12 iulie 2007 a avut loc o întâlnire cu partenerii din Regiunea Vest
care au contribuit la realizarea precedentului document în vederea discutării modificărilor
necesare în structura documentului şi a diferitelor proiecte de finanţare din sectorul
cercetare-dezvoltare-inovare.

Sistemul Informatic Geografic (GIS)

Un sistem GIS este un instrument computerizat rezolvarea problemelor spaţiale (geografice)
sau, cu alte cuvinte, facilitează luarea deciziilor soluţionarea problemelor complexe de
planning şi de management. În sens restrâns, sistemul GIS este asociat cu o bază de date
geografică, cu două componente: una grafică (hărţi digitale) şi una alfanumerică (date
numerice), în care este inclusă şi baza de date atributivă (datele statistice).
Proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest folosind tehnologia
GIS”
În urma semnării acordului de parteneriat dintre ADR Vest şi SC Gauss SRL în martie 2007, a
demarat şi proiectul “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest folosind tehnologia
GIS”. În cadrul acestui proiect s-a realizat o bază de date spaţială care cuprinde hărţi de
referinţă şi date statistice la nivel local, judeţean şi regional pentru intervalul 1998-2006. O
componentă importantă a acestui proiect o reprezintă cartarea şi actualizarea datelor legate
de infrastructura de transport din Regiunea Vest.

Portofoliul de hărţi regionale

În cursul anului 2007 au fost realizate o serie de hărţi ale Regiunii Vest, atât pentru Planul de
Dezvoltare Regională, cât şi pentru activitatea Departamentului Politici Regionale şi
Internaţionalizare. Acest portofoliu de hărţi cuprinde atât hărţi generale, cât şi hărţi tematice,
elaborate pe baza datelor statistice teritoriale şi care sunt relaţionate cu multe din domeniile
actuale de interes, cum ar fi: infrastructura de transport, localizarea proiectelor în regiune,
structura reţelei urbane, evoluţia şi dinamica populaţiei şi a forţei de muncă, starea mediului.

Capitolul VIII. Proiecte şi internaţionalizare

2004

Twinning Cantabria

În cadrul programului PHARE 2003, obiectivul general al componentei de înfrăţire regională
este acela de a dezvolta şi implementa politicile naţionale şi programele finanţate prin
componenta de investiţii în coeziune economică şi socială, pe baze multianuale, conform
planificării Planului Naţional de Dezvoltare. De asemenea, se doreşte dezvoltarea
structurilor regionale necesare pentru administrarea fondurilor structurale după aderarea
la Uniunea Europeană.
Obiectivul general al acestei componente este acela de a dezvolta şi implementa politicile
naţionale şi programele finanţate prin componenta de investiţii în coeziune economică şi
socială, pe baze multianuale, conform planificării Planului Naţional de Dezvoltare. De
asemenea, se doreşte dezvoltarea structurilor regionale necesare pentru administrarea
fondurilor structurale după aderarea la Uniunea Europeană.
Ca obiectiv specific la nivel regional se precizează dezvoltarea capacităţilor instituţionale
ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, ca instituţii profesionale, legitime şi
sustenabile, de a coordona dezvoltarea socio-economică în regiuni, în concordanţă cu
practicile de succes ale statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, se vor avea în
vedere: pregătirea pentru acreditarea EDIS (Extended Descentralized Implementation
System), întărirea parteneriatului regional, întărirea legitimităţii procesului de programare
regională.
Au fost elaborate mai multe versiuni de Contract de Twinning. Aceste versiuni au mai fost
apoi îmbunătăţite, urmând a se opta pentru varianta finală din lunile iunie-iulie 2004, după
care în luna august 2004 a fost înaintată Delegaţiei Comisiei Europene în România (DCE)
prima versiune pregătită de analiză.

Versiunea finală transmisă oficial către Comitetul de Iniţiativă din Bruxelles a fost transmisă
în luna decembrie a anului 2004 şi aprobată la începutul lunii februarie 2005, cu menţiunea
Aprobat necondiţionat cu observaţii.

După introducerea acestor observaţii în versiunea finală de contract, în prezent se urmează
procedura finală de semnare de către toate părţile a contractului în 5 exemplare original,
iniţializarea lui şi transmiterea apoi de către DCE a unui formular de aprobare oficială şi
începere a implementării proiectului.

Elementul distinctiv care a marcat acest proces de negociere a Contractului de Twinning a
fost lansarea, în luna aprilie 2004, a versiunii revizuite a Manualului de Twinning elaborat de
Comisia Europeană. Acest manual a schimbat destul de mult abordarea instrumentului de
Twinning, atât din punct de vedere al formei şi denumirilor cât şi din punct de vedere al
conţinutului. Acest lucru, precum şi faptul că a fost recomandată de către DCE schimbarea
expertului spaniol care va secunda ADR Vest timp de 18 luni în România (RTA), a dus la
prelungirea perioadei de negociere şi întârzierea începerii proiectului până la această dată.

Câteva dintre rezultatele aşteptate de la acest proiect sunt:
•

•
•
•
•
•
•

Îmbunătăţirea Planului de Dezvoltare Regională bazată pe o coordonare transparentă
şi sistematică între Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi partenerii regionali şi
locali, susţinută prin informaţii colectate în noi analize tematice, sectoriale şi
geografice;
Un management al fondurilor îmbunătăţit, bazat pe folosinţa efectivă a unui sistem
de monitorizare financiară şi operaţională dezvoltat în programul Phare 2002;
Asistenţă de calitate şi consultanţă pentru potenţialii aplicanţi pentru finanţări din
fonduri europene;
Eficientizarea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor regionale prin
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului ADR Vest;
Creşterea numărului de proiecte mature de investiţii în Regiunea Vest;
Aprofundarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte cerinţele şi practicile UE (Acquis
Communautaire), atât pentru personalul ADR Vest şi pentru parteneriat;
Structuri cât mai eficiente pentru implementarea programelor la nivel regional,
bazate pe sisteme, proceduri coerente şi capacităţi crescute ale resurselor umane.

ADR Vest a selectat oferta Regiunii Cantabria – Spania şi realizează în prezent demersurile
de pregătire a Convenţiei de Înfrăţire cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
Cantabria, SODERCAN. Proiectul va începe în luna aprilie a anului 2005 şi va avea o durată
de 18 luni.
Structura proiectului este şi ea modificată faţă de Twinning-ul anterior şi se concentrează pe:

 Componenta 1 Tranziţia spre implementarea Fondurilor Structurale
Această componentă va avea drept obiectiv principal asigurarea capacităţii instituţionale şi
în termeni de resurse umane a ADR Vest pentru managementul Fondurilor Structurale, în
calitatea sa de Organism Intermediar.
 Componenta 2 Planificare şi programare regională
Această componentă va continua procesul partenerial de elaborare al documentelor
strategice ale regiunii şi va construi consensul asupra priorităţilor de intervenţie.
 Componenta 3 Poziţionare instituţională a ADR Vest
Această activitate va viza strategia de promovare a agenţiei, extinderea parteneriatului
regional, dezvoltarea de relaţii strategice ale regiunii în Europa, promovarea regiunii şi a
investiţiilor străine directe.
Componentele care compun Planul de Lucru al proiectului sunt:
1. Cadrul Instituţional
Crearea sau menţinerea şi dezvoltarea structurilor regionale de parteneriat din Regiunea
Vest.
2. Resurse Umane
Pregătirea personalului ADR Vest şi a personalului altor actori locali din Regiune pentru
planificarea şi managementul fondurilor structurale.
3. Programare
Finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2007 - 2013
4. Implementare
Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de infrastructură mature (având documentaţia în
mare parte finalizată) cu impact regional de tip ERDF (Fondul de Dezvoltare Regională,
fond structural).
5. Monitorizare
Mecanisme şi proceduri de monitorizare a proiectelor revizuite.
6. Promovare Regională (marketing regional)
Elaborarea unei strategii de marketing regional.

Strategia de inovare regională 2005 – 2008 , Proiectul Tehimpuls

STRATEGIA DE INOVARE REGIONALĂ 2005 - 2008

Strategia de Inovare Regională a Regiunii Vest România 2004 - 2008 reprezintă principalul
rezultat al proiectului RIS (NAC) Vest şi documentul strategic pe care Regiunea Vest,
pionier al programelor RIS/ RITTS finanţate de Comisia Europeană – Directoratul
Întreprinderi în România, îl propune partenerilor săi instituţionali în vederea implementării
pe parcursul următorilor cinci ani. Această perioadă, de tranziţie între fondurile de preaderare şi instrumentele structurale, va marca integrarea României în Uniunea Europeană,
precum şi consolidarea nivelului regional în termeni de politici şi programe.

Strategia de Inovare Regională a Regiunii Vest România 2004 - 2008 constituie fundamentul unei
politici de inovare la nivel regional, o contribuţie la politica de inovare la nivel naţional,
precum şi angajamentul Regiunii Vest de a se implica în dezbaterile europene din acest
domeniu.

Strategia de Inovare Regională a Regiunii Vest România 2004 - 2008 este rezultatul unui efort
regional concertat al partenerilor, pe parcursul căruia fiecare expert şi fiecare instituţie au
avut un cuvânt important de spus asupra orientării planului de acţiune şi a proiectelor pilot.

Strategia de Inovare Regională a Regiunii Vest România 2004 - 2008 este structurată pe patru arii
de acţiune, fiecare dintre ele fiind detaliate pe priorităţi, iar acestea din urmă în măsuri
concrete de intervenţie:

•
•
•
•

Aria 1 – Dezvoltarea infrastructurii de suport a inovării şi transferului tehnologic
cu scopul de a valorifica activitatea de cercetare în beneficiul întreprinderilor;
Aria 2 – Stimularea iniţierii proiectelor inovative în cadrul întreprinderilor;
Aria 3 – Calificarea resurselor umane pentru a răspunde cerinţelor în permanentă
evoluţie de pe piaţa muncii;
Aria 4 – Promovarea culturii de inovare la nivel regional.

PROIECTUL TEHIMPULS

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest propune, în parteneriat cu opt instituţii de CDI
din cadrul Regiunii Vest, crearea Centrului Teh-Impuls: Centrul Regional pentru
Promovarea Inovării şi Transferului Tehnologic. Obiectivul Teh-Impuls este de a stimula
economia regională si de a creşte competitivitatea întreprinderilor din Regiunea Vest prin
promovarea inovării şi dezvoltării tehnologice, precum şi structurarea unei pieţe a inovării şi
tehnologiei în Regiunea Vest (restructurarea cererii şi ofertei prin servicii de brokeraj).

În stadiul preliminar de definire a activităţilor Teh-Impuls, acestea vor include:
1. audite tehnologice - identificarea nevoilor IMM-urilor, pentru a defini noi activităţi,
servicii şi a achiziţiona echipamente
2. managementul calităţii – evaluare, instruire, consultanţă
3. echipamente folosite în mod cooperativ – testare, măsurare, software
4. matchmaking pentru cererea şi oferta de tehnologie
5. promovarea unor scheme de plasament pentru studenţi
6. propuneri pentru crearea unor noi specializări academice în funcţie de necesarul
pieţei
Beneficiari
o
o
o
o
o

IMM
Întreprinderi mari
Universităţi
Unităţi CDI
Investitori străini

Impact
o
o

o
o
o

crearea unor mecanisme de guvernare a inovării care să asigure coordonarea
politicilor şi implicarea participativă a tuturor părţilor interesate;
încurajarea unui parteneriat public-privat pentru găsirea de capital pentru companii
tehnologizate şi companii start-up (susţinerea iniţiativelor de tipul “business angels”,
capital de investiţii, capital de risc etc.);
accesarea unor programe naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor de
inovare;
multiplicarea excelenţei inovatoare (managementul inovării în IMM-uri, promovarea
tinerelor IMM-uri inovatoare);
sporirea valorii adăugate a producţiei (elemente tehnologice şi non-tehnologice ale
inovării: inovare organizaţională, marketing inovator);

o
o
o
o

promovarea folosirii drepturilor de proprietate, mărcilor înregistrate, patentelor,
standardelor de calitate etc. de către întreprinderi;
încurajarea încrederii consumatorilor în produse şi servicii inovatoare;
lobby pentru reglementări care încurajează inovarea;
promovarea unei pieţe dinamice bazate pe cunoaştere: sistemul regional de inovare,
clustere de întreprinderi inovatoare, participarea în reţele internaţionale de
promovare a inovării.
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Analiza de impact a serviciilor IRE (Innovating Regions in Europe)

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

Acest studiu îşi propune să examineze:

gradul de utilizare a serviciilor IRE;

calitatea serviciilor IRE;

sugestii în legătură cu serviciile care pot fi îmbunătăţite sau adăugarea unora
noi;

percepţia generală a membrilor IRE despre performanţa activităţii
Secretariatului IRE.

Studiul va avea următoarea structură:








Sumar
Introducere
Frecvenţa contactului cu Secretariatul IRE
Principalele motive pentru care se contactează Secretariatul IRE
Utilizarea serviciilor Secretariatului IRE
Nivelul de satisfacţie legat de serviciile Secretariatului IRE
Cele mai folositoare servicii ale Secretariatului IRE







Serviciile Secretariatului IRE care ar putea fi îmbunătăţite
Servicii de o calitate proastă a Secretariatului IRE
Percepţia generală legată de performanţa Secretariatului IRE
Comparaţii cu rezultatele studiului făcut în 2004
Concluzii

Fit for Europe

Începând cu luna octombrie a anului 2005, ADR Vest se numără printre cele 30 de regiuni
partenere în proiectul “Fit for Europe” coordonat de EURADA şi co-finanţat de Comisia
Europeană în cadrul “Schemelor Pan-Europene de Cooperare în Afaceri”.

Proiectul îşi propune să întărească cooperarea dintre concentrările sectoriale de IMM-uri din
regiunile Uniunii Europene şi ale ţărilor candidate, în scopul promovării comerţului şi al
încheierii de acorduri comerciale/ de export/ subcontractare pe termen lung între companii.

Proiectul Fit for Europe îşi propune să organizeze 14 evenimente de tip „Întâlneşte
Cumpărătorul” cunoscute ca şi evenimente IBEX (Expoziţii Internaţionale ale
Cumpărătorilor).
Conceptul „Întâlneşte Cumpărătorul” reprezintă de fapt un târg de afaceri sectorial unde
principalii contractori se întâlnesc faţă în faţă în timpul unor întâniri prearanjate. Ofertanţii
au fost informaţi despre nevoile principalilior contractori, aceştia din urmă trebuind să
accepte întălnirea pentru a evita orice pierdere de timp.

Este nevoie de un angajament puternic din partea tuturor partenerilor fie pentru
identificarea riguroasă a nevoilor principalilor contractori din cele 15 regiuni ale UE, fie
pentru verificarea IMM-urilor precum şi pentru sprijinirea lor în descrierea ofertei.

Sectoarele de activitate selectate pentru Regiunea Vest sunt următoarele:






Automotive
Lemn-Mobilă
IT
Industria agro-alimentară
Construcţii metalice



Maşini, echipamente

Până în acest moment, au fost realizate o serie de interviuri individuale cu firmele selectate
din judeţul Timiş, interviuri în cadrul cărora au fost aplicate chestionare necesare pentru
realizarea profilelor firme interesate să participe în proiect.
De asemenea, au mai fost organizate întâlniri la Arad cu firme din acest judeţ, precum şi la
Reşiţa cu firme din judeţul Caraş-Severin, urmând ca în perioada următoare să se efectueze o
vizită la Deva pentru firmele din judeţul Hunedoara.

Începând din toamna acestui an se intenţionează participarea la unele târguri de afaceri
sectoriale din domeniul prelucrării lemnului şi a metalelor precum şi din sectorul automotive
(componente/ subansamble pentru industria construcţiilor de maşini) cu firme
reprezentative din Regiunea Vest.

Proiectul Greenet

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

Acest proiect îşi propune ca obiective majore crearea unei reţele de cercetare de excelenţă
privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din Regiunile Vest şi
Nord-Vest, implementarea unei strategii de identificare a necesităţilor sectorului de extracţie
şi prelucrare a mineralelor, realizarea şi promovarea de produse şi servicii inteligente şi
eficiente, de materiale avansate şi produse multi-funcţionale, creşterea gradului de
dezvoltare, asimilare şi transfer de cunoştinţe şi servicii către mediul economic în vederea
valorificării şi protecţiei resurselor minerale în contextul unui mediu durabil.

Partenerii implicaţi în proiect sunt S.C. Procema Geologi SRL Bucureşti (coodonator de
proiect), S.C. Procema Cercetare Bucureşti, Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Betonita SA
Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT Agregate
SA.
ADR Vest şi ADR Nord-Vest vor participa ca organizaţii sub-contractoare la realizarea
acestui proiect.

Al 5-lea Congres EURADA

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

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

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

propuneri în vederea fundamentării de propuneri ale Asociaţiei înaintate instituţiilor
europene.
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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

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.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de
Asistenţă Rurală din Timişoara vor lucra cu diferite comunităţi locale din Regiunea Vest
(oraşe, comune sau micro-regiuni) în vederea elaborării a patru strategii de dezvoltare locală.
Alături de transferul de competenţe şi aptitudini în domeniul eleborării şi implementării
strategiilor de dezvoltare locală către grupurile ţintă (administraţia locală, liderii locali,
promotorii locali), 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, metodologia de elaborare a acestora, precum şi informaţii
referitoare la oportunităţile de finanţare din Fondurile Structurale.

Lansarea oficială a acestui proiect, este prevăzută pentru luna ianuarie 2007 când vor fi
prezentate proiectul StrategVest şi obiectivele acestuia, precum şi programele operaţionale,
documente care detaliază tipurile de activităţi finanţabile din fondurile Uniunii Europene.
Lansarea va avea loc în fiecare judeţ din Regiunea Vest: Arad, Reşiţa, Deva şi Timişoara.

Proiectul Tehimpuls
Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic – Măsura Pilot a Strategiei
Regionale de Inovare

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
•
•

stimularea economiei regionale şi creşterea competitivităţii întreprinderilor
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).

Comitetul de Inţiativă Tehimpuls reuneşte reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
Fondatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
Universitatea Politehnica
Universitatea “Aurel Vlaicu”
Universitatea de Vest
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest
Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara

Instrument: interfaţa regională între oferta şi cererea de inovare şi dezvoltare tehnologică.
Servicii iniţiale:
Dezvoltarea de proiecte inovatoare şi asistenţă în comercializarea
rezultatelor
• Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi CDI
Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea
Vest.
•

Consultanţă pentru implementarea Planului de Acţiune RIS:
Consorţiile Imis şi Innovation Coach

Pentru a veni în sprijinul implementării de proiecte pilot în regiunile care au elaborat deja o
Strategie Regională de Inovare în perioada 2001 - 2004, printre care se numară şi Regiunea
Vest, Uniunea Europeană finanţează 5 scheme de consultanţă. ADR Vest va beneficia de
sprijinul a două dintre ele, Innovation Coach şi Imis.

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.
Cele 7 proiecte pilot care vor beneficia de consultanţă din partea acestor două consorţii sunt
împărţite dupa cum urmează:
 Consorţiul IMIS se va ocupa de implementarea a patru scheme de consultanţă:

1. Centrul Regional pentru Promovarea Inovării şi Transferului Tehnologic
(Tehimpuls)
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/regionalizăriiexemplul 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 experţi
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 de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară a Banatului, Asociaţia pentru Cercetare Interdisciplinară în Zona de
Vest a României, Lasting SRL şi Filiala din Timişoara a Asociaţiei 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 vizitei
au fost Centrul de Competenţă pentru sprijinul industriei automotive VDC, Platforma online SKS, Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul Universităţii din Stuttgart.

Proiectul BEFORE: Benchmarking şi Foresight pentru regiunile Europei
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.

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 asemenea, un panel de indicatori de impact pentru politicile de sprijin regionale
de cercetare în aceste regiuni, o atenţie specială oferindu-se indicatorilor 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.

Proiectul GREENET – Eficientizarea managementului resurselor minerale pentru
construcţii şi a protecţiei mediului prin realizarea unei reţele inovative performante
integrate în spaţiul de cercetare european

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

Acest proiect îşi propune ca obiective majore crearea unei reţele de cercetare de excelenţă
privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din Regiunile Vest şi
Nord-Vest, implementarea unei strategii de identificare a necesităţilor sectorului de extracţie
şi prelucrare a mineralelor, realizarea şi promovarea de produse şi servicii inteligente şi
eficiente, de materiale avansate şi produse multi-funcţionale, creşterea gradului de
dezvoltare, asimilare şi transfer de cunoştinţe şi servicii către mediul economic în vederea
valorificării şi protecţiei resurselor minerale în contextul unui mediu durabil.

Partenerii implicaţi în proiect sunt S.C. Procema Geologi SRL Bucureşti (coodonator de
proiect), S.C. Procema Cercetare Bucureşti, Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Betonita SA
Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT Agregate
SA.
ADR Vest şi ADR Nord-Vest participa ca organizaţii sub-contractoare la realizarea acestui
proiect.

ADR Vest şi ADR Nord-Vest participă ca organizaţii sub-contractoare la realizarea acestui
proiect.

Evenimente de promovare internaţională

„Open Days – European Week of Regions and cities”

În fiecare an, Directoratul Politici Regionale al Comisiei Europene organizează, la
Bruxelles, în luna octombrie, conferinţa ZILELE PORŢILOR DESCHISE – Săptămâna
Europeană a Oraşelor şi Regiunilor.

Tema anului 2007 a fost „Transpunerea în realitate a obiectivului ca regiunile să creeze
locuri de muncă şi creştere economică”. ADR Vest a fost reprezentată, ca în fiecare an, la
acest eveniment, participarea concentrându-se pe atelierele interactive destinate temei
atragerii investiţiilor directe în zonele metropolitane.

„Meet and Match” – Co – Makers

În data de 14 decembrie 2007, la Hotel NH Timişoara, a avut loc un eveniment de tip
„match-making”. Organizat de ADR Vest împreună cu Co-Makers International Olanda,
evenimentul a reunit aproximativ 24 de firme romaneşti, o firmă multinaţională localizată în
Regiunea Vest şi un număr de 8 firme olandeze. Pe parcursul a 3 ore au fost realizate 55 de
întâlniri individuale între firmele prezente după un program prestabilit în funcţie de
preferinţele acestora.

Evenimentul şi-a propus aducerea cererii şi ofertei faţă în faţă într-un cadru diferit de
evenimentele de acest tip organizate în regiune. Astfel firmele au avut la dispoziţie un profil
de activitate cuprinzând produse şi procese ale tuturor participanţilor încă din faza de
propuneri pe site-ul Co-Makers International. De asemenea la eveniment participanţii au
primit câte o broşură cu profilele detaliate ale participanţilor.

2007

Proiectul StrategVest

Proiectul „Strategii locale oportunităţi globale şi un viitor european al comunităţilor
locale din Vestul României: întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a
strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local în Regiunea Vest” a fost derulat
de ADR Vest în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală la nivelul comunităţilor din
Regiunea Vest.
Obiectivul general al proiectului „StrategVest” a fost de a sprijini adoptarea aquis-ului
comunitar în domeniul dezvoltării socio-economice prin întărirea capacităţii de a
elabora strategii de dezvoltare în rândurile comunităţilor locale din Regiunea Vest.
Astfel, prin proiect s-a urmărit consolidarea la nivel local a competenţelor şi aptitudinilor
care le vor putea permite acestor comunităţi să identifice proiecte de dezvoltare bine
adaptate atât la nevoile proprii, cât şi la exigenţele noului cadru instituţional şi legislativ
rezultat prin integrarea României în Uniunea Europeană.
Cel de al doilea obiectiv urmărit prin acest proiect a fost de a obţine o corelare a strategiilor
şi eforturilor de dezvoltare locală întreprinse în Regiunea Vest atât între ele cât şi cu
documentele programatice la nivel naţional, precum şi cu obiectivele strategice ale
Uniunii Europene.

Beneficiari direcţi au fost:
•
•
•
•

aministraţia publică locală (primării, consilii locale) din cele 4 comunităţi locale
(oraşe, comune, micro-regiuni) selectate a fi ajutate să elaboreze strategii;
promotorii locali;
alţi lideri locali;
cele patru comunităţi în ansamblul lor.

La nivelul comunităţilor locale din Regiunea Vest, proiectul a vizat în mod particular
oraşele de dimensiuni mai mici şi zonele rurale. Astfel, proiectul a încurajat mai multe
comunităţi să se solidarizeze în cadrul unei micro-regiuni şi să dezvolte o strategie
integrată care să pună în valoare resursele existente în respectiva micro-regiune.

Concret proiectul StrategVest a asistat 4 comunităţi locale din Regiunea Vest (comune,
oraşe sau microregiuni) în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală.

Cele 4 comunităţi locale care se va elabora o strategie de dezvoltare locală au fost alese pe
baza unei metodologii de evaluare elaborate de echipa de proiect, în urma depunerii de către
solicitanţi a aplicaţiilor. În cadrul perioadei scurse de la momentul anunţării licitaţiei şi până
la termenul limită au fost primite 43 de aplicaţii.

În urma evaluării aplicaţiilor au fost selectate următoarele 4 comunităţi locale:
•
•
•

•

Microregiunea Sântana, din judeţul Arad, alcatuita din: Sântana, Curtici, Pâncota,
Olari, Zimand, Zărand, Şimand;
Microregiunea Valea Jiului, din judeţul Hunedoara alcatuita din: Petroşani, Petrila,
Aninoasa,Vulcan, Lupeni, Uricani;
Microregiunea Timiş – Torontal, din judeţul Timiş alcatuita din: Deta, Gătaia,
Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pădureni,
Voiteg, Moraviţa;
Oraşul Anina, judeţul Caraş- Severin.

Proiectul a avut o durată de implementare de 13 luni. Contractul a fost semnat la data de 1
noiembrie 2006 şi s-a încheiat la data de 30 noiembrie 2007.

În data de 29 noiembrie 2007 a avut loc în Sala de Consiliu a ADR Vest conferinţa finală din
cadrul proiectului StrategVest, eveniment organizat de către Agenţia Dezvoltare Regională
Vest (ADR Vest) în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală (CAR). Această conferinţă, a
avut loc la sfârşitul celor patru conferinţe lansarea oficială a celor patru strategii de
dezvoltare locală realizate în cadrul proiectului, şi a vizat prezentarea rezultatelor obţinute
în perioada de implementare a proiectului.

La acest eveniment au fost invitaţi reprezentanţii celor patru comunităţii locale câştigătoare
în cadrul proiectului StrategVest: Anina, microregiunea Sântana, microregiunea Valea
Jiului şi microregiunea Timiş-Torontal, precum şi reprezentanţi ai altor comunităţi din
Regiunea Vest interesate în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală,
reprezentanţi ai societăţii civile, şi presa. Totodată în cadrul conferinţei finale a fost lansat
oficial Ghidul metodologic elaborarea unei strategii de dezvoltare locală, instrument util
fiecare comunitate locală care urmăreşte identificare problemelor cu care se confruntă şi
orientarea acestora către diferite surse de finanţare disponibile.

Regiuni pentru schimbare economică (Regions for Economic Change)

Regiuni pentru Schimbare Economică este o iniţiativă recentă a Comisiei Europene prin
care se urmăreşte întărirea parteneriatelor dintre diferite regiuni şi organizaţii europene în
aşa fel încât să se ajungă la o mai bună folosire şi capitalizare a experienţelor de succes şi a
bunelor practici dezvoltate în cadrul programelor europene de finanţare. În mod particular,
această iniţiativă promovează schimbul de bune practici şi prealuarea experienţelor de
succes dezvoltate în contextul programelor din Obiectivul de Cooperare Teritorială
(INTERREG şi URBACT) în programele operaţionale implementate sub egida Obiectivelor
de Convergenţă şi de Competitivitate Regională şi Ocupare a Forţei de Muncă.

În vederea atingerii acestor obiective strategice în cadrul iniţiativei Regiuni Schimbare
Economică s-au definit patru mari domenii de acţiune:
1. Identificarea a 30 de teme prioritare în jurul cărora se va concentra efortul de
modernizare şi de realizare a noii versiuni a Agendei Lisabona;
2. Construirea unui cadru instituţional de legătură între activităţile dezvoltate în jurul
celor 30 de teme prioritare şi programele principale ale Fondurilor Structurale;
3. Un efort susţinut de comunicare în jurul acestei iniţiative, care include o conferinţă
anuală şi un premiu anual inovare;
4. O opţiune de acţiune rapidă (fast track option) prin care Comisia va oferi consultanţă
unor reţele finanţate prin programele Interreg IVC şi URBAN II.

Încă de la primele etape ale construirii iniţiativei Regiuni Schimbare Economică, Regiunea
Vest a fost luată în considerare de către DG Regio ca o regiune de interes implementarea

acestei iniţiative. Astfel, în momentul definitivării structurii acestei iniţiative Regiunea Vest a
fost invitată să participe în reţeaua de regiuni asociate temei tematice „Bringing Innovative
Ideas to Market”.

'Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in European
Regions' - BeLCAR

În luna martie 2007, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de coordoonator al
iniţiativei de cluster în domeniul automotive a aplicat pentru participarea ca membru
asociat în reţeaua BeLCAR.

'Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in European Regions', pe
scurt BeLCAR, este o reţea europeană formată din structuri regionale de tip „cluster” din
domeniul automotive. Obiectivul principal al acestei reţele este acela de a construi o
platformă europeană care să ducă la îmbunătăţirea produselor dezvoltate, a proceselor si a
inovării organizaţionale în şi între regiunile implicate.

Reţeaua BeLCAR a fost lansată în cadrul implementării unui proiect pe programul cadru 6
(cercetare – dezvoltare) al Uniunii Europene. Schema de mai jos arată pachetele de lucru care
corespund cu planul de acţiune abordat în implementarea acestui proiect.

Structura organizaţională a reţelei este următoarea:

Consorţiu
Coordonator:

Participanţi

Ţara

Wirtschaftsforderung Region Stuttgart GmbH (WRS)

Germany

East of England Development Agency (EEDA)

UK

Clusterland Oberosterreich GmbH

Austria

Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Italy
Produttivo dell'Artigianato e delle Piccole Imprese
Regiuni participante: (CESTEC)
Centre d'Innovacio i Desenvolupament Empresarial Spain
(CIDEM)
West-Transdanubian Regional Development Agency - Hungary
Pannon Automotive Cluster Division (PANAC)
Cranfield University

UK

Universităţi şi Centre
Kompetenzzentrum
de Competenţă:

Virtuelle
Realitat
und Germany
Kooperatives Engineering w.V. - Virtual Dimension
Center (VDC)

Firme:

Logotech SA

Parteneri Asociaţi:

Greece

Country

Agencia Navarra de Innovacion (ANAIN)

Spain

Automotive Sweden - Business Region Goteborg

Sweden

Galician Cluster of Automotive Companies (CEAGA)

Spain

MOV'EO -Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France

France

West Region Automotive Cluster Romania - West Regional Development Romania
Agency

Polul de excelenţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi Programul IMPACT

În primul trimestru al anului 2007 a fost studiată posibilitatea înfiinţării unui pol de
excelenţă în Regiunea Vest prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea
Competitivităţii Economice” (POS Competitivitate). Pentru aceasta, Asociaţia Tehimpuls a
apelat la Programul „Impact” al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS),
care finanţează consultanţa în vederea elaborării aplicaţiei Fondurile Structurale prin POS
Competitivitate.

În urma câştigării finanţării de la ANCS, Asociaţia Tehimpuls a optat pentru compania
KPMG ca şi consultant pentru pregătirea strategiei polului de excelenţă şi a cererii de
finanţare POS Competitivitate. De asemenea, s-a completat baza de date cu potenţiali
parteneri şi au fost formulate invitaţiile către partenerii din regiune pentru a participa pe
data de 23 august la o sesiune GOPP (Goal
Oriented Project Planning) de planificare a
proiectului, moderată de expertul olandez,
Charles de Monchy.

În urma acestei etape, au fost elaborate
cererea de finanţare a proiectului şi master
planul polului de excelenţă, care au fost
predate Autorităţii Naţionale Cercetare
Ştiinţifică.

Proiectul Tehimpuls

Pe parcursul anului 2007, Asociaţia Tehimpuls a
serie de activităţi după cum urmează:

•

desfăşurat o

În data de 3 aprilie 2007, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii
de Vest din Timişoara, a avut loc sesiunea de instruire asupra serviciilor Tehimpuls,

oferită de către firma finlandeză Advansis. Pe parcursul acestei sesiuni au fost prezentate
etapele parcurse în experienţa finlandeză de stimulare a cercetării şi inovării şi a
înfiinţării organizaţiilor de transfer tehnologic;

•

În data de 29 iunie 2007, în Sala de Consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest,
a avut loc evenimentul de promovare a Centrului Regional de Inovare şi Transfer
Tehnologic, care s-a concentrat pe promovarea serviciilor Tehimpuls:
 dezvoltarea proiectelor inovatoare şi acordarea asistenţei în comercializarea
rezultatelor acestora;
 acordarea asistenţei în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi
instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare;
 creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice
în Regiunea Vest.

Evenimentul de promovare a fost finalizat cu o conferinţă de presă.
•

În data de 23 august 2007 a fost organizată o sesiune GOPP (Goal Oriented Project
Planning) pentru proiectul de înfiinţare a polului de excelenţă în sectorul TI&C, proiect
pentru care Asociaţia Tehimpuls a beneficiat de consultanţă oferită de compania KPMG
prin Programul IMPACT;

Un număr considerabil de firme au lucrat împreună cu Asociaţia Tehimpuls şi compania de
consultanţă KPMG la proiectul de înfiinţare a polului regional de excelenţă pentru sectorul
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, adică la pregătirea strategiei polului de
excelenţă şi a cererii de finanţare POS Competitivitate. Ulterior aceste documente elaborate
au fost predate Autorităţii Naţionale Cercetare Ştiinţifică.
Proiectul Phare 2005 Dezvoltarea Resurselor Umane cu titlul "Promovarea competitivitatii
si adaptabilitatii fortei de munca din sectoare cheie ale Regiunii Vest prin promovarea
activitatilor de invatare la nivel managerial" a fost a fost elaborat de Asociatia "Tehimpuls"
şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate
Agriculturii şi Industriei Alimentare – filiala Timişoara. Acest proiect propune realizarea
unui curs de formare profesională, structurat în 6 module, pentru manageri din 3 sectoare
cheie ale Regiunii Vest: industria alimentară, industria construcţiilor de maşini şi electronică
şi electrotehnică.
Asociaţia Tehimpuls a iniţiat serviciul proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor
cercetării-dezvoltării-inovării cu ajutorul unei echipe de experţi care auditează centre de
cercetare în vederea realizării unei baze de date cu ofertele acestora de cercetare-dezvoltareinovare. Aceste oferte vor fi promovate şi comercializate de către Tehimpuls.

Proiectul "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven Automotive Cluster in
West Romania" (WeSteer) a fost elaborat de ADR Vest în parteneriat cu Universitatea
"Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi Asociaţia "Tehimpuls". Proiectul îşi
propune să obţină ca şi rezultate: un raport actualizat despre sectorul automotive din
Regiunea Vest, o strategie pentru intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile
din sectorul auto, un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto, o
platformă web şi un newsletter, o serie de ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă
numerică şi tehnicilor de sudură, un plan multianual de acţiune pentru administrarea
clusterului auto şi o strategie de marketing şi internaţionalizare.
Proiectul „BROKINNOVOUCHER” – Sprijin cooperarea şi inovarea întreprinderilor mici
şi mijlocii din zona România-Ungaria, elaborat de către Tehimpuls, urmăreşte îmbunătăţirea
competitivităţii sectorului productiv din zona de graniţă dintre România şi Ungaria prin
acţiuni de sprijinire a cooperării transfrontaliere şi de promovare a culturii de inovare,
creând o “piaţă regională pentru cunoaştere”, care să permită intreprinderilor mici şi
mijlocii să apeleze la surse externe de cunoaştere şi cercetare, dar oferind în acelaşi timp şi
instrumentele necesare gestionării eficiente a procesului de inovare într-o firmă.
Asociaţia Tehimpuls a dezvoltat împreună cu firma Soft-Class SRL pagina de internet a
Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. Aceasta poate fi accesată la adresa
www.tehimpuls.ro.

Proiectul BEFORE

În perioada 21 - 22 februarie 2007, a avut loc, în Spania, la Valladolid,
conferinţa de lansare a proiectului BEFORE. În acest sens, s-a elaborat o
prezentare a ADR Vest precum şi a principalelor priorităţi şi rezultate estimate
din perspectiva ADR Vest.

De asemenea, coordonatorul proiectului a detaliat cele 4 pachete de lucru ale proiectului,
menţionând rolul fiecărui partener iar ofiţerul de proiect din partea Comisiei Europene a
explicat metodologia de raportare precum şi alte aspecte legate de buna derulare a
proiectului.

În lunile care au urmat au fost realizate următoarele activităţi:
•
•
•
•
•

•

s-au creat grupurile de lucru regionale si transregionale in fiecare dintre cele 5
regiuni partenere ale proiectului;
identificarea celor 5 sectoare de activitate pentru care se vor realiza studiile de
foresight;
sigla proiectului;
a fost construită pagina web;
au fost elaborate primele 5 dintre cele 15 buletine sectoriale de Inteligenţă
Economică, fiecare partener realizand două studii sectoriale pentru două dintre cele
mai reprezentative sectoare din regiune, in cazul Regiunii Vest au fost elaborate
aceste studii sectoriale pentru sectoarele Automotive şi ICT;
au fost create cele cinci grupuri de experti la nivel transregional.

Programul Cadru VI- FP6-2004-KNOWREG-2 – Integrarea şi Consolidarea Ariei
Europene de Cercetare - “Dezvoltarea
coerentă a politicilor de cercetare şi inovare“
Buget: 468,180 EUR (Regiunea Vest – 43,610
EUR)
Orizont de timp: 1 Decembrie 2006 – 1
Decembrie 2008
Parteneri: Regiunile Castilia şi Leon (SPA) –
ADEuropa, Brandenburg (GER)– ZAB, Estonia – IBS, Vasterrnorland (SWE) – LSTY,
Regiunea Vest România– ADR Vest.
Obiectivele principale ale proiectului sunt realizarea unei analize de tip benchmarking
inter-regional privind eficienţa instrumentelor de suport pentru CD în regiuni aflate la
niveluri diferite de dezvoltare şi analiza, pe baza instrumentelor inteligenţei economice
prospective, a viitoarelor provocări ale Cercetării şi Dezvoltării Tehnologice (CD) în
regiuni europene similare.

Cele mai importante activităţi realizate în 2007 au fost definirea indicatorilor şi colectarea
datelor pentru contribuţia regională la exerciţiul inter-regional de benchmarking al
infrastructurii de suport a politicilor şi instrumentelor de susţinere a cercetării şi dezvoltării,
realizarea vizitelor de studiu în regiunea Brandenburg şi Castilia şi Leon şi definirea
proiectelor celor două exerciţii regionale de foresight sectoarele auto şi TIC.

Implementarea tehnologiei WiMAX în Regiunea Vest

În anul 2007 ADR Vest a continuat demersurile vizând implementarea în Regiunea Vest a
uneia dintre cele mai noi şi mai promiţătoare tehnologii în domeniul comunicaţiilor şi a
tehnologiilor informaţiei. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access interoperabilitate universală acces prin microunde) este o tehnologie care prin instalarea
de reţele wireless de mare viteză furnizează acces broadband fix, nomadic, portabil şi mobil,
fară a fi necesară vizibilitatea directă cu staţia de bază. Prin staţii şi antene instalate la
distanţe de 3 – 10 Km aplicaţii fixe şi portabile tehnologia WiMax furnizeaza capacităţi de
până la 40 Mbps / canal, fiind complementară accesului pe fibră optică şi având ca principali
competitori tehnologiile de tip xDSL, cable-link si WiFi. Această nouă tehnologie de
comunicaţii wireless este deosebit de interesantă deoarece promite să reducă costurile
accesului la internet, să faciliteze conectarea broadband în zone greu accesibile conectarea la
internet prin cablu şi să ducă la reducerea substanţială a „diviziunii digitale” în ceea ce
priveşte accesul la internet şi servicii informatice.

În continuarea acţiunilor întreprinse în anii 2005 şi 2006 ADR Vest, când printr-o serie de
prezentări şi întâlniri s-a reuşit informarea unui segment semnificativ de reprezentanţi ai

mediului de afaceri, universitar şi ai administraţiei locale în privinţa potenţialelor beneficii
directe pe care le-ar putea avea prin folosirea acestei noi tehnologii, în 2007 ADR Vest a avut
o serie de întâlniri cu actori relevanţi din din domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor în vederea clarificării aspectelor concrete prin care această tehnologie ar putea
fi implementată în mod integrat în Regiunea Vest. Una din concluziile importante care s-a
conturat în urma acestor întâlniri este că fructificarea optimă a potenţialului oferit de această
nouă tehnologie poate avea loc doar în condiţiile în care va exista un concept strategic
privind utilizarea tehnologiilor informaţionale în vederea modernizării activităţilor
economice, sociale şi administrative din Regiunea Vest.

Asociaţia Automotivest

Iniţiativa de cluster de cluster în domeniul automotive este un
proiect demarat de ADR Vest.
OBIECTIV:
Crearea unui mediu economic care să sprijine iniţiativa de
“cluster” din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei
platforme
centrale
de
servicii
pentru
firmele
(furnizori/cumpărători) din Regiunea Vest active în acest
domeniu.
Istoric:
Acest proiect a început cu o fază pregătitoare de aproximativ 1 an, în care ADR Vest a
beneficiat de consultanţă din partea unui consorţiu denumit IMIS, format din firme de
consultanţă si agenţii de dezvoltare regională din diferite state membre.

Ca pilon central în colaborarea pe tema automotive în acest consorţiu se află firma I.con
(Stuttgart). Beneficiind de experienţa germană în astfel de reţele de cluster, ADR Vest a
organizat o primă întâlnire a unui grup instituţional pe care l-am numit „cluster core” (grup
structurat pe o schema de instituii, inspirat din organizarea clusterului PANAC din Ungaria)
în data de 1 Februarie 2007. Astfel Grupul „cluster core” începe să se concretizeze şi
instituţiile care participă la întâlniri vor participa si la deciziile ce se vor lua de catre acest
grup referitor la strategia viitoare a iniţiativei.

Imagini de la sesiunea GOPP - 28 Aprilie 2007

Folosind resursele schemei de consultanţă IMIS, ADR Vest a organizat o a doua întâlnire a
grupului de iniţiativă „cluster core”, precum şi a altor instituţii (primării, camere de comerţ,
universităţi, firme, consulate, consultanţi, etc.), în data de 28 Aprilie 2007. În această întâlnire
a fost folosit un instrument nou de analiză a proiectului, şi anume: GOPP (goal oriented
project planning / planificare a proiectului orientată spre obiective şi rezultate), instrument
care a fost implementat cu ajutorul unui expert specializat, Dl. Charles de Monchy
(Amsterdam).

În urma acestei întâlniri a rezultat un plan de acţiune pe trei luni, care a ghidat dezvoltarea
ulterioară a reţelei. În data de 3 iulie 2007, a avut loc o nouă întâlnire la care s-a propus
înfiinţarea unei asociaţii ca entitate legală care să reprezinte iniţiativa de cluster.

Astfel a fost înfiinţată Asociaţia Automotivest, având în componenţa sa 10 membri
fondatori.
Participarea la reţeaua „automotivest” va avea avantajele unor servicii dedicate membrilor
pe mai multe domenii de intervenţie:
•

Marketing si promovare: Asociatia „automotiVEST” este deja membră a BeLCAR
(asociatie a unor reţele de tip cluster din Europa). Acest lucru aduce următoarele
avantaje: participarea la evenimente organizate de clusterele membre sau de alte
asociaţii de clustere care au parteneriate cu BeLCAR fără plata unei taxe şi cu
prioritate la înscriere; evenimente de brokeraj si „match-making” organizate de
celelalte clustere membre BeLCAR, seminarii şi conferinţe organizate cu
participarea experţilor membri BeLCAR. Mai există şi alte activităţi de promovare
în sensul participării Asociaţiei „automotiVEST” la expoziţii interne şi

•

•

•

•

•

internaţionale în care va promova membrii reţelei, ceea ce înseamnă costuri
minime sau deloc (în cazul obţinerii unei finanţări acest tip de activitate).
Formare şi calificare: Asociaţia „automotiVEST” a aplicat finanţări pe fonduri
europene în scopul organizării de module de formare sau cursuri de calificare
(proiect WeSteer). Acest lucru va duce la reducerea costurilor de formare a
angajaţilor membrilor reţelei de cluster, aceste module de formare fiind exclusiv
adresate membrilor reţelei. De exemplu, lipsa editorilor de programe maşini cu
comanda numerică a fost identificată ca nevoie prioritară a reţelei, în consecinţă a
fost prevăzută organizarea unor cursuri de formare continuă în 3 module o astfel
de calificare.
Cercetare & Dezvoltare şi Transfer tehnologic: Reţeaua „automotiVEST” are în
vedere colaborarea cu platformele universitare şi va avea ca obiectiv dezvoltarea
unor relaţii de cercetare şi transfer tehnologic cu firmele membre în domenii
prioritare identificate de reţea (proiect pilot WeSteer în domeniul maşinilor cu
comandă numerică). Totodată, Asociaţia Tehimpuls, va contribui la coordonarea
şi implementarea regională a acestui demers.
Internaţionalizarea firmelor a fost realizată în a doua parte a anului 2007 prin
cooperarea dintre ADR Vest cu firma Co-Makers (Olanda) care a realizat o
platformă de furnizori dedicată firmelor cumpărătoare („buyer”) atât din
Regiunea Vest şi România cât si din Uniunea Europeană. Această cooperare a
pornit în cadrul schemei de consultanţă furnizată de consorţiul IMIS şi a fost în
acelaşi timp un instrument de internaţionalizare a firmelor româneşti din Regiune
cât şi un instrument de conexiune dintre cerere şi ofertă în interiorul Regiunii Vest
şi al României. Au fost vizitate şi cuprinse într-o bază de date un număr de 55 de
firme româneşti din domeniile construcţiilor de maşini si automotive. Activitatea
de dezvoltare şi management a unei reţele de furnizori va fi continuată de
Asociaţia Automotivest prin unitatea de suport care va fi creată în prima parte a
anului 2008.
Informare şi comunicare: În luna Martie 2008, ADR Vest va lansa un site dedicat
promovării regiunii ca locaţie pentru investiţii (www.regiuneavest.ro), site care va
găzdui si cele doua iniţiative de cluster ale ADR Vest în domeniile automotive şi
IT&C. Acest site va constitui si o platforma de comunicare intre membrii reţelei
prin forumul adiacent cat si realizarea unor informări periodice pe diferite teme
de interes. Totodată acest site va găzdui si o platforma de furnizori regională pe
domenii ca: inginerie mecanica, prelucrare metale, injectie de mase plastice, etc.
De asemenea, proiectul WeSteer va avea un rol important în dezvoltarea unei
activităţi coerente de formare şi comunicare prin seria de evenimente pe care le
are prevăzute pe parcursul implementării sale.
Analiză şi dezvoltare organizaţională (benchmarking). Acesta se doreşte a fi un
instrument care realizează o comparaţie între mai multe firme aflate într-un grup
pe doua direcţii (între membrii grupului si intre grup şi exterior). Studiile
rezultate vor fi un ghid mai mult decât interesant firmele din grup în ceea ce
priveşte dezvoltarea pe termen mediu şi lung, precum şi pregătirea lor accesarea
de noi pieţe. Totodată, probleme identificate deja pe parcursul întâlnirilor
realizate cum ar fi lipsa strategiilor de resurse umane în firmele româneşti locale,
îşi vor găsi punctul de referinţă o dezvoltare ulterioară.

•

Alte activităţi ca: găzduirea, alocarea unei persoane secretariat si coordonare,
scrierea de cereri de finanţare în numele asociaţiei. Sunt preluate în totalitate până
la maturizarea structurii şi crearea şi funcţionarea unei unităţi de suport.

Membrii Asociaţiei Automotivest sunt:
Agenţia Dezvoltare Regională Vest;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
Universitatea Politehnica Timişoara;
Municipiul Timişoara;
Municipiul Arad;
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad;
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş;
SC Interpart Production SRL;
SC Inteliform SRL;
SC Neferprod SRL.

WeSteer - Acţiuni de Sprijin pentru Emergenţa unui Cluster Auto bazat pe
Cunoaştere în Regiunea Vest

Proiectul "WeSteer" - "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven Automotive
Cluster in West Romania" - a fost elaborat la începutul anului 2007 de către ADR Vest în
parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi
Asociaţia "Tehimpuls". Proiectul îşi propune să faciliteze formarea unui cluster în sectorul
industriei automotive printr-o serie de acţiuni de consolidare instituţională şi de încurajare a
cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri.

În urma procesului de evaluare proiectul „WeSteer” a fost preselectat de către Comisia
Europeană dintre cele 125 proiecte depuse Apelul de Proiecte "Regiuni ale Cunoaşterii-2"
din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene. Procesul de negociere cu Comisia Europeană
pentru semnarea acordului de finanţare nerambursabilă a proiectului s-a finalizat la
Bruxelles în data de 8 Noiembrie 2007. şi a rezultat în aprobarea de către Comisie a
propunerii revizuite a proiectului.

We Steer este unul dintre cele 5 proiecte care vor fi finanţate în cadrul acestui apel de
propuneri de proiect în toată Europa. Bugetul proiectului va fi de 170 000 Euro iar data de
lansare va fi 1 februarie 2008. Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea cadrul
instituţional şi de a implementa un pachet integrat de activităţi de sprijin facilitarea
emergenţei unui cluster regional bazat pe cercetare în sectorul auto. Pornind de la analiza
evoluţiei rapide a aglomerării de întreprinderi din acest sector al Regiunii Vest, proiectul va
promova cooperarea dintre actorii relevanţi din domeniu şi va exploata potenţialul acestei
aglomerări prin:
•
•
•

Mobilizarea resurselor ştiinţifice de nivel înalt în beneficiul IMM-urilor din sector;
Constituirea unităţii de management a clusterului în cadrul ADR Vest;
Utilizarea relaţiilor de cooperare cu alte clustere auto din Europa.

Toate acestea vor contribui la facilitarea procesului de coagulare a unui cluster european
competitiv.

Proiectul îşi propune să obţină următoarele rezultate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest;
o bază de date cu instituţii de cercetare-dezvoltare;
o bază de date cu firme din sectorul auto;
o strategie intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din sectorul auto;
un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto;
o platformă web;
un newsletter;
o serie de ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă numerică şi tehnicilor de
sudură;
un plan multianual de acţiune administrarea clusterului auto;
o strategie de marketing şi materiale de promovare;
o strategie de internaţionalizare.

Capitolul IX. Investiţii străine

2006

A patra ediţie a Forumului de Inovare cu tema
„Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea economică”

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”.

La acest eveniment, care s-a desfăşurat la sediul Centrului Regional de Afaceri din Timişoara, au
fost invitate peste 100 de firme şi instituţii din regiune, atât firme multinaţionale 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 internaţionale (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 comunicaţii,
automotive, echipamente electronice, lemn/ mobilă, agroalimentar, precum şi revitalizarea
IMM-urilor din regiune prin promovarea nişei de piaţă care poate cuprinde firmele
multinaţionale în calitate de clienţi. Toate au la bază experienţa ADR Vest în asistarea
investiţiilor străine din regiune, precum şi experienţa acumulată în programarea regională a
fondurilor europene şi analiza anuală a mediului 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.

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
multinaţionale.

firmelor

Bilanţ al înregistrării investiţiilor peste 1 milion USD (Legea 332/ 2001), care s-au
încheiat la 31 decembrie 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.

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 – decembrie 2006, au fost înregistrate 42 de proiecte de investiţii
localizate 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 primii ani (2001-2003), având un vârf de înregistrare ca număr de investiţii în anul 2005.

Dinamica înregistrării investiţiilor în perioada 2001-2006

Numărul investiţiilor
înregistrate
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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.
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

Hunedoara (5
investitii),
32,327,177

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

Sectorul Automotive are o dezvoltare accelerată şi creează condiţiile geografice de realizare a
unei structuri 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 gazdui
până la lansarea propriu-zisă a unei reţele active.

Pe ani, înregistrarea proiectelor de investiţii se conturează în felul următor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Anul 2001: 6 proiecte de investiţii înregistrate;
Anul 2002: 6 proiecte de investiţii înregistrate;
Anul 2003: 6 proiecte de investiţii înregistrate;
Anul 2004: 5 proiecte de investiţii înregistrate;
Anul 2005: 12 proiecte de investiţii înregistrate;
Anul 2006: 7 proiecte de investiţii înregistrate.

Clasificarea investiţiilor înregistrate
pe domenii şi milioane EURO
(2001-2006)

Servicii turism,
1,238,150
Alte activitati de
productie,
54,068,544
Automotive,
114,190,441
Metalurgie,
25,312,897

Constructii si
materiale de
constructii,
14,394,860

Comert,
46,772,451

După acţionariatul majoritar persoane juridice în aceste firme, pe ţări, ele se clasifică după cum
urmează (numărul de firme cuprinde doar firmele cu acţionariat majoritar deţinut de alte firme):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Germania: 13 proiecte de investiţii;
România: 6 proiecte de investiţii;
Japonia: 4 proiecte de investiţii;
S.U.A. : 3 proiect de investiţii;
Franţa: 1 proiect de investiţii;
Italia: 1 proiect de investiţii;
Austria : 3 proiect de investiţii;
Spania: 1 proiect de investiţii;
Polonia: 1 proiect de investiţii;
Portugalia: 1 proiect de investiţii.
Clasificarea după acţionariat majoritar deţinut de
persoane juridice
(2001-2006)

Polonia, 1,
4%
Spania, 1,
4%

Germania, 13,
37%

Austria, 3,
4%
Italia, 1,
4%
Franta, 1,
4%

SUA, 3,
4%
Japonia, 4,
12%

Portugalia, 1,
3%

România, 6,
16%

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.

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%

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 investiţii de tip ”greenfield” au fost realizate în judeţul Arad, iar în judeţul Timiş
au fost realizate 18 proiecte de investiţii. Referitor la investiţiile de tip ”brownfield”, judeţul
Arad deţine 1 investiţie, iar judeţul Timiş deţine 6 proiecte de investiţii.

2007

Pagina web „InVest Romania” – domeniile www.regiuneavest.ro, www.westregion.ro

În a doua jumătate a anului 2007 Biroul Investiţii din cadrul ADR Vest a demarat iniţiativa de
realizare a paginii dedicate potenţialilor investitori străini – în Regiunea Vest. Astfel, după
analizarea ofertelor primite, s-a ales forma finală şi layout-ul paginii web. După această primă
etapă a urmat realizarea tuturor materialelor necesare a fi încărcate pe site.

Pagina web http://www.regiuneavest.ro este operaţională şi în limba engleză –
http://www.westregion.ro – materialele fiind încărcate pe site în cele două limbi simultan. Pe
viitor site-ul va fi operaţional şi în limbile germană şi italiană.

Pagina web oferă informaţii complete şi detaliate despre Regiunea Vest, informaţiile fiind
utile potenţialilor investitori străini care doresc să investească într-unul din cele patru judeţe
componente ale regiunii. Astfel, este descrisă economia regiunii cu informaţii despre mediul
economic, ştiinţific, educaţional, infrastructura de transport, resursele naturale ale regiunii.
Potenţialul investitor străin găseşte informaţii utile demararea afacerii sale în România inclusiv
legile în vigoare, informaţii derularea afacerii unde sunt prezentate costurile operaţionale şi o
radiografie a mediului economic. un acces cât mai rapid la informaţii sunt prezentate locaţiile
disponibile investiţii – atât brownfield cât şi greenfield - locaţii aflate în judeţele componente.
Pe
lângă
aceste
domenii
şi
subdomenii, vizitatorul este informat
şi despre ultimele noutăţi din presă,
despre proiectele internaţionale în
derulare ale Biroului de Investiţii,
precum şi despre oportunităţile de
finanţare derulate prin Fondurile
Structurale.

Pagina web www.regiuneavest.ro sau www.westregion.ro:
Vizită de studiu
organizată
de
CICOM
Organisation
(Franţa) în cadrul
schemei
de
consultanţă IMIS

În perioada 5 - 6
Martie
2007,
CICOM
Organization,
localizată
în
parcul ştiinţific Sofia-Antipolis, a organizat o vizită de studiu în cadrul schemei de consultanţă
IMIS, schemă din care această organizaţie face parte. Scopul acestei vizite a fost acela de a face
un schimb de experienţă în ceea ce priveşte crearea de infrastructuri de suport a afacerilor
(parcuri ştiinţifice şi tehnologice).

Astfel din agenda întâlnirilor au făcut parte:
•

•

•

•

Întâlniri cu Dl. Alain ANDRE, Director CICOM, având ca subiect prezentarea unor
exemple de succes în crearea de parcuri tehnologice (având ca prim exemplu parcul
Sofia-Antipolis);
Participarea la o conferinţă de presă organizată de Team Cote D’Azur (Agenţia
Dezvoltare Regională a Regiunii Alpes-CoteD’Azur prezentarea raportului anual pe
2006. Cu această ocazie a fost realizată o întâlnire cu Dl. Stefan De Fay, Consul Onorific al
României la Nice;
Întâlnire cu reprezentantul firmei b-to-v (BrainToVentures), Elveţia, firmă specializată în
finanţarea afacerilor aflate în ascensiune şi dezvoltare prin implicarea unei reţele de
investitori strategici.
Prezentarea proiectelor: DETECT-IT şi IFEX, proiecte de sprijin a antreprenoriatului şi a
firmelor mici şi mijlocii.

Capitolul X. Comunicare şi Relaţii Publice

Relaţiile publice reprezintă o componentă importantă a strategiei de management a unei
instituţii – deoarece, de cele mai multe ori, acestea presupun responsabilitate şi înţelegere în
atingerea intereselor organizaţiei, pe de-o parte, şi a publicurilor organizaţiei respective, pe
de altă parte. În perioada 20014 - 2008, prin intremediul Departamentului, şi ulterior a
Direcţiei de Resurse Umane din cadrul ADR Vest au fost realizate activităţi care vizează
gestionarea imaginii şi a reputaţiei instituţiei respective şi a conducătorului acesteia;
motivarea deciziilor şi orientarea strategică a organizaţiei respective - aici fiind inclusă şi
gestionarea relaţiilor cu partenerii şi actorii externi ai organizaţiei respective, inclusiv relaţiile
cu mass – media.

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 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
Agenţia 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:

Evoluţia contactelor de presă ale ADR Vest

160
128

140

149

152

2007

2008

136

120
100

81

80
60
40
20
0
2004

2005

2006
TOTAL contacte de presă

Din perspectiva interacţiunii cu presa, în perioada 2004 - 2008 activitatea ADR Vest are
următoarele dimensiuni:
•

Realizarea comunicatelor de presă
Situaţia cu privire la comunicatele de presă
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•

Organizarea conferinţelor de presă
Situaţia cu privire la conferinţele de presă
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Conferinţe de presă

În vederea monitorizării şi evaluării impactului activităţii Agenţiei Dezvoltare
Regională Vest, Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare realizează
activităţi de monitorizare a presei, după cum urmează:
•

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.
Situaţia revistei presei
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•

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.
Situaţia rapoartelor de presă

23

25

23
21

20
13

15
10
5
5
0
2004

2005

2006

2007

2008

Rapoarte de presă

•

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

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. În
perioada 2004 – 2008 a fost realizată câte o analiză de presă în fiecare an.

Pagina web a ADR Vest – www.adrvest.ro

Pagina web a agenţiei, www.adrvest.ro – reprezintă unul din cele mai eficiente
instrumente de promovare utilizate de ADR Vest.

Re-gândită ca structură în anul 2005, la ora actuală pagina web a ADR Vest este actualizată
permanent cu noutăţi despre ultimele evenimente organizate de ADR Vest, precum şi cu
materiale de prezentare, documente cu caracter strategic, noi programe de finanţare
nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu noile reglementări în privinţa Fondurilor
Structurale şi a documentelor ce stau la baza acestora, pagina a fost vizitată de mii de
persoane. Astfel, un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă cifrele la 30 iunie 2008:
•

Număr de vizitatori ai website-ului – 89.776 (la 30 iunie 2008)

•

Număr de documente descărcate în anul 2008 – 103.861 (la 30 iunie 2008)

•

Zilele cele mai accesate - Luni, Marţi, Vineri

•

Orele de vârf – 13,00, 15,00

În anul 2007 structura paginii web a ADR Vest a fost modificată prin crearea unei secţiunii
speciale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune şi crearea unui link cu
www.inforegio.ro.

Capitolul XI. Gestionare resurselor umane

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest urmăreşte să investească în
pregătirea profesională a angajaţilor săi în vederea obţinerii unor performanţe
orientate spre realizarea scopurilor agenţiei. Astfel, dezvoltarea unei politici
de gestionare a resurselor umane este esenţială pentru menţinerea stabilităţii
angajaţilor, şi sprijinirea dezvoltării ADR Vest din punct de vedere
operaţional şi al dezvoltării personalului, creşterea pe viitor a cantităţii de
muncă realizate. În acest context, dimensiunile principale ale activităţii de
gestionare a resurselor umane din cadrul ADR Vest sunt reprezentate de
preocuparea pentru aspectele legate de angajaţi şi necesitatea de a trata
personalul ca un capital de investiţii pentru dezvoltarea ulterioară a
organizaţiei.

Politica şi procedurile de resurse umane pentru angajaţii din cadrul ADR
Vest

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 Phare şi gestionarea Fondurilor Structurale în mod
eficient şi eficace, iar ADR Vest îşi desfăşoară activitatea într-un mediu aflat
într-o schimbare rapidă şi plină de provocări odată cu aderearea Romaniei la
Uniunea Europeană, ceea ce impune un program robust de dezvoltare
continuă a personalului.
În acest sens, în perioada 2004 – 2008 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. În
acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc natura
activităţilor, momentul în care trebuie puse în aplicare şi alocarea
responsabilităţilor. Astfel, în cadrul ADR Vest este utilizat “Manualul de
politici şi proceduri de resurse umane”, care la ora actuală se află la ediţia I,
versiunea VI. Adoptarea unor modalităţi adecvate (bune practici) pentru
implementarea procedurilor, care demonstrează valoarea pe care ADR Vest o

acordă personalului propriu şi care au rolul de a cultiva motivarea,
moralitatea şi dezvoltarea continuă.
Recrutarea şi selecţia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră procesul de recrutare şi
selecţie drept prioritar pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţilor.
Astfel, în perioada 2004 – 30 iunie 2008 au fost oragnaizate 48 de concursuri
de angajare.
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În urma desfăşurării acestor concursuri situaţia angajaţilor ADR Vest este
următoarea:

Integrarea organizaţională

Începând cu anul 2005 în cadrul ADR Vest a început implementarea
procesului de integrare în organizaţie pentru noii angajaţi. Este vorba despre
un program de dezvoltare în cadrul căruia noii membrii ai agenţiei sunt
prezentaţi în mod formal colegilor, le este prezentat mediul în care îşi vor
desfăşura activitatea şi în care se vor dezvolta astfel încât să contribuie la
realizarea obiectivelor de performanţă ale ADR Vest. Deşi un program solid
de integrare organizaţională necesită o investiţie de timp, beneficiile obţinute
pot fi substanţiale, deoarece, astfel, se poate scurta timpul în care noul
angajat se poate transforma într-un membru propriu-zis al echipei Agenţiei.

Managementul performanţei

Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale s-a
implementat în agenţie începând cu anul 2007, an în care s-a realizat
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest
pentru anul 2006. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale
individuale se aplică fiecărui angajat al ADR Vest, în raport cu realizarea
sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului. Evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor ADR Vest se
realizează prin raportarea competenţelor/criteriilor de performanţă la gradul
de îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului.

Sistemul de promovare internă
În vederea dezvoltării organizaţionale, cât şi pentru recunoaşterea meritelor,
expertizei şi angajamentului organizaţional ale angajaţilor, ADR Vest a
implementat, începând cu anul 2005, un sistem de promovare internă a
angajaţilor, după aprobarea acestuia de către CDR Vest. Sistemul de
promovare internă are la bază sistemul de evaluare a performanţelor
profesionale ale angajaţilor ADR Vest şi urmăreşte recunoaşterea valorii şi
performanţelor angajaţilor precum şi recompensarea acestora prin plasarea
lor pe un nivel de expertiză superior (expert de un anumit grad) şi creşterea
salarială proporţională.

Instruirea şi dezvoltarea

Agenţia pentru Dezvoltare Regională pune un accent deosebit pe formarea
profesională a angajaţilor. Astfel, începând cu anul 2006, în fiecare an este
elaborat „Planul anual de instruire şi dezvoltare” pentru anul respectiv.
Astfel este încurajată participarea anagajţilor agenţiei la sesiuni de formare şi
pregătire profesională. Prezentăm mai jos situaţia participării angajaţilor la
sesiuni de instruire în perioada 2004 -2008:
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De asemenea, ADR Vest a organizat pe parcursul acestor ani programe de
instruire dintre care amintim:
1. Organizarea a şapte sesiuni de instruire specializată, inclusiv două vizite
de studiu prin proiectul de Twinning - Phare RO2003/IB/SPP/05 dintre
Regiunea Vest – România şi Regiunea Cantabria – Spania.
2. O sesiune de team building desfăşurată în toamna anului 2006 la Gărâna.
Obiectivele acestei acţiuni au fost consolidarea relaţiilor membrilor echipei
ADR Vest, integrarea noilor membri ai echipei ADR Vest şi interacţiunea şi
intercunoaşterea membrilor din diferite departamente şi nivele ierarhice.

3. O „vizită de studiu la ADR South Great Plain, Szeged, Ungaria”,
organizată în luna iunie 2007, de către ADR Vest în calitate de organism
intermediar pentru POR. Obiectivul vizitei a vizat transferul de experienţă şi
prezentarea unui model de bune practici în gestionarea Fondurilor
Structurale în calitate de Organism Intermediar de la ADR South Great Plain,
Szeged, Ungaria implicaţi în implementarea POR in Ungaria, pentru perioada
2004 – 2006 către angajaţii ADR Vest cu atribuţii în implementarea POR 2007 –
2013.
4. On-the-job training oferit de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
din Regiunea South Great Plain,
Ungaria. Programul s-a derulat în
perioada iulie – noiembrie 2007şi s-a
constituit într-o continuare firească a
vizitei de studiu orgnizată în 8 iunie
2007 la Szeged. Acest on-the-job
training a avut ca obiectiv general
realizarea unui transfer de expertiză
şi experienţă de la colegii maghiari
din cadrul Agenţiei, cu atribuţii în implementarea POR in Ungaria, pentru
perioada 2004 – 2006, către angajaţii implicaţi în implementarea POR în cadrul
ADR Vest, în calitate de organism intermediar. Acest training a fost organizat
în virtutea relaţiilor de bun parteneriat existente între Regiunea Vest –
România şi Regiunea South Great Plan – Ungaria, luând în considerare că
experienţa considerabilă a Ungariei în implementarea Fondurilor Structurale
în perioada 2004 – 2006.
5. Seminarul “Fonduri Structurale”organizat de către ADR Vest la Gărâna, în
perioada 21 – 23.09.2007. La această instruire au participat 30 de angajaţi ai
agenţiei implicaţi în implementarea POR 2007-2013. Obiectivul general al
acestui seminar a vizat îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale

angajaţilor ADR Vest implicaţi în implementarea POR 2007 – 2013, prin
instruire specializată privind Fondurile Structurale, în special POR 2007 –
2013, precum şi creşterea coeziunii echipei de implementare a POR.
Seminarul a fost susţinut de trainerii interni formaţi prin proiectul „Instruire
la nivel national si regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a
Fondurilor Structurale alocate POR”,RO 2004/016-72.04.03.01.03.02.

Capitolul XII. Activităţi de audit

Activitatea de audit intern urmăreşte perfecţionarea capacităţii ADR Vest de implementare
a politicii de dezvoltare regională şi de atingere a obiectivelor corespunzatoare acestei
politici. Aceasta activitate este una din atribuţiile principale ce revin agenţiei în context cu
prevederile Legii nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România.
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
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.
Pentru atingerea acestor obiective, Unitatea de Audit Intern a realizat următoarele activităţi
principale:

2006
Activităţi pentru acreditare EDIS

1. A fost întocmit Planul de acţiune pentru implementarea recomandărilor Comisiei
Europene, în vederea realizării conformităţii cu cerinţele EDIS. Acest plan a cuprins sarcinile
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
recomandărilor 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 manualalelor proprii de proceduri.
Aceste activităţi realizate la nivelul agenţiei, desigur împreună cu cele realizate la nivelul
celorlalte 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 Extins 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 priveşte
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 existenţa
unui sistem de management şi control funcţional şi eficient, în care se încadrează cu
success şi ADR Vest. I
tăţi secifice de

Activităţi specifice de audit 2006

1. Pe baza procedurilor operaţionale de audit a fost întocmit, Planul de audit intern pentru
anul 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 documentelor ce se
referă la implementarea proiectelor, de comunicare între direcţii în cazul acţiunilor de
promovare, de urmărire a bugetelor alocate şi de eficacitate a controlului ierarhic asupra
operaţiunilor.
În cazul misiunii Investiţii în servicii sociale şi Investiţii în turism, auditul efectuat a
contribuit 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 finanţate, la
conformitatea plăţilor cu realitatea, la eficacitatea controlului ierarhic. ităţi specifice de audit
intern

2007
Activităţi specifice de audit intern

În anul 2007 a fost cuprinsă în planul anual de audit intern misiunea Auditul activităţilor
programului Phare 2001 - Infrastructură Mică.
Misiunea de audit respectivă a avut două obiective:
•

•

Examinarea şi evaluarea modului de realizare a activităţilor delegate ADR Vest de către
MDLPL prin contracte şi a activităţilor rezultate din contractele de finanţare cu
beneficiarii şi verificarea conformităţii cu normele legale, regulamentare şi procedurale;
Evaluarea sistemului de control intern existent, asociat activităţilor atribuite în
responsabilitatea agenţiei; aprecierea sistemului de management al riscurilor specifice
activităţilor aflate în responsabilitate agenţiei pe baza contractelor încheiate; sprijin
îmbunătăţirea sistemului de control intern şi a sistemului de management al riscurilor.

O altă misiune de audit intern derulată în anul 2007 a fost Constituirea, urmărirea şi
evidenţierea veniturilor ADR Vest, care a avut ca şi obiective:
•

•

Examinarea şi evaluarea modului în care DEACF realizează activităţile de constituire,
urmărire, realizare şi evidenşiere a veniturilor ADR Vest şi conformitatea cu normele
legale, regulamentare şi procedurale;
Evaluarea sistemului de control existent, asociat operaţiunilor de constituire, urmărire,
realizare şi evidenţiere a veniturilor.

A treia misiune de audit intern care s-a desfăşurat în anul 2007 a fost Activitatea de
pregătire a agenţiei ca OI POR.

Obiectivele acestei misiuni au fost :
•

Pregătirea organizaţională a agenţiei implementarea POR, stabilirea şi repartizarea
competenţelor conform activităţilor delegate prin Acordul Cadru implementarea POR
2007-20013 în România;

•

Pregătirea procedurilor operaţionale
celelalte proceduri ale agenţiei.

implementarea POR şi corelarea acestora cu

Majoritatea recomandărilor din proiectul raportului de audit au fost implementate de către
direcţiile auditate până la momentul elaborării raportului final.
De asemenea s-a derulat misiunea de audit Sistemul contabil al agenţiei, fiabilitatea
acestuia şi asigurarea integrităţii patrimoniului care avut ca obiective:
•
•

să asigure evalurea sistemului contabil, a stabili dacă funcţionează economic, eficace şi
eficient ;
să contribuie la îmbunătăţirea managementului şi controlului financiar- contabil, care să
poată garanta prin situaţiile financiare anuale informaţii relevante şi credibile privind
situaţia şi poziţia financiară a agenţiei.

Tot în derulare este şi misiunea de Urmărire a implementarii recomandărilor raportului de
audit al activităţilor programului Phare 2001- Infrastructura mică.
În cursul anului 2007 au fost realizate şi alte activităţi cuprinse în planul de audit, respectiv :
•

Actualizarea Manualului de Audit Intern - Funcţii şi proceduri administrarea
Fondurilor de Dezvoltare Regională, incluzând asistenţa comunitară prin EDIS (Phare),
o mai bună armonizare cu legislaţia din România privind auditul intern, la solicitarea
MDLPL.

•

De asemenea, asigurarea cadrului procedural realizarea auditului intern POR, pe baza
modelului primit de la MDLPL şi a solicitărilor ulterioare a fost elaborat şi actualizat
Manualul de audit intern privind Fondurile Structurale.

•

Urmărirea implementării recomandărilor misiunilor de audit realizate de UAI din ADR
şi DAI din MDLPL.

•

Întocmirea şi revizuirea planurilor anuale şi strategice de audit, secţiunile Phare şi
activitate internă şi secţiunea Fonduri Structurale.

•

Realizarea raportului de activitate al Unităţii de Audit Intern şi a raportărilor asupra
constatărilor şi recomandărilor din rapoartele de audit intern.

Activităţi de audit extern

A. Misiune de audit public intern de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor

În perioada 23 - 30 martie 2007, ADR Vest a fost supusă unei misiuni de audit din partea
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor având ca scop evaluarea capacităţii
administative şi instituţionale a Agenţiei Dezvoltare Regională Vest şi pre-evaluarea
sistemelor de management şi control la nivelul Organismului Intermediar. Obiectivele
generale ale misiunii au fost: evaluarea sistemului de management şi control intern, eficienţa
şi eficacitatea proceselor de administrare în realizarea atribuţiilor delegaţiilor.
Aria de acoperire a misiunii de evaluare a constat în:
•
Analiza structurilor organizatorice a ADR Vest;
•
Evaluarea procedurilor scrise;
•
Managementul resurselor umane;
•
Managementul riscurilor;
•
Sistemul informaţional;
•
Activităţi de control intern realizate de ADR Vest;
•
Gestiunea neregulilor;
•
Auditul intern;
•
Contribuţia ADR Vest privind elaborarea strategiilor de dezvoltare
regională şi PND;
•
Buna gestiune financiară a fondurilor alocate programe de dezvoltare
regională;
•
Evaluarea modului de realizare a atribuţiilor delegate de MDLPL;
•
Formele de colaborare cu structurile implicate în dezvoltarea
regională;
•
Sistemul de monitorizare şi raportare a activităţii ADR Vest;
•
Evaluarea
stadiului
pregătirii
Organismului
Intermediar
implemetarea POR.
În urma acestei misiuni a fost realizat un raport de audit, care a fost transmis ADR Vest.
Fiecare direcţie auditată din cadrul ADR Vest a realizat un plan de actiune implementarea
recomandărilor cuprinse în acest raport. Trimestrial, au fost comunicate MDLPL nota de
informare privind stadiul implementarii recomandărilor şi descrierea modului de realizare a
acestora. Până la finele anulul 2007, majoritatea recomandărilor cuprinse în raportul Direcţiei
de Audit Intern din cadrul MDLPL au fost realizate.

B. ADR Vest auditată de echipa de audit a Autorităţii de Audit - Oficiul Regional de Audit
Timiş

În perioada octombrie - noiembrie 2007, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi
a României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş a derulat o misiune de având ca obiectiv
obţinerea asigurării rezonabile ca sistemele de management şi control a ADR Vest stabilite
POR sunt conforme cu cerinţele Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi cu
prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006.
Aria de acoperire a misiunii de audit a constat în:
•
•
•
•
•
•

Structura si organizarea OI;
Managementul resurselor umane;
Manuale şi proceduri interne;
Proceduri distincte activităţile delegate;
Audit intern, Control financiar preventiv propriu, juridic;
Altele.

Direcţiile agenţiei au oferit informaţiile cerute şi au transmis toate documentele solicitate de
auditorii Autoritatii de audit.

Capitolul XIII. Asistenţă tehnică şi financiară

EVOLUŢIA SPECIFICĂ A PROIECTELOR DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ÎN CADRUL
ADR VEST - în perioada 2004 - 2008

Programele de Asistenţă Tehnică derulate în cadrul ADR Vest între 2004-2008 au avut o
dinamică specifică în funcţie de componentele sub care programele Phare au fost
implementate: componenta Cooperare Transfrontalieră (CBC) şi Contracte Servicii.
De asemenea, începând cu data de 14 martie 2007, ADR Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR, implementează la nivelul Regiunii Vest Programul Operaţional
Regional 2007-2013 cu sprijinul contractelor de finanţare din instrumente structurale,
încheiate între Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management POR, prin
finanţarea alocată axei 6 a POR – asistenţă tehnică.

2004 - 2006

Programe de Asistenţă Tehnică sub componenta Cooperare Transfrontalieră

În decembrie 1998, Comisia Europeană a emis Reglementarea Phare CBC (1596/2002) pentru
a obţine un cadru clar pentru implementarea activităţilor în vederea sprijinirii cooperării
transfrontaliere prin programul Phare. În cadrul Reglementării Phare CBC au fost făcute
menţiuni specifice privind organizarea Fondului Comun al Proiectelor Mici (FCPM) pentru a
întări implicarea actorilor locali şi regionali în cooperarea transfrontalieră. Asemenea fonduri
au fost folosite pentru sporirea capacităţii actorilor locali din regiunile de frontieră în vederea
identificării şi a dezvoltării acţiunilor comune la scară redusă.

România / Ungaria 2001 RO 0102.03 şi 2002 RO 2002/000-628-03 şi
2002 RO 2002/000-628-03

Printre primele programe de Asistenţă Tehnică în cadrul ADR Vest au fost cele finanţate din
Fondul Comun al Proiectelor (FCPM), România / Ungaria 2001 RO 0102.03 şi 2002 RO
2002/000-628-03, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria.
Aceste contracte s-au desfăşurat pe perioada: 25.09.2003 – 25.09.2004 şi respectiv 10.06.2004 10.03.2005.
Obiectivul general al Fondului Comun al Proiectelor Mici (FCMP) atât pentru 2001 cât şi în
2002 a fost acordarea sprijinului tehnic şi logistic beneficiarului în administarea FCPM, de a
susţine activităţile locale de dezvoltare, la scară redusă, de natură transfrontalieră, cu
implicarea actorilor locali din regiunile de graniţă: schimburi de experienţă la nivel
interuman („people to people”) şi proiecte de mică amploare („soft”). FCPM a avut drept
scop atingerea acestor obiective, a asigurat o abordare flexibilă finanţării acţiunilor la scară
mai mică, definită în baza nevoilor locale/regionale cu un impact transfrontalier.
Schemele de finanţare au sprijinit crearea şi intensificarea abilităţilor structurilor
organizatorice din administraţia locală şi regională şi a altor elemente din societate (autorităţi
locale şi regionale; asociaţii ale autorităţilor locale şi regionale; Euroregiuni; camere de
comerţ; asociaţii profesionale; sindicate, ONG-uri; şcoli; colegii; universităţi).

Phare 2003 CBC România-Serbia şi Muntenegru, RO 2003/005-778.02.03
După reglementările Comisiei No. 2760/98, programele din cadrul Phare CBC s-au extins şi
la ţările Phare-Phare, începând cu 1999 permiţând regiunilor de graniţă RomâniaSerbia&Muntenegru să fie eligibile pentru sprijinul Phare CBC. Programul Phare 2003 CBC
România-Serbia şi Muntenegru a fost axat pe proiecte de invesţitii majore de interes comun
în transport, energie, mediu şi în dezvoltarea sectoarelor prin FCPM. Contractul s-a
desfăşurat în perioada: 10.08.2004 – 10.01.2006.
Obiectivul general al Fondului Comun pentru Proiecte Mici (FCPM), componentă a
Programului phare CBC, a fost de a susţine activităţile locale de dezvoltare, la scară redusă,
de natură transfrontalieră, cu implicare actorilor locali din regiunile de frontieră, prin
implicarea eficientă a Oficiului Regional CBC cu privire la întregul proces după procedurile
FCPM şi o cooperare eficientă între autorităţile locale din zona de graniţă.
A fost sprijinită cooperarea iniţiată în următoarele domenii:
• dezvoltarea economică locală, inclusiv a turismului;

•
•

•
•
•
•

măsuri de promovare a cooperării în domeniul sănătăţii, în 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;
schimburi culturale;
ocuparea forţei de muncă, educaţie şi pregătire profesională;
măsuri pentru dezvoltarea rurală şi a agriculturii, facilitarea proiectelor de cooperare
transfrontalieră ;
promovarea cooperării în afaceri, dezvoltarea întreprinderilor, cooperarea financiară
şi între instituţii reprezentând sectorul de afaceri (camere de comerţ).

Programe de Asistenţă Tehnică sub componenta Contract Servicii

Paralel cu Programele de Cooperare Transfrontalieră, la nivelul ADR Vest au fost
implementate şi Programele Phare “Contract Servicii”: sunt contracte care au oferit asistenţă
tehnică, studii, know-how, instruire.
În 2002, două importante reglementari legislative, relevante pentru Agenţiile pentru
Dezvoltare Regională, au fost emise de către Guvern: Hotărârea Guvernului nr.
1323/20.11.2002 privind pregătirea Planului Naţional de Dezvoltare în cadrul unui
parteneriat, şi Hotărârea Guvernului nr. 1555/18.12.2002 pentru desemnarea instituţiilor şi
organismelor însărcinate cu coordonarea, implementarea şi managementul asistenţei
financiare comunitare prin instrumente structurale. Hotărârea Guvernului nr.
1323/20.11.2002 prevede, printre altele, ca Agenţiile pentru Dezvoltare Regională să se
coordoneze cu Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională.
Agenţiile devin autorităţi de implementare pentru “programe sub-operaţionale”.

Contractul de servicii Phare 2001, RO 0108.03.06.03.05
Acest proiect a fost conceput ca să finanţeze activitatea celor opt Agenţii pentru Dezvoltare
Regională, în conexiune cu rolul lor ca şi Corpuri Intermediare de livrare a ajutorului
financiar pre-structural acordat de UE prin programe naţionale implementate la nivel
regional. În ce priveşte acest aspect, proiectul a sprijinit Agenţiile pentru Dezvoltare
Regională în construirea capacităţilor instituţionale şi administrative pentru politica
regională şi coordonarea asistenţei structurale. Contractul s-a desfăşurat în perioada:
10.09.2003 – 10.09.2005.
Începând cu Memorandum-ul Financiar pentru Phare 2001 CES Guvernul a decis să aloce
resurse bugetare pentru finanţarea implementării programelor naţionale la nivel regional,

prin intermediul a opt ADR-uri care între timp au fost desemnate ca Autorităţi de
Implementare (Corpuri Intermediare) pentru administrarea fondurilor structurale după
aderare.
Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea deplină a capacităţii administrative a
ADR-ului, asigurarea acreditării EDIS a ADR-urilor împreună cu acreditarea structurilor
naţionale livrarea asistenţei financiare de tip structural într-un cadru de transparenţă şi
conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.

Contractul de servicii Phare 2002, RO 2002/000-586.05.02.04.02.05
Al doilea contract de Asistenţă Tehnică, Phare 2002 Contract Servicii, a continuat
identificarea, proiectarea, pregătirea şi contractarea proiectelor mari de infrastructură
propuse pentru finanţare prin intermediul Programelor Phare CSE viitoare (2003 – 2006).
Contractul s-a desfăşurat în perioada: 30.08.2004 – 30.10.2005.
Obiectivul principal al proiectului s-a referit la îmbunătăţirea capacităţilor generale de
management al proiectului şi a capacităţilor cu privire la proiectele de infrastructură, în
cadrul instituţiilor responsabile cu evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor de
infrastructură PHARE CES (MIE, ADR-uri, ministerele de resort, autorităţile
locale/beneficiari).
Activităţile proiectului au inclus asistenţa MIE să informeze procesele pentru programarea
POR în parteneriat cu ADR-urile şi alte instituţii şi să facă concluziile şi recomandările cu
scopul de a îmbunătăţi coordonarea şi rezolvarea procesului de programare.

Contractul de servicii Phare 2003- RO 2003/005-551.05.03.06.02.05
„Sprijin pentru ADR Vest pentru implementarea şi monitorizarea programelor de
dezvoltare regională”, RO 2003/005-551.05.03.06.02.05 a fost un contract de asistenţă tehnică
clasic prin care ADR-urile au primit fonduri suficiente şi regulate pentru acoperirea
costurilor la care sunt expuse prin implementarea de programe naţionale pentru Coeziune
Economică şi Socială. Contractul a fost încheiat pentru perioada: 30.11.2005 – 1.12.2006.
Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea deplină a capacităţii administrative
a ADR, şi, în cele din urmă, asigurarea acreditării EDIS a ADR-urilor conjugată cu
acreditarea structurilor naţionale.
Programul a continuat să finanţeze activitătiile celor opt Agenţii pentru Dezvoltare
Regională, în conexiune cu rolul lor ca şi Corpuri Intermediare de livrare a ajutorului
financiar pre-structural acordate de UE prin programe naţionale implementate la nivel
regional. În ce priveste acest aspect, proiectul intenţionează să sprijine Agenţiile pentru

Dezvoltare Regională în construirea capacitaţilor instituţionale şi administrative pentru
politica regională şi coordonarea asistenţei structurale.
Contractul de servicii Phare RO 2003/005-551.05.03.06.02.05 s-a desfăşurat şi s-a încheiat cu
aprecierea că volumul activităţilor ADR-urilor este în creştere, şi lipsa de resurse ar supune
riscului monitorizarea ex-post a programelor schemelor de granturi Phare 2000, 2001 şi 2002
CES, monitorizarea infrastructurii Small Scale, sub Phare 2001 şi a Large Infrastructure sub
Phare 2002, 2003 şi 2004, adecvat implementării investiţiilor în Dezvoltarea Resurselor
Umane sub Phare CES 2002, monitorizarea contractelor TVET sub Phare 2003 şi 2004, sprijin
pentru beneficiarii finali pentru portofoliul de proiecte de dezvoltare, sprijin pentru
întâlnirile de parteneriat regional.

Contractul de servicii Phare 2004 - RO 2004/016-772.04.03.04.04.05

Pentru implementarea programelor naţionale pentru dezvoltare regională, odată cu
semnarea Memorandumului de finanţare dintre guvernul României şi Comisia Europeană
pentru Phare prin subprogramul Coeziune Economică şi Socială, guvernul a decis să aloce
resurse bugetare pentru finanţarea celor opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională. În acest
context, ADR-urile vor acţiona ca Autorităţi de Implementare, şi vor avea responsabilităţi
pentru implementarea tehnică monitorizarea şi evaluarea proiectelor la nivel regional
asigurand relaţia cu MDLPL, prezidează Comitetele de Coordonare la nivel regional,
pregătesc şi încheie contracte cu aplicanţii selectaţi, furnizează rapoarte Consiliului Regional
de Dezvoltare şi pentru MDLPL privind stadiul implementării programelor.
Acest proiect este elaborat pe baza experienţei implementării Contractelor de Servicii Phare
2001, Phare 2002 şi Phare 2003, în cooperarea cu MDLPL cu privire la implementarea Phare
2001 CES, Phare 2003 CES, Phare 2004 – Proiecte de infrastructură regională, contrate pe
lucrările TVET şi cu privire la monitorizarea ex-posta Phare CES 2001, 2002 şi pregătirea
ADR-urilor ca Organisme Intermediare pentru POR.
Contractul de servicii „Sprijin pentru ADR Vest pentru implementarea şi monitorizarea
programelor de dezvoltare regională”, RO 2004/016-772.04.03.04.04.05, încheiat între
MDLPL şi ADR Vest pentru perioada 1.12.2006-30.11.2007, a asigurat sustenabilitatea
financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea responsabilităţilor cu privire la managementul
tehnic şi administrativ al fondurilor la nivel regional, pentru întărirea capacităţii
instituţionale şi administrative pentru politicile regionale şi pentru coordonarea asistenţei
structurale. Un element important al proiectului este că finanţarea este condiţionată de
nivelul bugetar alocat ADR-ului de către Consiliile Judeţene şi ca o consecinţă, rezultatele
care urmează a fi îndeplinite sub acest contract vor fi cofinanţate de către Consiliile Judeţene
şi de MDLPL.

Obiectivul principal al acestui contract de servicii este dezvoltarea capacităţii administrative
ale ADR Vest, asigurând şi acreditarea ADR – ului în paralel cu acreditarea structurilor
naţionale.
La sfârşitul perioadei de implementare a contractului, conform Raportului final al proiectului
din partea ADR Vest, s-a înregistrat realizarea tuturor indicatorii de performanţă şi
rezultatele activităţilor asumate prin Termenii de referinţă iniţiali ai contractului.

Contractul de servicii Phare Naţional 2005 CES „Sprijin pentru ADR Vest pentru
implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES”

Contractul de servicii Phare Naţional 2005 CES „Sprijin pentru ADR Vest pentru
implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES” a fost încheiat între MDLPL şi
ADR Vest în calitate de Autoritate de Implementare pentru perioada 1.12.2007 - 30.11.2008.
Obiectivul principal al acestui contract constă în asigurarea implementării şi monitorizării
adecvate şi la timp a proiectelor de investiţii, finanţate din Programul Naţional Phare –
componenta Coeziune Economică şi Socială, în Regiunea Vest, în limitele de timp şi buget
prevăzute.
Obiectivele specifice ale acestui contract sunt următoarele:
 Să sprijine ADR în realizarea sarcinilor asumate de către aceasta ca Autoritate de
Implementare pentru proiectele de investiţii finanţate prin Phare CES, în Regiunea Vest;
 Să crească eficienţa şi eficacitatea activităţilor de evaluare, selecţie şi contractare derulate
în cadrul ADR-ului, ca parte a procesului de îmbunătăţire a capacităţii administrative a
ADR-ului.
Activităţile specifice ale proiectului se referă la lansarea, contractarea, implementarea,
controlul şi monitorizarea proiectelor finanţate din programele Phare 2000 - 2006 CES.
Principala responsabilitate a ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, este să
asigure monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din Programele Phare
2000-2006 CES din regiunea Vest Astfel, ADR Vest îşi va asuma rolul de Autoritate de
Implementare pentru proiectele pentru care a fost nominalizată în acest sens prin
Memorandumul de Finanţare relevant, şi va îndeplini responsabilităţile pe care Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor i le-a încredinţat.

Baza procedurală prin care ADR va derula activităţile în executarea prezentului contract, este
reprezentată de Manualul de Proceduri EDIS.
Pentru proiectele de infrastructură de mari dimensiuni, ADR va lua în considerare, în
îndeplinirea atribuţiilor cei îi revin în calitate de Autoritate de Implementare, şi prevederile
Acordului Cadru Tripartit semnat între MDLPL – ADR – Beneficiarul(ii) proiectului.
Rezultatele asumate prin contract:
•

Implementarea cu succes, la nivel regional, a proiectelor finanţate prin Programul
Phare CES, pentru care ADR-ul acţionează ca Autoritate de Implementare, la
standardele de calitate şi în limitele de timp şi buget agreate;

•

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

2007 - 2008

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

Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivel regional în cele
mai bune condiţii, pentru asigurarea managementului eficient al programului şi pentru
utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, şi pentru îndeplinirea atribuţiilor
delegate prin Acordul Cadru, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, va fi sprijinită prin intermediul alocărilor
financiare prin axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică.

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

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional
Regional” s-a încheiat între ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi
MDLPL, în calitate de Autoritate de Management pentru POR pentru perioada 14.03.2007 –
31.08.2008.

Contractul asigură asigura sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea
responsabilităţilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului
Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităţi se referă la
managementul tehnic şi administrativ al fondurilor structurale la nivel regional şi pentru
întărirea capacităţii instituţionale şi administrative ale Organismului Intermediar cu scopul
asigurării absorbţiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie Agenţia pentru
Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, va
beneficia în principal de sprijinul pentru pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi
monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate pentru implementarea POR la nivel
regional. Prin acest domeniu de intervenţie se acordă sprijin funcţionării Comitetului de
Monitorizare pentru POR şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare,
pentru care ADR Vest asigură secretariatul.
De asemenea, prin acest domeniu de intervenţie se vor finanţa prin intermediul acestui
contract de finanţare salarizarea personalului contractual, introducerea datelor în SMIS,
pentru achiziţia şi instalarea echipamentului necesar pentru implementarea POR la nivel
regional.

Contractul de finanţare din instrumente structurale - domeniul de intervenţie 6.2 „Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR”
Contractul pentru al doilea domeniu de intervenţie, va fi încheiat între MDLPL şi ADR
Vest pentru perioada 14.03.2007 - 31.12.2009 şi va asigura promovarea eficientă a
programului şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, privind
implementarea şi monitorizarea Planului şi a Strategiei de Comunicare pentru POR 20072013 la nivelul Regiunii Vest.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, va
beneficia în principal de sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale Strategiei şi a
Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul
Regiunii Vest. Aceste obiective se referă la:
•

asigurarea informării constante şi corecte a potenţialilor beneficiari şi mass – media
cu privire la Programului Operaţional Regional 2007 – 2013;

•

asigurarea transparenţei şi a corectitudinii finanţărilor şi a sistemului care
gestionează fondurile;

•

informarea beneficiarilor asupra obligaţiilor de informare şi publicitate pe care le au
în urma obligaţiilor unei finanţări;

•

informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin intremediul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a poveştilor de succes şi a bunelor
practici.

MANAGEMENTUL FINANCIAR

Fondul pentru dezvoltare regională este instrumentul destinat a asigura punerea în aplicare
a măsurilor concrete pentru dezvoltarea regională şi de asemenea de a asigura sursa pentru
cheltuielile de funcţionare a Agenţiilor de dezvoltare regională. Bugetul de venituri şi
cheltuieli sunt principalele instrumente pentru managementul Agenţiei de Dezvoltare
Regională şi în acelaşi timp fundamentul pentru transpunerea în practică a hotărârilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
Legea nr.315/2004 stabileşte între atribuţiile Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi pe
aceea de a de a “ ...aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru
dezvoltare regională”.
În ce priveşte bugetul de venituri şi cheltuieli, art.9 stipulează că Agenţia de dezvoltare
regională “elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli destinate
desfăşurării activităţilor prevăzute prin prezenta lege şi le supune aprobării consiliului pentru
dezvoltare regională”.
Fondul pentru dezvoltare regională se compune conform legii din : alocările de la Fondul
naţional pentru dezvoltare regională, contribuţiile virate de consiliile judeţene şi alte surse
atrase (inclusiv cele de la U.E.) – art.10 din legea nr.315/2004. În sensul cel mai larg, în acest
fond intră toate sumele care sunt destinate dezvoltării economice şi sociale ale unei regiuni:
deci cele provenind din Programul Phare, programele naţionale destinate dezvoltării
economice şi sociale, sume provenind de la alţi diverşi finanţatori, sumele virate de către
consiliile judeţene pentru Fondul de dezvoltare regională în temeiul legii, precum şi sumele
atrase de către agenţia de dezvoltare regională pentru serviciile de asistenţă tehnică prestate.
Abordarea sintetică a sumelor care intră în regiune cu destinaţia de a promova şi a susţine
dezvoltarea economică socială a acesteia este esenţială pentru a putea avea o viziune reală şi
a putea adopta măsuri concertate şi eficiente în utilizarea acestor fonduri. Astfel, cunoscând
cuantumul sumelor destinate dezvoltării unei regiuni şi sectoarele spre care aceste sume sunt
îndreptate, se pot propune alte variante de distribuire a acestora, care să le mărească
eficienţa. De fapt, Consiliul pentru Dezvoltare Regională având clară imaginea Fondului
pentru Dezvoltare Regională poate aborda în mod tehnic, temeinic fundamentat, politica de
dezvoltare a regiunii.
Ca urmare a înfiinţării birourilor pentru cooperare transfrontalieră din Timişoara şi Oradea,
bugetul ADR trebuie să includă şi alocările necesare pentru funcţionarea acestora. Astfel, în
cadrul bugetului ADR Vest au fost incluse şi contribuţiile Consiliului pentru Dezvoltare

Regională pentru funcţionarea birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră din
Timişora şi Oradea.
Menţionăm că prin Hotărârea CDR Vest nr. 30/06.12.2007 a fost aprobat bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest şi s-a
avizat bugetul de venituri şi cheltuieli multianual pe anii 2008-2010 al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest are următoarea structură:

Nr. crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Denumire indicatori
VENITURI TOTALE
Venituri din contribuţiile consiliilor judeţene
Venituri din alte surse
Venituri contribuţii CDR la funcţionarea BRCT
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor fixe şi
obiectelor de inventar
Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare
Transfrontaliera Timisoara si Oradea

Buget 2008
(lei)
10.913.442
2.570.308
7.557.030
786.104
10.913.442
5.601.575
3.553.163
972.600
786.104

