Cuprins
I.

Mesaj al Preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare pag. 1
Regională al Regiunii Vest – domnul Iosif Matula

II.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

pag. 3

III.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest

pag. 10

IV.

Pregătirea instituţională a ADR Vest în vederea pag. 16
exercitării rolului de Organsim Intremediar în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013

V.

Implementarea Programului Operaţional Regional în pag. 25
Regiunea Vest – anul 2007

VI.

Programele de finanţare derulate prin intremediul ADR pag. 42
Vest

VII.

Strategii şi planificare regională

pag. 86

VIII.

Proiecte şi internaţionalizare

pag. 98

IX.

Parteneriate

pag. 117

X.

Investiţii străine

pag. 121

XI.

Relaţii publice şi comunicare

pag. 124

XII.

Gestionarea resurselor umane

pag. 144

XIII.

Activităţi de audit

pag. 156

XIV.

Asistenţă tehnică

pag. 161

XV.

Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul pag. 167
financiar 2007

I. Mesaj al preşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare
Regională al Regiunii Vest – domnul Iosif Matula

Doamnelor şi domnilor,
domnilor
Am plăcerea de a transmite un mesaj în calitate de
preşedinte în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest - acum la final de mandat - cu ocazia
prezentării de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest a raportului său de activitate pentru anul 2007.
Anul 2007 a fost un an cu o importanţă majoră atât pentru destinul României în
calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, dar şi pentru Regiunea Vest şi
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a face faţă provocărilor
instituţionale inerente noului rol dobândit în procesul implementării Fondurilor
Structurale în regiunile de dezvoltare ale României. După cum ştiţi, începând cu
data de 1 ianuarie 2007 România beneficiază de Fonduri Structurale şi de
Coeziune în valoare de 19,667 miliarde de euro, iar în acest context Regiunii Vest
i-au fost alocaţi, prin intremediul Programului Operaţional Regional (POR) 2007
– 2013, 458,77 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul
fondurilor alocate finanţării POR.
Astfel, activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de
Organism Intermediar pentru POR 2007 – 2013 a fost în mare parte centrată pe
crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional necesar implementării în condiţii
optime a axelor prioritare din Programul Operaţional Regional. De asemenea, nu
putem omite aici nici numeroasele programe de finanţare aflate în derulare în
anul 2007 prin intremediul ADR Vest, programe care au adus regiunii noastre
proiecte în valoare de peste 42 milioane de euro.
Numeroasele proiecte naţionale şi internaţionale iniţiate şi derulate de ADR Vest
în anul 2007 – şi aş aminti aici proiectele „StrategVest” – sprijin acordat de
Agenţie comunităţilor locale pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de
dezvoltare socio – economice, şi „WeSteer” – acţiuni de sprijin pentru coagularea
unui cluster auto bazat pe cunoaştere în Regiunea Vest – în valoare de 170.000
euro, proiect câştigat de ADR Vest cu finanţare integrală de la Comisia
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Europeană. La acestea se adaugă demersurile realizate de ADR Vest pentru
coagularea celor două clustere: automotive şi IT&C au contribuit în mod eficient
la poziţionarea cu succes a regiunii noastre pe piaţa regiunilor competitive ale
Europei.
Permiteţi-mi, doamnelor şi domnilor, să punctez în acest context şi felul în care
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a sprijinit şi a încurajat
activitatea agenţiei în anul 2007. Prin cele 33 de hotărâri adoptate în cursul anului
– unele dintre ele cu impact major asupra viitorului regiunii şi al ADR Vest,
precum şi prin protejarea interesului Regiunii Vest, activitatea CDR Vest poate
constitui un model de bună practică în domeniul dezvoltării regionale.
Putem deci privi cu mândrie la activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Vest - ca organism executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, în
anul 2007, şi cu încredere şi speranţă la numeroasele realizări viitoare!

Iosif Matula
Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
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II. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
2.1 Context
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică înfiinţată în anul 1999. Ea
reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea mai vestică
dintre ele şi acţionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii în ansamblu,
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.
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.
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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.
Principalele atribuţii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de
dezvoltare regională în România, asa 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.

2.2 Viziunea şi misiunea ADR Vest
Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel
european ce va mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele
financiare disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a
regiunii noastre.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a
dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a
gestiona competent programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale
alocate dezvoltarea regiunii, de a iniţia programe promovarea strategică a
Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact bunăstarea comunităţii.
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2.3 Rolul şi atribuţiile ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, în Regiunea Vest
După 1 ianuarie 2007, România beneficiază de Fonduri Structurale şi de
Coeziune în valoare de 19,667 miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În
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.
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.
Atribuţiile Agenţiei Dezvoltare Regională - Regiunea Vest conform statutului
şi Acordului Cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional
2007 – 2013 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.
-

activitatea ADR Vest în cadrul comitetelor se referă la desemnarea
membrilor în cadrul Comitetului de Monitorizare al POR, asigurarea
secretariatului CRESC, participarea la elaborarea regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a codului de conduită a membrilor CRESC. De
asemenea, ADR Vest poate asigura secretariatul oricărui alt comitet
regional privind implementarea POR, la solicitarea AM.

-

activitatea de pregătire/ lansare licitaţii şi evaluare proiecte este realizată
prin participarea, prin consultarea cu AM la elaborarea procedurilor şi
criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidului
solicitantului precum şi la stabilirea de către AM a calendarului de
activităţi privind lansarea licitaţiilor în vederea depunerii cererilor de
finanţare şi a documentelor suport, în vederea obţinerii finanţării prin
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POR. Lansează la nivel regional licitaţiile depunerea cererilor de finanţare
şi a documentelor suport, în vederea finanţării prin POR. În acest context,
ADR Vest acordă asistenţă potenţialilor beneficiari, inclusiv prin
organizarea de sesiuni de informare, campanii de informare la nivel
regional şi precum şi prin furnizarea altor informaţii solicitate de către
aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile prin POR prin
intermediul celor patru birouri de informare organizate de OI la nivel
fiecărui sediu din regiune. Primeşte şi înregistrează cererile de finanţare şi
documentele suport depuse de către solicitanţi, în vederea obţinerii
finanţării prin POR. De asemenea, verifică conformitatea administrativă şi
eligibilitatea cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi, în
conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite de către AM şi aprobate
de către Comitetul de Monitorizare. Organizează şi asigură buna
desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi financiară cu sprijinul
experţilor evaluatori independenţi şi transmite către AM rapoartele de
evaluare tehnică şi financiară a proiectelor eligibile care au primit aviz
favorabil din partea CRESC, inclusiv lista proiectelor propuse spre
finanţare şi a celor respinse de la finanţare.
Ca urmare a deciziei AM de finanţare a proiectelor propuse, ADR Vest
încheie contracte de finanţare cu beneficiarii prin verificarea informaţiilor din
cererea de finanţare, inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren.
-

În ceea ce priveşte atribuţiile referitoare la managementul financiar şi
audit, ADR Vest primeşte cererile de plată de la beneficiari, însoţite de
rapoartele tehnice de progres şi de rapoartele financiare, le analizează şi le
verifică din punct de vedere tehnic şi financiar, certifică realitatea,
regularitatea şi legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar,
aprobă cheltuielile. De asemenea, efectuează verificarea administrativă a
fiecărei cereri de plată emise de beneficiar, precum şi verificarea pe teren,
în conformitate cu procedura de control relevantă şi asigură cel puţin o
vizită pe durata de viaţă a fiecărui proiect. În calitate de autoritate
contractantă, ADR Vest întreprinde măsurile de recuperare a debitelor
conform procedurilor de recuperare. Unitatea de Audit Intern de la
nivelul ADR va realiza misiuni de audit intern privind programele
finanţate din fonduri structurale derulate de MDLPL până la nivelul
beneficiarului final inclusiv, cu respectarea prevederilor legislaţiei
naţionale care reglementează activitatea de audit intern precum şi cu
metodologia şi procedurile prevăzute în Manualul de audit intern
Fondurile Structurale. OI va permite accesul auditorilor interni din cadrul
Direcţiei Audit Intern (MDLPL), la documentele şi informaţiile utile şi
probante, bunuri şi personal pe care le consideră relevante scopul şi
obiectivele misiunii lor.
6

-

Activităţile de monitorizare a Programului Operaţional Regional se vor
axa pe monitorizarea din punct de vedere tehnic şi financiar în
implementarea proiectelor la nivel regional. În acest context ADR Vest
acordă asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării
proiectelor finanţate prin POR. Cu privire la măsurile de informare şi
publicitate ADR Vest implementează la nivel regional Planul de
Comunicare al POR şi raportează periodic AM progresul înregistrat în
implementarea Planului de Comunicare.

2.4. Structură organizatorică a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 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.
Cei 54 de angajaţi care activau în cadrul ADR Vest la sfârşitul aceluiaşi an sunt
distribuiţi în cadrul celor cinci departamente şi două birouri, descrise în rândurile
de mai jos.
În cadrul ADR Vest există următoarea structură organizatorică:
Directorul 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.
Departamentul 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.
Departamentul 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
7

Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, evaluare şi
raportare.
Departamentul 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.
Departamentul Economic, Administrativ 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 Departamentului Economic, Administrativ 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.
Departamentul 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.
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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:

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

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

ARAD
Bd. Revoluţiei nr. 81
310025, Arad, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960
e-mail: office.ar@adrvest.ro
web: www.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
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III. Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea
Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost
semnată de către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al
Regiunii Vest, cât şi al Consiliului. Consiliul pentru Dezvoltare Regională este
organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în
scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din
politicile de dezvoltare regională.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor
judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale,
orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, câte un
mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.
3.1 Conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în
anul 2007
Perioada

Preşedinte

Vicepreşedinte

1 ianuarie 2007 – 10 august 2007

Mircea Ioan Moloţ

Constantin Ostaficiuc

10 august 2007 – 31 decembrie
2007

Iosif Matula

Iosif Secăşan

3.2 Componenţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în
anul 2007
Nr.
crt.
1.

Numele

Calitatea în CDR
Vest

Mircea Ioan Moloţ

Funcţia
Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara

Preşedinte CDR Vest
2.

3.

Iosif Matula
(din data de 10 august
2007)
Constantin Ostaficiuc

Preşedintele Consiliului
Judeţean Arad
Preşedintele Consiliului
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Judeţean Timiş
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Iosif Secăşan
(din data de 10 august
2007)
Gheorghe Ciuhandu
Marinel Paşca
Vasile Horj
Gheorghe Falcă
Iustin Cionca
Emilia Brăneţ
Liviu Spătaru
Simion Iancu
Ioan Borduz
Mircia Muntean
Gheorghe Şuiaga
Dănuţ Odagiu-Buhăescu

Vicepreşedinte CDR
Vest

Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest
Membru CDR Vest

Preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin
Primar Timişoara
Primar Recaş
Primar Variaş
Primar Arad
Primar Pecica
Primar Şagu
Primar Reşiţa
Primar Oţelu Roşu
Primar Fârliug
Primar Deva
Primar Dobra
Primar Uricani
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3.3 Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest adoptate în anul
2007
Pe parcursul anului 2007, au avut loc trei şedinţe ale Consiliului Dezvoltare
Regională Vest, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
Deva, 14 martie
2007

Deva, 10 august
2007

•

Hotărârea nr. 1/2007 - Privind aprobarea raportului de
activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al
Regiunii Vest anul 2006;

•

Hotărârea nr. 2/2007 - Privind aprobarea raportului de
activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest anul 2006;

•

Hotărârea nr. 3/2007 - Privind aprobarea organigramei
multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest perioada 2007 - 2010;

•

Hotărârea nr. 4/2007 - Privind aprobarea modificării
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în
conformitate cu Acordul Cadru privind impementarea
Programului Operaţional Regional 2007-2013;

•

Hotărârea nr. 5/2007 - Privind aprobarea Planului de
personal al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest anul 2007;

•

Hotărârea nr. 6/2007 - Privind aprobarea actualizării
Contractului colectiv de muncă al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;

•

Hotărârea nr. 7/2007 - s-a amânat aprobarea acestei
hotărâri;

•

Hotărârea nr. 8/2007 - Privind avizarea retragerii
certificatelor de investitor în zonă defavorizată
beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale;

•

Hotărârea nr. 9/2007 - Privind nominalizarea Şefului
Organismului Intermediar implementarea Programului
Operaţional Regional 2007-2013 Regiunea Vest.

•

Hotărârea nr. 10/2007 - Privind alegerea Preşedintelui şi a
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest;

•

Hotărârea nr. 11/2007 - Privind aprobarea variantei
actualizate a Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 12

Regiunea Vest;
•

Hotărârea nr. 12/2007 - Privind aprobarea nominalizării
membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de
Monitorizare Programul Operaţional Regional 2007-2013;

•

Hotărârea nr. 13/2007 - Privind aprobarea Regulamentului
de nominalizare a membrilor Regiunii Vest în cadrul
Comitetului de Monitorizare pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013;

•

Hotărârea nr. 14/2007 - Privind aprobarea constituirii
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al
Regiunii Vest şi a membrilor acestuia;

•

Hotărârea nr. 15/200 - Privind aprobarea Regulamentului
de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest;

•

Hotărârea nr. 16/2007 - Privind aprobarea Raportului de
Activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest perioada ianuarie – iunie 2007;

•

Hotărârea nr. 17/2007 - Privind aprobarea Raportului de
activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al
Regiunii Vest perioada ianuarie – iunie 2007;

•

Hotărârea nr. 18/2007 - Privind aprobarea logo-ului
Regiunii Vest România;

•

Hotărârea nr. 19/2007 - Privind aprobarea membrilor care
vor face parte din Comitetul de Evaluare a proiectelor
depuse în cadrul Programului Phare CES 2005 “Schema
de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu”;

•

Hotărârea nr. 20/2007 - Privind avizarea participării ADR
VEST în calitate de membru fondator al Asociaţiei
Automotivest, precum şi avizarea constituirii Asociaţiei
Automotivest şi a Statutului acesteia (cu Amendament);

•

Hotărârea nr. 21/2007 - Privind avizarea participării ADR
VEST în parteneriatul cu SC GAUSS SRL precum şi
avizarea acordului de parteneriat încheiat de Agenţia
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu SC GAUSS SRL;

•

Hotărârea nr. 22/2007 - Privind aprobarea Planului
Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi
Tehnic Vest 2007-2013 (PRAI Vest);

•

Hotărârea nr. 23/2007 - Privind avizarea retragerii
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certificatelor de investitor în zonă defavorizată
beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale.
Hotărâri
adoptate prin
procedură scrisă
- 25 octombrie
2007

Arad, 6
decembrie 2007

•

Hotărârea nr. 24/2007 – Privind aprobarea Raportului de
Evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului Phare
– Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM-urilor în
domeniul gestionării deşeurilor”;

•

Hotărârea nr. 25/2007 – Privind aprobarea Raportului de
Evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului Phare
– Coeziune Economică şi Socială „Asistenţă acordată IMMurilor în scopul achiziţionării de servicii de consultanţă în
afaceri”;

•

Hotărârea nr. 26/2007 – Privind aprobarea Raportului de
Evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului Phare
– Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu”.

•

Hotărârea nr. 27/2007 - Privind aprobarea alocărilor
financiare judeţene indicative pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 Regiunea Vest;

•

Hotărârea nr. 28/2007 - Privind aprobarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest;

•

Hotărârea nr. 29/2007 - Privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;

•

Hotărârea nr. 30/2007 - Privind aprobarea contribuţiei
Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, anul 2008;

•

Hotărârea nr. 31/2007 - Privind aprobarea contribuţiilor
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Oradea anul 2008;

•

Hotărârea nr. 32/2007 - Privind aprobarea contribuţiilor
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Timişoara anul 2008;

•

Hotărârea nr. 33/2007 - Privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi avizarea bugetului de
venituri şi cheltuieli multianual pe anii 2008-2010 al
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Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;
Hotărârea nr. 34/2007 - Privind avizarea retragerii
certificatelor de investitor în zonă defavorizată
beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale.

•

3.4 Centralizator cu hotărârile adoptate ale şedinţelor Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest în anul 2007
Luna
Nr. hotărâri

martie

august

octombrie

decembrie

Total

8

14

3

8

33
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IV. Pregătirea instituţională a Agenţiei Dezvoltare Regională Vest
în vederea exercitării rolului de Organism Intremediar 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.
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Realizarea activităţilor de resurse umane necesare asigurării funcţionării eficiente a
ADR Vest în calitate de organism intremediar pentru POR 2007 - 2013
20 martie 2007

ianuarie – martie
2007

Realizarea organigramelor departamentale ale ADR Vest, în
conformitate cu organigrama ADR Vest, aprobată de CDR Vest
prin Hotărârea nr. 3/2007.
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.

martie 2007 noiembrie 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.

noiembrie 2007

Realizarea şi colectarea CV-urilor toţi angajaţii ADR Vest, în
calitate de Organism Intermediar
Programul Operaţional
Regional 20007 – 2013.

anul 2007

Recrutarea şi selecţia ocuparea următoarelor posturi cu atribuţii
în implementarea POR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultant implementare POR – 5 posturi
Inspector monitorizare – 1 post
Consultant achiziţii – 1 post
Inspector contractare proiecte POR – 1 post
Ofiţer financiar asistenţă tehnică – 1 post
Ofiţer control financiar proiecte – 1 post
Consultant resurse umane – 1 post
Consultant relaţii publice – 1 post

Participarea la sesiuni de instruire în vederea dobândirii
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare implementării
17

Programului Operaţional Regional. În acest sens au avut loc 3
sesiuni de instruiri specializate:
8 iunie 2007

•

Vizită de studiu la ADR Dél Alföld Regio, Szeged, Ungaria,
organizată de către ADR Vest în calitate de organism
intermediar 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 Dél Alföld Regio, Szeged, Ungaria
implicaţi în implementarea POR în Ungaria, perioada 2004 –
2006 către angajaţii ADR Vest cu atribuţii în implementarea
POR 2007 – 2013;

iulie – noiembrie
2007

•

On-the-job training realizat de ADR Dél Alföld Regio,
Ungaria. Programul s-a derulat în perioada iulie – noiembrie
2007 şi s-a constituit într-o continuare firească a vizitei de
studiu orgnizată în 8 iunie 2007 la Szeged. Obiectivul general
a constat în realizarea unui transfer de expertiză şi experienţă
de la colegii maghiari din cadrul Agenţiei, cu atribuţii în
implementarea POR in Ungaria, 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 Dél Alföld Regio – Ungaria,
luând în considerare că experienţa considerabilă a Ungariei în
implementarea Fondurilor Structurale în perioada 2004 –
2006;

•

„Seminar Fonduri Structurale”organizat de către ADR Vest
la Gărâna. 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.

21 – 23
septembrie 2007

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
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Operaţional Regional.
O parte relevantă a acestei pregătiri a reprezentat-o elaborarea
procedurilor operaţionale 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:
• Procedura de evaluare şi selecţie;
• Procedura de contractare;
• Procedura de management a resurselor umane;
• 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;
• Procedura de management financiar;
• Procedura de monitorizare tehnică;
• Procedura de achiziţie publică;
• Procedura de gestionare a riscurilor;
• Procedura de raportare a nereguluilor;
• Procedura de recuperare a debitelor;
• Piste de audit;
• Procedura 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.
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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;
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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)
A avut loc la Arad, la sediul Consiliului Judeţean, şedinţa de
22 august 2007
constituire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare pentru Regiunea Vest.
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CM POR)
Are loc la Bucureşti prima şedinţă a Comitetului de
16 august 2007
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.
Are loc la Bucureşti a doua şedinţă a Comitetului de
18 septembrie
Monitorizare a Programului Operaţional Regional, şedinţă în
2007
cadrul căreia s-au aprobat criteriile de evaluare şi selecţie a
proiectelor finanţabile prin POR pentru Axele Prioritare 3, 4, şi 5.
Cea de-a treia şedinţă a CM POR are loc la Bucureşti. În cadrul
13 decembrie
acesteia au fost analizate şi aprobate criteriile de selecţie ale
2007
proiectelor finanţabile pe Axa 1.
Activităţi de informare şi publicitate privind Programul Operaţional Regional 2007
- 2013
ADR Vest, în calitate de Organism Intremediar pentru POR 2007
6 aprilie 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”
Are loc la Timişoara o întâlnire informală cu presa în vederea
15 iunie 2007
prezentării POR 2007 – 2013, întâlnire organizată de ADR Vest în
colaborare cu MDLPL.
Are loc la Sibiu Conferinţa Naţională de lansare a POR 2007 –
13 iulie 2007
2013.
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29 septembrie
2007

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

Activităţi de audit
23 – 30 martie
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.”
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 departament auditat din cadrul
ADR Vest a realizat un plan de acţiune
implementarea
recomandărilor cuprinse în acest raport. Trimestrial, au fost
comunicate MDLPL nota de informare privind stadiul
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implementării recomandărilor şi descrierea modului de realizare
a acestora. Până la sfârşitul anulul 2007, majoritatea
recomandărilor cuprinse în raportul Direcţiei de Audit Intern din
cadrul MDLPL au fost realizate.
iunie - decembrie Audit intern – Realizarea misiunii de audit intern asupra
2007
“Activităţii de pregătire a agenţiei ca OI POR.”
În scopul sprijinirii dezvoltării instituţionale a ADR Vest în
calitate de OI, Unitatea de Audit Intern din cadrul agenţiei a
realizat misiunea de audit intern asupra Activităţii de pregătire a
agenţiei ca OI POR.
S-a constat ca încă de la începutul anului 2007 toate
departamentele agenţiei implicate în activităţile de pregătire
implementarea Programului Operaţional Regional au desfăşurat
o activitate susţinută realizarea aranjamentelor organizatorice
prevazute prin Acordul Cadru încheiat cu MDLPL, realizarea
unei structuri organizatorice care să asigure desfaşurarea
corespunzătoare a activităţilor delegate,
întocmirea şi
completarea fişelor posturilor OI, dezvoltarea şi actualizarea
procedurilor operaţionale atribuţiile delegate.
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 implementarea POR şi
corelarea acestora cu celelalte proceduri ale agenţiei.
Aranjamentele organizatorice au avut în vedere includerea
atribuţiilor ADR Vest în ROF-ul ADR Vest, realizarea şi
actualizarea fişelor de post şi a organigramelor, pregătirea şi
dezvoltarea personalului OI. Au fost realizate proceduri
operaţionale activităţile delegate ADR Vest. În urma acestei
misiuni de audit s-au completat fişele posturilor personalului OI
şi s-au dezvolat procedurile operaţionale ale departamentelor
implicate în implementarea POR 2007-2013. Majoritatea
recomandărilor din proiectul raportului de audit au fost
implementate de către departamentele auditate până la
momentul elaborării raportului final.
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octombrie –
noiembrie 2007

Audit extern - 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 şi organizarea OI;
• Managementul resurselor umane;
• Manuale şi proceduri interne;
• Proceduri distincte activităţile delegate;
• Audit intern, Control financiar preventiv propriu, juridic.
Departamentele agenţiei au oferit informaţiile cerute şi au
transmis toate documentele solicitate de auditorii Autorităţii de
audit.

24

V. Implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea
Vest – anul 2007
5.1 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.
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Proiectele care vor fi finanţate prin intermediul Programului Operaţional
Regional au drept scop îndeplinirea obiectivelor care urmăresc dezvoltarea socioeconomică 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;
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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.

5.2 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).
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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.

5.3 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;
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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 Severin şi
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
membru observator;

•

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

Dezvoltare Regională Vest,
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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 / dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”;
 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
formare profesională continuă”.
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•

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.

5.4 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.
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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 2007-2013, 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.
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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.

5.5 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 20072013 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
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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 helpdesk;
• 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 helpdesk;
• 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;
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•
•
•
•

•

•

•

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.

5.6 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.

5.7. 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
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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.

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

A. Strategia şi planul de comunicare pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013 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.
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B. 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 2007-2013.
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 .

C. 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
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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.

D. 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
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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.

E. 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 2007-2013’’ realizat de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu sprijinul LDK
Consultants şi Mercury Promotions.
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La această întâlnire – au participat reprezentanţi ai ADR Vest, ADR NordVest, 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.

5.9 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
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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.
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VI. Programele de finanţare derulate prin intermediul ADR Vest
A. Programe de finanţare care au fost lansate în cursul anului 2007:
6.1 - Programul PHARE 2005 - CES - "Schema de granturi sectorul public
pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului"
6.2 - Programul PHARE 2005 - CES „Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
6.3 - Programul PHARE 2005 – CES „Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionarii deşeurilor
6.4 - Programul PHARE 2005 – CES „Asistenţă acordată IMM-urilor în
scopul achiziţionării de servicii de consultantă în afaceri”

6.1 Programul PHARE 2005 - CES - "Schema de granturi
pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului"

sectorul public

În data de 10 ianuarie 2007 a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Timiş,
evenimentul dedicat lansării regionale a acestei scheme de finanţare, programul
fiind lansat la nivel naţional în data de 22 decembrie 2006.
Pentru a veni în sprijinul aplicanţilor proiectelor din cadrul acestei scheme de
finanţare, Agenţia Dezvoltare Regională Vest, în colaborare cu experţii din partea
Asistenţei tehnice aferente acestui program au organizat o serie de întâlniri cu
reprezentanţii autorităţilor publice din cadrul Regiunii Vest, astfel:
1. În data de 26 ianuarie 2007, în municipiul Arad, la Consiliul Judeţean
Arad, în cadrul şedinţei cu promotorii locali, respectiv reprezentanţii
primăriilor din judeţul Arad, organizată de Consiliul Judeţean Arad;
2. În data de 29 ianuarie 2007, în municipiul Deva, la Sala Mare din
cadrul Prefecturii Judeţului Hunedoara;
3. În data de 30 ianuarie 2007, în municipiul Timişoara, la Centrul
Regional de Afaceri “Oportunităţi de finanţare în domeniul protecţiei
mediului” organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Timişoara, în parteneriat cu Instituţia Prefectului judeţului Timiş,
Agenţia de Dezvoltare Regională Vest şi Agenţia Regională Protecţia
Mediului Timişoara.
4. În data de 31 ianuarie 2007, în municipiul Reşiţa, la Sala de Conferinţe
din cadrul Agenţiei Protecţia Mediului Caraş-Severin.
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În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate aspecte legate de împlementarea în
cadrul Regiunii Vest a acestei scheme de finanţare precum şi cele privind
întocmirea şi depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestui program.
Tot pentru a veni în sprijinul aplicanţilor proiectelor din cadrul acestui program,
Agenţia Dezvoltare Regională Vest, în colaborare cu reprezentanţii firmei
Ramboll, care oferă Asistenţă tehnică acestui program, au organizat un seminar
de instruire la Timişoara în data de 6 februarie 2006, seminar adresat tuturor
posibililor aplicanţi din cadrul Regiunii Vest. Conţinutul seminarului s-a axat pe
aspecte specifice legate de prezentarea programului, prezentarea criteriilor de
eligibilitate, aspecte tehnice privind elaborarea prezentării schematice şi a cererii
de finanţare, depunerea cererilor de finanţare precum şi evaluarea proiectelor.
La această întâlnire au participat un număr de 127 de posibili aplicanţi,
reprezentând administraţia publică şi ONG-uri (cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei mediului) din cadrul Regiunii Vest.
În data de 1 martie 2007 a fost termenul limită depunerea propunerilor de
proiecte aferente acestui program, iar în data de 2 martie 2007 a fost prevăzută
începerea procesului de evaluare. În cadrul acestui program au fost depuse, la
sediul MDLPL, un număr de 567 de cereri de finanţare la nivelul întregii ţări. Sau realizat demersurile necesare a fi comunicate date şi specificaţii privind
aplicaţiile depuse spre a fi implementate în cadrul Regiunii Vest. Aferent Regiunii
Vest au fost depuse un număr de 57 de propuneri de proiecte, reprezentând
10,05 % din totalul aplicaţiilor.
În urma procesului de evaluare, 15 proiecte din Regiunea Vest urmează să obţină
finanţare de la Uniunea Europeană. Astfel, din totalul proiectelor depuse la nivelul
Regiunii Vest, 26% reprezintă proiectele selectate a obţine fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană, în timp ce media la nivel naţional în ceea ce priveşte
procentul de proiecte selectate este de 17% din proiectele depuse.

6.2 Programul PHARE 2005 - CES „Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
În data de 12 iunie 2007 a avut loc la Sala de consiliu din cadrul Consiliului
Judeţean Timiş lansarea la nivel regional a „Schemei de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul
programului PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială. La acest eveniment
au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Regiunea Vest.
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ADR Vest a organizat, în colaborare cu experţii din partea Asistenţei tehnice, în
perioada 18 - 21 iunie 2007, un tur regional de informare a reprezentanţilor
autorităţilor publice din cadrul Regiunii Vest cu privire la „Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în secoarele prioritare de mediu” din
cadrul programului PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială, astfel:

Sesiunile de informare au avut loc astfel:
• în data de 19 iunie 2007, la Deva,
• în data de 20 iunie 2007, la Arad,
• în data de 21 iunie 2007, la Reşiţa.
În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate aspecte legate de implementarea în
cadrul Regiunii Vest a acestei scheme de finanţare, precum şi cele privind
depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestui program.
ADR Vest a organizat, în colaborare cu experţii din partea Asistenţei tehnice, în
perioada 3 - 6 iulie 2007, un tur regional de instruire a reprezentanţilor
autorităţilor publice din cadrul Regiunii Vest cu privire la „Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în secoarele prioritare de mediu” din
cadrul programului PHARE 2005 – Coeziune Economică şi Socială.
Sesiunile de instruire au avut loc astfel:
• în data de 3 iulie 2007 la Deva,
• în data de 4 iulie 2007 la Resita,
• în data de 5 iulie 2007, la Arad,
• în data de 6 iulie 2007, la Timişoara.
Obiectivul principal al acestor instruiri a urmărit familiarizarea potenţialilor
beneficiari cu modul în care se completează cererea de finanţare această schemă
de investiţii, astfel încât proiectele să obţină cât mai multe puncte în evaluare.
Conţinutul acestor instruiri s-a axat pe aspecte legate de: prezentarea
programului, prezentarea criteriilor de eligibilitate, aspecte tehnice privind
elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate. În cadrul acestei
scheme de finanţare s-au desfăşurat activităţi de help-desk potenţialii aplicanţi.
În data de 15 august 2007 a fost termenul limită de depunere a cererilor de
finanţare aceasta schemă de finanţare. În cadrul ADR Vest s-au desfăşurat
activităţile de evaluare, respectiv selectarea cererilor de finanţare care urmează a
primi finanţare în cadrul acestui program şi au fost realizate demersurile în
vederea realizării activităţilor de contractare a proiectelor.
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6.3 Programul PHARE 2005 – CES „Schema de investiţii
sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionarii deşeurilor„
În data de 16 iulie 2007 a avut loc lansarea regională, în Regiunea Vest, a
“Schemei de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM în
domeniul gestionării deşeurilor” la Sala Londra de la Hotel Timişoara. La
această lansare au participat din partea ADR Vest: domnul Sorin Maxim, d-ra
Gabriela Andreica, d-ra Cristina Faur şi d-l Silviu Adămuţ.
În data de 7 septembrie 2007 a fost termenul limită de depunere al proiectelor în
cadrul Programului Phare 2005-CES “Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”, urmând ca în
perioada imediat următoare să înceapă procesul de evaluare al proiectelor
depuse.
În cadrul acestei scheme de finanţare s-au desfăşurat activităţi de help-desk
potenţialii aplicanţi. În cadrul ADR Vest s-au desfăşurat activităţile de evaluare,
respectiv selectarea cererilor de finanţare care urmează a primi finanţare in
cadrul acestui program şi au fost realizate demersurile în vederea realizării
activităţilor de contractare a proiectelor.

6.4 Programul PHARE 2005 – CES „Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul
achiziţionării de servicii de consultantă în afaceri”
În data de 17 iulie 2007, a avut loc lansarea regională judeţele Timiş şi Arad a
schemei “Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de
consultanţă în afaceri”, în Municipiul Timişoara. În data de 18 iulie 2007, a avut
loc lansarea acestei scheme judeţul Caraş – Severin la Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Caraş-Severin, iar în data de 19 iulie 2007, a avut loc
lansarea acestei scheme judeţul Hunedoara la Camera de Comerţ şi Industrie a
judeţului Hunedoara. În cadrul acestei scheme de finanţare s-au desfăşurat
activităţi de help-desk potenţialii aplicanţi.
În data de 30 august 2007 a fost termenul limită de depunere a cererilor de
finaţare din cadrul acestei scheme de finanţare. În cadrul ADR Vest s-au
desfăşurat activităţile de evaluare, respectiv selectarea cererilor de finanţare care
urmează a primi finanţare în cadrul acestui program şi au fost realizate
demersurile în vederea realizării activităţilor de contractare a proiectelor.
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B. Programe aflate în derulare şi stadiul acestora:
În anul 2007, s-au derulat prin intermediul ADR Vest următoarele programe de
finanţare:
6.5 Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta
Investiţii - Infrastructură Mică – finalizat
6.6 Subprogramul Investiţii în turism – finalizat
6.7 Programul Phare 2003 – TVET – finalizat
6.8 Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în derulare
6.9 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de
Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor – în derulare
6.10 Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de
Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul
Gestionării Deşeurilor – în derulare
6.11 Program Phare 2004 TVET– în derulare
6.12 Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională – în derulare
6.13 Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de granturi sectorul public
pregătirea de proiecte în domeniul protectiei mediului” – în derulare
6.14 Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1 – în
derulare
6.15 Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” LD3 – în derulare
6.16 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
Subprogramul Investiţii în turism (1
2
euro=3,5 RON)

Nr.
proiecte
aprobate

Nr. proiecte Nr. proiecte
contractate
finalizate

8

8

7

7

Valoarea
finanţării

8

3.898.577
Euro

3

682.936 Euro
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3 Programul Phare 2003 - TVET
4

Programul Phare 2003 – Infrastructură
locală şi regională

Programul
Phare
2004
Coeziune
Economică şi Socială – Schema de
5
Investiţii Proiecte Mici de Gestionare a
Deşeurilor
Programul
Phare
2004
Coeziune
Economică şi Socială – Schema de
6 Granturi Sectorul Privat Pregătirea de
Proiecte
în
domeniul
Gestionării
Deşeurilor
7 Program Phare 2004 TVET
8

9

10

11

12

Programul Phare 2005 – infrastructură
locală şi regională – în curs de derulare
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema
de granturi sectorul public pregătirea
de proiecte în domeniul protectiei
mediului”
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema
de investiţii
sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare
de mediu” - LD1
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema
de investiţii
sprijinirea iniţiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul
gestionării deşeurilor” - LD3
Programul PHARE
2005 CES ”Asistenţă acordată IMM-urilor în
scopul achiziţionării de servicii de
consultanţă în afaceri” - LD2
TOTAL

8

8

8

1

1

0
(în derulare)

15

14

0
10.114 .092
Euro
(în derulare)

507.008 Euro
3.661.005
Euro

3

3

1
1 în
derulare)

6

6

0
(în derulare)

2.014.768
Euro

2

2

0
(în derulare)

13.333.333
Euro

15

15

0
380.197 Euro
(în derulare)

9

9

0
(în derulare)

6

3

0
358.410 Euro
(în derulare)

8

6

0
76.242 Euro
(în derulare)

88

82

20

34.045
Euro

6.764.845
Euro

41.825.458
Euro
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8
8
1

finanţate şi numărul proiectelor finalizate

15

Phare 2004 CES – Schema de Investiţii Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor

3

Phare 2004 CES – Schema de Granturi Sectorul Privat

1

Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor

6

Phare 2004 TVET

2

Phare 2005 – infrastructură locală şi regională

15

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

9

PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de

6

PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul

8

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

88

20

Total nr. proiecte

Situaţia programelor Phare în anul 2007 cu privire la raportul dintre numărul proiectelor

3

Phare 2003 – Infrastructură locală şi regională

Nr. proiecte aprobate

Nr. proiecte finalizate

7

Phare 2003 - TVET

90
85
80

8

Subprogramul Investiţii în turism

75
70
65
60
55
50

8

Mică

45
40
35
30
25
20

15
10
5
0
Phare 2001 CES, Componenta Investiţii– Infrastructură
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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
4000

Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor
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
5070,08
5070,08

Phare 2003 - TVET

6829,36
6829,36

Subprogramul Investiţii în turism

38985,77
25910

Phare 2001 CES, Componenta Investiţii– Infrastructură Mică
0

Valoarea alocată (euro)

20000

40000

60000

80000

100000 120000 140000

Valoarea contractată (euro)
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Sumele care au fost plătite în anul 2007 programele de finanţare sunt
următoarele

Nr.
crt.

1
2

Titlul programului

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

3

Programul Phare 2003 - TVET

4

Programul Phare 2003 – Infrastructură
locală şi regională

5

6
7
8
9

10

11

12

Sume plătite pe
Sume plătite pe programe până la
programe în 2007
31.12. 2007
(cumulat)

559.946 Euro

3.751.764 Euro

-

360.091 Euro

Nu este cazul
Programul a fost
în perioada de
notificare a
defectelor

469.351 Euro

1.475.959 Euro

2.458.194 Euro

Programul Phare 2004 Coeziune Economică
şi Socială – Schema de Investiţii Proiecte
6.451.966 Euro
Mici de Gestionare a Deşeurilor
Programul Phare 2004 Coeziune Economică
şi Socială – Schema de Granturi Sectorul
27.236 Euro
Privat Pregătirea de Proiecte în domeniul
Gestionării Deşeurilor
Program Phare 2004 TVET
604.211 Euro
Programul Phare 2005 – infrastructură
522.082 Euro
locală şi regională – în curs de derulare
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
granturi sectorul public pregătirea de
304.157 Euro
proiecte în domeniul protectiei mediului”
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
0
public în sectoarele prioritare de mediu” LD1
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
0
privat al IMM în domeniul gestionării
deşeurilor” - LD3
Programul PHARE 2005 CES - ”Asistenţă
acordată
IMM-urilor
în
scopul
0
achiziţionării de servicii de consultanţă în

6.451.966 Euro

27.236 Euro
604.211 Euro
522.082 Euro
304.157 Euro

0

0

0
50

afaceri” - LD2
TOTAL

9.945.557 Euro

14.949.052 Euro

6.5 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”
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Număr de
proiecte
aprobate

Număr de
proiecte
contractate

Buget
PHARE
aprobat
-euro-

Rezilieri

CaraşSeverin

1

1

850,000

-

79,165.78
Euro

Hunedoara

5

5

2,566,539

-

417.214 Euro

Timiş

2

2

482,038

-

63.567 Euro

Total

8

8

3,898,577

-

559.946 Euro

Judeţ

Suma
plătită în anul 2007

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
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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

6.6 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;
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•
•
•
•
•
•

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:

Beneficiar

Nr.
contracte

Bugetul aprobat
al proiectului
-lei-

Bugetul
cheltuit al
proiectului
-lei-

Rezilieri

0

1

2

3

4

5

1

CaraşSeverin

3

1.081.160

457.367

1

2

Hunedoara

3

992.500

3

Arad

1

325.110

0

1

4

Total

7

2.398.770

649.730

4

Nr.
crt.

192.343,2

2

6.7 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:
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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;
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Programul PHARE 2003 TVET - Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie

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

Lot nr.
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
5.2
4.4

Phare 2003 TVET
Denumire şcoală
Gr. Şc. Economic Administrativ REŞIŢA
Gr. Şc. Construcţii Montaj REŞIŢA
Gr. Şc. Construcţii de Maşini BOCŞA
Gr. Şc. Industrial OŢELUL ROŞU
Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel
Saligni SIMERIA
Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE
Colegiul Tehnic Matei Corvin
HUNEDOARA
Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN
Total

Suma finanţată (euro)
26.400,35
86.085,98
40.203,71
132.170,02
13.700,39
67.903,08
52.680,61
87.863,84
507.007,98

6.8 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.
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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. Termenul final al
lucrărilor este 18 aprilie 2008 conform ultimului act adiţional încheiat.
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.

6.9 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
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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

2
3

Consiliul Local Ineu
Consiliul Local Ciacova

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

20

Consiliul Local Pecica

21

Consiliul Local Băiţa

22

Consiliul Local Bozovici

Sistem integrat de gestionare a deşeurilor prin colectare
selectivă şi operaţionalizarea unei staţii de transfer în
zona Pecica
Reabilitarea sistemului de colectare şi transport al
deşeurilor din comunele Băiţa, Luncoiu de Jos şi
Văliţoara
Sistem de gestionare a deşeurilor din zona Valea
Almaţului, Judeţul Caraş-Severin

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:
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Nr.
crt.

Beneficiar
proiect

1.

Consiliul
Local
Satchinez

2.

Consiliul
Local
Lipova

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Denumire proiect

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)
- euro -

Total valoare
proiect
- euro –
(inclusiv
cofinaţare)

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

493.358,00

555.200,00

825.920,00

938.545,00

479.423,92

532.693,24

811.391,31

911.675,63

430.423,58

478.248,58

1.000.000,00

1.176.154,25

881.665,45

979.628,45

844.942,53

955.008,90

707.615,86

795.074,00

858.354,78

1.005.680,78

784.369,94

876.544,00

782.987,06

870.187,06

Sistem de gestionare a deşeurilor
menajere din zona turistică Lipova
: oraşul Lipova şi comunele
Ghioroc, Păuliş şi Zăbrani, judeţul
Arad
Consiliul
Colectarea selectivă a deşeurilor în
Local
partea de Nord-Vest a Judeţului
Socodor
Arad
Primăria
Ecologizarea zonelor montane din
Municipiulu Valea Jiului, Straja-Lupeni şi
i Lupeni
Parâng-Petroşani
Consiliul
Sistem de gestionare a deşeurilor
Local
în zona turistică Semenic
Văliug
Consiliul
Sistem de gestionare a deşeurilor
Local Băile
în zona Băile Herculane
Herculane
Consiliul
Sistem de gestionare a deşeurilor
Local
în zona Oraviţa
Oraviţa
Sistem de colectare selectivă şi
Consiliul
depozitare
deşeuri în Ţara
Local Haţeg Haţegului - Staţie de transfer
Haţeg
Consiliul
Gestionarea
deşeurilor
în
Local
Municipiul Caransebeş
Caransebeş
ECO
BRAD
Proiect
Primăria
implementarea unui sistem eficace
Oraşului
de gestionare a deşeurilor în
Brad
oraşul
Brad
şi
localităţile
partenere, Crişcior şi Ribiţa
Consiliul
ECO - INEU
Local Ineu
Consiliul
Modernizarea
sistemului
de
Local
colectare a deşeurilor pe raza
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13.

Vulcan
Consiliul
Local
Ciacova

Municipiului Vulcan
ECO – CIACOVA

623.214,81

Lugojul un oraş mai curat - mai
european "Reabilitarea sistemului
14.
590.424,50
de gestionare a deşeurilor în
municipiul Lugoj"
TOTAL VALOARE PROIECTE
10.114.091,74
Consiliul
Local Lugoj

693.755,00

665.301,50
11.433.687,39

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

Primăria Oraşului Brad – „ECO BRAD - Proiect
implementarea unui sistem eficace de
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”
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Consiliul Local Haţeg – „Sistem de colectare
selectivă şi depozitare deşeuri
în Ţara Haţegului - Staţie de transfer Haţeg”

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

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

Primăria Municipiului Lupeni – „Ecologizarea zonelor
montane din Valea Jiului,
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”
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Consiliul Local Socodor – „Colectarea selectivă a
deşeurilor în partea de Nord-Vest a
Judeţului Arad”

Consiliul Local Văliug – „Sistem de gestionare a
deşeurilor în
zona turistică Semenic”

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

În anul 2007, datorită modificărilor legislaţiei privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, schimbărilor în structura managementului de proiect şi
modificărilor bugetare, au fost întocmite şi avizate 14 acte adiţionale la
contractele de finanţare nerambursabilă. Aceste acte adiţionale prevăd:
modificarea procedurilor de achiziţie, prelungirea duratei de implementare a
proiectului, modificări bugetare şi modificarea echipei de management. A fost
acordată asistenţă beneficiarilor
întocmirea documentaţiei de atribuire a
contractelor de achiziţii publice.
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6.10 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 HelpDesk-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
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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.
crt.

Nume aplicant

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.

SC CALOR
GRUP SRL
SC BERGBANAT SRL

Reşiţa – CaraşSeverin
Timişoara Timiş

SC LOGO
MARE SRL

Deva Hunedoara

Sistem de gestiune a deşeurilor din construcţii
şi demolări în judeţul Caraş Severin.
Recuperarea zincului prin reciclarea cenuşii
rezultată din procesul de zincare termică.
Unitate de peletizare a deşeurilor lemnoaseanaliza fezabilităţii tehnico-economice şi de
mediu.

3.
4.
5.

Localitate,
judeţ

Titlul proiectului

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
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Stadiul proiectelor la sfârşitul anului 2007:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Beneficiar

Titlul
proiectului

Sistemul de
gestiune a
SC LINEO
deşeurilor de
DESIGN
ambalaje din
SRL
plastic în
judeţul Caraş
Severin.
SC CALOR Sistem de
GRUP SRL
gestiune a
deşeurilor din
construcţii şi
demolări în
judeţul Caraş
Severin.
SC BERG- Tehnologii de
BANAT
minimizare a
SRL
generării de
deşeuri
provenite din
extracţia huilei
şi amenajări
atenuarea
riscului de
mediu.

Valoare
finaţare
proiect
-euro-

Valoare
cofinaţare
–euro-

Valoare
plătită din
fonduri
publice–euro

12.358,5

12.358,5

9.886,8

contract
reziliat la
cererea
beneficiarul
ui

Stadiul
proiectului

11.575

11.575

9260,0

în derulare

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.

6.11 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
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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.
Data de finalizare a lucrărilor este 30 aprilie 2008. Programul urmăreşte
reabilitarea de ateliere şcoală sau în unele cazuri construcţia acestora. Lucrările de
construcţie sunt în curs de execuţie.

6.12 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.
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Nr.
crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

1

Consiliul Judeţean CaraşSeverin -Consiliul Local
Reşiţa

2

Consiliul Judeţean Timiş

Reabilitare zona
industrială Valea
Terovei-Reşiţa
Reabilitarea şi
revitalizarea Cetăţii
Timişoara - Bastionul

Judeţ

Valoare finanţare
– euro -

Caraş
Severin

6.666.666,67

Timiş

6.666.666,67

6.13 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 costbeneficiu, studii de pre-fezabilitate, 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:
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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 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). 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.

Beneficiar
proiect

1

Consiliul
Local Recaş

2

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

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)
- euro -

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

26.000,00

29.600,00

40.480,00

46.000,00
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3

4

Consiliul
Local
Comloşu
Mare
Consiliul
Local Sasca
Montană

5

Consiliul
Local Bocşa

6

Consiliul
Local Sacu

7

Consiliul
Local Ineu

8

9

10

Consiliul
Local
Gavojdia

Consiliul
Local Şiria
Consiliul
Local Victor
Vlad
Delamarina

11

Consiliul
Local Ghioroc

12

Consiliul
Local Lipova

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

Regularizare cursuri de apa sat
Tincova-Comuna SACU
Ineu Eco-Logic-Reabilitarea staţiei
de tratare a sistemului de
alimentare şi distribuţie a apei
potabile
Realizare studiu de fezabilitate şi
studiu de impact asupra mediului
investiţia: Colectare Preselectivă a
deşeurilor şi staţie sortare deşeuri în
comuna Găvojdia
Sistem integrat de alimentare cu apă
Şiria (front de captare, reabilitare şi
extindere reţele de alimentare cu
apă Şiria)
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
Extinderea şi reabilitarea reţelelor
de apă şi canal în oraşul Lipova

18.000,00

20.000,00

22.500,00

25.000,00

50.160,00

57.000,00

16.704,00

18.560,00

33.300,00

37.000,00

13.500,00

15.000,00

19.467,93

21.751,88

14.400,00

16.000,00

25.800,00

29.000,00

44.535,00

50.039,00
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13

14

15

Consiliul
Local
Cărpiniş

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

22.500,00

25.000,00

Consiliul
Local
Petroşani

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

20.700,00

23.000,00

Primăria
Călan

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

12.150,00

13.500,00

380.196,93

426.450,88

Valoarea totală

Implementarea proiectelor s-a început la 1 decembrie 2007.

6.14 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.
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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
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publice: Phare - 75% + co-finanţarea 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:

Nr.
crt.

Beneficiar

1.

Consiliul Local
al Comunei
Berzovia

2.

Consiliul Local
Orţişoara

3.

Consiliul Local
al Municipiului
Brad

4.

Consilul Local
al Comunei
Cărpiniş

Titlul proiectului

Extinderea sistemului
public de alimentare cu
apă a comunei Berzovia jud. Caraş Severin
Reabilitarea reţelei de apă
în localitatea Orţişoara
Reabilitarea staţiei de
epurare ape uzate din
municipiul Brad, jud.
Hunedoara
Reţea de canalizare şi
staţie de epurare a apelor
uzate menajere în
localităţile Cărpiniş şi
Iecea Mică, jud.Timiş

Judeţ

Valoare
finanţare
– euro –

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

Caraş
Severin

548.047,00

615.783,82

Timiş

593.006,85

658.896,50

Hunedoara

915.777,49

1.149.541,96

Timiş

797.721,00

886.371,00

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

Nr.
crt.

Beneficiar

1.

Consiliul Local
al Comunei
Şiria

2.

Consiliul Local
Ineu

Titlul proiectului

Canalizare
menajeră în
localităţile Şiria,
Galşa Mică şi
Mâsca - Etapa I
"Ecomanagement"
Ineu -Proiect
implementarea

Judeţ

Valoare
finanţare
– euro –

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

Arad

1.000.000,00

1.252.922,53

Arad

957.854,56

1.067.854,56
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3.

Consiliul Local
Petrila

4.

Consiliul Local
Bocşa

5.

Consiliul Local
Giarmata

unui sistem eficient
de gestionare a
apelor menajere
Îmbunătăţirea
sistemului de
gestionare a
deşeurilor urbane
solide din oraşul
Petrila
Sistem de captare şi
alimentare cu apă a
localităţilor Bocşa şi
Ocna de Fier din
sursa Ursoane
Sistem de colectare
şi transport deşeuri
în localităţile
Giarmata şi Pişchia

Hunedoara

704.526,33

792.048,36

Caraş
severin

892.551,60

992.515,15

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.

6.15 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.
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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 co-finanţare 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.

1.

Beneficiar

Titlul proiectului

Judeţ

SC Proserv
SA

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

Hunedoara

Valoare
finanţare
– euro –

95.910,00

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

191.820,00
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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

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.

6.16 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
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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:
Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaţare)
- euro -

Nr.
crt.

Nume

Titlul proiectului

Valoare
finanţare
– 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
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6

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
Valoare totală

20.000,00

40.090,00

76.242

154.314

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.
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***
În concluzie, în anul 2007 situaţia derulării programelor prin ADR Vest a fost
urmatoarea:
Valoarea finanţării (euro)
Titlul programului
Programul Phare 2001
Coeziune Economică şi
Socială, Componenta
Investiţii–
Infrastructură Mică
Subprogramul
Investiţii în turism (1
euro=3,5 RON)
Programul Phare 2003 TVET
Programul Phare 2003 –
Infrastructură locală şi
regională
Programul Phare 2004
Coeziune Economică şi
Socială – Schema de
Investiţii Proiecte Mici
de Gestionare a
Deşeurilor
Programul Phare 2004
Coeziune Economică şi
Socială – Schema de
Granturi Sectorul
Privat Pregătirea de
Proiecte în domeniul
Gestionării Deşeurilor
Program Phare 2004
TVET
Programul Phare 2005 –
infrastructură locală şi
regională – în curs de
derulare
Programul PHARE
2005 CES - ”Schema de
granturi sectorul
public pregătirea de
proiecte în domeniul
protectiei mediului”

Numar contracte
În
Reziliate derulare

Alocată

Contractată

Încheiate

Finalizate

2.591.000

3.898.577

8

0

0

8

682.936

682.936

7

4

0

3

507.008

507.008

8

0

0

8

3.661.005

3.661.005

1

0

1

0

3.123.000

10.114.092

14

0

14

0

400.000

34.045

3

1

1

1

2.014.768

2.014.768

6

0

6

0

8.592.000

13.333.333,34

2

0

2

0

400.000

380.196,93

15

0

15

0
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Programul PHARE
2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului
public în sectoarele
prioritare de mediu” LD1
Programul PHARE
2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului
privat al IMM în
domeniul gestionării
deşeurilor” - LD3
Programul PHARE
2005 CES - ”Asistenţă
acordată IMM-urilor în
scopul achiziţionării de
servicii de consultanţă
în afaceri” - LD2
TOTAL

3.334.000

6.764.844,83

9

0

9

0

1.083.700,00

358.410

3

0

3

0

636.000,00

76.242

6

0

6

0

27.025.417

41.825.458

82

5

57

20
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Situaţia programelor Phare în anul 2007 privind raportul dintre suma alocată şi suma contractată

41,825,456

TOTAL

27,025,417

PHARE 2005 CES - ”Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul

76,242
636,000

achiziţionării de servicii de consultanţă în afaceri”
PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea

358,410
1,083,700

iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării
PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea

6,764,844
3,334,000

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

380,196
400,000

pregătirea de proiecte în domeniul protectiei mediului”

13,333,333
8,592,000

Phare 2005 – infrastructură locală şi regională

2,014,768
2,014,768

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

34,045
400,000

Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor
Phare 2004 CES – Schema de Investiţii Proiecte Mici de

10,114,092
3,123,000

Gestionare a Deşeurilor

3,661,005
3,661,005

Phare 2003 – Infrastructură locală şi regională

507,008
507,008

Phare 2003 - TVET

682,936
682,936

Subprogramul Investiţii în turism

3,898,577
2,591,000

Phare 2001 CES, Componenta Investiţii– Infrastructură Mică

0

Valoarea contractată (euro)
Valoarea alocată (euro)

50,000,000
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PROGRAMUL
Programul PHARE
2001 Infrastructura
mica
SUBPROGRAMU
L "Investiţii în
turism" - finanţare
Fondul Naţional
de Dezvoltare
Regională
PROGRAMUL
PHARE 2003 TVET
PROGRAMUL
PHARE 2003
Infrastructura
regionala si locala
PROGRAMUL
PHARE 2004
"Schema de
Investitii pentru
Proiecte Mici de
Gestionare a
Deseurilor"
Program Phare
2004 "Schema de
Granturi pentru
Sectorul Privat
pentru Pregatirea
de Proiecte in
Domeniu
Deseurilor"
PROGRAMUL
PHARE 2004 TVET
PROGRAMUL
PHARE 2005
Infrastructura
regionala CES
PHARE 2005 CES”Schema de
granturi pt sectorul
public pt
pregatirea de
proiecte in
domeniul
protectiei
mediului”
PHARE 2005 CES”Schema de
investiţii pentru
sprijinirea
iniţiativelor
sectorului public
în sectoarele
prioritare de
mediu” - LD1

Valoarea
finantarii pe
Regiunea Vest
(Euro)

Nr. proiecte
Regiunea
Vest

Total
finantare
AR

Nr.
pr
oie
cte
AR

Total
finantare
CS

Nr.
proie
cte
CS

Total
finantare
HD

Nr.
proi
ecte
HD

Total
finantare
TM

Nr.
proi
ecte
TM

3,898,577

8

0

0

850,000

1

2,566,539

5

482,038

2

682,936

7

0

0

306,475

3

376,461

4

0

0

507,008

8

0

0

284,860

4

222,148

4

0

0

3,661,005

1

3,661,005

1

0

0

0

0

0

0

10,114,092

14

2,948,069

3

3,019,705

4

2,439,321

4

1,706,997

3

34,045

3

0

23,934

2

0

0

10,112

1

2,014,768

6

2,014,768

6

0

0

0

0

0

0

13,333,333

2

0

0

6,666,667

1

0

0

6,666,667

1

380,197

15

123,103

4

129,844

4

32,850

2

94,400

5

6,764,845

9

1,957,855

2

1,440,599

2

1,620,304

2

1,746,088

3
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PROGRAMUL
PHARE 2005 CES”Asistenţă
acordată IMMurilor în scopul
achiziţionării de
servicii de
consultanţă în
afaceri” - LD2
PHARE 2005 CES”Schema de
investiţii pentru
sprijinirea
iniţiativelor
sectorului privat al
IMM în domeniul
gestionării
deşeurilor” - LD 3
TOTAL

Valoarea
finantarii pe
Regiunea Vest
(Euro)

Nr. proiecte
Regiunea
Vest

Total
finantare
AR

Nr.
pr
oie
cte
AR

Total
finantare
CS

76,242

6

18,917

1

358,410

3

62,500

41,825,458
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10,786,216

Nr.
proie
cte
CS

Total
finantare
HD

Nr.
proi
ecte
HD

Total
finantare
TM

Nr.
proi
ecte
TM

0

20,000

1

37,325

4

1

0

295,910

2

0

0

18

12,722,083

7,573,533

24

10,743,626

19

21
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Repartizarea pe judeţe a proiectelor

Nr. proiecte TM, 19
Nr. proiecte HD, 24
Nr. proiecte CS, 21
Nr. proiecte AR, 18

TOTAL
PHARE 2005 CES-”Schema de investiţii pentru sprijinirea
Nr. proiecte HD, 2

iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării
deşeurilor” - LD 3

Nr. proiecte AR, 1
Nr. proiecte TM, 4
Nr. proiecte HD, 1

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

Nr. proiecte AR, 1
Nr. proiecte TM, 3
Nr. proiecte HD, 2
Nr. proiecte CS, 2
Nr. proiecte AR, 2
Nr. proiecte TM, 5
Nr. proiecte HD, 2
Nr. proiecte CS, 4
Nr. proiecte AR, 4
Nr. proiecte TM, 1

PHARE 2005 CES-”Schema de investiţii pentru sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu” - LD1
PHARE 2005 CES-”Schema de granturi pt sectorul public pt
pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”

PROGRAMUL PHARE 2005 Infrastructura regionala CES

Nr. proiecte CS, 1

PROGRAMUL PHARE 2004 TVET
Nr. proiecte AR, 6
Nr. proiecte TM, 1

Program Phare 2004 "Schema de Granturi pentru Sectorul

Nr. proiecte CS, 2

Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniu Deseurilor"

Nr. proiecte TM, 3
Nr. proiecte HD, 4
Nr. proiecte CS, 4
Nr. proiecte AR, 3

PROGRAMUL PHARE 2004 "Schema de Investitii pentru
Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor"

PROGRAMUL PHARE 2003 Infrastructura regionala si locala
Nr. proiecte AR, 1
Nr. proiecte HD, 4
Nr. proiecte CS, 4

PROGRAMUL PHARE 2003 TVET

Nr. proiecte TM
Nr. proiecte HD

SUBPROGRAMUL "Investiţii în turism" - finanţare Fondul

Nr. proiecte HD, 4
Nr. proiecte CS, 3

Naţional de Dezvoltare Regională

Nr. proiecte CS

Nr. proiecte TM, 2
Nr. proiecte HD, 5
Nr. proiecte CS, 1

Programul PHARE 2001 Infrastructura mica

0

5

10

Nr. proiecte AR

15

20

25

30
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Repartizarea pe judeţe a finanţărilor

10,743,626
7,573,533

TOTAL

12,722,083
10,786,216

PHARE 2005 CES-”Schema de investiţii pentru

295,910

sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM
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VII. Strategii şi planificare regională
7.1 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 20072013), 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 socioeconomice. 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
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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 20072013: 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.

7.2 Consortiul Regional TVET
Organizarea Consorţiului Regional Vest - În cadrul proiectului Phare TVET RO
2004-2006, componenta de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic,
începând din luna martie 2007, a fost demarat procesul de revizuire şi actualizare a
Planului Regional de Acţiune Învăţământul Profesional şi Tehnic Vest 2007 –
2013 (PRAI Vest) de către membri Consorţiului Regional.
În data de 30 martie 2007, a avut loc, la Timişoara, la sediul ADR Vest, şedinţa
Consorţiului Regional TVET – Regiunea Vest. În cadrul acestei întâlniri a avut loc
o prezentare a oportunităţilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, precum şi prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Totodată, la acest eveniment a avut loc transferul preşedinţiei şi secretariatului
Consorţiului Regional Vest de la Agenţia Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
către Agenţiile Judeţene Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Inspectoratele
Şcolare Judeţene din Regiunea Vest.
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Componenţa instituţională a Consorţiului Regional din Regiunea Vest
reflectată în tabelul de mai jos:
Agenţia Dezvoltare Regională (ADR)
Consilii Judeţene (CJ)
Agenţii Judeţene de Ocupare a Forţei de
Muncă (AJOFM)
Centrului Naţional Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDÎPT)
Inspectorate Şcolare Judeţene (ISJ)
Comitete Locale Dezvoltarea
Parteneriatului Social în formarea
profesională şi DRU (CLDPS)

este

1 reprezentant
1 reprezentant fiecare judeţ
1 reprezentant fiecare judeţ
1 reprezentant al filialei regionale

1 reprezentant fiecare judeţ
3 reprezentanţi fiecare judeţ al unei
instituţii a partenerilor sociali, alta
decât cele nominalizate şi totodată
membri ai Consiliilor Consultative
ale Agenţiilor Judeţene de Ocupare
a Forţei de Muncă
Universităţi, Camere de Comerţ, 7 - 8 reprezentanţi
Autoritatea Naţională Calificări în
Învăţământul Superior şi Parteneriat cu
Mediul de Afaceri (ACPART)
OI POS DRU - MMSSF 1 reprezentant
OI POS DRU MECT 1 reprezentant regional

Activitatea Consorţiului Regional Vest de revizuire a documentului strategic din
domeniul învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurată sub coordonarea
AJOFM Timiş, s-a concretizat prin definitivarea unei versiuni a documentului
PRAI 2007-2013, care a fost aprobat de către membrii Consorţiului Regional în
şedinţa din data de 9 iulie 2007.
În data de 10 august 2007, la Deva, a avut loc şedinţa Consiliului Dezvoltare
Regională care a aprobat documentul PRAI 2007-2013.
În data de 15 noiembrie 2007 a avut loc o nouă întâlnire a Consorţiului Regional
TVET Regiunea Vest în cadrul procesului de actualizare şi implementare a
Planurilor Regionale de Acţiune Învăţământul Profesional şi Tehnic 2007-2013. În
cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte referitoare la analiza şi validarea capitolului
PRAI care vizează învăţământul superior, analiza şi validarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consorţiului Regional, precum şi analiza stadiului de
implementare a acţiunilor propuse în documentul strategic.
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7.3 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.

7.4 Master Plan în domeniul turismului
La nivel naţional, Autoritatea Naţională Turism a derulat în anul 2007 un proiect
pentru elaborarea unui Master Plan de Dezvoltare a Turismului Românesc,
document care îşi propune să transforme România într-o destinaţie turistică de
calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural, furnizând produse şi
servicii care să corespundă standardelor Uniunii Europene.
În cadrul acestui proiect au avut loc mai multe întâlniri la Bucureşti la care au
avut loc prezentări ale principalelor aspecte legate de turismul românesc, dar şi
discuţii în grupuri de lucru cu privire la dezvoltarea turismului în România.
Documentul finalizat poate fi descărcat de pe site-ul www.mturism.ro la
secţiunea studii internaţionale.
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7.5 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 intervalul 1998-2006. O
componentă importantă a acestui proiect o reprezintă cartarea şi
actualizarea datelor legate de infrastructura de transport din Regiunea
Vest.
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7.6 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.

7.7 Analiza sectorului automotive Regiunea Vest
În cursul anului 2007, repezentanţii Biroului Politici Regionale din cadrul ADR
Vest au început procesul de elaborare a unei analize a sectorului automotive de
la nivelul Regiunii Vest, sectorul economic care a atras cele mai multe investiţii
străine şi a creat cele mai multe locuri de muncă.
Această analiză îşi propune să facă o radiografie a principalilor actori din acest
sector, precum şi să înţeleagă care sunt principalele raţiuni care au dus la
localizarea în Regiunea Vest a unor astfel de investitori. De asemenea, ne
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propunem să analizăm care ar putea fi avantajele competitive ale Regiunii Vest în
faţa unor locaţii care se caracterizează prin existenţa unei forţe de muncă ieftină.

7.8 Programele aferente obiectivului 3: Cooperare teritorială europeană
Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” este destinat să întărească
cooperarea transfrontalieră datorită unor iniţiative locale şi regionale realizate în
comun, să consolideze cooperarea transnaţională prin acţiuni menite să
favorizeze dezvoltarea teritorială integrată şi să stimuleze cooperarea
interregională, precum şi schimbul de experienţă.
Peste 181 de milioane de persoane (care reprezintă 37,5% din populaţia totală a
Uniunii Europene) trăiesc în zone transfrontaliere. Toate regiunile şi toţi cetăţenii
Uniunii fac parte din una dintre cele 13 zone de cooperare transnaţională. Cele 8,7
miliarde de euro (care reprezintă 2,5% din bugetul total consacrat acestui
obiectiv) sunt repartizate după cum urmează: 6,44 miliarde
cooperarea
transfrontalieră, 1,58 miliarde cooperarea transnaţională şi 445 de milioane
cooperarea interregională.
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Programele la care Regiunea Vest are acces ca parte componentă a Uniunii
Europene sunt: programul INTERREG IV C, ESPON, URBACT II, URBAN II,
Sud-Estul Europei, România-Ungaria şi România-Serbia. În continuare o scurta
prezentare a acestor programe:
a. Programul INTERREG IV C
b. Programul URBACT II
c. Programul Sud-Estul Europei
d. Programul ESPON
e. Programul INERACT II

a. Programul INTERREG IV C
Aria de cooperare:
• întreg teritoriul UE (27 State Membre)
• 2 State partenere cu statut special: Norvegia şi Elveţia;
Bugetul programului:
• unic 27 state membre / 7 ani
• 405 milioane euro, din care România1 aproximativ 17 milioane de euro
Rezultatele operaţiilor finanţate din program:
• Vizite de studii, sesiuni de instruire comune, studii şi rapoarte, analize de
date, studii de caz comparative, întâlniri şi evenimente (întâlniri
interregionale, seminarii, conferinţe), acţiuni de informare şi publicitate
(comunicate de presă, broşuri, Web-site, transmisii radio şi TV), elaborarea
şi experimentarea pilot a noilor instrumente şi abordări, dezvoltarea de
planuri de acţiune comune.
Beneficiari eligibili:
• Beneficiari finali – autorităţile publice şi organismele publice echivalente;
• Grupuri ţintă – autorităţile publice regionale şi locale, agenţiile de
dezvoltare regională, universităţile, institutele de cercetare şi cunoaştere,
instituţiile
învăţământul superior, operatori ştiinţifici şi parcuri
tehnologice, facilităţile incubatoarelor de afaceri, centre de inovare, alţi
actori şi organizaţii ce sprijină dezvoltarea afacerilor reprezentând mediul
de afaceri, în special cel legat de IMM-uri, alte organisme publice sau
echivalente ce îşi demonstrează relevanţa dezvoltarea inovaţiei regionale
şi economiei bazate pe cunoaştere, instituţii protecţia naturii, servicii de
urgenţă şi alte organisme managementul riscului, autorităţi de transport
public, autorităţi responsabile
protecţia patrimoniului cultural şi
peisajului, autorităţi în domeniul turismului, alte organisme publice sau
echivalentul lor ce îşi demonstrează relevanţa în domeniul mediului şi
prevenirii riscului.
Scopul programului - Acest program operaţional permite două tipuri de
intervenţii:
1

Sumele alocate România sunt orientative şi au în vedere criteriul populaţiei
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•

•

„Iniţiative regionale” : iniţiate de actorii regionali, ce au ca scop schimbul
de experienţă într-un anumit domeniu a identifica bune practici şi a
dezvolta noi instrumente şi abordări în implementarea lor;
„Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast Track” : asigură transferul
bunelor practici identificate către programele aferente obiectivelor
Convergenţă, Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă
precum şi Cooperare Teritorială Europeană.

b. Programul URBACT II
Aria de cooperare
• întreg teritoriul UE (27 State Membre);
• State partenere cu statut special: Norvegia, Elveţia (cu finanţare proprie);
• Statele candidate la aderarea la UE vor fi considerate partenere în funcţie
de interesul exprimat (Statele IPA, cu finanţare IPA);
• Alte state (cu finanţare proprie) vecine UE, care îşi exprimă oficial
interesul de a participa în program.
Bugetul programului:
• unic 27 state membre / 7 ani
• 68 milioane euro, din care România2 aproximativ 3 milioane de euro
Rezultatele operaţiilor finanţate din program:
• Operaţiunile prin care vor fi implementate priorităţile programului
vizează:
 schimbul de experienţă şi cunoaştere (în cadrul a 40 de reţele tematice şi
a 25 de grupuri de lucru);
 capitalizarea (prin instrumente de capitalizare şi prin opţiunea „Fast
Track”);
 comunicarea şi diseminarea informaţiilor (prin instrumente de
capitalizare şi diseminare şi prin crearea de parteneriate).
• În cadrul proiectelor se vor realiza următoarele acţiuni (corespunzător
fiecărui tip de operaţiuni):
 planuri de acţiune (cu angajamentul beneficiarilor de a aplica
ulterior proiecte finanţate din Obiectivul „Convergenţă”);
 studii şi rapoarte tematice;
 pagini de internet, broşuri, conferinţe, publicaţii în limba naţională
a respectivului stat partener în program.
Beneficiari eligibili:
• Oraşele (municipalităţi şi conglomerate urbane);
• Regiuni şi state membre (relevante în domeniul urban);
• Universităţi şi institute de cercetare (relevante în domeniul urban).

2

Sumele alocate România sunt orientative şi au în vedere criteriul populaţiei
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Participarea la program este deschisă organismelor publice sau echivalente, cât şi
organismelor private. Organismele private sau asociaţiile naţionale sau transnaţionale de oraşe/municipii pot participa cu finanţare proprie.
Scopul programului - Acest program operaţional permite:
• Facilitarea schimbului de experienţă şi cunoaştere între factorii de decizie
şi practicanţii în domeniul dezvoltării urbane durabile, la nivel local şi
regional.
• Diseminarea, pe o arie cât mai largă, a experienţelor şi bunelor practici ale
oraşelor, precum şi asigurarea transferului de “know-how” în domeniul
dezvoltării urbane durabile.
• Sprijinirea factorilor de decizie şi practicanţilor din oraşe, precum şi a
managerilor programelor aflate sub Obiectivului Convergenţă şi
Competitivitate, în vederea elaborării planurilor de acţiune în domeniul
dezvoltării urbane, care pot fi implementate prin intermediul programelor
naţionale.

c. Programul Sud-Estul Europei
Aria de cooperare
• trei State membre vechi: Austria, Grecia şi Italia (Regiunile: Lombardia,
Bolzano / Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna,
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata);
• cinci State membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
• doua State candidate: Turcia (Regiuni: Bati Marmara, Istanbul), Croaţia;
• un Stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarate negocierile: Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei;
• patru state potenţial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia;
• două state cu care UE are relaţii speciale: Moldova şi Ucraina (Oblasturile:
Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa).
Bugetul programului:
• unic 8 state membre / 7 ani;
• 245 milioane euro, din care România3 aproximativ 83 milioane de euro.
Rezultatele operaţiilor finanţate din program
• Proiecte pilot, studii de oportunitate, analize tematice, studii de prognoză
şi de tendinţe (enumerarea nu este exhaustivă).
Beneficiari eligibili
• Structurile private, publice sau publice echivalente pot participa ca
parteneri sau subcontractori în proiecte;
• Eligibilitatea aplicanţilor va fi specificată în Ghidul Aplicantului fiecare
licitaţie de proiecte, care va include şi lista indicativă a tipurilor de
instituţii eligibile.
Scopul programului - Acest program operaţional doreşte să contribuie la:
3

Sumele alocate România sunt orientative şi au în vedere criteriul populaţiei
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•

Crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţă strategică
în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi
socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.

d. Programul ESPON
Aria de cooperare
• întreg teritoriul UE (27 state membre),
• patru state partenere, cu statut special, dar parteneri cu drepturi depline:
Norvegia, Elveţia, Islanda şi (eventual) Liechtenstein,
• statele candidate la aderarea la UE vor fi considerate partenere în funcţie
de interesul exprimat,
• alte ţări vecine ale UE care îşi exprimă oficial interesul de a participa în
program.
Bugetul programului:
• unic 27 state membre / 7 ani,
• 45 milioane euro
Rezultatele operaţiilor finanţate din program:
• În cadrul proiectelor se vor realiza: cercetări, studii integrate, analize
tematice şi scenarii despre condiţiile-cadru ale dezvoltării regiunilor şi
teritoriilor mai largi, studii de prognoză şi de tendinţe, elaborarea şi
urmărirea de indicatori, statistici şi informaţii comparabile la nivel
european, crearea de baze de date şi instrumente ştiinţifice destinate
utilizării de către factorii de decizie în politica de dezvoltare regională etc.
Beneficiari eligibili:
Beneficiar de finanţare din program poate fi o echipă de cercetare sau de servicii
în domeniu, o universitate, o instituţie publică de profil sau cercetători, experţi
individuali, în funcţie de specificul acţiunilor. Beneficiarii programului sunt de
două feluri:
• beneficiari direcţi (cei care pot solicita finanţare) - universităţi şi instituţii
de cercetare, publice sau echivalente, din domeniul dezvoltării teritoriale şi
regionale, care, trebuie să participe în consorţii internaţionale, numite
Grupuri Transnaţionale Proiect, aplicaţii individuale;
• beneficiari indirecţi (care nu beneficiază de finanţare) – autorităţi publice
sau echivalente de la toate nivelurile administrative, factori de decizie în
elaborarea şi implementarea politicii regionale şi de coeziune care
utilizează rezultatele cercetării.
Scopul programului - Acest program operaţional urmăreşte:
• îmbunătăţirea statisticii europene, a cunoştinţelor, datelor şi indicatorilor
privind dezvoltarea şi coeziunea teritorială;
• definirea cercetărilor aplicate în funcţie de cererea politicii de dezvoltare;
• stimularea abordării acelor teme de cercetare care răspund nevoilor şi
cererilor utilizatorilor.
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d. Programul INTERACT II
Aria de cooperare
• întreg teritoriul UE (27 State membre)
• 2 State partenere cu statut special:
Bugetul programului:
• unic 27 state membre / 7 ani,
• 40 milioane euro, din care România4 aproximativ 2 milioane de euro.
Rezultatele operaţiilor finanţate din program
• Conferinţe, seminarii, studii, baze de date destinate structurilor implicate
în managementul si implementarea Programelor Operaţionale aferente
cooperării teritoriale europene.
Beneficiari eligibili
• Beneficiari direcţi ( eligibili finanţare) – Punctele INTERACT;
• Grupuri ţintă – structurile implicate în managementul şi implementarea
Programelor Operaţionale aferente cooperării teritoriale europene;
Scopul programului - Sprijin structurile implicate în Programele Operaţionale
aferente cooperării teritoriale europene ca acestea să le poată coordona şi
implementa în mod corect şi eficient.

4

Sumele alocate România sunt orientative şi au în vedere criteriul populaţiei
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VIII. Proiecte şi internaţionalizare
Proiecte internaţionale
8.1 StrategVest - „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”
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.
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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.
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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.
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8.2 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”.
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8.3 '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

Participanţi

Ţara

Coordonator:

Wirtschaftsforderung Region Stuttgart GmbH (WRS)

Germany

Regiuni participante:

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
(CESTEC)
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Consorţiu

Participanţi

Ţara

Centre d'Innovacio i Desenvolupament Empresarial Spain
(CIDEM)
West-Transdanubian Regional Development Agency - Hungary
Pannon Automotive Cluster Division (PANAC)
Universităţi şi Centre Cranfield University
UK
de Competenţă:
Kompetenzzentrum
Virtuelle
Realitat
und Germany
Kooperatives Engineering w.V. - Virtual Dimension
Center (VDC)
Firme:

Logotech SA

Greece

Parteneri Asociaţi:

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

8.4 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.
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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.

8.5 Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic
Pe parcursul anului 2007, Asociaţia Tehimpuls a
desfăşurat o serie de activităţi după cum urmează:

•

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.
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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 CercetareDezvoltare 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-dezvoltare-inovare. 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.

105

8.6 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- FP6-2004KNOW-REG-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
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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.

8.7 Proiectul GREENET
În decembrie 2007 proiectul GREENET a fost finalizat cu succes. Proiectul
„Eficientizarea managementului resurselor minerale construcţii şi a protecţiei
mediului prin realizarea unei reţele inovative performante integrate în spaţiul de
cercetare european” (GREENET) a fost un proiect implementat prin programul
Relansin de către PROCEMA CERCETARE în parteneriat cu Universitatea
Politehnica din Bucureşti şi cu Helios SA Aştileu, Bega Minerale Industriale SA
Arghireş, Bega Minerale Industriale SA Arghireş – sucursala Timişoara, Bentonita
SA Satu Mare şi Carpat Agregate SA Bucureşti (ca parteneri cofinanţatori) şi
având ca şi colaboratori Agenţia de Dezvoltare Regională Vest şi Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord Vest. Greenet a avut ca principal obiectiv ştiinţific şi
tehnic realizarea unei reţele inovative de cercetare de excelenţă integrată în
spaţiul european, care să asigure un management informaţional facil şi eficient
resursele minerale construcţii si eco-industrie din Regiunile Vest şi Nord-Vest.
Greenet s-a derulat în perioada 3 octombrie 2005 – 15 decembrie 2007.
În calitate de colaborator ADR Vest s-a implicat în realizarea activităţilor acestui
program, contribuind la configurarea reţelei inovative de cercetare de excelenţă
trans-regionale în domeniul resurselor minerale construcţii şi a eco-industriei.
107

Alături de găzduirea uneia din cele două conferinţe anuale ale proiectului, ADR
Vest a contribuit la elaborarea unei baze de date privind instituţiile şi firmele
active pe plan regional în domeniile de interes proiect precum şi a unui material
în care au fost prezentate diferite oportunităţi de finanţare.

8.8 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.

8.9. Schema de consultanţă Regiunea Vest – IMIS şi INNOVATION COACH
În anul 2007, Comisia Europeană a finanţat un program de consultanţă şi
asistenţă tehnică în beneficiul regiunilor din Europa Centrală şi de Est care au
realizat Strategii de Inovare Regională.
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Regiunea Vest a beneficiat, datorită numărului mare de proiect pilot, de cele mai
multe scheme de consultanţă din partea a două consorţii europene – IMIS
coordonar de Logotech Grecia şi INNOVATION COACH coordonat de Meta
Group Italia.
Aceste scheme de consultanţă au venit în sprijinul următoarelor iniţiative ale
Agenţiei Dezvoltare Regională Vest:
• Actualizarea Strategiei de Inovare Regională 2005-2008;
• Cluster automotive regional;
• Platformă regională WiMax;
• Tehnoparc;
• Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic „Tehimpuls”;
• Fond regional de tip „venture” şi „pre-seed”/”seed” afaceri inovatoare;
• Cursuri de antreprenoriat studenţi la Universitatea „Eftimie Murgu” din
Reşiţa;
• Consultanţă Incubatorul de Afaceri Software din Timişoara.

8.10 Asociaţia „automotiVEST” - înfiinţare, evenimente, activitate
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 lam 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.
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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).
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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
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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. Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
2. Universitatea Politehnica Timişoara;
3. Municipiul Timişoara;
4. Municipiul Arad;
5. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad;
6. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş;
7. SC Interpart Production SRL;
8. SC Inteliform SRL;
9. SC Neferprod SRL.

8.11 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.
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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.
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Evenimente de promovare internaţională
8.12 Seminar GEA şi ADR Vest – „Instrumente de creştere a competitivităţii
regionale în contextul Agendei Lisabona”
La solicitarea Grupului de Economie Aplicată (GEA) Biroului Politici Regionale a
fost implicat în organizarea seminarului „Instrumente de creştere a
competitivităţii regionale în contextul Agendei Lisabona” în data de 19 iunie
2007. La acest eveniment au fost prezentaţi o serie de indicatori legaţi de creşterea
competitivităţii Regiunii Vest şi oportunităţile de finanţare din România prin
Fonduri Structurale. Prezentările au fost susţinute de reprezentanţii GEA, domnii
Emanuel Răuţă, Laurian Lungu şi Florin Cojan.

8.13 „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.

8.14 Seminarul „Investor Readiness”

Seminar a fost organizat în cadrul
proiectului
„Innovation
couch”,
adresându-se în principal companiilor
tinere care doresc să atragă finanţare.
Acest seminar a fost moderat de către doi
experţi
din
Anglia,
parteneri
ai
proiectului alături de ADR Vest şi alte
organisme similare din Europa.
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8.15 „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.

8.16 Forumul Anual – Adaptarea IMM la schimbare
În perioada 26 - 27 Noiembrie 2007, ADR Vest a participat la forumul anual
intitulat Adaptarea IMM la schimbare, eveniment organizat regulat de Comisia
Europeană. Temele dezbătute în cadrul evenimentului au fost:
1. Îmbunătăţirea articularii lanţului de valoare adăugata între IMM si firmele
mari;
2. Instrumente de anticipare la nivelul firmelor, sectoarelor şi regiunilor;
3. Gestionarea schimbării şi adaptabilităţii la IMM.

8.17 Eveniment de promovare a Asociaţiei Tehimpuls
Evenimentul de promovare a avut loc în data de 29 iunie 2007, în Sala de
Consiliu a Agenţiei Dezvoltare Regională Vest, şi 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.
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La evenimentul de promovare a
Centrului Regional de Inovare şi
Transfer Tehnologic au participat
membrii
fondatori
ai
acestei
asociaţii, reprezentate la cel mai înalt
nivel,
instituţii
de
cercetare,
companii interesate de serviciile pe
care Tehimpuls le va furniza şi
reprezentanţi ai facultăţilor din
cadrul Universităţii de Vest din
Timişoara.
Din
partea
firmei
Advansis a participat domnul Tarmo
Lemola,
fondator
al
firmei
finlandeze, ţinând o prezentare cu tema „Aspecte cheie ale activităţilor de inovare
regională”. Evenimentul de promovare a fost finalizat cu o conferinţă de presă.
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IX. Parteneriate
9.1 Parteneriat între ADR Vest şi Facultatea de Ştiinţe Economice din
Timişoara - Masterul „Economia şi Managementul Dezvoltării Regionale”

Începând cu anul 2002, ADR Vest, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe
Economice din Timişoara, organizează specializarea de studii post universitare
de tip master cu titlul “ Economia şi Managementul Dezvoltării Regionale”.
Acest master îşi propune să contribuie la formarea unui copr de specialişti în
domeniul dezvoltării regionale, cu atât mai mult cu cât există o cerere foarte mare
în acest domeniu pe piaţa forţei de muncă.
În tabelul de mai jos este prezentată evoulţia numărului de studenţi în
perioada 2002 – 2007:
2002
15 studenţi

2003
20 studenţi

2004
36 studenţi

2005
15 studenţi

2006
30 studenţi

2007
35 studenţi

Până în anul 2007 au absolvit un număr de 45 de studenţi. Lectorii din cadrul
acestui master sunt atât profesorii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, cât şi reprezentanţi ai ADR Vest.

9.2 Parteneriatul ADR Vest cu Centrul Asistenţă Rurală
Pentru perioada de implementare a proiectului StrategVest, ADR Vest şi Centrul
de Asistenţă Rurală au încheiat un parteneriat. În cadrul acestui protocol de
colaborare cele două instituţii şi-au stabilit rolurile, atribuţiile şi obligaţiile în
cadrul perioadei de implementare a proiectului. De asemenea, o cât mai bună
organizare a fiecăreia dintre cele două instituţii s-a stabilit de comun acord un
calendar pentru fiecare activitate din proiect.
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9.3 Parteneriatul ADR Vest cu Facultatea Tehnică din Zrenjanin şi Incubatorul
de Afaceri din Zrenjanin - Serbia
În urma studierii Programului de Vecinătate Phare CBC România-Serbia, ADR
Vest a iniţiat demersurile elaborarea unui proiect cu Facultatea Tehnică din
Zrenjanin şi Incubatorul de Afaceri din Zrenjanin. Proiectul presupune
organizarea unei competiţii inovare în două etape. Această idee de proiect va fi
reluată în cursul anului 2008.

9.4 Parteneriat între ADR Vest şi firma S.C. Gauss S.R.L. pentru realizarea
proiectului „Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest, folosind
tehnologia GIS-Regiuni Digitale”
Colaborarea dintre ADR Vest şi firma de topografie, geodezie şi GIS, SC Gauss
SRL, a fost oficializată prin încheierea unui acord de parteneriat în data de 2
martie 2007. Obiectul acestui acord este elaborarea şi implementarea, în cadrul
agenţiei, a proiectului „Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest,
folosind tehnologia GIS/SIG”, cu scopul dezvoltării unei baze de date spaţiale care
să asigure un suport decizional, respectiv automatizarea şi eficientizarea
activitităţilor din cadrul departamentului.

9.5 Parteneriat ADR Vest şi Universitatea Politehnică din Timişoara, firma
Interpart şi Asociaţia Tehimpuls
Parteneriatul ADR Vest şi Universitatea Politehnică din Timişoara, firma
Interpart şi Asociaţia Tehimpuls are ca obiectiv crearea unor condiţii cadru
dezvoltarea unui cluster inovativ în sectorul auto din regiunea Vest şi demararea
unui proiect pilot de cooperare între mediul universitar şi sectorul auto. Acest
parteneriat cuprinzând actori economici din mediul academic, antreprenorial şi
administrativ s-a concretizat prin câştigarea unei finanţări 170,000.00 EUR în
cadrul programului FP7 Capacităţi susţinut de Uniunea Europeană.. Proiectul
We Steer - Acţiuni de Sprijin Emergenţa unui Cluster Auto bazat pe Cunoaştere
în Regiunea Vest (FP7-REGIONS-2007-2, Capacities, Project no. 205887) va fi
implementat în perioada martie 2008 – martie 2010.

9.6 ADR Vest membru asociat al Reţelei BelCar
În luna martie a anului 2007, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de coordonator al iniţiativei de cluster în domeniul automotive a aplicat
participarea ca membru asociat în reţeaua BeLCAR. Candidatura Regiunii Vest a
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fost aprobată astfel încât în luna aprilie 2008 ADR Vest a fost desemnată membru
asociat al reţelei alături de alte patru regiuni importante europene.

9.7 Proiectul MITKE (Managing the Industrial Territory in Knowledge Era)
Proiectul MITKE este un proiect elaborat programul de cooperare teritorială a
Uniunii Europene Interreg IVC, în cadrul priorităţii „Innovation and the
Knowledge Economy”. Proiectul a fost elaborat de către SPRILUR (Societatea de
Promovare a Construcţiilor şi Terenurilor Industriale) din Ţara Bascilor, Spania,
în parteneriate cu mai multe zece alte organizaţii din Uniunea Europeană, printre
care şi ADR Vest.
Obiectivul major al acestui proiect este de a construi o platformă transnaţională şi
un mecanism european de identificare, colectare, schimb şi transfer a
experienţelor şi bunelor practici privind dezvoltarea şi managementul de succes
al parcurilor şi zonelor industriale. Bugetul total prevăzut al proiectului MITKE
este de 1 925 799 euro un număr de 36 de luni. În momentul de faţă proiectul se
află în faza de evaluare.

9.8 Parteneriatul între ADR Vest, ZAB Brandenburg, ADEuropa Castilla y
Leon, Institutul Studii Baltice Estonia şi Vasternorrland Suedia în cadrul
BEFORE
Parteneriatul între ADR Vest, ZAB Brandenburg, ADEuropa Castilla y Leon,
Institutul Studii Baltice Estonia şi Vasternorrland Suedia se desfăşoară în cadrul
proiectului Benchmarking şi Foresight pentru Regiunile Europei – BEFORE.
Parteneriatul vizează o analiză comparativă şi un schimb de bune practici în
domeniul politicilor de susţinere a activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare în
sectoare economice de viitor. Contribuţia Regiunii Vest este axată pe sectorul
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi sectorul auto.

9.9 Parteneriat între ADR Vest şi Co-makers International
ADR Vest a dezvoltat o cooperare cu firma Co-Makers International (Olanda)
începând cu luna iulie 2007. Scopul cooperării a constat în dezvoltarea unei
platforme de furnizori dedicată firmelor cumpărătoare atât din Regiunea Vest si
România cât şi din Uniunea Europeană.
Fiind în acelaşi timp un instrument de internaţionalizare a firmelor româneşti
din regiune cât şi un instrument de conexiune dintre cererea şi oferta din
interiorul Regiunii Vest şi al României, construcţia acestei platforme a fost
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realizată în mod profesional (Co-Makers având o experienţă vastă în activităţi de
cercetare de piaţă, brokeraj tehnologic si match-making). Cooperarea s-a
concretizat la sfârşitul lunii decembrie 2007 prin crearea unui portofoliu iniţial de
55 de firme vizitate şi identificate ca furnizori potenţiali.
Aceste firme au participat în luna Decembrie la un eveniment de tip „matchmaking” organizat la Timişoara împreună cu firma Co-Makers Internaţional, la
care vor participa 10 firme cumpărătoare din Benelux şi Germania. 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.
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X. Investiţii străine
Misiuni ale Investitorilor – rezultate proprii, poveşti de succes

10.1 Realizarea unei noi investiţii din partea firmei SOPLAST, Portugalia
Având clienţi ca Bosch, Yazaki şi Siemens, Soplast este o firmă care produce
componente din material plastic injectate fiind clasificată ca furnizor de nivel doi
în industria automotive. Firmă cu activitate în domeniul injecţiei de mase
plastice, SOPLAST a vizitat Regiunea Vest reprezentată de Managerul General şi
alte două persoane care sunt manageri ai unor firme colaboratoare. Cele trei
firme doresc dezvoltarea unui proiect integrat cu activitate in injecţia de mase
plastice industria auto precum şi realizarea de cablaje electrice auto.
SOPLAST este furnizor strategic Dacia – Renault Romania realizând mânerele şi
ramele exterioare de deschidere a portierelor de la modelul LOGAN. Această
firmă a vizitat Bucureşti, Sibiu, Arad şi Timişoara în perioada 19-23 Martie 2007.
În cadrul vizitei organizată de Biroul Investiţii al ADR Vest în 6 locaţii de pe raza
Municipiilor Timişoara şi Arad pe parcursul zilei de 22 Martie 2007,
reprezentanţii celor trei firme au decis să ia in considerare două dintre acestea şi
anume: Parcul Industrial Freidorf Timişoara şi Parcul Industrial UTA Arad.
În cele din urmă, la două săptămâni de la vizită, după munca susţinută de
fundamentare şi furnizare de informaţii necesare demarării proiectului de
investiţii realizată de Biroul Investiţii al ADR Vest, firma SOPLAST a decis
localizarea în Parcul Industrial UTA Arad.
Menţionăm că acest proiect de investiţii a fost asistat de ADR Vest în colaborare
cu Agenţia Română de Investiţii Străine. De asemenea ADR Vest se află în contact
cu încă 4 firme care au apelat la Agenţia Română de Investiţii Străine a fi asistate
în cercetarea Regiunii Vest.

10.2 Realizarea unei noi investiţii din partea TMD Friction Germania
Localizată la Caransebes, firma TMD Friction va produce componente
„aftermarket” (piese de schimb) sistemele de franare de la autoturisme. Un
proiect comun cu firma germană de consultanţă TMG, fabrica de la Caransebeş
va angaja până la 500 de angajaţi (conform declaraţiilor originale ale
reprezentanţilor acesteia).
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10.3 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:
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11.4
Vizită
de
studiu
organi
zată de
CICO
M
Organ
isation
(Franţ
a) 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.
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XI. Relaţii Publice şi Comunicare
Relaţiile publice reprezintă o componentă importantă a strategiei de management
a unei instituţii – deoarece, de cele mai multe ori, acestea presupun
responsabilitate şi înţelegere în atingerea intereselor organizaţiei, pe de-o parte, şi
a publicurilor organizaţiei respective, pe de altă parte. În cursul anului 2007, prin
intremediul Departamentului de Resurse Umane 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.

11.1 Relaţia cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România
A. 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
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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

Referitor la Vizita şefului Reprezentanţei Comisiei Europene la
Bucureşti, domnul Donato Chiarini, în Regiunea Vest, în perioada 1-2
octombrie 2007 au apărut următoarele articole în presa locală şi regională,
articole din care rezultă beneficiul de imagine pentru Regiunea Vest
dobândit în urma vizitei distinsului oaspete european :

Nr.
crt.

Publicaţia şi data apariţiei

Titlul articolului

1.

,,24 Ore, Cotidianul de Vest’’, 01
octombrie 2007

,,Ambasador european la Reşiţa’’

2.

,,Sud Vestul’’ , 01 octombrie 2007

,,Şef al Comisiei Europene, la Reşiţa’’

3.

”Jurnal de Caraş-Severin”, 01
octombrie 2007

„Donato Chiarini, la Reşiţa’’

4.

„24 Ore , Cotidianul de Vest’’, 03
octombrie 2007

,,Supervizaţi de Comisia Europeană’’
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„Jurnalul de Caraş-Severin”, 03
octombrie 2007

„Chiarini, încântat de Reşiţa”

„Sud Vestul”, 03 octombrie 2007

„România are apetit progres”

7.

„Ziua de Vest”, 03 octombrie 2007

„Donato Chiarini în Regiunea Vest”

8.

‚, www.caon.ro’’, 30 septembrie
2007

,,Donato Chiarini, la Resita’’

9.

,,www.ştirilocale.ro’’, 03 octombrie
2007

Donato Chiarini, la Reşiţa

10.

,,www.caon.ro’’, 01 octombrie 2007

,,Donato Chiarini, încântat de Reşiţa’’

11.

,, www.rador.ro, (Radio România
Actualitaţi)’’, 02 octombrie 2007

,,Vizita in Caraş-Severin a şefului delegaţiei
Comisiei Europene în Romania’’

12.

,,www.presaonline.com’’

,,Chiarini, încântat de Reşiţa

13.

,,Rompres’’

,,Donato Chiarini crede ca in România se
manifestă un apetit progres’’

5.
6.

Vă prezentăm câteva de exemple din articolele din presa scrisă:
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B. Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană a fost creată încă din anul
2000 de Delegaţia Comisiei Europene în România cu scopul de a aduce
informaţiile despre Uniunea Europeană cât mai aproape de cetaţenii români,
atât la nivel local cât şi regional. În acest sens, una dintre activităţile acestei
reţele este organizarea Convenţiilor Naţionale şi Regionale ale
Multiplicatorilor de informaţie europeană.

Convenţia trans-regională a multiplicatorilor de informaţie europeană
Regiunile Vest şi Nord-Vest
În perioada 23 - 24 aprilie 2007, ADR Vest a fost reprezentată la ClujNapoca, la Convenţia transregională a multiplicatorilor de informaţie
europeană
Regiunile Vest şi Nord-Vest, eveniment organizat de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Scopul acestui eveniment a
fost organizarea unei întâlniri la care să participe multiplicatorii activi de
informaţie europeană din Regiunile Vest şi Nord-Vest a dezbate teme de
interes multiplicatori, cum ar fi rolul şi mandatul Reprezentanţei Comisiei
Europene, strategia sa de comunicare, viitorul acestei reţelei.
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Printre principalii participanţi la convenţie, s-au numărat: domnul Henrik
Kroener, Secretar General Mişcarea Europeană, doamna Suzana Dobre,
Director executiv Sociatatea Academică din România, domnul Claudiu
Coşier, Director General al ADR Nord-Vest, membri Team Europe şi
membri ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
ADR Vest în vizită de studiu la Berlin, pe teme de comunicare
europeană
În perioada 18 – 19 iunie 2007, ADR Vest a fost prezentă prin doamna
Miruna Vitcu, şeful Departamenului Resurse Umane şi Comunicare, la o
vizită de studiu internaţională la Berlin, în contextul activităţilor prevăzute
de către Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti în Programul
Regional de Comunicare anul 2007.
Scopul acestei vizite de studiu a vizat dezvoltarea şi întărirea capacităţii
instituţionale şi operaţionale a Multiplicatorilor de Informaţie Europeană
din România de a concepe şi implementa activităţi de informare şi
comunicare pe teme europene. Acest lucru a fost realizat prin vizite la
instituţii şi organizaţii care activează în domeniul informării şi al
comunicării europene în capitala Germaniei – Berlin – o ocazie
multiplicatorii români de a stabili contacte noi, şi de a înţelege cum
funcţionează acest gen de instituţii şi activităţi într-o ţară care a contribuit
decisiv la naşterea proiectul ambiţios intitulat Uniunea Europeană.
Agenda delegaţiei române, compusă din 11 participanţi, a inclus vizite la:
•
•
•
•
•
•
•

Biroul Parlamentului European la Berlin;
Reprezentanţa Comisiei Europene la Berlin;
Departamentul de Comunicare Europeană al Landului
Berlin;
Biroul Federal de Presă din Berlin;
Centrul Europe Direct Berlin;
Centrul Euro Info Berlin;
European Movement Network Germany.
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Centrul Euro Info Berlin

Sesiune de informare a Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie
Europeană la Timişoara
În vederea susţinerii efectului multiplicator al vizitelor de studiu,
Reprezentanţa Comisiei Europene, în calitate de autoritate de
contractare şi coordonatoare a reţelei, a organizat trei sesiuni de
informare.
Prima dintre aceste sesiuni de training a avut loc la Timişoara în
data de 7 decembrie 2007 în Sala de conferinţe a Agenţiei
Dezvoltare Regională Vest. Evenimentul s-a adresat membrilor
reţelei multiplicatorilor de informaţie europeană şi a inclus
prezentări legate de politicile şi funcţionarea Uniunii Europene,
precum şi prezentări ale celor mai importante activităţi de
comunicare legate de activităţile Uniunii Europene şi problematica
integrării europene.

11.2 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.
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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 deal doilea este acela al mass-media care decid cui acordă spaţiu. Iar această decizie
este determinată de calitatea unei informaţii de a deveni ştire.
Mass-media reprezintă principalul partener al instituţiilor, mai ales a celor
publice, că prin mass-media pot fi transmise informaţii publicului, iar liberatatea
de exprimare "[...] nu poate prejudicia [...] dreptul la imagine", aşa cum este
specificat în articolul 30 din Constituţia României cu privire la "libertatea de
exprimare".
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:
Contactele de presă ale ADR Vest - grafic comparativ între 2006 şi 2007
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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:
1. Revista presei
•

•

Constă în urmărirea zilnică a presei scrise, a
informaţiilor referitoare la ADR Vest, la acţiunile şi
evenimentele în care aceasta este implicată şi despre
mediul de interes al acesteia;
În acest fel, atât departamentul de comunicare, cât şi
conducerea instituţiei respective sunt informaţi, în mod
regulat, despre toate apariţiile în presă, astfel încât să
poată reacţiona în timp util;
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•

În acest context, pe parcursul anului 2007 revista presei
a fost realizată de 274 de ori, corespunzătoare zile
lucrătoare şi presei de week-end.

•

Este documentul care sintetizează apariţiile în presa
scrisă sau pe site-urile consacrate a informaţiilor
difuzate în mass – media despre evenimentul respectiv;
Se realizează în urma promovării în presă a
evenimentelor organizate de ADR Vest sau la care
instituţia a avut o contribuţie însemnată;
După ce se realizează revista presei, şi se realizează
raportul, se extrag articolele fotocopiate care se
ataşează ca anexe la respectivul raport de presă;
În acest context, pe parcursul anului 2007 s-au întocmit
21 de rapoarte de presă, în urma evenimentelor
organizate de ADR Vest sau la care a participat
instituţia prin intermediul reprezentanţilor.

2. Raportul de presă

•

•

•

3. 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;
Acest instrument este foarte util în realizarea analizei
de presă, toate fişele fiind anexate. analiza de presă
corespunzătoare anului 2007, au fost întocmite 70 de
fişe.

4. Analiza de presă
•

•

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

b) Activităţi de presă
Din perspectiva interacţiunii cu presa, în anul 2007 activitatea ADR Vest are
următoarele dimensiuni:
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Revista Presei
Fişa jurnalistului
Comunicate de presă
Număr articole de presă referitoare la activităţile
ADR Vest anul 2007
Conferinţe de presă
Rapoarte de presă

274
70
26
235
10
21

Detalierea activităţilor de presă în anul 2007:
Nr.
crt.

1.

3.

Luna

Ianuarie

Mai

Instrumente de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă

4.

Iunie
Comunicat de presă

Tema
„Lansarea la nivel
regional a Schemei
de granturi
Sectorul Public
Pregătirea de
proiecte în
domeniul Protecţiei
Mediului”- Phare
2005- Coeziune
Economică şi
Socială”
„Regiunea Vest,
România selectată
în faza pilot a
programului
„Regions for
Economic Change”
al Comisiei
Europene”
„Regiunea Vest va
primi peste 3
milioane de euro
investiţii în
sectoarele de
mediu prioritare”
ADR Vest
organizează în
parteneriat cu GEA
seminarul

Nr. aparitţii
în presă

12

6

15

13
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Comunicat de presă +
Conferinţă de presă

Comunicat de presă

Comunicat de presă+
Conferinţă de presă
Comunicat de presă

Comunicat de presă
5.

Iulie

3 Comunicate de presă
(Deva, Reşiţa şi
Timişoara)
Comunicat de presă+
Conferinţă de presă
6..

August

Comunicat de presă+
Conferinţă de presă

„Instrumente de
creştere a
competitivităţii
regionale în
contextul Agendei
Lisabona”
„Întâlnirea
Comitetului
Regional
Elaborarea
Planului de
Dezvoltare
Regională 20072013”
„Conferinţa
intermediară a
Proiectului
StrategVest”
„ADR Vest
găzduieşte
evenimentul de
promovare
Tehimpuls”
„Master în
Dezvoltare
Regională”
„Regiunea Vest va
primi finanţări
IMM investiţii în
gestionarea
deşeurilor”
„Regiunea Vest va
primi finanţări
consultanţă în
afaceri”
„Şedinţa Ordinară
a Consiliului de
Dezvoltare
Regională Vest”
„Şedinţa de
Constituire a
Comitetului
Regional Evaluare

6

8

6

6

12

12

16

9
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Comunicat de presă+
7.

Septembrie

Conferinţă de presă

Comunicat de Presă

Comunicat de Presă
8.

Noiembrie

Comunicat de Presă

Comunicat de Presă+
Conferinţă de presă
Comunicat de Presă+
Conferinţă de presă
9.

Decembrie
Comunicat de Presă

şi Corelare
Strategică - CRESC
Vest”
„Programul
Operaţional
Regional se
lansează în
Regiunea Vest”
„Completarea şi
validarea
strategiilor celor
patru comunităţii
asaistate în cadrul
proiectului
StrategVest”
„Finanţări
nerambursabile
prin Programul
Operaţional
Regional creşterea
eficienţei
intervenţiilor în
situaţii de urgenţă”
„Serie de conferinţe
lansarea celor
patru strategii de
dezvoltare locală
realizate în cadrul
proiectului
StrategVest”
„Conferinţa finală
a proiectului
StrategVest”
“Şedinţa Ordinară
a Consiliului
Dezvoltare
Regională Vest”
„Evenimentul
Meet&Match –
organizat în cadrul
reţelei de
subcontractare

12

5

2

5

16

6

4
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MatchMaking
Romania”
Pe parcursul anului 2007, au apărut în presa scrisă din Regiunea Vest un număr
de 235 de articole de presă din care 189 de articole în urma comunicatelor şi a
conferinţelor de presă şi 64 de articole realizate în urma promovării
evenimentelor pe site-ul ADR Vest.
Vă prezentăm câteva exemple:
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Analiza calitativă a imaginii ADR Vest în presa scrisă în anul 2007
Publicaţia/site-ul web
Ziua de Vest - Timiş
Agenda - Timiş
Renaşterea Bănăţeană - Timiş
Agenda Zilei - Timiş
Sud – Vestul – Caraş-Severin
24 Ore – Caraş-Severin
Timişoara - Timiş
Cronica de Sud – Vest - Caraş-Severin
România Liberă - Timiş
Ofensiva Economico-Financiară - Timiş
Focus Vest - Timiş
Evenimentul Zilei - Timiş
Rompres - naţional
Heti Uj Szo - Timiş
Portalul Naţional de Administraţie Publică - naţional
Timpul- Timiş
Bănăţeanul - Timiş
Adevărul - naţional
Arad online
Jurnalul de Caraş-Severin
Info Profesional- Timiş
Banat Business - Timiş
www.infoeuropa.ro
Observator - Arad
Caras online
www.presaonline.ro
www.mie .ro/www.mdlpl.ro
Timiş Expres - Timiş
www.euractiv.ro

Nr. de apariţii
39
29
19
18
18
15
15
8
7
7
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Nr. apariţii

www.hotnews.ro
Allegmeine Deutsche Zeitung - Timiş
Prisma - Caraş-Severin
Actualitatea
Mesagerul hunedorean
Servus Hunedoara
Piatra de Hotar
TOTAL

Luna

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie

1
1
1
1
1
1
1
235

Analiza numărului de apariţii despre ADR Vest în presa scrisă fiecare din
publicaţiile monitorizate pe parcursul anului 2007:

Analiza numărului de apariţii în presa scrisă în anul 2007

50
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d) Numărul apariţiilor în presă a Agenţiei
fiecare lună din anul 2007
Dezvoltare Regională Vest în

Numărul de apariţii în presa scrisă a ADR Vest/ lună în decursul anului 2007

Nr. Articole
41
16
2
2
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Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

6
63
27
23
12
13
20
10
235

Jurnaliştii care au scris cel mai mult despre ADR Vest:
Lucian Paulescu
Liliana Scripcă
Marcel Sămânţă
Delia Barbu
Dana Istrat

„Ziua de Vest”şi „Focus Vest”
„Agenda”
„Renaşterea Bănăţeană”
„Agenda Zilei”
„Timişoara”

39 apariţii
29 apariţii
19 apariţii
18 apariţii
15 apariţii

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

Număr de referiri în publicaţii

Programul Operaţional Regional
Asistenţă/Consultanţă IMM
StrategVest
Consiliul Dezvoltare Regională Vest
Schema de Investiţii
Fonduri Structurale
Strategii de Dezvoltare
Strategii Locale
Dezvoltare Regională
Lansare Regională
Donato Chiarini
Tehimpuls
Şedinţă CRESC

24
15
13
11
10
9
9
8
8
8
8
7
5

11.3 Pagina web 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. Actualizată permanent cu
noutăţi despre ultimele evenimente organizate de ADR Vest, precum şi cu
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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:

Anul acesta structura pagina 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.
Vă prezentăm câteva date concludente în urma stastisticilor existente:
Media vizitatorilor/ lună în primul semestru
2007

12149

Media vizitatorilor/lună 19. 490 vizitatori

Numărul de accesări în ianuarie 2007 15.198 accesări
Numărul de accesări în luna mai 2007 12.278 vizitatori
Numărul de accesări în luna octombrie 2007 22.327 vizitatori
Media vizitatorilor unici în al doilea semestru 10606
2007
Luna cea mai accesată Noiembrie
Zilele cele mai accesate Luni, Marţi, Vineri
Orele de vârf 13.00, 15.00
Ţările care au accesat site-ul ADR Vest România, Moldova,
Belgia, Ungaria, Italia,
Germania,
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Situaţia lunară a accesării paginii web a ADR Vest

Ian Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
Luna

Vizitatori
unici

Numărul
vizitelor

Pagini

Accesări

Lăţime de
bandă

Jan 2007
Feb 2007

9693
8407

15198
13185

1974845
1659210

2233875
1899299

7.09 GB
5.65 GB

Mar 2007
Apr 2007

8138
6076

12484
8855

1803540
1494033

2039984
1678114

5.54 GB
5.39 GB

Mai 2007

8305

12278

2179232

2448478

7.76 GB

Jun 2007

7620

10890

43272

253124

6.58 GB

Jul 2007

6843

10452

57568

255487

6.82 GB

Aug 2007
Sep 2007

6859
7972

10966
13419

54718
53629

263117
242680

6.40 GB
6.06 GB

Oct 2007
Nov 2007

12655
16765

22327
36729

82964
101821

323155
353176

10.37 GB
8.39 GB

Dec 2007

12546

23050

61530

209081

4.51 GB

Total

111879

189833

9566362

12199570

80.56 GB

Zilele săptămânii în care a fost accesată pagina web a ADR Vest

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Zi

Pagini

Accesări

Lăţime de
bandă

Luni

73036.40

83699.60

286.66 MB

Marţi
Miercuri

89900.80
64087.20

99824
73352.80

292.37 MB
247.26 MB

Joi

62398

70847.75

241.96 MB

Vineri

71686.75

79866.50

203.17 MB

Sâmbătă

47364

53677.50

212.52 MB

Duminică

28482

32981.50

124.81 MB
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Vizitatori pe domenii şi tări
Domenii/Tări

Pagini

Accesări

Lăţime de
bandă

Romania

ro

1028842

1153013

3.27 GB

Italy

it

52251

56172

104.60 MB

Moldova

md

12975

13671

31.43 MB

Belgium

be

10769

11955

17.77 MB

Hungary

hu

8332

9269

17.78 MB

Germany

de

4919

6812

41.60 MB

11.4 Comunicare internă în cadrul ADR Vest
Pe parcursul anului 2007, ADR Vest a dezvoltat activităţile de comunicare internă
şi externă ale agenţiei. În acest context, ADR Vest a continuat realizarea
Informării interne săptămânale, document realizat o dată pe săptămână – în
fiecare vineri a săptămânii - care este destinat întreg personalului ADR Vest.
Acest document detaliază activităţile desfăşurate de fiecare departament din
cadrul agenţiei o perioadă de o săptămână şi este transmis prin Intranet tuturor
angajaţilor ADR Vest, inclusiv celor de la birourile teritoriale ale ADR Vest (Arad,
Deva şi Reşiţa). În anul 2006, au fost realizate 51 astfel de informări interne.
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XII. Gestionarea resurselor umane
Agenţia 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 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 aspectele legate de angajaţi şi
necesitatea de a trata personalul ca un capital de investiţii dezvoltarea
ulterioară a organizaţiei.

12.1 Politica şi procedurile de resurse umane angajaţii din cadrul ADR Vest
ADR Vest acorda o mare prioritate managementului şi dezvoltarii resurselor
umane deoarece:
• Personalul este considerat cea mai importanta resursa a ADR Vest
atingerea obiectivelor de performanta stabilite;
• Un nivel ridicat al abilitatilor si capacitatilor personalului este esential
asigurarea derularii programelor Phare si gestionarea Fondurilor
Structurale in mod eficient si eficace;
• ADR Vest isi desfasoara activitatea intr-un mediu aflat intr-o
schimbare rapida si plina de provocari odata cu aderearea Romaniei la
Uniunea Europeana, ceea ce impune un program robust de dezvoltare
continua a personalului.
În acest sens ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de resurse umane
care cuprinde:
• O politica cadru integrată şi cuprinzătoare care răspunde atât
cerinţelor EDIS cât şi legislaţiei române şi care este coordonată de
Departamentul de Resurse Umane şi Comunicare (DRUC) dedicat
acestei activităţi. Principiile generale ale acestei politici cadru sunt:
 Să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în directia
obţinerii obiectivelor de performanţă în managementul
programelor Phare şi a Fondurilor Structurale din România,
 Să fie un angajator bun şi preocupat de personalul său şi să
reconfirme importanţa personalului ADR Vest ca fiind cea mai
importantă resursă a ADR Vest printr-un management de
resurse umane.
• În acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc
natura activităţilor, momentul în care trebuie puse în aplicare şi
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•

responsabilităţile. 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 IV;
Adoptarea unor modalităţi adecvate (bune practici) 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.

12.2 Planificarea personalului
Planul de personal face parte dintr-o abordare integrată de definire şi pregătire a
ADR Vest îndeplinirea obiectivelor sale de activitate. realizarea unui plan viabil
de personal în cadrul ADR Vest au fost luate în considerare următoarele aspecte:
•
•

Planificarea dezvoltării profesionale a angajaţilor - există oamenii cu
calificări potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit;
Planificarea succesiunilor - existenţa oamenilor potriviţi pregătiţi
poziţiile potrivite cand ai nevoie.

Planificarea personalului este un proces ce presupune parcurgerea unui ciclu
format din mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în anul 2007 au
fost realizate următoarele activităţi :
1. Analiza situaţiei curente - a vizat identificarea competenţelor
organizaţionale curente, analizarea numărului angajaţilor şi
identificarea tendinţelor de ocupare. Documente realizate:
• “Situaţia plecărilor şi a transferurilor din cadrul ADR Vest anul
2006”,
• “Situaţia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2006”,
• “Situaţia sintetica – veniri, plecări, transferuri anul 2006”,
• “Situaţia plecărilor şi a transferurilor din cadrul ADR Vest anul
2006”,
• “Situaţia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2006”,
• “Situaţia sintetica – veniri, plecări, transferuri anul 2006”.
2. Evaluarea nevoilor viitoare - că rolul şi responsabilităţile Agenţiei sau schimbat odată cu politicile şi angajamentele asumate de România
ca urmare a aderării la Uniunea Europeană şi a semnării Acordului
Cadru privind implementarea Programului Operaţional Regional 20072013 cu Ministerul Integrării Europene, analiza nevoilor de personal
anul 2007 s-a realizat în funcţie de implicaţiile acestui document
estimarea volumului activităţilor şi aprecierea competenţelor necesare
îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru. Documente
realizate:
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• Documentul “Analiza posturilor anul 2006”.
3. Analiza lipsurilor - procesul de comparare a informaţiei din analiza
situaţiei curente cu cea din evaluarea nevoilor viitoare, a identifica
diferenţele
între competenţele ADR Vest curente şi setul de
competenţe necesar în viitor. Documente realizate:
• Documentul “Situaţia personalului anul 2006”;
• Documentul „Necesar personal anul 2007”.
4. Elaborarea strategiilor acoperirea lipsurilor de personal şi faza de
planificare. În acesată etapă a fost organizată şedinţei echipei de
management (EM) din cadrul ADR Vest - 8 martie 2007, în cadrul
căreia au fost realizate:
• Identificarea nevoilor de personal anul 2007;
• Realizarea planului de personal anul 2007.
5. Aprobarea Planului de personal al ADR Vest anul 2007 – realizată
prin Hotărârea CDR Vest 5/2007.
6. Implementarea planului de personal - în concordanţă cu cerinţele şi
obiectivele strategice al ADR Vest.

12.3 Recrutare şi selecţie
Agenţia Dezvoltare Regională Vest considera procesul de recrutare si selectie
drept prioritar asigurarea unei bune desfasurari a activitatilor. Procesul
presupune parcurgerea a trei etape principale, cu menţiunea că politica de
recrutare a ADR Vest respecta principiile si normele prevăzute în Codul Muncii:
• Recrutarea;
• Selecţia;
• Angajarea candidatului selectat.
În cursul anului 2007, au fost realizate următoarele activităţii în direcţia recrutării
şi a selecţiei personalului necesar ADR Vest:
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RECRUTARE SI SELECTIE 2007
PERSOANE ANGAJATE

16

DOSARE ELIGIBILE

121

DOSARE DEPUSE
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APLICATII ELECTRONICE
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Concursuri organizate de ADR Vest în cursul anului 2007

OCT
7%

NOV
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7%

7%

APR
7%
MAI
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13%

20%

IUN
AUG
13%

IUL

13%

13%

12.4 Integrarea organizaţională
Procesul de integrare în organizaţie este 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.
ADR Vest consideră ca un proces eficace de integrare organizaţională este foarte
important în condiţiile creşterii continue a numărului de personal angajat. Deşi
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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.
Astfel, cei 16 noi angajaţi ai ADR Vest, în cadrul procesului de integrare
organizaţională:
• A fost realizat, împreună cu şefii departamentelor care s-a realizat
angajarea un program al perioadei de integrare organizaţională. Astfel,
în această perioadă fiecare nou angajat are planificate întâlniri cu şefii
de departament, auditorii interni, responsabilul cu securitatea şi
sănătatea în muncă, responsabilul cu managementul riscurilor,
responsabilul cu gestiunea neregulilor şi alţi anagajaţi cu atribuţii
relevante. În cadrul acestor întâlniri noii angajaţi sunt informaţi asupra
structurii, activităţii şi procedurilor interne ale ADR Vest.
• I s-a înmânat noului anagajat, în prima zi de muncă, un pachet de
documente intitulat INDUCTION KIT, cu următorul conţinut: Statutul
ADR Vest, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ADR Vest,
Organigrama perioada 2007-2010, Regulamentul Intern al ADR Vest şi
Codul de Conduită.
• fiecare nou angajat s-a stabilit o persoană, de obicei şeful de
departament, care a jucat roul de mentor acesta şi a cărui rol a fost de a
transfera cunoştinţele şi de a dezvolta competenţele necesare noului
angajat îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului.
Perioada de integrare organizaţională se finalizează cu evaluarea noului angajat
de către şeful de departament prin completarea formularului intitulat Raportul de
evaluare finală a perioadei de prezentare şi iniţiere a noului angajat şi acordarea unui
calificativ. La rândul său, noul anagajt realizează propria evaluare a perioadei de
integrare organizaţională prin completarea formularului Fişa noului angajat.
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Calificative pentru perioada de integrare organizaţională

SATISFACATOR (3)
6%
BINE (4)
31%

FOARTE BINE (5)
63%

Situaţia procesului de intergrare organizaţională în anul 2007
3
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perioada de intergrare organizaţională (în luni calendaristice)

12.5 Managementul performanţei
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.
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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.
Managementul performanţei constă în:
•
•

Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor;
Completarea /revizuirea planurilor de dezvoltare personală.
Calificative obţinute de angajaţii ADR Vest în urma evaluării performnaţelor
profesionale
NU E CAZUL
9%
NESATISFACATOR
2%
SATISFACATOR
7%

FOARTE BINE
42%

BINE
28%
EXCEPTIONAL
12%

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.
Scopul sistemului de promovare internă este reprezentat de recunoaşterea şi
motivarea angajaţilor în vederea menţinerii în organizaţie a acestora, precum şi
obţinerea performanţelor profesionale în vederea îndeplinirii obiectivelor ADR
Vest.
În urma corelării rezultatelor obţinute în urma evaluării perfomanţelor
profesionale ale angajaţilor ADR Vest anul 2006 cu sistemul de promovare
interna, situaţia angajaţilor ADR Vest se prezintă în felul următor:
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Poziţionarea angajaţilor ADR Vest în cadrul sistemului de promovare internă 2007

9

9

8

8

7

7

6

6

6

5

4

4

3

3
2
1
0

EXPERT EXPERT EXPERT EXPERT EXPERT JUNIOR
B

I

II

III

IV

NU E
CAZUL

12.6 Instruire şi dezvoltare
În anul 2007, preocupările Agenţiei Dezvoltare Regională Vest în domeniul
instruirii şi dezvoltării au fost axate pe următoarele domenii majore de
intrevenţie:
1. Realizarea documentelor strategice referitoare la planificarea instruirilor
angajaţii ADR Vest anul 2007 şi perioada 2007 – 2009, şi Strategia naţională
de instruire POR 2007 – 2013– având în vedere rolul ADR Vest ca Organism
Intermediar
POR 2007 – 2013. Astfel, au fost realizate următoarele
documente:
 Planul de instruire şi dezvoltare al ADR Vest anul 2007 a fost
realizat pe baza informaţiilor referitoare la măsurile de instruire
necesare, informaţii care au la bază: nevoile de instruire individuale
identificate prin elaborarea Planurilor de dezvoltare personală şi
nevoile la nivelul echipei, identificate fiecare departament şi
echipa managerială.
 Planul de instruire al ADR Vest perioada 2007-2009 - Acest Plan
de Acţiune a fost produs ca un document de implementare a
Programului de Instruire 2007–2013
Programul Operaţional
Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de instruire ale
următoarelor grupuri ţintă: Autoritatea de Management POR şi
cele 8 Agenţii
Dezvoltare Regionlă, în calitate Organisme
Intermediare, membrii Comitetului de Monitorizare a POR şi ai
Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare şi
beneficiari potenţiali sau actuali ai POR.
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 Strategia de Instruire 2007-2013 se adresează tuturor persoanelor
implicate în managementul Programului Operaţional Regional
2007-2013. elaborarea Strategiei de Instruire s-au organizat, în
primul trimestru al anului 2007, opt şedinţe de planificare
organizate la nivel naţional, precum şi întâlniri de lucru între
partenerii naţionali şi regionali cu durata de 2 zile, respectiv 22-23
februarie şi 22-23 martie 2007, şi o întâlnire finală, desfăşurată pe
data de 16 aprilie 2007. Documentul care a stat la baza Strategiei de
Instruire a fost în permanenţă revizuit a ţine cont de sugestiile
înaintate în cadrul acestor întâlniri de lucru şi
a integra
comentariile oficiale primite din partea membrilor grupului de
lucru. Elaborarea Strategiei de Instruire a fost realizată de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu sprijinul
proiectului Formare la nivel naţional şi regional întărirea puterii de
absorbţie a Fondurilor Structurale POR” (RO 2004/01672.04.03.01.03.02), finanţat prin Programul Phare 2004 „Coeziune
Economică şi Socială”.

2. Implicarea, în calitate de beneficiar în proiectul “Formare la nivel
naţional şi regional întărirea puterii de absorbţie a Fondurilor
Structurale POR”
Proiectul “Formare la nivel naţional şi regional întărirea puterii de
absorbţie a Fondurilor Structurale POR” (RO 2004/016-72.04.03.01.03.02),
finanţat prin Programul Phare 2004 „Coeziune Economică şi Socială” a fost
gestionat de către către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita un nivel ridicat
de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013.
Grupurile ţintă ale proiectului:
• Ministerul Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
• Cele 8 Agenţii Dezvoltare Regională
• Cele 5 Birouri Regionale de Cooperare Transfrontalieră
• Potenţiali beneficiari ai POR şi ai programelor de vecinătate
Activităţile proiectului au fost grupate pe trei componente, astfel:

152

Activitate

Perioada

Componenta I – Documente de programare a instruirii
1. Actualizarea Programului de Instruire perioada 200730 martie 2007
2013
2. Elaborarea unui Plan de Acţiune Instruire perioada
Iulie 2007
2007-2009
3. Realizarea unei noi baze de date instruire (Training
15 februarie 2008
Monitoring System)
Componenta II – Campanii de conştientizare
1. Campanii de conştientizare factorii de decizie
Componenta III – Elaborarea de materiale de instruire şi organizarea de
sesiuni de instruire
1. Elaborarea materialelor de instruire
2. Formarea de formatori
Aprilie - noiembrie
3. Organizarea sesiunilor de instruire
Iunie, noiembrie
4. Instruiri personalul AM POR
5.On the job training personalul care gestionează 22-23 februarie 2007
instruirea angajaţilor din MDLPL şi ADR-uri
22-23 martie 2007
16 aprilie 2007

3. Organizarea de instruiri cu tematică specifică – Fonduri Structurale – în
vederea creşterii nivelului de cunoştinţe şi a dezvoltării competenţelor
necesare implementării cu success a Programului Operaţional Regional

A. „Vizită de studiu –
ADR South Great Plain,
Szeged,
Ungaria”,
organizată în data de 8
iunie 2007, de către ADR
Vest
în
calitate
de
organism
intermediar
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
153

South Great Plain, Szeged, Ungaria implicaţi în implementarea POR in Ungaria,
perioada 2004 – 2006 către angajaţii ADR Vest cu atribuţii în implementarea POR
2007 – 2013.

B.
On-the-job
training oferit de
Agenţia Dezvoltare
Regională
din
Regiunea South Great
Plain,
Ungaria.
Programul s-a derulat
în perioada iulie –
noiembrie 2007 şi 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, 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.
C. „Seminar 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
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trainerii interni formaţi prin proiectul „Instruire la nivel national si regional
sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale alocate POR”,RO
2004/016-72.04.03.01.03.02.

4. Participarea la instruiri a angajaţilor ADR Vest dezvoltarea cunoştinţelor şi
abilităţilor necesare.
Centralizator al instruirilor la care au participat angajaţii ADR Vest - 2007
Număr programe de instruire urmate
46
Număr angajaţi ADR Vest partcipanţi la instruiri
45
Număr total de participări la programe de instruire (nr.
165
angajaţi participanţi * nr. instruiri/angajat)
Număr total de zile de instruire
423
Teme de instruire
• Achiziţii publice
• Audit intern
• Formare de formatori
• Proceduri de evaluare şi selecţie
• Induction training – cunoştinţe generale despre
Fondurile Structurale
• SMIS
• Control intern
• Project Cycle Management
• Instruire membrii comitetelor de evaluare pe Phare
• Vizită de studiu ADR Szeged
• Workshop pe teme legate de managementul Fondurilor
Structurale – Tamas Gyulai
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XIII. 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 în anul 2007, Unitatea de Audit Intern a
realizat următoarele activităţi principale :

13.1 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:

156

•

•

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 implementarea POR şi corelarea
acestora cu celelalte proceduri ale agenţiei.
Majoritatea recomandărilor din proiectul raportului de audit au fost
implementate de către departamentele 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 financiarcontabil, 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.
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•

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.

13.2 Alte activităţi
Consiliere şi consultanţă - Unitatea de Audit Intern a desfăsurat activităţi de
consultanţă în ceea ce priveste:
• pregătirea noului ROF al ADR Vest pentru aplicarea POR, atât pe
ansamblu cât şi în secţiunile privind atribuţiile specifice de control intern
şi audit;
• modificarea procedurilor determinate de schimbările organizatorice din
agenţie;
• modul în care se organizează sistemul de control intern;
• modul în care se realizează gestiunea riscurilor;
• contractul de prestări servicii asistenţa tehnică cu AM POR - MDLPL; s-au
redactat şi transmis observaţii la contractul de finanţare;
• modul de realizare a procedurilor operaţionale conform Anexei 2 la OMFP
946/2005 şi bunelor practici în materie;
• negocierea contractului de finanţare cu beneficiarii fonduri structurale;
• consiliere acordată şefilor de departamente şi responsabililor cu manualele
de proceduri referitoare la cerinţele de întocmire a procedurilor
operaţionale şi a fişelor de post;
• consiliere metodologică şi de legalitate privind misiunea de evaluare a
MDLPL, consiliere a şefilor de departamente, suport pentru derularea
auditului DAI.
În rapoartele de audit întocmite în cursul anului 2007, au fost consemnate
constatările misiunilor de audit, recomandările şi opiniile auditului, care au ajutat
la îmbunătăţirea sistemelor de management şi control ale agenţiei printr-o mai
bună gestiune a riscurilor.
Pe parcursul anului 2007, s-a acordat atenţie atât asigurării resurselor materiale
cât şi a celor umane necesare activităţii de audit intern. În ceea ce priveşte
îmbunătăţirea nivelului profesional în anul de referinţă, auditorii interni au
beneficiat de instruiri pentru dezvoltare profesională şi pentru pregătirea în
vederea abordării activităţilor de audit specifice Programului Operaţional
Regional.
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În contextul celor mai sus prezentate Unitatea de Audit Intern din ADR Vest, în
anul 2007, a contribuit activ la atingerea unor obiective ale agenţiei atât prin
multitudinea şi complexitatea activităţilor realizate, cât şi prin contribuţia
profesionistă adusă la prevenirea unor practici neadecvate şi la eliminarea unor
deficienţe, prin prezentarea de soluţii, sub forma recomandărilor transmise
departamentelor auditate.

13.3 Elaborarea manualelor de proceduri
În anul 2007 în cadrul UAI a fost elaborat manualul de audit Fonduri
Structurale. Acesta a fost realizat pe baza modelului primit de la MDLPL şi a
observaţiilor de completare ulterioare; au fost astfel realizate trei versiuni ale
ediţiei I a acestui manual.
Pe parcursul primei jumatăţi a anului 2007, auditorii interni au realizat şi
actualizarea Manualului de Audit Intern - Funcţii şi proceduri administrarea
Fondurilor de Dezvoltare Regională, incluzând asistenţa comunitară prin EDIS
(Phare), în scopul unei mai bune armonizări cu legislaţia din România privind
auditul intern, la solicitarea MDLPL.

13.4 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;
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•
•
•
•
•
•
•
•

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 departament auditat 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.

Departamentele agenţiei au oferit informaţiile cerute şi au transmis toate
documentele solicitate de auditorii Autoritatii de audit.
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XIV. Asistenţă tehnică

14.1 Contractul de servicii „Sprijin ADR Vest implementarea şi monitorizarea
programelor de dezvoltare regională”, RO 2004/016-772.04.03.04.04.05
Pentru implementarea programelor naţionale dezvoltare regională, odată cu
semnarea Memorandumului de finanţare dintre guvernul României şi Comisia
Europeană Phare prin subprogramul Coeziune Economică şi Socială, Guvernul a
decis să aloce resurse bugetare pentru finanţarea celor opt Agenţii Dezvoltare
Regională. În acest context, ADR-urile vor acţiona ca Autorităţi de Implementare,
şi vor avea responsabilităţi în 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 MDLPL
privind stadiul implementării programelor.
Acest proiect este elaborat pe baza experienţei dobândite în implementarea
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 POR.
Contractul de servicii „Sprijin ADR Vest 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 decembrie 2006 – 30 noiembrie
2007, a asigurat sustenabilitatea financiară a ADR Vest în îndeplinirea
responsabilităţilor cu privire la managementul tehnic şi administrativ al
fondurilor la nivel regional,
întărirea capacităţii instituţionale şi
administrative, implementarea politicilor regionale şi coordonarea asistenţei
structurale. Un element important al proiectului este reprezentat de faptul 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.
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Obiectivele specifice au constat în:
• Asigurarea implementării corespunzatoare şi monitorizarea programelor
Phare CES la nivel regional şi creşterea nivelului de absorbţie a fondurilor;
• Creşterea capacităţii beneficiarii finali a identifica, implementa şi
monitoriza proiectele de investiţii, asigurând în acelaşi timp un
management financiar solid prin asistenţa acordată lor prin ADR;
• Creşterea capacităţii ADR-ului de a programa, monitoriza, controla şi de a
evalua proiectele finanţate prin Phare CES şi prin Fondurile Structurale;
• Pregătirea ADR Vest ca Organism Intermediar în gestionarea Fondurilor
Structurale;
Principalele activităţi ale proiectului au vizat:
•
•
•
•

Lansarea, contractatrea, implementarea, controlul şi monitorizarea
proiectelor Phare 2000-2005 CES;
Asigurarea asistenţei şi a consultanţei privind Fondurile Structurale
a potenţialilor beneficiari;
Actualizarea manualelor de proceduri EDIS şi a bazei de date
privind instruirile;
Participarea în cadrul comitetelor de selectare şi evaluare.

La sfârşitul perioadei de implementare a contractului, conform Raportului final al
proiectului din partea ADR Vest, s-a înregistrat realizarea tuturor indicatoriilor
de performanţă şi a rezultatelor activităţilor asumate prin Termenii de referinţă
ai contractului.
14.2 Contractul de servicii Phare Naţional 2005 CES „Sprijin
implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES”

ADR Vest

Contractul de servicii Phare Naţional 2005 CES „Sprijin
ADR Vest
implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES” a fost încheiat între
MDLPL şi ADR Vest în calitate de Autoritate de Implementare pentru perioada 1
decembrie 2007 – 30 noiembrie 2008.
Obiectivul general 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 proiectele de investiţii finanţate prin Phare
CES, în Regiunea Vest;
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•

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;
• Actualizarea manualelor de procedură internă conform EDIS şi
introducere datelor în SMIS şi în baza de date referitoare la instruire;
• Planificarea şi raportarea activtăţii de audit intern şi coordonarea cu
Direcţia de Audit din cadrul MDLPL.
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.

14.3 Pregătirea şi negocierea formei finale a celor două Contracte de finanţare
din instrumente structurale cu AM POR, pentru domeniile de intervenţie din
axa prioritară VI
Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivel
regional în cele mai bune condiţii, pentru asigurarea managementului eficient al
programului şi utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, şi
pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, Agenţia Dezvoltare
Regionala Vest în calitate de Organism Intermediar POR 2007-2013, va fi
sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 6 – Asistenţă
tehnică.
Contractele 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 pentru 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.
Contractul pentru primul domeniu de intervenţie, „Sprijinirea implementării,
managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional” va fi încheiat
între MDLPL şi ADR Vest pentru perioada 1.01.2007 - 31.12.2008, va asigura
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sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea responsabilităţilor
delegate prin Acordul Cadru 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
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 Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar POR
2007-2013, va beneficia în principal de sprijinul pregătirea, selecţia, evaluarea,
auditul şi monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate implementarea
POR la nivel regional. Prin acest domeniu de intervenţie se acordă sprijin
funcţionării Comitetului de Monitorizare 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,
achiziţia şi instalarea echipamentului necesar pentru
implementarea POR la nivel regional.
Contractul al doilea domeniu de intervenţie, „Sprijinirea activităţilor de
publicitate şi informare privind POR” va fi încheiat între MDLPL şi ADR Vest
pentru perioada 1.01.2007 - 31.12.2009 şi va asigura promovarea eficientă a
programului şi îndeplinirea atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, privind
implementarea şi monitorizarea Planului şi a Strategiei de Comunicare POR
2007-2013 la nivelul Regiunii Vest.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie,
Agenţia Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar POR
2007-2013, va beneficia în principal de sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor
specifice ale Strategiei si 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
interemediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a poveştilor
de succes şi a bunelor practici.
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ADR Vest, în calitate de OI, are obligaţia de a implementa contractele în
conformitate cu Cererile de finanţare aprobate şi îşi va asuma răspunderea în faţa
Autorităţii de Management POR pentru implementarea proiectelor.
Forma finală a contractelor de finanţare a fost convenită în urma negocierilor şi
corespondenţei purtate începând cu a doua jumătate a anului 2007, între ADR
Vest, cu celelalte ADR-uri şi cu MDLPL.
Aceste 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.

14.4 Elaborarea cererii de finanţare Domeniul de intervenţie I, “Sprijin OI în
implementarea POR la nivel regional”
Cererea de finanţare pentru primul domeniu de intervenţie „Sprijinirea
implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional
Regional” axa VI – Asistenţă Tehnică, a fost pregătită şi elaborată în cadrul
Departamentului Economic, Administrativ şi Control Financiar şi a
Departamentului Resurse Umane şi Comunicare cu sprijinul departamentelor
implicate în implementarea POR.
În vederea pregătirii Cererii de finanţare pentru primul domeniu de intervenţie
au avut loc o serie de întâlniri de lucru între reprezentanţii celorlalte ADR-uri şi
ai AM POR, completarea lor realizându-se pe baza instrucţiunilor transmise de
AM POR.
La nivelul ADR Vest, cererea de finanţare primul domeniu de intervenţie a fost
elaborată la sfârşitul anului 2007, urmând ca la începutul anului 2008 să fie
depusă la AM POR, după care va urma semnarea contractului de finanţare cu
AM POR pe o perioadă de doi ani: 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2008.

14.5 Pregătirea elaborării cererii de finanţare domeniul de interventie II,
“Sprijin activităţile de informare şi publicitate OI”
Cererea de finanţare pentru cel al doilea domeniu de intervenţie, „Sprijinirea
activităţilor de publicitate şi informare privind POR”, axa VI – Asistenţă Tehnică,
a fost în anul 2007 în faza de elaborare. Aceasta a fost pregătită în cadrul
Departamentului Economic, Administrativ şi Control Financiar şi a
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Departamentului Resurse Umane şi Comunicare cu sprijinul departamentelor
implicate în implementarea POR.
În vederea pregătirii Cererii de finanţare pentru al doilea domeniu de intervenţie
au avut loc o serie de întâlniri de lucru între reprezentanţii celorlalte ADR-uri şi
ai AM POR, completarea lor realizându-se pe baza instrucţiunilor transmise de
AM POR.
La nivelul ADR Vest, cererea de finanţare al doilea domeniu de intervenţie a fost
elaborată la sfârşitul anului 2007, urmând ca la începutul anului 2008 să fie
depusă la AM POR, după care va urma semnarea contractului de finanţare pe o
perioadă de trei ani: 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2009.
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XV. Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul
financiar 2007
15.1 Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul financiar 2007
În cursul anului 2007, Agenţia Dezvoltare Regională Vest a derulat o activitate
complexă în vederea atingerii obiectivelor sale, aşa cum sunt prevăzute în legea
315/2004 – Legea dezvoltării regionale în România. Astfel, au fost organizate
numeroase evenimente – seminarii regionale şi interregionale, conferinţe
naţionale şi internaţionale, mese rotunde pentru informarea publicului larg
asupra oportunităţilor de finanţare, conferinţe de presă – şi au fost iniţiate şi
implementate numeroase proiecte în vederea intensificării prezenţei ADR Vest pe
plan internaţional.
Dorim să menţionăm că ADR Vest în calitate de Organism Intermediar a
desfăşurat până în prezent şi în continuare activităţi premergătoare, necesare
implementării şi asigurării unui management eficient al POR, activităţi susţinute
din surse proprii ale agenţiei, fără a încasa veniturile necesare acoperirii acestor
cheltuieli. Motivul neîncasării acestor surse de finanţare s-a datorat întârzierilor
în lansarea programului de finanţare pentru accesarea acestei asistenţe tehnice.
Toate aceste cheltuieli au putut fi realizate prin utilizarea resurselor financiare
provenite din rezervele înregistrate în anul anterior.
În acest context, execuţia bugetară pe anul 2007, s-a finalizat printr-un deficit de
254.722 RON, acesta datorându-se în principal îndeplinirii responsabilităţilor şi
atribuţiilor delegate de MDLPL către ADR Vest, fapt care a condus la efectuarea
unor serii de investiţii ca de exemplu extinderea sediului ADR Vest,
achiziţionarea de mobilier aferent extinderii sediului, achiziţionarea de PC-uri
noii angajaţi, creearea unui spaţiu adecvat pentru păstrarea şi arhivarea
documentelor.
De asemenea, prin Hotarârea nr.29/2007 a CDR Vest , a fost aprobată rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al ADR Vest, în urma căreia la
capitolul “ Cheltuieli “ au fost realocate anumite resurse financiare între liniile
bugetare fără a modifica în ansamblu nivelul cheltuielilor aşa cum au fost stabilite
iniţial prin Hotarârea nr. 21/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007.
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15.2 Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Venituri
Realizarea veniturilor ADR Vest a fost făcută atât din încasarea contribuţiilor
consiliilor judeţene pe de o parte, cât şi din veniturile aferente proiectelor şi
programelor europene în care agenţia este angrenată, respectiv:
•

Venituri din proiecte europene:
Proiectul Strateg Vest, proiectul
BEFORE, proiectul REGIS NW (RIS Nord-Vest);

•

Venituri din contracte semnate pentru asistenţă tehnică pentru derularea
programelor „Sprijin ADR Vest în implementarea si monitorizarea
programelor de dezvoltare regională Phare CES RO 2004/016772.04.03.04.04.05”.

15.3 Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli
15.3.1 Cheltuieli personal
Economiile totale existente la nivelul salariilor cât şi la nivelul contribuţiilor
asigurările sociale, de sănătate, şomaj, se datorează posturilor vacante existente în
Statul de funcţiuni aprobat, cât şi folosirii unor metode exacte de evaluare a
personalului şi a remuneraţiei acestora în funcţie de aceste evaluări.
De asemenea, datorită evaluării precise a nivelului cheltuielilor salariale,
conducerea agenţiei a avut posibilitatea stimulării unor categorii de angajaţi
pentru eforturile întreprinse în cadrul activităţilor în care aceştia au fost implicaţi,
ca de exemplu derularea cu succes a proceselor de evaluare în cadrul
programelor PHARE CES 2005 „Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor
sectorului privat al IMM-urilor din domeniul gestionării deşeurilor“,
„Asistenţa acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de
consultanţă în afaceri“, „Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu“.

15.3.2 Cheltuieli materiale
În cadrul acestui capitol se înregistrează depăşiri ale volumului cheltuielilor la
anumite linii bugetare acest lucru neinfluenţând în ansamblu lor, nivelul
cheltuielilor angajate faţă de cele aprobate.
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Astfel, la linia bugetară “ Reparaţii curente +Piese de schimb” se înregistrează o
depaşire a cheltuielilor faţă de nivelul aprobat cu sumă de 614 RON. Acest lucru
se datorează numărului mare de deplasări pe care angajaţii agenţiei trebuie să le
efectueze în îndeplinirea obiectivelor care sunt prevăzute în cadrul proiectelor şi
programelor pe care agenţia le are în derulare, fapt care conduce la o uzură
avansată a autoturismelor aflate în dotarea ADR Vest.
La linia bugetară “Servicii bancare” s-a înregistrat o depăşire a cheltuielilor
prognozate faţă de nivelul aprobat de 205 RON. Acesta depăşire se datorează
creşterii numărului de tranzacţii bancare operate prin conturile agenţiei.
La linia bugetară “Cărţi şi publicaţii” s-au înregistrat depăşiri al nivelului
cheltuielilor prognozat faţă de nivelul aprobat în sumă de 227 RON. Această
depaşire s-a datorat necesitaţii tipăririi unei broşuri privind strategia de
dezvoltare a comunităţilor cuprinse în cadrul proiectului Strateg Vest.
În cadrul liniei bugetare “Protocol” s-au înregistrat depăşiri ale nivelului
cheltuielilor prognozat faţă de nivelul aprobat în sumă de 2.964 RON. Această
depaşire se datorează derulării proiectului Streteg Vest în cadrul căruia au avut
loc numeroase întălniri de lucru, fapt care a condus la depaşirea nivelului
cheltuielilor de protocol. De menţionat, că nivelul cheltuielilor de protocol
angajate cu ocazia desfăşurarii proiectului StrategVest s-a asigurat în totalitate
din resursele financiare prevăzute în bugetul proiectului, sume care au fost
încasate.
De asemenea, în cadrul liniei bugetare “Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de
transport” s-a înregistrat o depaşire a nivelui cheltuielilor faţă de nivelul aprobat
în sumă de 655 RON. Acestă depaşire a fost cauzată de creşterea ca nivel a
poliţelor de asigurare - răspundere civilă auto anul 2008, prin includerea în mod
obligatoriu în cadrul poliţei a asigurării de tip carte verde.
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Încheierea contului de executie pe anul 2007

Nr.
Crt.

Buget 2007
rectificat
RON

Buget 2007
Execuţie

VENITURI TOTALE (ADR +BRCT)

4,725,136

3,637,132

VENITURI TOTALE ADR

4,135,136

3,159,632

2,026,084

2,026,084

481,866

481,866

347,957

347,957

504,482

504,482

691,779

691,779

2,109,052

1,133,548

Denumire indicatori

Venituri din contribuţii consilii judeţene
(nr. total populaţie regiune Vest:
1.981.123/1.929.604)

A.

Judeţul Arad (populaţie : 461.730/458.920)
Judeţul Caraş Severin (populaţie :
334.955/331.388)
Judeţul Hunedoara (populaţie : 498.494/
480.459)
Judeţul Timiş (populaţie : 685.944/ 658.837)
B.

Venituri din alte surse

1.

Venituri din contracte semnate ptr.
asistenţa tehnică proiecte PHARE

935,002

1,010,953

2.

Venituri din fonduri structurale/alte
proiecte

873,850

0

3.

Venituri din proiecte europene

265,853

102,954

4.

Venituri din sectorul privat (sponsorizari,
taxe participare seminarii)

34,347

19,641

C.

Venituri contribuţii CDR la funcţionarea
BRCT

590,000

477,500

5

pentru birou Timişoara

390,000

277,500

din partea CJ Timiş

195,000

97,500

din partea CJ Caraş Severin

195,000

180,000

pentru birou Oradea

200,000

200,000

din partea CJ Timiş

100,000

100,000

din partea CJ Arad

100,000

100,000

CHELTUIELI TOTALE (ADR+BRCT)

4,725,136

3,841,854

CHELTUIELI TOTALE ADR

4,135,136

3,414,354

Cheltuieli de personal

2,955,000

2,382,014

Salarii brute+sporuri
Fond de premii

2,021,846
135,685

1,640,335
131,704

6

A.
1
2
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3
4
5
6
7

Contribuţii asigurări sociale +fond sănătate
Contributii fond şomaj
Comisioane ITM
Tichete de masă
Deplasări-diurne
Cheltuieli materiale

595,255
50,550
5,055
96,295
50,314
910,296

456,336
41,648
4,401
81,149
26,441
811,799

8
9

Transport şi delegaţii
Curent electric

130,898
16,919

130,152
16,289

10

Întreţinere (Încălzire, Apă, Canal)

13,371

9,707

11
12

146,549
49,160

142,468
38,417

35,817

27,059

14

Chirie
Poştă şi telecomunicaţii
Furnituri de birou + Obiecte de inventar de
mică valoare
Materiale informatică, fax, xerox

35,776

24,828

15

Materiale curaţenie

9,871

9,860

16
17

Reparaţii curente + Piese de schimb
Servicii bancare

56,179
8,076

56,793
8,281

18

Servicii de informatică, web, internet

33,192

28,666

19

Cărţi şi publicaţii

31,165

31,392

20
21
22

Cursuri de formare profesională
Protocol
Reclamă, publicitate, promovare
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de
transport
Alte cheltuieli
Cotizaţie EURADA
Elaborare studii

19,181
52,000
39,231

17,970
54,964
27,335

14,400

15,055

171,205
7,306
40,000

165,257
7,306
0

269,840

220,541

165,389

122,773

104,451

97,768

B.

13

23
24
25
26
C.
27
28

Cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor fixe
şi obiectelor de inventar
Cheltuieli cu achiziţiile de mijloace fixe
Cheltuieli cu achiziţiile de obiecte de
inventar

D.

Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare
Transfrontalieră Timişoara si Oradea

590,000

427,500

29

pentru birou Timişoara

390,000

227,500

30

pentru birou Oradea

200,000

200,000
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