Raport de Activitate
2009

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest

Cuprins

Cap. 1
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Cap. 2
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest

Cap. 3
Evenimente importante

Cap. 4
Implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest

Cap. 5
Programul Phare în Regiunea Vest

Cap. 6
Activităţi de sprijinire a implementării programelor cu finanţare nerambursabilă

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

Cap. 7
Proiecte şi internaţionalizare

Cap. 8
Politici regionale

Cap. 9
Investiţii directe

Cap. 10
Polul de Creştere Timişoara

Cap. 11
Comunicare şi Promovare

Cap. 12
Managementul Resurselor Umane

Cap. 13
Activităţi specifice de audit

Cap. 14
Raport privind încheierea contului de execuţie pentru anul financiar 2009

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

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

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. Implicată permanent în
procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea Vest, ADR Vest acţionează
în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se angajează în procesul de
restructurare industrială. Succesul activităţilor sale a transformat Regiunea Vest în
regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, în contextul localizării sale în
vestul ţării.

Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare
Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor Dezvoltare Regională a fost
considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi
a fost utilizată în tranziţia către implementarea Programului Operaţional Regional 20072013. 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
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CUPRINS

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

Structurale, prin calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar reprezintă instituţia care,
prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, implementează axele prioritare
din Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Autoritatea de Management reprezintă
organismul public care are responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării
asistenţei financiare alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Viziunea, misiunea şi valorile organizaţionale ale ADR Vest

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va
mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea
susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a regiunii noastre.

Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării
economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent
programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea
regiunii, de a iniţia programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage
noi resurse cu impact asupra bunăstării comunităţii.

Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei. Aceste
valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi angajaţii ADR Vest.
Valorile organizaţionale ale ADR Vest sunt:
• Respect
• Integritate profesională şi morală
• Responsabilitate faţă de activitatea profesională
• Competenţă profesională
• Munca în echipă şi colaborare între direcţii
• Orientare spre rezultate calitative şi de succes
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Atribuţiile ADR Vest

Principalele atribuţii ale ADR Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare
regională în România, aşa cum sunt ele definite de Legea 315/2004 -privind dezvoltarea
regională 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, a proiectelor de interes regional şi
local, precum şi a proiectelor de cooperare intraregională;

•

promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a regiunii şi
atragerea de investiţii străine;

•

dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituţii similare din Uniunea Europeană
şi participarea la implementarea proiectelor internaţionale de interes regional şi
local.

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

pentru Programul

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 Regionale şi
Turismului a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional – Agenţiei pentru
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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 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate
de Autoritate de Management pentru POR – şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest –
în calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi care a foat semnat în data de 19
decembrie 2006, la Timişoara.

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

Structură organizatorică a ADR Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este o instituţie tânără, dinamică, în cadrul
căreia media de vârstă, calculată la sfârşitul anului 2009, este de 35,9 ani. Vă prezentăm
alăturat evoluţia structurii organizatorice a ADR Vest în perioada ianuarie - decembrie
2009:

Data
16 octombrie
2008

Hotărârea 15 /
2008 privind
aprobarea
organigramei
multianuale a

Structura organigramei
Direcţia
Implementare
Program
Operaţional Regional
- Departament Monitorizare şi
Verificare POR
 Birou Monitorizare
 Birou Verificare
- Departament Evaluare, Selecţie
şi Contractare
- Birou Asistenţă Tehnică şi
relaţia cu AM POR

Personal
cuprins în
organigramă

Personal
angajat
efectiv

83
persoane

62
persoane
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Funcţii
nou
apărute

ADR Vest
pentru
perioada 2007
- 2010

Direcţia Suport Implementare
- Birou Suport Implementare
- Birou Suport IT / SMIS
- Birou Proiecte Preaderare
Direcţia
Politici
Regionale
Internaţionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
Internaţionalizare
- Birou Investiţii Directe

şi

şi

Direcţia Resurse Umane şi Comunicare
- Birou Resurse Umane
- Birou Comunicare
Direcţia Economic, Administrativ
Control Financiar
- Birou Economic
- Birou Administrativ

şi

Unitatea de Audit Intern
Birou Juridic şi de Control

Hotărârea 12 /
2009 privind
aprobarea
modificării
organigramei
multianuale
actualizate a
ADR Vest
pentru
perioada 2008
– 2010 prin
crearea în
structura
acesteia a
Biroului
Coordonare
Pol de

Direcţia
Implementare
Program
Operaţional Regional
- Departament Monitorizare şi
Verificare POR
 Birou Monitorizare
 Birou Verificare
- Departament Evaluare, Selecţie
şi Contractare
- Birou Asistenţă Tehnică şi
relaţia cu AM POR

87
persoane

Direcţia Suport Implementare
- Birou Suport Implementare
- Birou Suport IT / SMIS
- Birou Proiecte Preaderare
Direcţia
Politici
Regionale
Internaţionalizare
- Birou Politici Regionale

şi
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63
persoane

Şef Birou
Coordon
are Pol
de
Creştere
Consulta
nt
Impleme
ntare
PIDU
Asistent
Impleme
ntare

Creştere

Birou
Proiecte
Internaţionalizare
- Birou Investiţii Directe

şi

PIDU

Direcţia Resurse Umane şi Comunicare
- Birou Resurse Umane
- Birou Comunicare
Direcţia Economic, Administrativ
Control Financiar
- Birou Economic
- Birou Administrativ

şi

Unitatea de Audit Intern
Birou Juridic şi de Control
Birou Coordonare Pol de Creştere

Hotărârea
18/2009
privind
aprobarea
actualizării
organigramei
multianuale a
ADR Vest
pentru
perioada 2008
- 2011

Direcţia
Implementare
Program
Operaţional Regional
- Departament Monitorizare şi
Verificare POR
 Birou Monitorizare
 Birou Verificare
- Departament Evaluare, Selecţie
şi Contractare
- Birou Asistenţă Tehnică şi
relaţia cu AM POR
Direcţia Suport Implementare
- Birou Suport Implementare
- Birou Suport IT / SMIS
- Birou proiecte preaderare
Direcţia
Politici
Regionale
Internaţionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
Internaţionalizare
- Birou Investiţii Directe

87
persoane

şi

şi

Direcţia Resurse Umane şi Comunicare
- Birou Resurse Umane
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63
persoane

Au fost
transfera
te 3
posturi
din
cadrul
biroului
preadera
re în
cadrul
departa
mentului
monitori
zare şi
verificare
proiecte,
şi
anume: 2
posturi
de ofiţer
de
contract
verificare
şi 1 post
de ofiţer

- Birou Comunicare
Direcţia Economică, Administrativă şi
Control Financiar
- Birou Economic
- Birou Administrativ

de
contract
monitori
zare

Unitatea de Audit Intern
Biroul Juridic şi de Control
Birou Coordonare Pol de Creştere

În prezent, în cadrul ADR Vest, există următoarea structură organizatorică:
Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în
acelaşi timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar pentru POR 2007 – 2013
pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii
departamentelor agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenţiei in limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. În calitate de şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură
coordonarea şi supervizarea implementării POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest. De
asemenea, este reprezentantul legal al agenţiei în relaţiile cu terţii şi în instanţă.
Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la
implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest în perioada 2007 –
2013, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR
Vest cu beneficiarii programelor de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată
justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de
seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de
asistenţă tehnică ale ADR Vest pentru Programul Operaţional Regional.
Direcţia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a POR 2007 - 2013 prin
îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea
secretariatului Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest,
evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS.
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De asemenea, în cadrul Direcţiei Suport Implementare funcţionează Biroul Proiecte
Preaderare care are ca principale atribuţii oferirea de suport pentru beneficiarii de finanţări
din programele Phare şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) în vederea
implementării proiectelor, precum şi monitorizarea acestor programe.
Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură promovarea cooperării şi
transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri, cel ştiinţific şi cel
tehnologic în vederea dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan
naţional şi internaţional şi coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în
dezvoltarea regiunii.
Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor
financiare, administrative referitoare la desfăşurarea controlului financiar al operaţiunilor
patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice cu
finanţare internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea întregului set de
proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative
până la întocmirea Situaţiilor financiare anuale.
Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de
resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu
politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de
performanţă ale direcţiei 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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Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuţii: stabilirea unei relaţii de
colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere (preşedintele Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de creştere Timişoara) precum
şi cu celelalte autorităţi locale din cadrul polului; facilitarea legăturii dintre autorităţile
centrale şi cele locale implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de
Dezvoltare (PID); acordarea de sprijin în elaborarea şi implementarea PID; sprijinirea
implementării proiectelor incluse în lista de proiecte din PID; participarea la monitorizarea
respectării graficului de implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au
stabilit în PID; contribuie la campania de promovare şi informare referitoare la polul de
creştere, asigurând transparenţa şi vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului;
elaborarea de rapoarte periodice sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor
incluse în PID şi tra nsmiterea lor la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului şi directorului general ADR Vest.
*

*

*

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

DEVA

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

Bd. 1 Decembrie nr. 28,
330025, Deva, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376
e-mail: office.hd@adrvest.ro

web: www.adrvest.ro

REŞIŢA

ARAD

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

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

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

Consiliul pentru Dezvoltare Regională a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de
Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie ca re a fost semna tă de că tre cei 1 6
membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al Consiliului.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din:
• preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale municipale din fiecare judeţ al regiunii
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii
• cei 4 reprezentanţi ai consiliilor locale comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi
reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un
mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. În funcţie de problematica
supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii
judeţelor, reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi
ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi
ai societăţii civile, dar şi parteneri socio-economici relevanţi.
România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde
Euro de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În contextul
implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent, se numeşte Ministerul Dezvoltării Regionale şi
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Turismului) a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional – Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în
regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin intermediul
Acordului Cadru – avizat de CDR Vest, semnare care a avut loc la Timişoara, în data de 19
decembrie 2006, pentru regiunea noastră. În acest context, ADR Vest deţine un rol
deosebit de important în procesul de gestionare a acestor fonduri, având calitatea de
Organism Intermediar Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest.
Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la
Autoritatea de Management, implementează axele prioritare din Programul Operaţional
Regional 2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a a vut, prin a tcivitatea
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuţie decisivă la crearea
cadrului instituţional necesar Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a
îndeplini în mod optim rolul de Organism Intermediar pentru programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, contribuind astfel dezvoltarea strategică şi durabilă a Regiunii Vest.
Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat
activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin
coerenţa şi viziunea sa - a devenit un reper în politica de dezvoltare regională din
România, reper urmat şi de alte regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din
România.
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Componenţa CDR Vest în anul 2009
Ianuarie – August 2009
Nr.
crt.

Numele

Funcţia

Rolul îndeplinit în
cadrul CDR Vest

1.

Sorin
FRUNZĂVERDE

Preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin

Preşedinte CDR Vest

2.

Petru Nicoale
IOŢCU

Preşedintele Consiliului Judeţean
Arad

Vice-preşedinte CDR
Vest

3.

Constantin
OSTAFICIUC

Preşedinte Consiliul Judeţean
Timiş

Membru

4.

Mircea Ioan
MOLOŢ

Preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara

Membru

5.

Gheorghe
CIUHANDU

Primar Timişoara

Membru

6.

Marinel PAŞCA

Primar Recaş

Membru

8.

Vasile HORJ

Primar Variaş

Membru

7.

Gheorghe FALCĂ

Primar Arad

Membru

9.

Peter ANTAL

Primar Pecica

Membru

10.

Emilia BRĂNEŢ

Primar Şagu

Membru

11.

Primar Reşiţa

Membru

12.

Mihai
STEPĂNESCU
Simion IANCU

Primar Oţelu Roşu

Membru

13.

Ioan BORDUZ

Primar Fârliug

Membru

14.

Mircia MUNTEAN

Primar Deva

Membru

15.

Emil RIŞTEIU

Primar Băcia

Membru

16.

Adrian Filip
IOVĂNESCU

Primar Uricani

Membru

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

August – Decembrie 2009
Nr.
crt.

Numele

Funcţia

Rolul îndeplinit în
cadrul CDR Vest

1.

Constantin
OSTAFICIUC

Preşedinte Consiliul Judeţean
Timiş

Preşedinte CDR Vest

2.

Mircea Ioan
MOLOŢ

Preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara

Vice-preşedinte CDR
Vest

3.

Sorin
FRUNZĂVERDE

Preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin

Membru

4.

Petru Nicoale
IOŢCU

Preşedintele Consiliului Judeţean
Arad

Membru

5.

Gheorghe
CIUHANDU

Primar Timişoara

Membru

6.

Marinel PAŞCA

Primar Recaş

Membru

8.

Vasile HORJ

Primar Variaş

Membru

7.

Gheorghe FALCĂ

Primar Arad

Membru

9.

Peter ANTAL

Primar Pecica

Membru

10.

Emilia BRĂNEŢ

Primar Şagu

Membru

11.

Primar Reşiţa

Membru

12.

Mihai
STEPĂNESCU
Simion IANCU

Primar Oţelu Roşu

Membru

13.

Ioan BORDUZ

Primar Fârliug

Membru

14.

Mircia MUNTEAN

Primar Deva

Membru

15.

Emil RIŞTEIU

Primar Băcia

Membru

16.

Adrian Filip
IOVĂNESCU

Primar Uricani

Membru
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Hotărârile adoptate de CDR Vest în anul 2009

Pe parcursul anului 2009 au fost organizate trei
şedinţe ale Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest în cadrul cărora au fost adoptate
21 de hotărâri.
În plus, în luna iulie au mai fost adoptate încă 2
hotărâri prin procedură scrisă.

Hotărârea nr. 1/2009 - privind aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2008
Hotărârea nr. 2/2009 - privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru anul 2008
Hotărârea nr. 3/2009 - privind aprobarea Planului de personal al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2009
Hotărârea nr. 4/2009 - privind aprobarea modificării componenţei Comitetului
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest
Hotărâri
adoptate în
cadrul
şedinţei
CDR Vest
din data de
22 aprilie
2009

Hotărârea nr. 5/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor
Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest, pentru anul 2009
Hotărârea nr. 6/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara
entru anul 2009
Hotărârea nr. 7/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea
pentru anul 2009
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Hotărârea nr. 8/2009 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2009 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual
pentru anii 2009-2011 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
Hotărârea nr. 9/2009 - privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2008
ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
Hotărârea nr. 10/2009 - privind avizarea participării ADR Vest în parteneriatul
cu Instituţia Prefectului Judeţul Caraş Severin precum şi avizarea Protocolului
de parteneriat încheiat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
Vest cu Instituţia Prefectului Judeţul Caraş Severin privind realizarea
activităţilor în cadrul campaniei de informare „Euroinfo Fonduri” 2009

Hotărâri
adoptate
prin
procedură
scrisă – 9
iulie 2009

Hotărârea nr. 11/ 2009 - privind avizarea participării ADR Vest la cooperarea
inter-instituţională cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi
Ministerul Finanţelor Publice, privind avizarea Protocolului tripartit privind
cooperarea inter-instituţională în ceea ce priveşte selectarea şi activitatea
coordonatorului de pol de creştere, precum şi privind aprobarea creării în
structura ADR Vest a biroului coordonare pol de creştere
Hotărârea nr. 12/ 2009 - privind aprobarea modificării organigramei
multianuale actualizate a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
pentru perioada 2008-2010 prin crearea în structura acesteia a biroului
coordonare pol de creştere
Hotărârea nr. 13/ 2009 – privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest

Hotărâri
adoptate în
cadrul
şedinţei
CDR Vest
din data de
22 august
2009

Hotărâri
adoptate în

Hotărârea nr. 14/ 2009 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în
conformitate cu organigrama multianuală actualizată a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2008 – 2010
Hotărârea nr. 15/ 2009 – privind aprobarea Raportului de activitate al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru perioada
ianuarie – iunie 2009
Hotărârea nr. 16/ 2009 – privind aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada ianuarie – iunie
2009
Hotărârea nr. 17/2009 - privind aprobarea propunerii Regiunii Vest de
realocare a fondurilor între domeniile majore de intervenţie ale Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013
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cadrul
şedinţei
CDR Vest
din data de 6
noiembrie
2009

Hotărârea nr. 18/2009 - privind aprobarea actualizării organigramei
multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru
perioada 2008-2011
Hotărârea nr. 19/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor
Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest, pentru anul 2010
Hotărârea nr. 20/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara
pentru anul 2010
Hotărârea nr. 21/2009 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea
pentru anul 2010
Hotărârea nr. 22/2009 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2010 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual
pentru anii 2010-2012 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
Hotărârea nr. 23/2009 – privind avizarea Acordurilor de parteneriat în care este
implicată Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
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Evenimente importante
1. Preşedintele României, domnul Traina Băsescu, a fost prezent în cadrul şedinţei
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest ce s-a desfăşurat în noul sediu al
Consiliului Judeţean Arad

„Am convingerea că Regiunea Vest va fi o regiune de succes şi, personal, o să rog şi alţi
responsabili din administraţiile locale să privească înspre ceea ce dumneavoastră reuşiţi
să faceţi aici”
a declarat Traian Băsescu.

În data de 22 august 2009 a avut loc, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Arad, şedinţa
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest).

În cadrul şedinţei CDR Vest a participat, ca invitat
de onoare, Preşedintele României, Traian Băsescu
– aflat la prima participare în cadrul unui Consiliu
pentru Dezvoltare Regională.
Prezentarea proiectelor implementate cu finanţare
din fonduri structurale, în Regiunea Vest, şi
prezentarea colaborării dintre cele patru judeţe ale
regiunii (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş)
au făcut ca Preşedintele Traian Băsescu, să
încurajeze Regiunea Vest în demersul ei de a-şi baza
creşterea economică pe investiţii şi de a încerca să
atragă cât mai multe fonduri europene
nerambursabile, precum cele din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 2013) – program administrat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest la nivelul
Regiunii Vest.
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Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare
Regiona ăl Vest a debuta t cu un discurs
susţinut de domnul Sorin Frunzăverde, în
calitate de Preşedinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest. Acestui discurs ia urmat o prezentare detaliată privind
rezultatele obţinute de Regiunea Vest în
atragerea de fonduri structurale prin POR
2007 – 2013, susţinută de către domnul Sorin
Maxim, director general al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest. Domnul Petru
Nicolae Ioţcu - Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, şi domnul Gheorghe Falcă - Primar
al Municipiului Arad, au prezentat în cadrul şedinţei CDR
Vest, rezultatele judeţului Arad, respectiv ale Primăriei
Arad, în accesarea fondurilor europene.
A urmat apoi, în cadrul şedinţei Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest, alegerea Preşedintelui şi a
Vicepreşedintelui CDR Vest, pentru perioada 2009 - 2010.
Astfel, Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest a fost ales domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş, iar Vicepreşedinte al Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Vest a fost ales Mircea Ioan
Moloţ, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.

Ca urmare a promovării şedinţei CDR Vest şi a prezenţei Preşedintelui României în cadrul
acesteia, în presa din Regiunea Vest au apărut 17 articole. Câteva exemple se regăsesc mai
jos.
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2. Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al
Municipiului Arad”

În data de 27 februarie 2009, în sala festivă a Primăriei Municipiului Arad, a avut loc
ceremonia de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea
Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad” din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 58.782.037 lei dintre care
44.737.544,88 lei reprezintă valoarea solicitată pentru realizarea proiectului.
La acest eveniment au participat
domnul Vasile Blaga – Ministru,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei, domnul Gheorghe Falcă –
Primar, Primăria Municipiului Arad,
domnul Nicolae Ioţcu – Preşedinte,
Consiliul Judeţean Arad, domnul
Laurenţiu
Călin
Bibarţ,
Prefect,
Instituţia Prefectului - Judeţul Arad şi
Sorin Maxim – Director general al ADR
Vest. Acestora
li s-au alăturat alţi
reprezentanţi ai administraţiei publice
locale, precum şi reprezentanţi ai presei din Regiunea Vest.
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Jurnaliştii din Regiunea Vest au fost prezenţi în număr mare în cadrul evenimentului. Ca
urmare a promovării ceremoniei de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad” au apărut 14 articole referitoare
la eveniment în mass-media. Câteva astfel de exemple sunt redate mai jos.
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3. Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a
oraşului Buziaş, L=4,3 km”

În data de 27 aprilie 2009, în sala festivă a Muzeului Banatului, a avut loc ceremonia de
semnare a contractului de finanţare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a
oraşului Buziaş, L=4,3 km”, în valoare totală de 20.140.007,73 lei dintre care, 15.716.795 lei
reprezentând valoarea finanţării nerambursabile.

Semnatarii contractului de finanţare au fost domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedinte al
Consiliului Judeţean Timiş (CJ Timiş) şi reprezentant al beneficiarului de fonduri
structurale pentru proiect, şi domnul Sorin Maxim, director general ADR Vest şi Şef al
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea
Vest.
În cadrul ceremoniei de semnare, reprezentanţii celor două instituţii, CJ Timiş şi ADR Vest,
au fost supuşi întrebărilor jurnaliştilor din Regiunea Vest participanţi. Aceştia au arătat un
real interes faţă de proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”.
Ca urmare a acestui fapt, în presa din Regiunea Vest, au apărut 15 articole şi reportaje
având ca temă ceremonia de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul prin care
urmează să se realizeze centura nord – vest de ocolire a oraşului Buziaş.
Un colaj cu câteva articolelor apărute în presa din Regiunea Vest, privind semnarea
contractului de finanţare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a oraşului
Buziaş, L=4,3 km”, este prezentat mai jos.
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4. Domnului Vasile Blaga – Ministrul al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului - a participat la semnarea a trei contracte de finanţare pentru proiecte din
Regiunea Vest

În data de 9 iulie 2009, în sala Consiliului Judeţean Caraş – Severin, s-au semnat contractele
de finanţare pentru proiectele „Modernizare DJ 582, Văliug – Slatina Timiş”,
„Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârstnice din Jimbolia”şi
„Modernizare (Ranforsare) strada Republicii – Cimpa din oraşul Petrila”
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În cadrul ceremoniei de semnare au participat: domnul Vasile Blaga – Ministru, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Sorin Frunzăverde - Preşedinte al Consiliului
Judeţean Caraş – Severin şi Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest,
domnul Gabriel Friptu – Director general al Autorităţii de Management pentru Programul
Operaţional Regional, domnul Sorin Maxim, Director general al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest, domnul Ilie I. Păducel, Primar al oraşului Petrila, domnul
Gábor I. Kaba, Primar al oraşului Jimbolia.

Jurnaliştii din Regiunea Vest au fost prezenţi în cadrul evenimentului. Ca urmare a
promovării ceremoniei de semnare a contractelor de finanţare au apărut 5 articole în presa
scrisă şi pe pagina de internet dedicată fondurilor europene – www.fonduri-structurale.ro.
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5. Semnarea primelor contracte de finanţare prin POR 2007 – 2013 pentru infrastructura
de turism din Regiunea Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat primele contracte de
finanţare pentru proiecte ce vizează investiţii în infrastructura de turism din Regiunea
Vest pe data de 28 septembrie. În oraşul Geoagiu Băi, 2 proiecte vor primi finanţare
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, în cadrul axei prioritare
5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”.
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Beneficiarii primelor două proiecte din Regiunea Vest care vizează investiţii în
infrastructura de turism şi pentru care au fost semnate deja contractele de finanţare sunt:

•

Consiliul Local al Oraşului Geoagiu

Proiectul Consiliului Local al Oraşului Geoagiu vizează reabilitarea infrastructurii staţiunii
Geoagiu Băi cu scopul de a sprijini turismul din zonă şi de a contribui la dezvoltarea
economică regională şi locală. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 5.472.431,12
euro (23.077.242,03 lei), dintre care 4.059.287,12 euro (17.118.013,76 lei) reprezentând
contribuţia Uniunii Europene.

•

Firma hunedoreană S.C. Vacanţa S.R.L.

Proiectul firmei S.C. Vacanţa S.R.L. vizează transformarea unităţii de cazare dintr-o vilă de
două stele, într-un hotel de trei stele, propunându-şi să contribuie, pe termen lung, la
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor umane
şi creşterea calităţii serviciilor turistice în Regiunea Vest. Valoarea totală a proiectului este
de aproximativ 2.309.823,81 euro (9.740.526,99 lei) dintre care, 1.195.412,76 euro
(5.041.055,60 lei) reprezentând contribuţia Uniunii Europene, adică totalul fondurilor
nerambursabile acordate.

Ca urmare a semnării celor 2 contracte şi a transmiterii unui comunicat de presă, în massmedia au apărut 11 articole. Ziarul Financiar, publicaţie naţională importantă în domeniu
economic, a dedicat acestui subiect două articole. Câteva articole dedicate semnării de
contracte, în Regiunea Vest, pentru infrastructura de turism, sunt prezentate mai jos.
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6. Drumul judeţean 678D din judeţul Hunedoara – reabilitat cu bani europeni prin POR
2007 - 2013

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism
Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR
2007 – 2013), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare DJ 687D:
Teliucu Inferior, Topliţa, Dăbâca, Hăşdău, Lunca Cernii de Sus, Gura Bordului, Limită
Judeţ Caraş-Severin, km 15+100 - 45+380, Judeţul Hunedoara” din cadrul domeniul major
de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane
– inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” al Programului Operaţional
Regional 2007–2013 (POR 2007 – 2013).

Proiectul a fost depus de către Consiliul Judeţean Hunedoara. Proiectul vizează
îmbunătăţirea legăturilor rutiere din Regiunea Vest, sprijinind astfel dezvoltarea durabilă a
zonei, creşterea gradului de atractivitate a zonei, conectarea la reţeaua de drumuri
naţionale, creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului, facilitarea accesului în zona
centrală a judeţului Hunedoara, precum şi realizarea unei alternative de conectare a
reţelelor rutiere ce aparţin judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin.
Proiectul Consiliul Judeţean Hunedoara urmează să se desfăşoare pe parcursul unei
perioade de implementare de 39 de luni. Valoarea totală a acestuia depăşeşte 105 milioane
lei, iar valoarea fondurilor structurale solicitate prin POR 2007 – 2013 este de aproximativ
87milioane lei.
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În vederea promovării acestui eveniment important pentru Consiliul Judeţean Hunedoara,
domnul Mircea Ioan Moloţ – Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, împreună cu
domnul Sorin Maxim, Director general ADR Vest, au prezentat jurnaliştilor participanţi în
cadrul conferinţei de presă, din data de 17 noiembrie anul 2009, proiectul ce primeşte
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional. Jurnalişti din întreaga
regiune au fost invitaţi să participe la conferinţa de presă.
Ca urma re a semnă rii conta ctului de fina nţa re de între ADR Vest si Consiliul Judeţean
Hunedoara, au apărut 7 articole în mass-media. Acest subiect a fost tratat nu doar de
publicaţii regionale, ci şi de pagini de internet specializate în fonduri nerambursabile
precum www.finantare.ro şi www.fonduri-structurale.ro.
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Implementarea Programului Operaţional Regional în
Regiunea Vest
Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013 – Context

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte
programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este
finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR). Programul Operaţional Regional 2007-21013 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 sunt alocate
aproximativ 4,178 miliarde Euro.
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 432,07 milioane
Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR 20072013. Domeniile majore de intervenţie ale POR 2007-2013 gestionate de ADR Vest în
calitate de organism intermediar însumează 416,52 milioane euro. Această valoare include
contribuţia Uniunii Europene şi cofinanţarea din sursele publice naţionale.

Este important de menţionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol
orientativ, 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 2007-2013 este structurat pe şase axe prioritare:
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•

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.

Managementul, gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Regional 20072013 revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care este desemnat Autoritate
de Management pentru acest program. Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională sunt
desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea Programului Operaţional
Regional 2007-2013. 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 2007-2013:
•

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale;

•

Furnizori de servicii sociale;

•

Universităţile de stat;

•

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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Implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 ar trebui să conducă 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.

Lansarea Domeniilor de Intervenţie POR 2007-2013

În data de 23 noiembrie 2009 s-au relansat licitaţiile deschise pentru depunerea de
proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru domeniile
majore de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” şi 5.2 Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. Începând cu această dată la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013, se primesc cereri de finanţare pentru domeniile
de intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din cadrul Axei prioritare
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” şi 5.2 “Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice”, din cadrul axei prioritare 5 “Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”.

Monitorizarea şi raportarea la nivelul POR 2007-2013

Activitatea de monitorizare şi raportare a POR 2007-2013 reprezintă un proces de
colectare, pe o anumită perioadă de timp, a datelor şi informaţiilor fizice şi financiare legate
de implementarea POR, prin care se asigură informaţii corecte, necesare cunoaşterii
stadiului implementării POR şi elaborării diferitelor tipuri de rapoarte de implementare,
având ca scop:
• evaluarea progresului implementării POR;
• îmbunătăţirea implementării proiectelor/ programului;
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• fundamentarea viitoarelor decizii asupra proiectelor;
• furnizarea datelor necesare evaluării programului;
• asigurarea conformităţii cu regulamentele CE;
• informarea CM POR, a Comisiei Europene, a publicului larg.

Aceste Rapoarte fundamentează deciziile strategice ale AMPOR şi CMPOR, pe parcursul
implementării POR.

La nivelul ADR Vest, în calitate de OI POR, activităţile referitoare la monitorizare şi
raportare de program a POR 2007-2013 pentru Regiunea Vest se realizează în cadrul
Biroului Suport Implementare, din cadrul Direcţiei Suport Implementare.

Sistemul Monitorizării de program a POR la nivelul ADR Vest constă în:
A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la:
• stadiul evaluării şi selecţiei proiectelor în regiune
• progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor
• plăţile efectuate beneficiarilor
• problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi soluţii
propuse pentru remedierea acestora.
• măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.
• informaţii privind respectarea reglementărilor
implementării fondurilor structurale

comunitare
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în

domeniul

Toate aceste informaţii sunt furnizate periodic, Biroului Suport Implementare, la termene şi
în formatele stabilite de comun acord cu Direcţia DIPOR din cadrul ADR Vest, implicată în
managementul POR.

B. Centralizarea pe operaţiuni, domenii majore de intervenţie şi axe prioritare a datelor
necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.

C. Analiza şi interpretarea datelor şi realizarea de analize cantitative şi calitative privind
stadiul implementării POR, necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte.

În cadrul procesului de monitorizare POR, la nivelul DSI se realizează:
√

baze de date interne care au ca scop urmărirea stadiului implementării
POR în cadrul Regiunii Vest

√

rapoarte transmise AMPOR

√

analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 20072013 la nivelul Regiunii Vest

a) Bazele de date interne
În vederea monitorizării procesului de evaluare şi selecţie, fiecare expert implicat in
procesul de evaluare şi selecţie, completează în mod continuu, o bază de date referitoare la
stadiul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, a evaluării tehnico-financiare,
a verificării conformităţii proiectului tehnic, a contractării, pentru proiectele pentru care
este responsabil.

Informaţiile din cadrul acestor baze de date se centralizează de către Biroul Suport
Implementare în cadrul Bazei de Date a Procesului de Evaluare. Pe baza Bazei de Date a
Procesului de Evaluare se completează Raportul de Progres săptămânal şi lunar al
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procesului de evaluare şi selecţie pentru proiectele depuse în cadrul POR 2007-2013 în
Regiunea Vest.

b) Rapoarte realizate de Biroul DSI în procesul de monitorizare POR şi transmise
AMPOR
ADR Vest, prin Biroul Suport Implementare, elaborează în scopul monitorizării procesului
de evaluare şi selecţie a POR, următoarele documente:
• Rapoartele de Progres săptămânale
• Rapoartele de Progres lunare
• Contribuţie la elaborarea Rapoartelor de Implementare POR

În perioada ianuarie – decembrie 2009 au fost elaborate şi transmise AM POR 12 Rapoarte
de progres lunare privind procesul de evaluare şi selecţie.

De asemenea, se transmit săptămânal către AMPOR rapoartele de progres ale procesului de
evaluare şi selecţie în format electronic, pe e-mail, împreună cu Calendarul vizitelor la faţa
locului.

c) Analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013 la
nivelul Regiunii Vest
În vederea monitorizării eficiente a stadiului implementării POR în cadrul Regiunii Vest, la
nivelul DSI se realizează, pe lângă tipurile de rapoarte menţionate anterior, o serie de alte
analize interne periodice.

1. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse (în ordinea depunerii
acestora, pe fiecare domeniu de intervenţie, bugetul acestora (valoare totală, sumă
solicitată, cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) în lei şi euro, precum şi stadiul de
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evaluare şi selecţie în care se află proiectele, pe total regiune şi pe fiecare judeţ din
Regiunea Vest.
2. Într-o bază de date excel se centralizează toate proiectele depuse pe domenii de
intervenţie şi pe stadiu de evaluare, pe total regiune şi se calculează soldul pe fiecare
domeniu de intervenţie, în funcţie de alocarea financiară totală pentru domeniul de
intervenţie respectiv.
3. Pe baza informaţiilor de la punctul 1 şi 2 se centralizează numărul, valoarea totală,
suma solicitată a proiectelor depuse, acceptate şi respinse pe total regiune şi pe fiecare
judeţ din Regiunea Vest.
4. Pentru fiecare Domeniu Major de Intervenţie se realizează următoarele tipuri de
analize:
•

O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe fiecare judeţ,

•

O centralizare a valorii finanţării nerambursabile pentru proiectele aflate în
curs de evaluare/precontractare şi contractate, raportată la alocarea financiară
totală pentru respectivul DMI în Regiunea Vest, pe fiecare judeţ,

•

Analize grafice pornind de la centralizările de mai sus.

5. Pentru fiecare judeţ al Regiunii Vest se realizează următoarele tipuri de analize:
•

Comparaţii între valoarea fondurilor alocate pe fiecare judeţ, pe total şi pe fiecare
domeniu major de intervenţie şi suma finanţării nerambursabile a proiectelor
depuse şi aflate în curs de evaluare/precontractare şi contractate.

6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între alocarea financiară
pe ani şi suma finanţării nerambursabile a proiectelor depuse şi în curs de evaluare.
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7. Se realizează o analiză globală între fondurile alocate Regiunii Vest, pe fiecare Domeniu
Major de Intervenţie şi judeţ, comparativ cu suma solicitată prin proiecte şi se va calcula
soldul pe fiecare DMI pe regiune şi pe fiecare judeţ.
8. Se realizează şi actualizează săptămânal, o situaţie a proiectelor depuse, în funcţie de
stadiul în care se află (evaluare / precontractuală / contractate / respinse), precum şi a
fondurilor rămase disponibile pe fiecare axa prioritară, în funcţie de alocarea financiară
pe fiecare domeniu de intervenţie, care se postează pe site-ul www.adrvest.ro, la
secţiunea POR 2007-2013.
9. Se întocmeşte şi se actualizează o listă cu toate proiectele depuse la sediul ADR Vest pe
POR 2007-2013, pe domenii de intervenţie, în care se precizează titlul proiectului,
solicitantul, judeţul şi stadiul de evaluare al proiectului, care se postează pe site-ul
www.adrvest.ro, la secţiunea POR 2007-2013.

Stadiul implementării POR la nivelul Regiunii Vest

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, au fost depuse până în data de 16
aprilie 2010, 395 proiecte, în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013).

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 milioane
euro.

Până în acest moment, au fost contractate 62 de proiecte, valoarea finanţării nerambursabile
a acestora fiind de aproximativ 138 milioane de euro, iar 232 proiecte se află în diferite
faze de evaluare şi selecţie sau precontractare, având o valoare a finanţării nerambursabile
solicitate de aproximativ 608 milioane euro.
***
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În perioada ianuarie - decembrie 2009 s-a păstrat legătura cu reprezentanţii autorităţilor
publice locale din Regiunea Vest pentru actualizarea informaţiilor cuprinse în portofoliul
de proiecte al Regiunii Vest, precum şi cu potenţialii solicitanţi de finanţare implicaţi în
elaborarea unor proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, incluşi
în portofoliul de proiecte în urma vizitei la birourile de helpdesk din Regiunea Vest. În
acest context, portofoliul de proiecte al Regiunii Vest însumează un număr de 111
proiecte, având o valoare de aproximativ 215 milioane euro.
***
În funcţie de axa prioritară şi de domeniul de intervenţie în cadrul căruia au fost depuse
proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”subdomeniul „Centre urbane”

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de:
42,29 milioane euro.

În cadrul cererii deschise de proiecte pentru subdomeniul ”Centre urbane” cu termen
limită 31 martie 2009, a u fost depuse la ADR Vest un numă r de 10 Planuri integrate de
dezvoltare urbană, însoţite de proiectele aferente.

Această cerere deschisă a fost adresată centrelor urbane din Regiunea Vest, respectiv
oraşelor /municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu excepţia polilor de creştere
(Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaţi prin HG nr.998/2008
cu completările şi modificările ulterioare.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul cererii deschise de proiecte este următoarea:
•

Total proiecte depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o
valoare nerambursabilă de 75,99 milioane euro

•

Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare

•

În evaluare/precontractare: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale,
cu o valoare nerambursabilă de 68,20 milioane euro

•

Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare
nerambursabilă de 7,79 milioane euro

Alocarea financiară a fost depăşită cu 61,27%.

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de:
28,19 milioane euro.

Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiile Arad şi Deva,
desemnate poli de dezvoltare urbană pentru Regiunea Vest prin HG nr.998/2008.

În data de 11 ianuarie 2010 a fost depus ”Planul integrat de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Arad”, de către Municipiul Arad. Planul integrat de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Arad conţine 7 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 14,61
milioane euro, din care au fost depuse până în prezent 6 proiecte, cu o valoare a finanţării
nerambursabile de 14,50 milioane euro. Planul integrat a fost declarat admis în etapa de
verificare a admisibilităţii. Cele 6 proiecte individuale depuse în cadrul Planului integrat se
află în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
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În data de 30 martie 2010 a fost depus ”Planul integrat de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Deva”, de către Municipiul Deva. Planul integrat de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Deva conţine 5 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 14
milioane euro, din care au fost depuse 2 proiecte cu o valoare a finanţării nerambursabile
de 2,86 milioane euro.

Domeniul de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană” subdomeniul „Poli de creştere” – Alocare financiară: 70,49 milioane euro.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de:
70,49 milioane euro.

Acest subdomeniu de intervenţie poate fi accesat exclusiv de municipiul Timişoara,
desemnat pol de creştere în Regiunea Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 998/2008.

În data de 9 decembrie 2009, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, alcătuită prin
asocierea Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi a 14 comune timişene a
depus la AM POR Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere
Timişoara. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin POR 2007-2013 a proiectelor
din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Timişoara este de
aproximativ 70,49 milioane euro. În prezent, Planul a fost declarat admis în etapa de
verificare a admisibilităţii.
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Situaţia proiectelor pe DMI 1.1 - Dezvoltare urbană
(milioane euro)
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Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Domeniul de intervenţie 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură”
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de: 88,84
milioane euro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 345,20 milioane euro
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•

Contractate: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 95,84 milioane euro,
pentru care au fost plătite cereri de prefinanţare/ rambursare în valoare de 19,46
milioane euro

•

În evaluare/precontractare/rezervă: 31 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
193,39 milioane euro.

•

Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 55,97 milioane euro

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009, întrucât finanţarea
nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a fost depăşită cu mai mult de 50%.
Situaţie Axa 2 - Drumuri
(milioane euro)
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Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul de intervenţie 3.1: „Reabilitarea
infrastructurii serviciilor de sănătate”

/

modernizarea
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/

echiparea

Alocare financiară pentru acest domeniu de intervenţie pentru Regiunea Vest este de: 17,59
milioane euro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,23 milioane euro

•

Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,04 milioane euro, pentru
care au fost plătite cereri de prefinanţare/ rambursare în valoare de 0,32 milioane
euro

•

În evaluare/precontractare: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
milioane euro

•

Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,5 milioane euro

de 20,69

Alocarea financiară regională pe acest domeniu de intervenţie a fost depăşită cu 23,54%.
Situaţie DMI 3.1 - Ambulatorii
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
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Alocare financiară pentru acest domeniu de intervenţie pentru Regiunea Vest este de 10,08
milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,42 milioane euro

•

Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,96 milioane euro, pentru
care au fost plătite cereri de prefinanţare/ rambursare în valoare de 0,15 milioane
euro

•

În evaluare/precontractare: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
milioane euro

•

Respinse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,61 milioane euro

de 12,85

Alocarea financiară regională pe acest domeniu de intervenţie a fost depăşită cu 37%.
Situaţie DMI 3.2 - Centre Sociale
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie pentru Regiunea Vest este de
10,08 milioane euro.
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Pe acest domeniu de intervenţie s-a depus un singur proiect, de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADI Vest) ”Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Vest”.
În data de 10 martie 2010 proiectul cu o valoare nerambursabilă de 9,74 milioane euro a
fost contractat.
Situaţie DMI 3.3 - Situaţii de urgenţă
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă”

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie pentru Regiunea Vest este de
28,87 milioane euro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 152,17 milioane euro
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•

Contractate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,72 milioane euro,
pentru care au fost plătite cereri de prefinanţare/ rambursare în valoare de 0,36
milioane euro

•

În evaluare/precontractare/rezervă: 55 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
121,11 milioane euro

•

Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,34 milioane euro

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26.11.2009, întrucât finanţarea
nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a fost depăşită cu mai mult de 50%.
Situaţie DMI 3.4 - Infrastructură de educaţie
(milioane euro)
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Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Domeniul de intervenţie 4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi locală”

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 27,81
milioane euro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 35,27 milioane euro

•

Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare

•

În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
milioane euro

•

Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,87 milioane euro

de 20,4

Suma rămasă disponibilă: 7,41 milioane euro.
Situaţie DMI 4.1 - Structuri de sprijinire a afacerilor
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de: 23,85
milioane euro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,09 milioane euro

•

Nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare

•

În evaluare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,09 milioane euro

Suma rămasă disponibilă: 13,76 milioane euro.
Situaţie DMI 4.2 - Reabilitare situri industriale poluate
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Alocarea financiară pentru primul apel de proiecte cu termen limită 16 iunie 2008, a fost
de 4,08 milioane euro. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 79 de proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,77 milioane euro, din care au fost contractate 39 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,48 milioane euro, pentru care au fost plătite cereri de
prefinanţare/ rambursare în valoare de 1,45 milioane euro.

În data de 23 noiembrie 2009 a fost lansată, de către AMPOR, o nouă cerere de proiecte cu
depunere continuă pe acest domeniu de intervenţie. Pentru acest apel de proiecte a fost
alocată suma de 17,37 milioane euro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 69 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,30 milioane euro

•

În evaluare: 63 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,62 milioane euro

•

Respinse: 6 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 0,68 milioane euro

Suma rămasă disponibilă: 10,75 milioane euro
Situaţie DMI 4.3 - Microîntreprinderi
(milioane euro)
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Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe”
Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 23,85
milioane euro.
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
•

Total depuse: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 61,00 milioane euro

•

Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,98 milioane euro

•

În evaluare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,37 milioane euro

•

Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,65 milioane euro

Alocarea financiară a fost depăşită cu 56,6%.
Situaţie DMI 5.1 - Patrimoniu cultural
(milioane euro)
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Domeniul de intervenţie 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor
turistice”

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 23,89
milioane euro.
Situaţia proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de intervenţie este următoarea:
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•

Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 78,99 milioane euro

•

Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,37 milioane euro, pentru
care au fost plătite cereri de prefinanţare/ rambursare în valoare de 0,64 milioane
euro

•

În evaluare: 11 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 46,46 milioane de euro

•

Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,16 milioane euro

Alocarea financiară a fost depăşită cu 116,95% .
Situaţie DMI 5.2 - Infrastructură turistică de agrement
(milioane euro)
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Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest (CRESC Vest) a
fost constituit în luna august 2007, funcţionarea sa având la bază până în luna noiembrie
2008, Hotărârea de Guvern Nr. 764 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea constituirii
comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a acestora.
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Potrivit acestei hotărâri, Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea
Vest este 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 pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea
Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine Secretariatul Comitetului Regional
de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest (CRESC Vest) în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern 764/11.07.2007, articolului 1 aliniatul e) din cadrul Anexei
2 – Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare.

În vederea constituirii şi funcţionării CRESC Vest, în cadrul şedinţei Consiliului pentru
Dezvoltare Regiunea Vest din data de 10 august 2007 au fost adoptate Hotărârea 14/2007
privind aprobarea constituirii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al
Regiunii Vest şi a membrilor acestuia şi Hotărârea 15/2007 privind aprobarea
Regulamentului de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de Evaluare Strategică
şi Corelare al Regiunii Vest.

CRESC Vest îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
(ROF) a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, precum şi
în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern numărul 764/11.07.2007 pentru
Aprobarea Constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare şi a
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestora.

Şedinţa de constituire a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al
Regiunii Vest s-a desfăşurat în data de 22 august 2007, la Arad. În cadrul acestei şedinţe,
membrii CRESC Vest au aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest prin Hotărârea
CRESC Vest Nr. 1 / 2007.

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

CRESC VEST este format din 16 membri cu drept de vot şi 16 membri supleanţi desemnaţi
prin Hotărârea CDR Vest Nr. 14 / 2007 privind aprobarea constituirii Comitetului
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest şi a membrilor acestuia.
În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, s-a desfăşurat o şedinţă de evaluare strategică, şedinţa
CRESC Vest din data de 22 aprilie 2009, desfăşurată la Reşiţa.

Ordinea de zi a acestei şedinţe de evaluare strategică a fost următoarea:
1. Cuvânt introductiv din partea preşedintelui Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare Regiunea Vest.
2. Prezentarea noii componenţe a CRESC Vest.
3. Prezentarea prevederilor HG 1383/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare
strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
acestora.
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de evaluare strategică a CRESC Vest din
data de 16 octombrie 2008.
5. Aprobarea raportului anual de activitate al CRESC Vest pentru anul 2008.
6. Informare privind stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007 –
2013 în Regiunea Vest.
7. Diverse.
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În cadrul acestei şedinţe, CRESC Vest a adoptat următoarele hotărâri:
√
√

Hotărârea 1/2009 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de CRESC Vest
din 16.10.2008;
Hotărârea 2/2009 privind aprobarea raportului anual de activitate al CRESC
Vest, pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2008.

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS‐CSNR)

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS-CSNR) este un sistem informatic
centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate
structurile utilizatoare, ce permite monitorizarea proiectelor finanțate din Fondurile
Structurale şi de Coeziune, din momentul depunerii acestora până la rambursarea
cheltuielilor către beneficiari (necesare managementului financiar, monitorizării,
verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului convergenţă).

Este utilizat de toate instituțiile implicate în gestionarea programelor operaționale finanțate
din Instrumentele Structurale, şi anume 43 de instituţii (7 Autorități de Management, 32 de
Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, ACIS şi
DLAF). Sistemul este folosit de personalul din aceste instituții care, în funcție de rol şi de
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competențe, fie introduce date, fie le validează, fie
doar vizualizează informații şi generează rapoarte
şi situații pe baza datelor tehnice şi financiare
colectate.

Datele sunt introduse şi actualizate în sistem pe
toată durata de desfăşurare a unui proiect, şi
anume:
• înregistrarea cererilor de finanţare
• înregistrarea rezultatelor verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii
• înregistrarea rezultatelor evaluării tehnice şi financiare
• înregistrarea rezultatelor verificării proiectului tehnic
• înregistrarea deciziei de aprobare/ respingere a proiectului
• înregistrarea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres
• înregistrarea contractelor dintre Beneficiar şi Contractor
• monitorizarea tehnică a proiectului
• monitorizarea financiară a proiectului.
În ceea ce priveşte proiectele depuse în cadrul Regiunii Vest, până în data de 31.12.2009, au
fost introduse şi validate în SMIS toate datele relevante, în conformitate cu procedura
specifică.
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Rezultatele cele mai importante obţinute până acum sunt:

√

395 proiecte depuse

√

62 proiecte contractate, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 138
milioane euro

√

232 proiecte în evaluare/ selecţie/ precontractare cu o valoare a finanţării
nerambursabile de 608 milioane euro

√

22,4 milioane euro reprezentând plăţi efectuate către beneficiarii POR

√

20 sesiuni de informare organizate, la care au participat 588 potenţiali
beneficiari POR

√

8 seminarii de instruire organizate la care au participat 68 de beneficiari
ai POR

√

111 proiecte în portofoliul de proiecte al Regiunii Vest

√

1 209 solicitări de informaţii privind POR 2007 – 2013 soluţionate

√

12 rapoarte de progres privind procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor
elaborate şi transmise AMPOR

√

1 şedinţă CRESC organizată.
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Programul PHARE în Regiunea Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează programe de finanţare
nerambursabilă încă din anul 1998. Primul program de finanţare structurală intermediat de
ADR Vest în Regiunea Vest a fost Programul Pha re 1 9 9 8„Restructurarea industriala şi
dezvoltarea resurselor umane”. Până în prezent, agenţia a intermediat programe de
finanţare structurală de pre-aderare precum Phare 1998, Phare 2000, Phare 2001, Phare
2002, Phare 2003, Phare 2004, Phare 2005, Phare 2006.

Majoritatea programelor au fost încheiate, în gestionarea ADR Vest rămânând în prezent
doar programele:
•

Phare 2004 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”
- finalizat în noiembrie 2009;

•

Phare 2005 „Infrastructură regională de mari dimensiuni”;

•

Phare 2005 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat
al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” - finalizat în noiembrie 2009;

•

Phare 2005 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public
în sectoarele prioritare de mediu”;

•

Phare 2006 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public
în sectoarele prioritare de mediu”.

Stadiul fiecăruia dintre cele şase programe aflate în derulare, sub administrarea regională a
ADR Vest, este prezentat în rândurile de mai jos.
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Programul Phare 2004 – „Schema de Investiţii pentru proiecte mici de gestionare a
deşeurilor” - Phare/2004/016/772.04.01.04.01.01

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. 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.

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.

Suma totală alocată Regiunii Vest a fost de 3.123 milioane euro, dintre care 2.343 milioane
euro din fonduri PHARE şi 0,78 milioane EURO co-finanţare naţională.

Suma repartizată iniţial prin acest program Regiunii 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.

În luna noiembrie 2009 au fost finalizate toate proiectele din cadrul acestui program, şi
anume:
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Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

1

Consiliul
Local
Satchinez

2

Consiliul
Local Lipova

3

Consiliul
Local al
Comunei
Socodor

4

Primăria
Municipiului
Lupeni

5

Consiliul
Local Văliug

6

7

8

Consiliul
Local Băile
Herculane
Consiliul
Local
Oraviţa
Consiliul
Local Haţeg

Colectarea selectivă a
deşeurilor în comunele
Satchinez, Variaş,
Şandra, Becicherecu
Mic, Biled, Dudeştii
Noi, Orţişoara
Sistem de gestionare a
deşeurilor menajere din
zona turistică Lipova:
oraşul Lipova şi
comunele Ghioroc,
Păuliş şi Zăbrani,
judeţul Arad
Colectarea selectivă a
deşeurilor în partea de
Nord - Vest a Judeţului
Arad
Ecologizarea zonelor
montane din Valea
Jiului, Straja-Lupeni şi
Parâng-Petroşani
Sistem de gestionare a
deşeurilor în zona
turistică Semenic
Sistem de gestionare a
deşeurilor în zona Băile
Herculane
Sistem de gestionare a
deşeurilor în zona
Oraviţa
Sistem de colectare
selectivă şi depozitare
deşeuri în Ţara
Haţegului - Staţie de
transfer Haţeg

Valoare
finanţare
proiect
(Euro)

Valoare
cofinanţare
(Euro)

Valoare
plătită din
fonduri
publice

555.200,00

61.842,00

493.358,00

938.545,00

112.625,00

825.920,00

532.693,24

53.269,32

479.423,92

911.675,63

100.284,32

811.391,31

478.248,58

47.825,00

430.423,58

1.176.154,25

176.154,25

1.000.000,00

979.628,45

97.963,00

881.665,45

955.008,90

110.066,37

844.942,53
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9

Consiliul
Local
Caransebeş

10

Consiliul
Local Brad

11

Consiliul
Local Ineu

12

13

14

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

795.074,00

87.458,14

707.615,86

1.005.680,78

147.326,00

858.354,78

ECO - INEU

876.544,00

92.174,06

784.369,94

Consiliul
Local Vulcan

Modernizarea
sistemului de colectare
a deşeurilor pe raza
Municipiului Vulcan

1.001.141,33

218.154,27

782.987,06

Consiliul
Local
Ciacova

ECO - CIACOVA

693.755,00

70.540,19

623.214,81

Consiliul
Local Lugoj

„Lugojul un oraş mai
curat - mai European.
Reabilitarea sistemului
de gestionare a
deşeurilor în
municipiul Lugoj”

665.301,50

74.877,00

590.424,50

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

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

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

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

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”
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Programul Phare 2005 CES – „Infrastructură locală şi regională”

Programul Phare 2004 – 2006, componenta de Infrastructură regională, este un program
multi-anual prin intermediul căruia sunt finanţate proiecte care se încadrează în priorităţile
regionale identificate în Planul de Dezvoltare Regională şi în Planul Naţional de Dezvoltare
2004 – 2006.
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini Guvernul României în
implementarea unei politici multi-anuale integrate de dezvoltare regională în sectoarele
prioritare, în vederea îmbunătăţirii potenţialului economic şi social autohton a celor 8
regiuni de dezvoltare, în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare.
Regiunii Vest îi este alocat procentul de 8,84% din valoarea de mai sus şi anume 12,77
milioane euro. La această sumă se mai adaugă şi co-finanţarea din Fondul Naţional 33%,
ceea ce duce la un total de 17,85 milioane euro la nivelul Regiunii Vest.
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect a fost de 2 milioane euro. Valoarea maximă a
finanţării nerambursabile a fost de 6,650 milioane euro (din care 5 milioane euro din
fonduri Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul Naţional), la care se adaugă minim 10% cofinanţare proprie.
Prin acest program au fost finanţate următoarele proiecte:

Nr.
Crt.

1

2

Beneficiar
Consiliul
Judeţean
Timiş
Consiliul
Local
Timişoara
Consiliul
Judeţean
Caraş -

Titlul
proiectului

Valoare
finanţare
proiect (Euro)

Valoare
cofinanţare
(Euro)

Valoare
plătită din
fonduri
publice

Stadiu
proiect

Reabilitarea şi
revitalizarea
Cetăţii
Timişoara Bastionul

9.731.874,56

3.065.207,89

6.666.666,67

în
implementare

Reabilitare
zona
industrială

10.060.135,07

3.393.468,40

6.666.666,67

finalizat
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Severin
Consiliul
Local Reşiţa

Valea Ţerovei Reşiţa

În data de 16 noiembrie 2009 a fost realizată recepţia la terminarea lucrărilor pentru
proiectul „Reabilitarea zonei industriale Valea Ţerovei – Reşiţa” finanţat prin acest
program.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin Consiliul Local Reşiţa –
“Reabilitare zona industrială Valea Ţerovei - Reşiţa”

Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara –
“Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara – Bastionul”
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Programul Phare 2005 CES –„Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”
Obiectivul general al Schemei de Gra nturi este acela de a oferi asistenţă financiară IMMurilor 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.
Implementarea schemei a urmărit 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.
Regiunii Vest îi sunt alocate 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125 milioane Euro
reprezintă contribuţia PHARE şi 0,2712 milioane euro contribuţia 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 spre evaluare în cadrul acestei scheme, au fost
selectate pentru finanţare 3, şi au fost finalizate 2 proiecte, şi anume:

Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

1

SC Proserv SA

2

SC A.S.A.
Servicii
Ecologice SRL

Implementarea
sistemului de colectare a
deşeurilor de sticlă şi
procesarea primară în
vederea reintroducerii în
circuitul economic
Optimizarea reciclării
deşeurilor - Serviciu
pentru viitor - A.S.A.

Valoare
finanţare
proiect (Euro)

Valoare
cofinanţare
(Euro)

Valoare
plătită din
fonduri
publice

191.820,00

95.910,00

95.910,00

134.000,00

71.500,00

62.500,00
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Servicii Ecologice SRL

SC A.S.A. Servicii Ecologice SRL –
„Optimizarea reciclării deşeurilor Serviciu pentru viitor - A.S.A. Servicii
Ecologice SRL”

SC Proserv SA – „Implementarea
sistemului de colectare a deşeurilor de
sticlă şi procesarea primară în vederea
reintroducerii în circuitul economic”

În perioada lunii noiembrie a anului 2009 a fost finalizat ultimul proiect finanţat prin acest
program, beneficiar SC Proserv SA.
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Programul Phare 2005 CES – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare 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.
Suma alocată Regiunii Vest a fost de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din
fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.
Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce
pot fi finanţate în cadrul programului (valoarea totală a fondurilor publice: Phare - 75% +
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 pentru evaluare în cadrul acestei scheme, au fost contractate
iniţial 9 proiecte, şi anume:
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Beneficiar

Titlul
proiectului

Valoare
finanţare
proiect
(Euro)

1

Consiliul
Local al
Comunei
Berzovia

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

615.783,82

67.736,82

548.047,00

în
implementare

2

Consiliul
Local
Orţişoara

Reabilitare
reţele de apă în
localitatea
Orţişoara

658.896,50

65.889,65

593.006,85

în
implementare

Consiliul
Local al
Municipiul
ui Brad

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

1.149.541,95

233.764,46

915.777,49

în
implementare

4

Consiliul
Local al
Comunei
Cărpiniş

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

886.371,00

88.650,00

797.721,00

în
implementare

5

Consiliul
Local al
Comunei
Şiria

Canalizare
menajeră în
localităţile Şiria,
Galşa Mică şi
Mâsca - Etapa 1

1.252.922,53

252.922,53

1.000.000,00

în
implementare

Nr.
Crt.

3

Valoare
cofinanţare
(Euro)

Valoare
plătită din
fonduri
publice

Stadiu proiect
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6

7

8

9

Consiliul
Local Ineu

Ecomanagemen
t Ineu - Proiect
pentru
implementarea
unui sistem
eficient de
gestionare a
apelor menajere

1.067.854,56

110.000,00

957.854,56

în
implementare

Consiliul
Local
Petrila

Îmbunătăţirea
sistemului de
gestionare a
deşeurilor
urbane solide
din oraşul
Petrila

792.048,36

87.522,03

704.526,33

finalizat

Consiliul
Local Bocşa

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

992.515,15

99.963,55

892.551,60

în
implementare

Consiliul
Local
Giarmata

Sistem de
colectare şi
transport
deşeuri în
localităţile
Giarmata şi
Pişchia

400.949,00

45.589,00

355.360,00

finalizat

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

Consiliul Local Giarmata – „Sistem de colectare
şi transport deşeuri în localităţile Giarmata şi
Pişchia”

Consiliul Local Petrila – „Îmbunătăţirea
sistemului de gestionare a deşeurilor urbane
solide din oraşul Petrila”

Consiliul Local al Comunei Şiria – „Canalizare
menajeră în localităţile Şiria, Galşa Mică şi
Mâsca”

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

Programul Phare 2006 CES – „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

Schema de finanţare se adresează autorităţilor publice din localităţile cu maxim 50.000 de
locuitori. Principalele categorii de activităţi de investiţie care pot fi finanţate sunt sectorul
de gestionare a deşeurilor si sectorul de gospodărire a apei şi a apelor uzate.
Principalul obiectiv pentru sectorul de gestionare a deşeurilor îl reprezintă sprijinirea
autorităţilor publice locale în eforturile acestora de a reduce cantitatea de deşeuri şi de a
stimula colectarea selectivă a deşeurilor. Cel de-al doilea sector al acestei scheme de
finanţare sprijină autorităţile publice în vederea implementării proiectelor de investiţii care
vor îmbunătăţi sistemele de gospodărire a apelor şi apelor uzate în conformitate cu
cerinţele UE.
Suma alocată Regiunii Vest a fost de 4,575 milioane Euro, din care 3,43 milioane Euro din
fonduri PHARE si 1,14 milioane Euro de la bugetul de stat.
Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare a fost data de 25 aprilie 2008.
La sediul ADR Vest au fost depuse 18 cereri de finanţare provenind din toate judeţele
Regiunii Vest. Evaluarea proiectelor a avut loc în perioada 29 aprilie – 29 mai 2008. Au fost
contractate un număr de 11 proiecte. Totalul grantului solicitat de către cele 11 proiecte
aprobate spre finanţare este de 7.354.328,18 Euro.
Proiecte contractate:

Nr.
Crt.

1

Beneficiar

Titlul
proiectului

Valoare
finanţare
proiect
(Euro)

Consiliul
Local
Găvojdia

Colectarea şi
transportul
deşeurilor în
comunele
Găvojdia,

430.450,00

Valoare
cofinanţare
(Euro)

Valoare
plătită din
fonduri
publice

Stadiu proiect

43.045,00

387.405,00

în
implementare
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2

Consiliul
Local
Călan

3

Consiliul
Local
Ineu

4

Consiliul
Local
Berzasca

5

Consiliul
Local
Comloşu
Mare

6

Consiliul
Local

Criciova,
Nădrag şi
Ştiuca, judeţul
Timiş
Extinderea
reţelei de
canalizare
pentru strada
Crişeni şi
localitatea
componenta
Streisangeorgiu,
aparţinătoare
oraşului Călan
Ineu Eco Logic proiect pentru
reabilitarea şi
extinderea
sistemului de
alimentare cu
apă Ineu - Sud
Extindere reţea
de alimentare
cu apă şi
contorizare în
localitatea
Berzasca
Reabilitarea şi
modernizarea
sistemului de
alimentare cu
apă in comuna
Comloşu Mare localităţile
aparţinătoare
Comloşu Mare
şi Lunga
Reabilitarea
sistemului de

810.117,17

86.000,00

724.117,17

în
implementare

989.474,32

98.947,44

890.526,88

în
implementare

620.144,00

63.732,00

556.412,00

în
implementare

1.077.344,30

110.000,00

967.344,30

în
implementare

225.538,00

26.049,65

199.488,35

în
implementare
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Băiţa

7

Primăria
Chişineu
Criş

8

Consiliul
Local
Petroşani

9

Consiliul
Local
Jimbolia

10

Consiliul
Local
Brebu
Nou

11

Consiliul
Local
Cărpiniş

gestionare a
deşeurilor in
comunele Băiţa
şi Vălişoara
Extindere reţea
canal menajer în
oraşul Chişineu
629.720,00
Criş, piaţa
Avram Iancu,
judeţul Arad
Modernizarea
sistemului de
colectare a
deşeurilor de pe 1.070.755,75
raza
municipiului
Petroşani
Reabilitarea
staţiei de tratare
a apei potabile 2.100.684,09
din oraşul
Jimbolia
Extindere
sistem de
colectare,
transport şi
944.884,83
epurare a
apelor uzate în
zona turistică
Gărâna-Brebu
Nou
Sistem de
colectare şi
transport
288.920,10
deşeuri în
comuna
Cărpiniş

66.650,00

563.070,00

în
implementare

110.935,38

959.820,37

în
implementare

1.100.684,09

1.000.000,00

în
implementare

94.488,49

850.396,34

în
implementare

33.172,33

255.747,77

finalizat
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Consiliul Local Călan – „Extinderea reţelei de canalizare
pentru strada Crişeni şi localitatea componenta
Streisangeorgiu, aparţinătoare oraşului Călan”

Consiliul Local Carpiniş – „Sistem de
colectare şi transport deşeuri în
comuna Cărpiniş”
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Activităţi de sprijinire a implementării programelor
cu finanţare nerambursabilă
Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivel regional în cele
mai bune condiţii, pentru asigurarea managementului eficient al programului şi pentru
utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, precum şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest în
calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, este sprijinită prin intermediul
alocărilor financiare prin axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică.

Astfel, ADR Vest în ca lita te de Organism Intermediar pentru POR a
încheiat, pe parcursul anului 2009, cu Autoritatea de Management
POR următoarele contracte de finanţare din Instrumente Structurale,
axa 6 a POR – asistenţă tehnică:

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional
Regional”, care se derulează în perioada 2009-2010
Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional
Regional” s-a încheiat între ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi
MDLPL, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, în data de 20 octombrie 2009
pentru perioada 2009 - 2010. Valoarea totală eligibilă a contractului este de 9.205.694,31 lei.
Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea
responsabilităţilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului
Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităţi se referă la
managementul tehnic şi administrativ al fondurilor structurale la nivel regional şi
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întărirea capacităţii instituţionale şi administrative ale Organismului Intermediar cu
scopul asigurării absorbţiei cât mai ridicate a Fondurilor Structurale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie Agenţia pentru
Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013,
beneficiază în principal de suportul financiar şi tehnic pentru pregătirea, selecţia,
evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate pentru
implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. Prin acest domeniu de intervenţie se acordă
suport financiar şi tehnic pentru funcţionarea Comitetului de Monitorizare pentru POR şi a
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest, pentru care ADR Vest asigură
secretariatul.
De asemenea, prin acest domeniu de intervenţie se finanţează salarizarea personalului
contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziţia şi instalarea echipamentului necesar
pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest.

Contractele de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.2
“Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR”
1. În vederea obţinerii alocărilor financiare prin contractul de finanţare pentru domeniul de
intervenţie 6.2 „Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR”, ADR
Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional a semnat
în data de 27 martie 2009 „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităţilor de informare şi
publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul
Regiunii Vest”, care s-a derulat în perioada 14.03.2007 – 31.12.2009.
Obiectivul principal al acestui proiect a vizat promovarea constantă şi eficientă a
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să fie
asigurată absorbţia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile economice
şi sociale a Regiunii Vest.

2. În vederea obţinerii alocărilor financiare prin contractul de finanţare pentru domeniul de
intervenţie 6.2 „Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR”, ADR
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Vest a depus în luna ianuarie 2010 cererea de finanţare „Sprijin pentru implementarea
eficientă a activităţilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”, pentru anul 2010. Valoarea totală
solicitată a proiectului este de 396.447 lei.
Obiectivul principal al acestui proiect vizează promovarea constantă şi eficientă a
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să fie
asigurată absorbţia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile economice
şi sociale a Regiunii Vest.
Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:
1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra
disponibilităţii asistenţei financiare şi a existenţei fondurilor, precum şi a rolului
UE în acest domeniu.
2. Informarea constantă şi corectă a potenţialilor beneficiari asupra Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013.
3. Promovarea impactului economic şi social al asistenţei financiare, a valorii
adăugate al acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale.
4. Asigurarea transparenţei şi a corectitudinii finanţărilor şi a sistemului care
gestionează fondurile.
5. Asigurarea informării şi conştientizării cu privire la temele orizontale: egalitatea
de şanse şi dezvoltarea durabilă.
6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaţiilor de informare şi publicitate pe
care le au în urma obţinerii unei finanţări.
7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin
intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a proiectelor de
succes, a bunelor practici.
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Politici Regionale

Proiecte şi Internaţionalizare
Proiectul WeSteer - ”Support Actions for the Emergence of a Research-Driven
Automotive Cluster in West Romania”
Proiectul WeSteer - ”Support Actions for the Emergence of a Research - Driven
Automotive Cluster in West Romania” este un proiect finanţat prin Programul Cadru 7 al
Uniunii europene şi care este implementat de către un consorţiu condus de către ADR Vest
din care fac parte Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi
Asociaţia Tehimpuls.

Ca şi obiectiv major proiectul WeSteer 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. Proiectul are un buget de
169924 euro iar perioada de implementare este 1 martie 2008-28 februarie 2010.

Cele mai importante activităţi ale proiectului vizează:
•

crearea unităţii de management pentru clusterul auto din Regiunea Vest,

•

susţinerea cooperării între actorii domeniului cercetare-dezvoltare şi IMM din
sectorul auto (inclusiv iniţierea unui proiect pilot colaborativ între Universitatea
Politehnica din Timişoara şi compania Interpart Production pe tema maşinilor cu
comandă numerică),

•

crearea unor instrumente de comunicare şi networking pentru potenţiali membri ai
clusterului auto, inclusiv oportunităţi de învăţare din bunele practici existente la
nivel european,

•

elaborarea unui plan de acţiune multianual pentru managementul clusterului

•

elaborarea strategiei de marketing şi internaţionalizare a clusterului
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Implementarea proiectului „WeSteer” este divizată în două perioade de raportare: 1 martie
2008 – 28 februarie 2009 şi 1 martie 2009 - 28 februarie 2010.

Raportul intermediar de progres depus la Bruxelles la sfârşitul lunii aprilie a fost aprobat
de către Comisia Europeană.

Vizita în Marea Britanie la sediul corporaţiei
Renishaw
- 1 octombrie 2009 -

Activităţile cele mai importante desfăşurate pe parcursul anului 2009:
√

elaborarea unui plan multi-anual de acţiune pentru cluster, în variantă preliminară

√

iniţierea demersurilor privind elaborarea unor strategii de internaţionalizare şi de
marketing, precum şi a unor materiale promoţionale adiacente

√

organizarea unor evenimente de informare şi comunicare (jours fixes, ateliere
tematice)

√

finalizarea elaborării paginii de internet a proiectului

√

realizarea a două vizite de studii în străinătate în vederea aprofundării unor aspecte
relevante pentru procesul de formare şi management al clusterului auto din
Regiunea Vest (Renishaw – Bristol, Maria Britanie, Wirschaftsförderung Region
Stuttgart, Germania)
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√

organizarea, în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara, a
evenimentului „HTEC – Open House” (18 noiembrie 2009), eveniment care s-a
bucurat de participarea unor prestigioase firme active în domeniul maşinilor cu
comandă numerică.

HTEC – Open House Timişoara
- 17 noiembrie 2009 -
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Rezultatele cele mai importante obţinute până acum sunt:

√

un studiu extensiv privind situaţia sectorului constucţiilor de
automobile în Regiunea Vest

√

o ba z ă de da te cu instituţii de cerceta re-dezvoltare şi cu oferta de
produse inovative pe plan regional

√

un ghid privind promovarea cooperării între cercetare şi mediul de
a fa ceri în Regiunea Vest, cu a ccent pus pe situa ţia din sectorul
construcţiilor de maşini

√

un proiect pilot de cooperare între cercetare şi industrie (în domeniul
tehnicilor de generare a traiectoriilor complexe pentru maşinile cu
comandă numerică)

√

diverse activităţi de formare şi informare privind problemele
tehnologice cu care se confruntă firmele de profil din regiune,
realizate cu concursul unor specialişti din unităţile de învăţământ
superior şi de cercetare din regiune

√

publicarea primului
„Autoclustervest”.

număr

al

buletinului

de
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informare

Proiectul MITKE - Programul INTERREG IV C
Proiectul MITKE („Managinng Industrial Territories in the Knowledge Era”) este finanţat
prin programul de cooperare teritorială europeană INTERREG IVC şi a fost elaborat de
că tre un consorţiu de 1 1 orga niz a ţii din Uniunea europea nă condus de că tre SPRILUR,
agenţia de dezvoltare regională a regiunii Ţara Bascilor din Spania. ADR Vest este unul din
aceşti parteneri, ceilalţi fiind Labein Foundation, Pannon Business Network Association,
Rzeszow Regional Development Agency, Lubeskie Voidvoiship, SOPRIP, FIRST –
Wakefield District Development Agency, Shannon Development, Geltacht Authority,
Catalan Land Institute.

Obiectivul principal al proiectului MITKE este de a construi o platformă transnaţională şi
inter-regională pentru transferul de cunoştinţe şi bune practici în ceea ce priveşte spaţiile
pentru afaceri şi parcurile industriale. În cadrul proiectului se va folosi un set complex de
instrumente pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză între parteneri, în
aşa fel încât, folosind experienţa relevantă câştigată la nivel internaţional, fiecare regiune
participantă să-şi dezvolte un Plan de Îmbunătăţire a Practicilor de Management al
Teritoriilor Industriale. De asemenea, va fi dezvoltat un Plan Comun de Acţiune, pentru
capitalizarea rezultatelor şi a experienţei dobândite prin proiect.

Bugetul total al proiectului este de 1 925 799,89 euro (dintre care, 1.480.943 euro din Fondul
european de Dezvoltare Regională, prin programul INTERREG IV C). Bugetul alocat ADR
Vest este de 79.700 euro, din care 67.745 euro finanţare europeană şi 11.955 euro
cofinanţare naţională (15% din buget). Trebuie menţionat că Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei va deconta 13% bugetul aferent participării ADR Vest în proiect,
astfel că, în final, contribuţia proprie a ADR Vest va fi de doar 2% (1594 euro). Durata de
implementare a proiectului este de 36 de luni (octombrie 2008-octombrie 2011).
√

Printre principalele activităţi realizate în anul 2009 se numără:

√

studierea dintr-o perspectivă transnaţională a situaţiei spaţiilor pentru afaceri
şi a parcurilor industriale din regiunile participante. Astfel, în conformitate
cu un cadru metodologic agreat de toţi participanţii, s-au adunat date şi s-au
implementat un pachet de chestionare în fiecare regiune, rezultatele obţinute
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fiind prelucrate şi sistematizate de către parteneril responsabil din proiect
(Wakefield District Development Agency din Marea Britanie). În completarea
acestei cercetări, ADR Vest a dezvoltat un chestionar care a fost aplicat tuturor
parcurilor industriale şi structurilor de suport pentru afaceri care au putut fi
identificate în Regiunea Vest.
√

schimbul de experienţă între parteneri în privinţa spaţiilor pentru afaceri şi a
parcurilor industriale

√

participarea reprezentanţilor ADR Vest la întâlnirile internaţionale organizate
în cadrul proiectului la Bilbao (12-13 martie), Gyor (25-26 iunie) şi Wakefield
(25-27 noiembrie

√

lansarea site-ului proiectului proiectului http://www.mitke.eu/ care va
conţine şi o platformă virtuală pentru schimbul de experienţe în ceea ce
priveşte practicile de dezvoltare şi de management a parcurilor industriale şi a
structurilor pentru sprijinirea afacerilor

√

managementul transnaţional al proiectului.

Seminarul deschis organizat în cadrul întâlnirii internaţionale de la Wakefield
- 27 noiembrie 2009 -
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Pe parcursul anului 2009 s-au obţinut următoarele rezultate:
√

elaborarea într-o formă preliminară a studiului „Good Practice in the
Management and Development of Business Areas and Industrial Parks:
Benchmarks Findings from the MITKE project”

√

construirea unei baze de date cu parcuri industriale, structuri de
sprijin pentru afaceri şi alţi factori interesaţi

√

identificarea a patru bune practici din Regiunea Vest (Zona
Industrială Arad Vest, Parcul Industrial Hunedoara, Parcul
Industrial UTA Arad, Incubatorul de Afaceri Software) care au fost
promovate la nivel internaţional în cadrul proiectului şi pentru care
s-au construit fişe de prezentare specifice

√

realizarea şi difuzarea a trei numere din buletinul de informare editat
în cadrul proiectului, precum şi publicarea unei broşuri de
prezentare

Proiectul FRESH - Programul INTERREG IV C

Proiectul „Forwarding Regional Environmental Hierachies” (FRESH) a fost aprobat spre
finanţare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma încheierii procesului de evaluare a
cererilor de finanţare depuse pentru cel de-al doilea apel de proiecte din cadrul
Programului INTERREG IVC.

Consorţiul proiectului este compus din Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Kainuun din
Finlanda (lider de proiect), Autoritatea Regională Kainuun, Consiliul Regional din
Regiunea Päijät Häme (Finlanda), Universitatea Tehnica Lappeeranta din Lahti (Finlanda),
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Autoritatea Regională din Regiunea Centru-Vest (Irlanda), Autoritatea Regională din
Regiunea Sud-Vest (Irlanda), Universitatea din Limerick (Irlanda), Regiunea Veneto (Italia),
Departamentul de Inginerie a Proceselor Chimice – Universitatea din Padova (Italia),
Corporaţia de Dezvoltare a Estuarului Tamisei din Londra (Marea Britanie), Centrul de
Dezvoltare Economică a Regiunii Opolskie (Polonia) şi ADR Vest (România) .

Obiectivul principal al proiectului este de a promova o dezvoltare bazată pe structuri
economice de creare a valorii adăugate sustenabile şi de a conduce la schimbul de bune
practici relevante şi internalizarea de astfel de practici în strategiile de dezvoltare regională
ale participanţilor, un accent special fiind pus pe probleme precum eco - inovarea şi eco design-ul.

Bugetul proiectului FRESH
este de 2 156 704 EUR (din care
1 639 547,30 EUR finanţare din
partea Fondului European de
Dezvoltare
Regională)
iar
perioada de implementare
preconizată este noiembrie 2009
– decembrie 2012.

Conferinţa de lansare a proiectului FRESH, Universitatea
din Limerick
- 21 ianuarie 2010 -

După anunţarea câştigării finanţării din partea programului INTERREG IVC la începutul
lunii noiembrie, activităţile desfăşurate în lunile noiembrie 2009 - ianuarie 2010 s-au
focalizat în special pe realizarea ajustărilor din cererea de finanţare cerute de către
Secretariatul Tehnic Comun al Proiectului INTERREG IVC. În 21 - 22 ianuarie 2010 a avut
loc la Limerick (Irlanda) conferinţa de lansare a proiectului, în cadrul căreia s-au discutat
principalele probleme privind managementul proiectului şi s-a agreat cadrul de
implementare a activităţilor proiectului.
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Proiectul PROSESC - Programul INTERREG IV C

Proiectul „Producer Services for European Sustainability and Competitiveness”
(PROSESC) a fost aprobat spre finanţare la începutul lunii noiembrie 2009, în urma
încheierii procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse pentru cel de-al doilea apel
de proiecte din cadrul Programului INTERREG IVC.

Consorţiul acestui proiect este compus din Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Stuttgart
(lider de proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), Directoratul General
pentru Cercetare – Dezvoltare - Inovare din Ministerul pentru Inovare şi Industrie al
Regiunii Galicia (Spania), Centrul Naţional pentru Energie Regenerabilă (Slovenia),
Agenţia de Inovare Regională a Regiunii Vest Panonia (Ungaria), Provincia Torino (Italia),
Consiliul Municipal Norfolk ( din Finlanda (lider de proiect) şi ADR Vest (România).

Obiectivul principal al proiectului este să promoveze sustenabilitatea transportului din
regiunile participante prin facilitarea schimbului de bune practici relevante şi prin
încurajarea preluării în documentele de programare strategică a unor noi modele şi soluţii
de transport sustenabile identificate de către instutele de cercetare avansată din acest
domeniu.

Bugetul proiectului PROSESC este de 1295594,12 EUR (din care 1 002311,2 EUR finanţare
din partea Fondului European de Dezvoltare Regională). Perioada de implementare a
acestui proiect este noiembrie 2009-octombrie 2012.

După anunţarea câştigării finanţării din partea programului INTERREG IVC la începutul
lunii noiembrie, activităţile desfăşurate în lunile noiembrie 2009 - ianuarie 2010 s-au
focalizat în special pe realizarea ajustărilor din cererea de finanţare cerute de către
Secretariatul Tehnic Comun al Proiectului INTERREG IVC. Implementarea activităţilor
proiectului va demara în forţă după conferinţa de lansare, care este programată să aibă loc
la Stuttgart în 24 - 25 februarie 2009.
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Politici regionale
Finalizarea şi diseminarea studiului sectorului TIC
(Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor)

Studiul
privind
particularităţile
şi
provocările sectorului TIC în Regiunea Vest
a fost iniţiat de către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest la sfârşitul anului
2008, în vederea sprijinirii scopului agenţiei
de a oferi întregul suport pentru dezvoltarea
regională.
Sectorul TIC prezintă un interes deosebit
pentru regiune datorită numărului mare de
companii de pe teritoriul Regiunii Vest care
activează în acest domeniu (aproximativ
278). Astfel, aproximativ 7.100 de locuitori ai Regiunii Vest sunt angajaţi în cadrul
companiilor ce se ocupă de activităţi din domeniul tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor.
Scopul cercetării a fost acela de a diagnostica particularităţile şi provocările sectorului TIC
în Regiunea Vest. Pentru aceasta a fost aplicat un chestionar la 140 agenţi economici din
sector, în urma căruia putem caracteriza sectorul astfel: 68% dintre companiile ce activează
în acest domeniu, în Regiunea Vest, sunt microîntreprinderi, cu mai puţin de nouă angajaţi;
producţia acestor companii se îndreptă, în proporţie de 82,4%, către piaţa internă.
Concluziile studiului privind particularităţile şi provocările sectorului TIC în Regiunea
Vest sunt următoarele:
 75 de firme deţin propriul produs pe care îl comercializează;
 produsele şi serviciile sunt destinate majoritar pieţei interne (82,4%);
 sectorul cunoaşte un nivel ridicat de concurenţă;
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 în perioada 2004-2007 cifra de afaceri a sectorului a cunoscut o evoluţie crescătoare
(de la 23,5 milioane euro la aproape 59 milioane euro)
 cea mai mare pondere în rândul angajaţilor din sector o au cei cu studii superioare
(63%);
 avantajele sectorului: calificarea resurselor umane, numărul de absolvenţi şi
potenţialul de cercetare & dezvoltare;
 dezavantajele se referă la: costul forţei de muncă, fluctuaţia forţei de muncă şi
concurenţa existentă;
 serviciile necesare la nivelul companiilor din ICT sunt: promovare / marketing,
consultanţă / training, suport pentru cercetare & dezvoltare.
Aceste informaţii sunt de un real interes pentru potenţialii investitori în sectorul TIC din
Regiunea Vest. Studiul a fost supus consultării publice, este postat pe pagina de internet
www.adrvest.ro şi a fost trimis tuturor companiilor care au participat la analiza de teren.

Finalizarea şi diseminarea studiului sectorului automotive
(industria de automobile)

Studiul privind particularităţile şi provocările industriei de automobile la nivelul Regiunii
Vest a fost iniţiat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest la sfârşitul anului
2008.
Studiul are la bază interviuri realizate cu 105 agenţi economici care activează în sectorul
automotive. Acest sector se caracterizează prin prezenţa multor companii multinaţionale.
Toate aceste particularităţi ale sectorului automotive din Regiunea Vest au contribuit la
obţinerea următoarelor concluzii privind acest domeniu de activitate la nivel regional:
 cele mai multe sunt societăţi cu răspundere limitată;
 cele mai multe firme sunt cele care au capitalul social cuprins în intervalul 201-10.000
lei (29%) şi peste 1 milion de lei (28%);
 25% dintre companii au avut cifra de afaceri situată peste 2,5 milioane de euro, iar
10% chiar peste 25 milioane de euro;
 98 de companii au avut profit în anul operaţional 2007, iar 57 au suferit pierderi;

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

 după numărul de angajaţi cele mai multe companii româneşti sunt companii mici
(între 10 şi 49 de angajaţi), iar cele mai multe companii străine sunt mari (peste 250
de angajaţi);
 cele 156 de companii au o cifră de afaceri de 1,65 miliarde euro (6,6 miliarde lei);
 la aceste 156 de companii activează aproximativ 60.000 de angajaţi dintre care 2/3
sunt exclusiv în industria auto.

Soluţii software
CONTINENTAL
SSI SCHAEFER

Volane
EYBL
TAKATA PETRI
TRW
KEY SAFETY SYSTEMS

Sisteme de siguranţă
TRW
TAKATA PETRI
DURA AUTOMOTIVE
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VOGT ELECTRONIC
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ELECTRIC LIFE

Structură metalică scaune
CRH ROMÂNIA

Chei
HUF

Acest studiu contribuie la crearea unei imagini de ansamblu asupra Regiunii Vest şi
asupra potenţialului său de dezvoltare. Studiul a fost supus consultării publice, este postat
pe pagina de internet www.adrvest.ro şi a fost trimis tuturor companiilor care au participat
la analiza de teren.

Finalizarea şi diseminarea analizei de impact a proiectelor cu finanţări nerambursabile

Analiza de impact a proiectelor cu finanţări nerambursabile gestionate de către ADR Vest
în perioada 2000-2008 a fost iniţiată şi derulată în mare măsură în anul 2008. În perioada
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ianuarie – martie 2009, analiza a fost actualizată şi documentul a fost postat pe pagina web
a agenţiei şi supus consultării publice.
În cadrul acestui studiu au fost incluse o serie de analize la nivelul celor 350 de proiecte
finalizate în această perioadă, dar a celor 67 proiecte care se aflau în derulare la momentul
realizării analizei.
Documentul urmează să fie reactualizat în momentul finalizării tuturor proiectelor care
încă se mai află în faza de implementare.
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Strategia Regională de Inovare

Strategia Regională de Inovare – Regiunea Vest 2005 - 2008 a fost primul document de
acest tip realizat în România cu finanţare de la Uniunea Europenă, bazat pe un parteneriat
regional larg şi reprezintă o analiză a potenţialului de inovare al Regiunii Vest.

Până în prezent, această iniţiativă strategică a condus la materializarea de proiecte pilot,
cum ar fi „Tehimpuls – Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic”,
„Automotivest – Iniţiativa Regională de Cluster în Sectorul Automotive” sau proiecte de
infrastructuri şi servicii de Cercetare – Dezvoltare - Inovare ale actorilor regionali.

Astfel, în 2009, anul european al creativităţii şi
inovării, ADR Vest a demarat procesul de
actualizare a Strategiei Regionale de
Inovare Regiunea Vest 2009-2013, în
concordanţă cu evoluţia mediului CDI şi de
afaceri al Regiunii Vest, precum şi cu
oportunităţile de finanţare disponibile din
Fondurile Structurale.

În data de 3 septembrie 2009 a avut loc întâlnirea de validare publică a Strategiei
Regionale de Inovare Regiunea Vest 2009 – 2013. În prezenţa a peste 30 de persoane,
reprezentanţi ai institutelor şi unităţilor de cercetare, universităţi, agenţi economici,
autorităţi publice din regiune au fost prezentate şi dezbătute noile axe strategice ale
documentului care orientează, pentru perioada 2009 – 2013, domeniul cercetare –
dezvoltare - inovare.

Şedinţa de validare a RIS 2009 - 2013 a reuşit să creeze mediul propice pentru întâlnirea
ofertei cu cererea de inovare, constituindu-se astfel o comunitate regională bazată pe
colaborare, în vederea atingerii obiectivului general al documentului - accelerarea
dezvoltării economice a Regiunii Vest prin integrarea inovării şi a cunoaşterii în cadrul
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politicilor publice şi a activităţii curente a întreprinderilor, în vederea creşterii
competitivităţii produselor şi a serviciilor inovatoare pe piaţa globală.

În ultima parte a anului 2009, documentul a fost publicat şi trimis tuturor actorilor
interesaţi.
Hărţi tematice digitale

Aceste hărţi tematice digitale au fost realizate cu ajutorul unui soft GIS (Geographical
Information Systems), care este un instrument de facilitare a găsirii unor soluţii la
problemele care au o componentă spaţială. Trăsătura definitorie a acestei tehnologii este
posibilitatea interrelaţionării unei baze de date numerice (statistice) cu o bază cartografică.
Rezultatele analizelor spaţiale care pot fi făcute cu acest soft sunt prezentate sub formă de
hărţi digitale.

Pe parcursul anului 2009 au fost realizate hărţi pentru redarea localizării unor potenţiale
locaţii individuale pentru investiţii, locaţii care au fost identificate în urma mai multor
vizite de teren de către membri Biroului Investiţii.
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Aceste hărţi sunt postate pe site-ul de promovare a investiţiilor în Regiunea Vest
www.regiuneavest.ro.

De asemenea, au fost realizate hărţi cu proiectele depuse în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, la nivelul celor 5 axe prioritare.

Studiu demografic

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a iniţiat realizarea acestui studiu regional în
premieră pentru a obţine o imagine regională asupra dinamicii populaţiei cu scopul de a
înţelege aspecte legate de alte fenomene socio-economice, cum ar fi: disparităţile socioeconomice (intraregionale, rural-urbane), evoluţia pieţei forţei de muncă (migraţie
intraregională, rural-urbană, internaţională), sustenabilitatea şi accesul la servicii sociale,
educaţionale, culturale şi medicale, sustenabilitatea şi rentabilitatea investiţiilor privind
accesul la infrastructură modernă (drumuri, servicii publice, etc), gestionarea unor
demersuri strategice şi a dezvoltării (elaborare strategii, planuri de dezvoltare urbană,
dezvoltare situri industriale, etc), calitatea vieţii şi nivelul de trai.
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Această analiză regională valorifică statistici oficiale elaborate de Institutul Naţional de
Statistică (anuare, buletine, proiecţii, etc), rapoarte naţionale şi europene şi le redă sub
forma tabelelor, graficelor şi hărţilor pentru o mai bună înţelegere a complexităţii
domeniului investigat. Dincolo de a sintetiza informaţiile statistice culese, acest document
doreşte să ofere suport politicilor publice şi demersurilor de planificare strategică
(proiecte de dezvoltare, investiţii economice, infrastructură, urbanism, etc) care iau în calcul
variabila demografică.

Concluziile studiului relevă următoarele aspecte care se manisfestă la nivel naţional, cât şi
la nivel regional:
 scăderea natalităţii populaţiei după 1989 pe fondul liberalizării metodelor
contraceptive, cu efecte combinate asupra economiei
 scăderea mortalităţii pe vârste la generaţiile născute după 1989, ca urmare a
îmbunătăţirii serviciilor sanitare, dar şi a scăderii populaţiei totale
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 amplificarea fenomenului îmbătrânirii demografice, precum şi creşterea dependenţei
demografice şi economice
 intensificarea migraţiei externe ilegale, în special a celei temporare sau aşa-numitul
„euro-navetism”
 o posibilă insuficienţă a forţei de muncă în următoarele decenii, atât din punct de
vedere calitativ, cât şi cantitativ
Studiul va fi făcut accesibil şi supus consultării publice la începutul anului 2010, urmând ca
validarea documentului să aibă loc în luna martie 2010.

Avize de încadrare în Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013

Alături de cele şapte Programe Operaţionale prin care este finanţată politica de dezvoltare
regională, România va beneficia, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de o serie
de finanţări pentru Politica Agricolă Comună (PAC).

Ghidului solicitantului pentru măsura 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale” solicită ca proiectele finanţate să fie în concordanţă cu axele
strategice din Planul de Dezvoltare Regională. În acest sens, de-a lungul anului 2008 au
fost emise 20 de avize de încadrare ale proiectelor propuse în strategia de dezvoltare a
Regiunii Vest.
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Rezultate pentru anul 2009

 Realizarea unui studiu sectorial regional în domeniul Tehnologiei
Informaţiei şi a Comunicaţiilor
 Realizarea unui studiu sectorial regional în domeniul industriei
componentelor auto
 Realizarea unui studiu demografic regional
 Finalizarea unui studiu privind impactul proiectelor cu finanţare
nerambursabilă din Regiunea Vest
 Actualizarea Strategiei Regionale de Inovare a Regiunii Vest pentru
intervalul 2009-2013
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Investiţii directe
Pe parcursul anului 2009, Biroul Investiţii Directe din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest a continuat diversificarea portofoliului de servicii pentru investitori şi a
dezvoltat o strategie pentru activitatea sa viitoare. În consecinţă, anumite activităţi decurg
din documentul de planificare menţionat mai sus şi întâmpină cerinţele investitorilor.
Mai mult decât atât, Biroul Investiţii a dezvoltat parteneriatul sedimentat până în prezent
prin semnarea unor acorduri de parteneriat. Aceste acorduri de parteneriat au condus şi la
concentrarea unui grup partenerial flexibil şi funcţional care să răspundă mai bine
cerinţelor investitorilor atât din punct de vedere al timpului cât şi al calităţii informaţiei.

Strategia privind activităţile de promovare a investiţiilor realizate de
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest vine în întâmpinarea viitoarelor investiţii străine
cu o nouă strategie integrată care nu ţinteşte doar atragerea acestor proiecte dar şi
pregătirea unui mediu care să determine urcarea acestora pe scara valorii adăugate.
Cu o activitate în acest domeniu care datează de acum 8 ani, formalizată din anul 2004 prin
înfiinţarea Biroului Investiţii, ADR Vest propune următoarele activităţi:
Activităţi interne
I. Consolidarea brandului regional
II. Promovare
III. Identificarea liderilor de sector
Activităţi referitoare la servicii
 Iniţiale (pre-investiţie)
I. Misiuni investitori şi menţinere / dezvoltare a portofoliului de locaţii
II. Activităţi de dezvoltare a portofoliului regional de locaţii
III. Proceduri autorizare şi facilităţi
IV. Dezvoltarea paginii web www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro
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V. Analiza investitorilor prezenţi în regiune
 Asistenţă (post-investiţie)
I. Oferta universităţilor şi a institutelor de cercetare din Regiunea Vest
II. Asistenţă pentru facilitarea accesului la facilităţi post investiţie

Proiecte de investiţii

În luna februarie 2009, ADR Vest a demarat primele contacte în vederea stabilirii unei
colaborării în cadrul unor proiecte punctuale cu Innovas Solutions Ltd – firmă de
consultanţă din regiunea East Midlands (Marea Britanie). Firma este activă în domeniul
protecţiei mediului şi a proiectelor din acest domeniu de activitate. În urma discuţiilor cu
această companie au fost identificate ca domenii comune de interes: sectorul automotive,
sectorul ICT şi domeniul cercetare-dezvoltare. Potenţialele proiecte comune vor viza
cooperarea între clusterele din sectoarele automotive şi ICT din East Midlands şi Regiunea
Vest, inovare şi transfer de tehnologie.
ADR Vest a fost contactată în luna Aprilie 2009 de Agenţia Română de Investiţii Străine
pentru o colaborare în cadrul unui proiect de investiţii planificat de o firmă germană
producătoare de componente pentru industria feroviară. O delegaţie a acestei firme a
vizitat Regiunea Vest apelând însă la un consultant privat şi a întreprins o vizită în Reşiţa,
bazată pe câteva oferte de locaţii transmise de ADR Vest.
ADR Vest a fost contactată în data de 20 Mai 2009, de ADE Internacional EXCAL, agenţie
de promovare a investiţiilor care are sediul central în Regiunea Castilla y Leon, Spania.
Având un birou înfiinţat acum aproximativ 2 ani în Bucureşti, ADE Internacional EXCAL a
realizat a doua vizită la sediul ADR Vest pentru a colabora în identificarea unor
potenţiale firme cumpărătoare din România a produselor din regiunea din care provine.
Totodată au fost discutate mai multe puncte de colaborare printre care şi asistenţa pentru
proiectele de investiţii destinate Regiunii Vest ale firmelor spaniole care folosesc serviciile
acestei agenţii.
În luna iunie 2009 au avut loc o serie de discuţii între ADR Vest şi reprezentanţi ai
Ambasadei Olandei în România. Dintre temele abordate în cadrul întâlnirilor menţionăm:
•

Informare şi vizibilitate - informaţii despre Regiunea Vest;

•

Investitori – interesaţi de serviciile şi locaţiile ADR Vest;
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•

Furnizori – interes pentru Asociaţia Automotivest.

Colaborare între cele două instituţii va continua atât la nivel de ADR Vest - Ambasadă,
ADR Vest - biroul din Cluj al Ambasadei şi ADR Vest – Consulatul onorific al Olandei la
Timişoara.
În prima parte a lunii octombrie 2009, Biroul investiţii a fost contactat de Finpro,
organizaţie care se ocupa de promovarea firmelor finlandeze in România, localizată în
clădirea Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Astfel a fost transmis către ADR Vest intenţia
unei companii finlandeze de a cerceta Regiunea pentru identificarea unor oportunităţi de
investiţie.
Pentru acest proiect, Biroul Investiţii a realizat o cercetare legată de terenuri disponibile în
baza de date existentă şi a propus o selecţie din baza de date existentă. Totodată prin
colaborarea cu AIMS Human Capital România, a identificat câteva cotaţii medii de salarii
pentru poziţiile cerute de investitor.
De asemenea, în la sfârşitul lunii Noiembrie 2009, Biroul Investiţii a intrat în contact cu o
firmă din Marea Britanie care intenţiona să caute colaborări în industria de hrana congelată
şi producţia de gheaţă.

Analiza investiţiilor directe din Regiunea Vest

Biroul Investiţii a început un demers de analiză a investiţiilor străine directe din Regiunea
Vest. Aceasta analiză va avea ca rezultat în prima parte a anului 2010, un document cu
dubla importanţă. Astfel, acest document va furniza informaţii necesare atragerii de
investiţii străine directe în Regiunea Vest, dar va aduce şi o contribuţie la viitoarea
actualizare a Planului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.
Pentru început a fost realizată o bază de date cu investiţiile realizate deja in Regiunea Vest,
acţiune care a însumat 230 firme cu capital străin localizate deja în Regiunea Vest. Aceasta
este o bază de date complexa care conţine informaţii colectate de pe site-ul ONRC.
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Actualizarea portofoliului de locaţii publice promovate de
primăriile din Regiunea Vest
ADR Vest deţine o bază de date cu locaţii destinate proiectelor de investiţii care au ca
ţintă Regiunea Vest, bază de date care a fost actualizată pe parcursul lunilor Ianuarie –
Aprilie 2009. Actualizarea a fost făcută prin realizarea unor vizite pe teritoriul Regiunii Vest
la un număr de 24 de Primării însumând 62 de locaţii.
Dintre aceste 62 de locaţii au fost selectate un număr de 43, în urma aplicării unor criterii
care ţin de: accesibilitatea terenului (existenţa şi calitatea drumului de acces, distanţa maximă
faţă de drumul principal 5 km, planeitatea terenului), potenţialul de utilităţi (distanţa
maximă faţă de punctele de conexiune 2 km) şi poluare (tipuri: situri industriale dezafectate
neecologizate, halde de steril neecologizate, depozite de minereu neecologizate etc.).

Aceste locaţii sunt postate pe
pagina
web
www.regiuneavest.ro. Fiecare
locaţie apare pe pagina web
cu
informaţii
din
fişa
completată în prealabil şi
actualizată
în
vizitele
întreprinse, informaţie însoţită
de câte o hartă de localizare
precum şi de fotografii ale
locaţiei.

Dezvoltarea paginii web www.regiuneavest.ro

Pagina web www.regiuneavest.ro, lansată în luna Septembrie a anului 2008, este destinată
investitorilor şi celor care doresc informaţii despre Regiunea Vest şi condiţiile pentru a
deschide o afacere în România. Ea conţine informaţii referitoare la economia Regiunii Vest,
cu cele 7 motive pentru care acest teritoriu este atractiv, serviciile implementate de ADR
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Vest pentru investitori, portofoliul de locaţii conţinând terenuri publice promovate de
Primării, cele mai importante ştiri economice, precum şi o secţiune de informaţii utile
despre cum se poate demara o afacere în România şi în Regiunea Vest.
Dezvoltarea acestei pagini este o prioritate permanentă a ADR Vest. Astfel, în luna mai a
anului curent, au fost propuse câteva completări:
• adăugare sub-pagina „Cunoaşte Regiunea Vest” (personalităţi, istorie, turism)
• acorduri de schimb cu portaluri interne si internaţionale de ştiri economice
• secţiune nouă „Resurse” – studii realizate de ADR Vest şi de importante firme de
consultanţă străine
• interviuri cu investitori, oameni de afaceri – pe tema: „Ei vorbesc de Regiunea
Vest”.
• caseta locaţii, dinamica – care să afişeze prin rotaţie locaţiile pe pagina principală
• motor de căutare informaţii / locaţii pe site
• identificarea liderilor de sector – pentru a fi promovaţi în scopul atragerii firmelor
furnizoare
• bara orizontală de ştiri
În anul 2009 a fost realizată adăugarea sub-paginii „Cunoaşte Regiunea Vest”
(personalităţi, istorie, turism) şi secţiunea nouă denumită „Resurse”. De asemenea a fost
adăugată o nouă sub-secţiune la secţiunea „Informaţii Utile”, denumită „Autorizări”,
secţiune care cuprinde explicitarea principalelor autorizări necesare construcţiei unei
unităţi de producţie.
Totodată, sub-secţiunea „Facilităţi” a fost completată cu informaţii despre schemele de
ajutoare de stat pentru investiţii oferite de Guvernul României prin ministerele de resort.
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Campanie de promovare a Regiunii Vest în afara României

Campania de promovare a Regiunii Vest în afara României a fost realizata în mediul
electronic, prin e-mail. În acest sens a fost realizată o bază de date cu contacte ale unui
număr de 71 de instituţii externe cu care ADR Vest a intrat deja în contact cu diverse ocazii.
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A fost trimis un mesa j că tre a ceste instituţii, ca re a a vut ata şa te cele doua broşuri de
promovare ale Regiunii, in format electronic.

Formatul mesajului de promovare

Dezvoltare parteneriat

Biroul Investitii a realizat astfel, un demers de încheiere de acorduri de parteneriat cu
câteva organizaţii cu care exista deja un istoric in acest sens. Au fost semnate acorduri cu
AIMS Human Capital România - firma de recrutare, ABA Management - firma de
consultanta şi Tehnologie Management Gruppe (TMG) – firma care oferă servicii de
consultanţă şi arhitectura generala pentru proiecte noi de investiţii. Aceste acorduri
formalizează o cooperare cu aceste instituţii partenere legata de activitatea de promovare a
investiţiilor in Regiunea Vest.
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Rezultate pentru anul 2009
Rezultatele anului 2009 reflectă cele două ţinte principale vizate şi anume:
îmbunătăţirea instrumentelor şi a modului de lucru precum şi planificarea
strategică. Acestea sunt:
√

întâmpinarea viitoarelor investiţii străine cu o nouă strategie
integrată;

√

realizarea şi implicarea într-un număr de 6 iniţiative ale unor
investitori şi firme de consultanţă referitor la investiţii în Regiunea
vest;

√

realizarea unei baze de date cu 230 de firme cu capital străin, ca
primă etapă a analizei investiţiilor din Regiunea Vest;

√

portofoliul de locaţii a fost actualizat prin vizite pe teren şi conţine 43
de locaţii publice şi priva et precum şi încă 7 z one şi pa cruri
industriale, prezentate şi pe pagina web www.regiuneavest.ro;

√

Pagina web www.regiuneavest.ro a fost completată cu mai multe
secţiuni, dintre care amintim aceea de „Autorizări”, secţiune care
conţine informaţii importante despre procedurile de autorizări legate
de faza de construcţie a proiectul de investiţii şi demararea activităţii;

√

Campania de promovare a locaţiilor a fost materializată prin
transmiterea a 71 de mesaje către organizaţii internaţionale;

√

Au fost încheia et un numă r de trei a corduri de cola bora er cu
organizaţii partenere în scopul facilitării colectării de informaţii şi
mobilizării unor specialişti pentru a participa la vizitele
investitorilor.
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Polul de Creştere Timişoara
Constituirea Biroului Pol de Creştere
Municipiul Timişoara a fost desemnat prin HG nr. 998/2008 şi HG nr. 1149/2008 ca pol de
creştere, în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară
şi naţională. În acest context, Timişoara are alocată suma de 70,49 milioane euro în cadrul
Axei Prioritare 1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” a
Programului Operaţional Regional 2007 -2013.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, polul de creştere Timişoara cuprinde un
centru urban (Municipiul Timişoara) şi arealul său de influenţă, respectiv 14 unităţi
administrativ-teritoriale rurale (Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa,
Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz,
Sînmihaiu Român, Şag), având în componenţa lor 35 de sate, din care 14 îndeplinesc funcţia
de reşedinţă de comună , cu o medie de 2 , 5 sa te pe comună , la ca re se a da ugă Consiliul
Judeţean Timiş.
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În conformitate cu HG nr. 1513/2008, se desemnează pentru fiecare pol de creştere un
coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului
integrat de dezvoltare a polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan, coordonator care
îşi va desfăşura activitatea în cadrul ADR din regiunea de dezvoltare în care este localizat
polul.

În conformitate cu Protocolul Tripartit nr. 38378/92148/28, dintre Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest, ADR Vest are rolul de a sprijini elaborarea si implementarea planului
integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara, inclusiv prin angajarea în cadrul
structurii sale a coordonatorului de pol de creştere, precum şi a personalului de sprijin al
acestuia; totodată, asigură condiţiile adecvate pentru desfăşurarea activităţii
coordonatorului de pol şi a personalului de sprijin al acestuia.

În a cest sens, ADR Vest a crea t în ca drul structurii sa le un Birou Pol de Creştere, sub
directa coordonare a directorului general al ADR Vest, format din Coordonatorul de Pol şi
personalul de sprijin al acestuia. Această modificare a structurii ADR Vest a fost aprobată
în cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională din Regiunea Vest din data de
22.08.2009, şi este formalizată în cadrul hotărârii nr. 14 din 2009 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest în conformitate cu organigrama multianuală actualizată a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2008 – 2010.
Finalizarea şi depunerea Plan Integrat de Dezvoltare Pol de Creştere Timişoara

Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere finanţează planuri integrate de dezvoltare
urbană pe termen mediu sau lung pentru 3 tipuri de beneficiari:
-

poli de creştere, reprezentaţi de şapte mari centre urbane (Iaşi, Constanţa,
Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi arealele de influenţă ale
acestora;
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-

poli de dezvoltare urbană, reprezentaţi de municipiile Arad, Baia Mare, Bacău,
Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava,
Târgu Mureş;

-

centre urbane, reprezentaţi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele
decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.

În cazul polilor de creştere, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare
comprehensivă a dezvoltării polului de creştere - care conţine strategia de dezvoltare pe
termen lung a acestuia - al cărui scop îl constituie asigurarea creşterii economice şi crearea
de locuri de muncă, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în
planul de acţiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creştere se finanţează
din toate Programele Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale.

În data de 9 decembrie 2009, a fost depus la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, Planul integrat de dezvoltare pentru polul de creştere Timişoara.

Cerere de finanţare Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică
În condiţiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, în această perioadă,
a fost finalizată cererea de finanţare din Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 20072013 pentru activitatea a cestuia , în condiţiile în ca re POAT a re drept obiectiv asigurarea
unui proces de implementare a instrumentelor structurale în România.

Proiectul se subsumează domeniului major de intervenţie 1.1, încadrându-se în activitatea
eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. Proiectul are ca scop
coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de
creştere Timişoara prin sprijinirea activităţii coordonatorului de pol (care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul ADR Vest) şi a personalului de sprijin al acestuia.

Proiectul va fi depus în luna ianuarie 2010.
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Evenimente
Principalele evenimente care au implicat membrii Biroului Pol de Creştere sunt:
• Seminarul „Urbanism şi planificare spaţială” desfăşurat la iniţiativa Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în data de 22 octombrie 2009, la Bucureşti. În
cadrul întâlnirii a fost prezentat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere
Timişoara.
• Şedinţa Consiliului Local Timişoara, din data de 20 noiembrie 2009, în cadrul căreia au
fost prezentate rezultatele proiectului pilot G2G (government to government),
privind conţinutul cadru şi liniile directoare ale Master planu-ului Zonei Metropolitane
Timişoara.
• Întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în data de
9 decembrie 2009, cu privire la polii de creştere, împreună cu reprezentanţii Comisiei
Europene. Scopul acestei întâlniri a fost discutarea principalelor aspecte privind
sprijinul acordat polilor de creştere prin programele cu finanţare comunitară în
perioada 2007-2013, a stadiului pregătirii/implementării Planurilor integrate de
dezvoltare pentru polii de creştere, a investiţiilor preconizate, precum şi aspecte
legate de activitatea şi responsabilităţile coordonatorilor de poli.

Pe parcursul anului 2009 s-au obţinut următoarele rezultate:
 Realizarea unui Birou Pol de Creştere în cadrul ADR Vest
 Finalizarea şi depunerea la MDRT a PID Pol de Creştere Timişoara
 Finalizarea unei cereri de finanţare pentru activitatea Biroului Pol
de Creştere
 Participarea la evenimente şi întâlniri de lucru

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

Comunicare şi Promovare
Context
Activităţile de comunicare şi relaţii publice deţin un rol foarte
important în cadrul unei organizaţii. Specialiştii de relaţii
publice analizează tendinţele mediului intern şi cele ale
mediului extern, au rol în prezicerea posibilelor consecinţe, ce
pot apărea ca urmare a manifestării tendinţelor, având astfel
rol de consilier pentru cei care se află la conducerea
organizaţiei.

Imaginea unei instituţii este reprezentată de percepţia pe care mediul extern o are asupra
instituţiei şi a acţiunilor şi membrilor acesteia. Fiecare angajat al organizaţiei contribuie la
conturarea acestei imagini, dar relaţiile publice sunt cele care poziţionează organizaţia,
construiesc imaginea acesteia şi transmit mesajul ei către exterior, într-un mod coerent şi
clar, potenţând-o în faţa publicurilor sale.

Activităţile de comunicare întreprinse de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, atât
cele interne, cât şi cele externe, sunt activităţi de comunicare strategică, folosită în vederea
promovării agenţiei, dar şi a programelor şi proiectelor derulate de aceasta. Mass-media a
fost întotdeauna un sprijin al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, relaţiile dintre
cele două tipuri de instituţii fiind de încredere şi colaborare permanentă.
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Comunicarea externă a ADR Vest

Relaţia cu Mass – Media

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a apărut în paginile a numeroase publicaţii locale,
regionale, dar şi naţionale. De asemenea, apariţiile agenţiei nu s-au rezumat doar la
mediile de comunicare tradiţionale, ci şi-au făcut simţită
prezenţa şi în mediul electronic, pe diferite pagini de
internet, ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor
structurale.
Numărul mare de apariţii s-a datorat mai multor factori.
Cel mai important dintre aceşti factori este reprezentat de
relaţia de încredere construită de agenţie cu reprezentanţii
mass-media şi cu toţi colaboratorii săi. Corectitudinea,
onestitatea şi transparenţa agenţiei faţă de mediul său exterior au dus la obţinerea
rezultatelor foarte bune în relaţie cu mass-media:

Cele mai importante rezultate ale relaţiei ADR Vest cu mass-media în
anul 2009:
• 357 contacte de presă aflate în baza de date a agenţiei
• 4 conferinţe de presă organizate pe parcursul anului 2009
• 28 de comunicate de presă transmise jurnaliştilor pe parcursul anului 2008
• 274 articole referitoare la activităţile ADR Vest au apărut, în anul 2009, în presa
locală, regională şi centrală, precum şi pe diferite pagini de internet.
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Solicitări de informaţii venite din partea jurnaliştilor

Ca urma re a cola borării strâ nse cu presa şi a deschiderii ADR Vest faţă de aceasta, de-a
lungul timpului, jurnaliştii apelează la agenţie ori de câte ori
a u nevoie de o informa ţie nouă sa u de un suport viz ua l
pentru susţinerea informaţiilor referitoare la ADR Vest.
Jurnaliştii publică informaţiile furnizate de reprezentanţii
agenţiei ca urmare a relaţiei de încredere dezvoltate până în
prezent.

Astfel, în anul 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a răspuns tuturor
solicitărilor de informaţii venite din partea jurnaliştilor. Baza acestor solicitări a constat în
interesul publicului faţă de acţiunile şi activităţile ADR Vest, faţă de progresele înregistrate
de Regiunea Vest, dar şi faţă de fondurile europene, intermediate de agenţie în calitatea sa
de Organism Intermediar.

Pe parcursul anului 2009, ADR Vest a răspuns solicitări de informaţii venite din partea
unor organizaţii din mass-media precum: Servus Hunedoara, Evenimentul Zilei – ediţia de
Hunedoara, Timpolis, Realitatea TV Timişoara, Glasul Aradului, Jurnal Arădean, şi revista
Bursa Construcţiilor.

Jurnaliştii au cerut informaţii suplimentare, pe parcursul anului 2009, referitoare la stadiul
implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în judeţul / oraşul din care
provin sau informaţii referitoare la estimări pentru perioada următoare având în vedere
situaţia curentă a absorbţiei fondurilor şi a evoluţiei situaţiei economice a României şi a
Uniunii Europene.
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Jurnaliştii din baza de date a ADR Vest

În baza de date cu jurnaliştii din Regiunea Vest, a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională,
se pot găsi mai mult de 350 de contacte. Jurnaliştii din baza de date sunt jurnalişti ai
diferitelor publicaţii din Regiunea Vest, jurnalişti de la publicaţii centrale, naţionale, şi
jurnalişti care scriu pentru diferite pagini de internet de specialitate.

Baza de date cu jurnaliştii se află într-un proces de evoluţie permanentă, în funcţie nu doar
de activitatea jurnaliştilor în domeniul vizat de agenţie, ci şi în funcţie de desfiinţarea sau
crearea unor noi companii de mass-media – aşa cum a fost în anul 2009, pe fondul crizei
economice.

Astfel, evoluţia contactelor de presă ale ADR Vest, în anul 2009 faţă de anul 2008, este
prezentată în graficul de mai jos:
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Aşa cum am menţionat mai sus, din baza de date cu jurnaliştii, a ADR Vest, nu lipsesc
contactele din mass-media naţională. Aceste date de contact includ şi datele de contact ale
jurnaliştilor care scriu pe pagini de internet de specialitate, pagini ce se adresează celor
interesaţi de accesarea fondurilor nerambursabile. Comunicarea online este foarte
importantă în vederea transmiterii informaţiilor către publicul ţintă, în cel mai scurt timp
posibil, fără a presupune costuri. Astfel, numărul datelor de contact ale jurnaliştilor de la
nivel naţional a crescut faţă de anul precedent.

Evenimente cu presa

Pe parcursul anului 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat 4
evenimente importante în cadrul cărora au participat reprezentanţi ai mass-media. Astfel,
evenimentele au avut loc după cum urmează:
o 22 august 2009 – a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
în cadrul căreia a participat Preşedintele României, domnul Traian Băsescu

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

Prezentarea proiectelor implementate cu
finanţare din fonduri structurale, în Regiunea
Vest, şi prezentarea colaborării dintre cele patru
judeţe ale regiunii (Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş) au făcut ca domnul
Preşedinte, Traian Băsescu, să încurajeze
Regiunea Vest în demersul ei de a-şi baza
creşterea economică pe investiţii şi de a
încerca să atragă cât mai multe fonduri
europene nerambursabile, precum cele din
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
(POR 2007 - 2013) – program administrat de
către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
la nivelul Regiunii Vest.
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În cadrul şedinţei Consiliului
pentru Dezvoltare Regională
Vest au luat parte, în calitate de
reprezentanţi ai Regiunii Vest,
domnul Sorin Frunzăverde Preşedinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest, în
momentul
respectiv,
şi
Preşedinte
al
Consiliului
Judeţean Caraş – Severin,
domnul Petru Nicolae Ioţcu,
preşedintele
Consiliului
Judeţean
Arad,
domnul
Constantin
Ostaficiuc,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, domnul Mircea Ioan Moloţ, preşedintele
Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Gheorghe Falcă, primar al Municipiului Arad, şi
domnul Sorin Maxim, director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. De
asemenea, presa din Regiunea Vest a fost prezentă, în număr mare, în cadrul şedinţei.
Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a avut loc la Arad, la noul sediul al
Consiliului Judeţean Arad – în aceeaşi zi având loc şi inaugurarea acestuia.
Ca urmare a promovării şedinţei CDR Vest şi a prezenţei Preşedintelui României în cadrul
acesteia, în presa din Regiunea Vest au apărut următoarele articole:

Nr.
crt.

Publicaţia / Pagina
web

Titlul articolului

Autorul

Data
apariţiei

1.

www.ziuadevest.ro

Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest la Arad

Lucian
Paulescu

21 august
2009

2.

www.ziuadevest.ro

Regiunea Vest a fost data ca exemplu
pozitiv de Traian Băsescu

3.

www.caon.ro

Băsescu, la lecţia greilor din PD-L Vest

4.

www.glsa.ro

Preşedintele Băsescu a condamnat încă o
dată comunismul, la Şepreuş

Lucian
Paulescu
Nina
Curiţă
Nadia
Bodran

24 august
2009
21 august
2009
24 august
2009
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Băsescu şi-a petrecut aproape toată ziua de
sâmbătă la Arad
Băsescu a făcut apel la primari să acceseze
fonduri europene, ca o soluţie pentru
ieşirea din criză
Ostaficiuc are decizia finanţărilor regionale
în mână
Ostaficiuc are decizia finanţărilor regionale
în mână
Regiunea Vest a fost dată ca exemplu
pozitiv de Traian Băsescu
Regiunea Vest a fost data ca exemplu
pozitiv de Traian Băsescu

Dana
Mirea

24 august
2009

-

24 august
2009

5.

www.observator.info

6.

www.money.ro

7.

www.tion.ro

8.

www.aradon.ro

9.

www.e-timisoara.info

10.

www.stirilocale.ro

11.

www.caon.ro

Băsescu impresionat de Vest

Nina
Curiţă

12.

www.administraţie.ro

Traian Băsescu a fost prezent la
inaugurarea noii clădiri a CJ Arad

-

13.

Renaşterea Bănăţeană

Ostaficiuc, preşedinte al CDR Vest

D.I.

14.

Timişoara

Regiunea Vest – un punct de referinţă
pentru Băsescu

15.

Timişoara

Ostaficiuc – ales preşedinte al CDR Vest

16.

www.studiob.ro

Şeful statului laudă Vestul

17.

www.studiob.ro

Frunzăverde predă mandatul

Renate
Simion
Renate
Simion
Oana
Nicolae
Oana
Nicolae

Marcel
Hoster
Marcel
Hoster
-

24 august
2009
24 august
2009
24 august
2009
24 august
2009
24 august
2009
24 august
2009
25 august
2009
25 august
2009
25 august
2009
25 august
2009
25 august
2009

o 27 februarie 2009 – a avut loc ceremonia de semnare a contractului de finanţare
pentru proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”.
Ceremonia a avut loc în sala festivă a Primăriei Municipiului Arad, în prezenţa
-

domnului Vasile Blaga – Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (în prezent se numeşte Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului) – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional
Regional
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-

domnului Gheorghe Falcă – Primar,
Primăria Municipiului Arad,

-

domnului
Nicolae
Ioţcu
–
Preşedinte, Consiliul Judeţean Arad,

-

domnul Laurenţiu Călin Bibarţ,
Prefect, Instituţia Prefectului Judeţul Arad

-

şi domnului Sorin Maxim – Director general al ADR Vest.

Jurnaliştii din Regiunea Vest au fost prezenţi în număr mare în cadrul evenimentului.
Ca urmare a promovării ceremoniei de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad” au apărut următoarele articole
în presa scrisă:

Nr.
crt.

Publicaţia / Pagina
web

Titlul articolului

Autorul

1.

www.amosnews.ro

Arad: A fost semnat contractul pentru
reabilitarea centrului istoric

Paul
Preda

2.

www.newsin.ro

Vasile Blaga – Proiect Finanţare Arad

-

3.

www.ziare.com

4.

www.adevarul.ro

Centrul vechi al Aradului, reabilitat cu
15 milioane de euro
Centrul vechi al Aradului va fi reabilitat
cu bani europeni
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Paula
Bulzan

Data
apariţiei
27 februarie
2009
27 februarie
2009
27 februarie
2009
27 februarie
2009

5.

www.europeanul.ro

Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al
Municipiului Arad

-

6.

www.aradon.ro

Renaşte Aradul vechi!

A.B.

7.

www.fonduristructurale.ro

8.

www.glsa.ro

10.

www.stirilocale.ro

11.

www.financiarul.ro

12.

www.administratie.ro

POR: Proiect de reabilitare a Centrului
Istoric
Peste 11 milioane de euro pentru
Centrul istoric al Aradului
A fost semnat contractul pentru
reabilitarea centrului istoric
Centrul Istoric Vechi din Arad va fi
reabilitat printr-un proiect de 45,65
milioane lei
Vasile Blaga: "M-am împotrivit
înfiinţării de noi unităţi administrative"

13.

România Liberă

Centrul vechi al Aradului va fi refăcut

Liliana
Brad

14.

Ziua de Vest

Centrul istoric al Aradului va fi
reabilitat cu bani europeni

L.P.

Claudia
Untaru
-

27 februarie
2009
27 februarie
2009
28 februarie
2009
28 februarie
2009
28 februarie
2009
28 februarie
2009
2 martie
2009
3 martie
2009
3 martie
2009

o 27 aprilie 2009 – a fost organizată ceremonia de semnare a contractului de finanţare
pentru proiectul „Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”.
Ceremonia a avut loc în sala festivă a Muzeului Banatului, în prezenţa domnului
Constantin Ostaficiuc, Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi beneficiar al
contractului de finanţare, şi a domnului Sorin Maxim, director general al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest.
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În cadrul ceremoniei de semnare, reprezentanţii celor două instituţii, CJ Timiş şi ADR Vest,
au fost supuşi întrebărilor jurnaliştilor din Regiunea Vest participanţi. Aceştia au arătat un
real interes faţă de proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”.
Ca urmare a acestui fapt, în presa din Regiunea Vest, au apărut următoarele articole:

Nr.
crt.

Publicaţia / Pagina
web

1.

Agenda
Săptămânală

2.

www.tion.ro

3.

Agenda

Titlul articolului

Autorul

Data
apariţiei

Reabilitare (drum judeţean Buziaş Lugoj)
Au semnat contractul pentru centura de
ocolire a Buziaşului

Liliana
Scripcă
Marcel
Hoster
Liliana
Iedu

25 aprilie
2009
27 aprilie
2009
27 aprilie
2009

Buziaşul va avea centura ocolitoare
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www.realitateatm.ro

CENTURĂ LA BUZIAŞ - Buziaşul va
avea centură de ocolire a oraşului!

-

27 aprilie
2009

5.

www.realitateatm.ro

SOSELE EUROPENE – Trei şosele din
judeţul Timiş vor fi realizate cu bani de
la Uniunea Europeană, prin programul
operaţional regional – interviu cu
domnul Constantin Ostaficiuc şi cu
domnul Sorin Maxim

Raluca
Pantea

27 aprilie
2009

6.

www.analogtv.ro

Bani pentru drumuri

Iulia Kacser

7.

Renaşterea
Bănăţeană

Buziaşul va avea centură

Silviu
Florescu

8.

Ziua de Vest

Buziaşul va avea centură!

-

9.

Timişoara

Centură înspre Buziaş

10.

Timişoara

11.

www.fonduristructurale.ro

12.

www.adevarul.ro

13.

www.actualvest.ro

Bani europeni în drumuri româneşti

-

14.

Agenda

Contract de finanţare. Centura Nord Vest de ocolire a oraşului Buziaş

Liliana
Scripcă

2 mai 2009

15.

Renaşterea
Bănăţeană

Proiecte de milioane pentru zona de vest

A.B.

4 mai 2009

4.

Európai támogatásból épül meg a
buziási körgyuru
Oraşul Buziaş va avea centura construită
din fonduri europene
Ultimii bani europeni vor fi investiţi în
centura Buziaşului

Roxana
Deaconescu
Pataki
Zoltán
Daniel
Dancea

27 aprilie
2009
27 aprilie
2009
28 aprilie
2009
28 aprilie
2009
28 aprilie
2009
28 aprilie
2009
27 aprilie
2009
28 aprilie
2009

o 9 iulie 2009 - a avut loc ceremonia de semnare a contractelor de finanţare pentru 3
proiecte din Regiunea Vest care urmează să fie finanţate prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013. Cele trei proiecte pentru care s-au semnat
contractele de finanţare sunt:
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-

Proiectul Consiliului Judeţean Caraş – Severin „Modernizare DJ 582,
Văliug – Slatina Timiş, din judeţul Caraş - Severin”

-

Proiectul Consiliului Local Petrila „Modernizare (Ranforsare) strada
Republicii – Cimpa din oraşul Petrila”

-

Proiectul Consiliului Local Jimbolia în parteneriat cu Căminul pentru
persoane vârstnice Jimbolia „Reabilitarea şi modernizarea căminului
pentru persoane vârstnice din Jimbolia”

În cadrul ceremoniei au participat:
-

Domnul Vasile Blaga – Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (în prezent se numeşte Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului) – Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional
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-

Domnul Sorin Frunzăverde – preşedintele Consiliului Judeţean Caraş –
Severin

-

Domnul

-

Domnul Kaba – primarul oraşului Jimbolia

-

Domnul Sorin Maxim – Director general al ADR Vest.

Jurnaliştii din Regiunea Vest au fost prezenţi în număr mare în cadrul evenimentului.
Ca urmare a promovării ceremoniei de semnare a contractelor de finanţare au apărut
următoarele articole în presa scrisă:
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Nr.
crt.

Publicaţia / Pagina
web

1

www.caon.ro

2

Ziua de Vest

3

www.fonduristructurale.ro

4

Renaşterea

5

Timiş Expres

Titlul articolului

Autorul

Data
apariţiei

Blaga, acasă la Frunzăverde
REŞIŢA – Contractele de
finanţare au fost semnate de
Vasile Blaga, ministrul
Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei
Noi contracte de finanţare în
cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013
Dezvoltarea infrastructurii
rutiere si sociale in Regiunea
Vest
La Reşiţa, Vasile Blaga a aprobat
reabilitarea căminului pentru
bătrâni din Jimbolia

Nina
Curiţă

9 iulie
2009

Lucian
Paulescu

10 iulie
2009

-

10 iulie
2009

E. S.
Luncan

10 iulie
2009

Noi bani europeni pentru Banat

-

13 iulie
2009

o 9 decembrie 2009 - a avut loc sesiunea de informare pentru presă dedicată
implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest.
Mass-media din Regiunea Vest este informată în mod constant de stadiul implementării
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, în vederea asigurării
transparenţei utilizării fondurilor structurale în regiune. De asemenea, pentru a asigura o
informare corectă a publicului larg, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a
organizat sesiunea de informare pentru presă în cadrul căreia reprezentanţii agenţiei au
prezentat aspecte tehnice legate de implementarea Programului Operaţional Regional 2007
– 2013 în Regiunea Vest.

Pe lângă evenimentele mai sus menţionate, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest s-a
mai întâlnit cu presa regională, în calitate de invitat, cu ocazia următorului eveniment:
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o 17 noiembrie 2009 – semnarea contractului de finanţare pentru proiectul
„Modernizare DJ 687D: Teliucu Inferior, Topliţa, Dăbâca, Hăşdău, Lunca Cernii de
Sus, Gura Bordului, Limită Judeţ Caraş-Severin, km 15+100 - 45+380, Judeţul
Hunedoara”. Evenimentul a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Hunedoara.

În cadrul evenimentului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a fost reprezentată de
domnul Sorin Maxim, director general. Domnul Mircea Ioan Moloţ – Preşedinte al
Consiliului Judeţean Hunedoara, împreună cu domnul Sorin Maxim, director general
ADR Vest, a prezentat jurnaliştilor participanţi la conferinţa de presă organizată proiectul
ce urma să primească finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007
- 2013. Jurnalişti din întreaga regiune au fost invitaţi să participe la conferinţa de presă.
Ca urma re a semnă rii conta ctului de fina nţa re de între ADR Vest si Consiliul Judeţea n
Hunedoara, au apărut următoarele articole în presa scrisă din Regiunea Vest:
Nr.
crt.

Publicaţia / Pagina web

Titlul articolului

Autorul

Data
apariţiei

1.

www.ziuadevest.ro

Drumurile din Regiunea Vest
se vor îmbunătăţi cu fonduri

Lucian
Paulescu

12
noiembrie
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2.

www.fonduri-structurale.ro

3.

www.finantare.ro

4.

www.administratie.ro

5.

6.

www.servuspress.ro

europene

2009

Legăturile rutiere din
Regiunea Vest se vor
îmbunătăţi prin POR
Legaturile rutiere din
Regiunea Vest se vor
îmbunătăţi prin Programul
Operaţional Regional 20072013
Legăturile rutiere din
Regiunea Vest se vor
îmbunătăţi prin POR 2007 –
2013

-

12
noiembrie
2009

Sursa
ADR Vest

12
noiembrie
2009

-

12
noiembrie
2009

UE ne dă 87 de milioane de lei

Oana
Bimbirică

Cea mai mare finanţare pentru
www.mesagerulhunedorean.ro
repararea unui drum

Nicolle
Ebner

12
noiembrie
2009
18
noiembrie
2009

***
Jurnaliştii, ca urmare a bunelor relaţii, răspund afirmativ la toate invitaţiile agenţiei de a
participa la conferinţele şi evenimentele organizate. Numărul lor este unul semnificativ, de
fiecare dată.
Graficul alăturat prezintă situaţia, pentru anul 2009, a prezenţei jurnaliştilor în cadrul
evenimentelor de presă organizate de către ADR Vest.
Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest în cadrul căreia a participat domnul
Traian Băsescu, Preşedinte al României, nu este printre evenimentele din grafic datorită
numărului foarte mare de persoane prezente, facând astfel imposibilă realizarea unei liste
de prezenţă pentru jurnalişti.
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Media pentru prezenţa jurnaliştilor în cadrul evenimentelor organizate de către ADR Vest a
rămas aceeaşi ca cea din anul 2008 (13 jurnalişti prezenţi / eveniment), cu toate că anul 2009
a fost anul falimentelor – chiar şi în mass-media – şi a reorientării profesionale pentru mulţi
dintre jurnalişti.

Comunicate de presă

Comunicatele de presă sunt trimise către jurnalişti atât cu ocazia organizării unor
evenimente deosebite, precum cele descrise mai sus, cât şi pentru anunţarea noutăţilor şi
schimbărilor de interes public privind programele intermediate de agenţie: Programul
Phare şi Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.
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Exemple de comunicate transmise către presa locală şi regională pe parcursul anului 2009
sunt redate în rândurile de mai jos:

28 de comunicate de presă au transmise de că tre ADR Vest pe pa rcursul a nului 2 009.
Graficul de mai jos prezintă numărul comunicatelor de presă transmise pe parcursul anului
2009, comparativ cu activitatea de comunicare ce ţine de realizarea şi transmiterea de
comunicate de presă din anul 2008.
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Activitatea de promovare a agenţiei, din punctul de vedere al comunicatelor de presă
realizate şi transmise, a fost intensă în anului 2009. Faţă de anul 2008, un an mai plin de
evenimente importante în prima jumătate a anului, în anul 2009, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest a avut numeroase evenimente importante şi informaţii de anunţat în luna
mai şi în al doilea semestru al anului în discuţie.

Spre deosebire de anul 2008, în care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a îndreptat
atenţia celor interesa ţi că tre proiectele depuse în Regiunea Vest, a nul 2 0 0 9a fost a nul
semnărilor de contracte de finanţare pentru proiecte din Regiunea Vest, prin Programul
Operaţional Regional 2007 - 2013.

Articole de presă referitoare la activitatea ADR Vest

Transmiterea acestor comunicate, postarea ştirilor pe pagina web a ADR Vest –
www.adrvest.ro - dar şi solicitările de informaţii venite din partea jurnaliştilor au
determinat apariţia unui număr de 274 articole în anul 2009 în presa locală, regională şi
centrală, precum şi pe diferite pagini de internet.
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Numărul mare de articole apărute în întreaga presă locală şi regională se datorează, în
primul rând, relaţiei de încredere stabilite, pe parcursul timpului, între jurnalişti şi
reprezentanţii ADR Vest, dar şi deschiderii cu care agenţia comunică cu publicul larg.

Aşa cum se vede în graficul de mai sus, prezenţa ADR Vest în paginile ziarelor şi pe diferite
pagini de internet este una constantă. În anul 2009, aşa cum a fost şi în cazul comunicatelor
de presă, cele mai multe articole referitoare la ADR Vest şi activitatea acesteia în regiune au
apărut în al doilea semestru al anului 2009.

Subiectele cu o vizibilitate mare, atât în presa scrisă şi audio-vizual, cât şi pe internet (new
media), au avut teme de discuţie precum:
o Proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru
reabilitarea infrastructurii de drumuri în Regiunea Vest
o Stadiul de implementare al Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest
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o Vizita Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, în Regiunea Vest – în
cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
o Seminarii de informare şi instruire destinate microîntreprinderilor
o Semnarea contractelor de finanţare pentru proiecte din Regiunea Vest ce urmează
a primi fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva exemple de articole apărute pe parcursul anului
2009, ce fac referire la Agenţie pentru Dezvoltare Regională Vest şi la activităţile
desfăşurate de instituţie:
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Monitorizarea presei

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest urmăreşte, în
permanenţă, apariţiile proprii din presa locală, regională şi
naţională, dar urmăreşte şi articolele de interes în vederea unei
bune desfăşurări a activităţilor sale. Această monitorizare are rol
în vederea evaluării comunicării ADR Vest cu mediul exterior,
precum şi în vederea anticipării, de către ADR Vest a
eventualelor schimbări ce pot să apară în mediul exterior şi care
pot influenţa activitatea agenţiei.

În vederea monitorizării presei, ADR Vest foloseşte următoarele:
•
•
•
•

revista presei,
rapoarte de presă,
fişa jurnalistului,
analiza anuală a presei.

Revista presei presupune urmărirea informaţiilor publicate referitoare la ADR Vest,
acţiunile în care e implicată agenţia, dar şi informaţii legate de mediul de interes al agenţiei.
Revista presei se realizează cu o frecvenţă zilnică, incluzând şi câte un număr al revistei
presei corespunzător zilelor de la sfârşitul de săptămână. Astfel că, pe parcursul anului
2009, au fost realizate 256 de numere de revista presei.

Fişa jurnalistului este un instrument folosit în vederea analizei fiecărui articol referitor la
agenţie şi la activitatea acesteia, precum şi pentru a analiza imaginea ADR Vest în ochii
fiecărui jurnalist în parte.

Raportul de presă presupune sintetizarea apariţiilor ADR Vest, prin intermediul tuturor
canalelor de comunicare, cu ocazia organizării, de către agenţie, a unui eveniment
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important sau cu ocazia organizării unui eveniment la care agenţia a avut o contribuţie
considerabilă. În anul 2009 au fost realizate 26 de rapoarte de presă.

Frecvenţa realizării rapoartelor de presă, în anul 2009, este prezentată în graficul următor:

Graficul de mai jos prezintă o comparaţie între numărul de rapoarte din anul 2009 faţă de
a nul precedent. Astfel, se evidenţia z ă fa ptul că ADR Vest este prez entă , în continuu, în
paginile publicaţiilor regionale şi nu numai, precum şi faptul că evenimentele organizate de
către agenţie sunt o sursă importantă de informaţii pentru jurnalişti, împreună cu
informaţiile postate pe pagina web www.adrvest.ro – pagină de pe care aceştia preiau
informaţii pentru informarea publicului larg.
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Analiza anuală a presei este o analiză a imaginii agenţiei, adică a percepţiei jurnaliştilor
asupra instituţiei, a mesajului pe care aceştia îl transmit publicului larg prin intermediul
articolelor pe care le redactează . Analiza se face pe baza rapoartelor de presă de pe
parcursul anului, a fişelor jurnaliştilor, a revistei presei, pe baza reacţiei presei privind
diferitele anunţuri şi acţiuni ale ADR Vest, dar şi pe baza calităţii interacţiunii dintre
instituţia noastră şi jurnalişti şi a prezenţei acestora la evenimentele ADR Vest. Analiza
anuală cuprinde părţi de analiză cantitativă, cât şi părţi de analiză calitativă. Astfel, acest
instrument complex, analiza anuală, cuprinde toate aspectele activităţii de relaţii publice, la
nivelul relaţiei cu mass-media.

Relaţia cu potenţialii beneficiari

Relaţia cu potenţialii beneficiari de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013 din Regiunea Vest se desfăşoară prin intermediul a două instrumente importante:
• Birourile de informare ale agenţiei
• Seminariile, organizate de agenţiei, pentru potenţialii beneficiari.
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• Pagina de internet a ADR Vest – www.adrvest.ro
Informaţii detaliate referitoare la rezultatele obţinute de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest, în relaţia cu potenţialii beneficiari de finanţare nerambursabilă, se regăsesc
la subcapitolul intitulat Informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional 2007 –
2013.

Relaţia cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Regiunea Vest, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest organizează seminarii de informare şi instruire pentru cei care au semnat
contractul de finanţare în vederea obţinerii de fonduri europene prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013.

Astfel, agenţia asigură o informare corectă şi completă a beneficiarilor referitor la obligaţiile
acestora ca urmare a semnării contractului de finanţare. De asemenea, se stabileşte o relaţie
de încredere care facilitează comunicarea între cele două părţi şi care duce la obţinerea
rezultatelor aşteptate.

Mai multe informaţii despre seminariile organizate pentru beneficiarii de finanţare
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 sunt prezentate la
capitolul Informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Relaţia cu alte publicuri ale organizaţiei

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat, în data de 12 mai 2009, o vizită, la
sediul agenţiei, pentru studenţii din anul I de la studiile postuniversitare de tip master
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„Managementul Dezvoltării Regionale”, ce se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Economie
şi de Administrare a Afacerilor.

Viz tia ma stera nz lior vine ca o continua re firea scă a mă surilor ADR Vest de a oferi
cursanţilor o introspecţie în activităţile zilnice şi provocările unui specialist în domeniul
dezvoltării regionale. Durata vizitei a fost de 2 ore, pe parcursul cărora studenţii au făcut
un tur a l a genţiei şi a u
participat la o prezentare
generală
despre
Programul
Operaţional
Regional 2007 – 2013 şi
fondurile
structurale
intermediate de agenţie
până în prezent.
De
asemenea, masteranzii au
participat la o întâlnire
deschisă cu domnul Sorin
Maxim, director general
a l ADR Vest, în ca drul că reia le-a fost prezentată agenţia şi activităţile întreprinse de
agenţie.
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Această vizită la sediul ADR Vest a fost organizată pentru a oferi posibilitatea,
masteranzilor, de a adresa întrebări celor direct implicaţi în activităţi de gestionare a
fondurilor europene şi pentru a observa modul de organizare al unei astfel de agenţii.

Cursurile de Master în Dezvoltare Regională sunt rezultatul colaborării dintre Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest şi Facultatea de Economie şi de Administrare a
Afacerilor. Parteneriatul are o istorie de 7 ani, pe parcursul cărora, 7 generaţii de studenţi
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au absolvit cursurile acestui master de Managementul Dezvoltării Regionale. Contribuţia
ADR Vest în ca drul a cestui progra m de ma ster este a ceea de a completa informa ţiile
teoretice, însuşite de masteranzi, cu informaţii practice, de un real ajutor pentru specialiştii
din domeniul gestionării fondurilor structurale.
De asemenea, viitorii specialişti în dezvoltare regională reprezintă un public avizat al
agenţiei, public ce poate îndeplini rolul de agent de multiplicare pentru informaţiile legate
de Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 din Regiunea Vest.

Pagina de internet a ADR Vest – www.adrvest.ro

Apariţia noilor tehnologii, de tipul internetului, a dus la apariţia de noi publicuri şi de noi
canale de comunicare. Astfel, pentru a fi în pas cu noile tehnologii, pentru a răspunde
noilor nevoi ale publicului căruia i se adresează şi pentru ca informaţiile deţinute să fie uşor
accesibile cât mai multor persoane, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a creat
pagina de internet www.adrvest.ro.
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Pagina web a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăţi despre ultimele evenimente
organizate de ADR Vest, precum şi cu materiale de prezentare, documente cu caracter
strategic, noi programe de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu
noile reglementări în privinţa Fondurilor Structurale şi a documentelor ce stau la baza
acestora.

Cele mai importante aspecte legate de pagina web a ADR Vest în
anul 2009 :
• 205.701 numărul total de vizite
• O medie de 44,97% dintre vizitatorii pagina web www.adrvest.ro se
conectează de la o adresă directă
• ziua de MIERCURI este ziua din săptămână cu cei mai mulţi vizitatori ai
paginii web
• între orele 10:00 şi 13:00 pagina web beneficiază de cel mai mare număr de
vizitatori.

Pagina www.adrvest.ro beneficiază de un număr mare de vizitatori, la sfârşitul anului
2009 situaţia fiind următoarea:

o Numărul total de vizite făcute website-ului www.adrvest.ro
Evoluţia numărului de vizite făcute paginii web a ADR Vest, pe parcursul anului 2009, faţă
de anul 2008, este prezentată în graficul de mai jos.
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Numărul de vizite făcute paginii web a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest s-a
stabilizat faţă de anul 2008. Astfel, variaţiile, pe parcursului anului 2009, nu au fost foarte
mari, cel mai mic număr de vizite fiind de 11.900/lună – în luna decembrie.

o Un alt aspect important cu privire la accesarea paginii web se referă la originea
conectării (accesării).
Originea conectării reprezintă sursa de la care se face conectarea: motor de căutare (de tipul
Google, Yahoo, MSN Search, etc.), grup de ştiri (News), pagină externă – distinctă de
motoarele de căutare – (precum www.economie.hotnews.ro, www.adr5vest.ro) sau adresa
directă / semn de carte.

În cazul paginii web a ADR Vest, conectarea, în medie, a 44,97 % dintre vizitatori se face
de la o adresă directă.
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Evoluţia, numărului de accesări realizate de la o adresă directă, pe parcursul anului 2009,
faţă de anul 2008, este prezentată în graficul de mai jos.

Graficul de mai sus evidenţiează faptul că numărul celor care vizitează pagina web
www.adrvest.ro de la o a dresă directă este în creştere, a proximativ 45% dintre cei care
vizitează pagina de internet, o fac prin accesarea adresei directe. Acesta este un indicator
foarte bun pentru măsurarea nivelului de notorietate al agenţiei, toţi cei care intră de la o
adresă directă fiind cei care cunosc şi sunt direct interesaţi de agenţie şi activităţile acesteia.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest este cunoscută ca o sursă importantă pentru
informaţii referitoare la Regiunea Vest şi la Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest. Acest lucru e demonstrat şi de numărul mare de accesări directe ale paginii
web. În acest context, situaţia accesărilor paginii web pe parcursul anului 2009, arată în
felul următor:
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Pentru a analiza situaţia prezentă, am comparat rezultatele din anul precedent cu cele din
anul 2009. Astfel, s-au obţinut următoarele:
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Din graficele de ma i sus se poa te observa că Agenţia pentru Dez volta re Regiona lă Vest a
reuşit performanţa de a fideliza procentul vizitatorilor paginii web – www.adrvest.ro – şi
de a atrage, continuu, noi vizitatori, nivelul accesărilor directe ale paginii din 2009 fiind
foarte apropiat de cel din 2008.

o Ziua din săptămână în care se înregistrează cel mai mare număr de vizite făcute
paginii web ADR Vest este ziua de miercuri.
În anul 2008 ziua de marţi a fost ziua în care pagina web www.adrvest.ro era cel mai des
accesată. În anul 2009, ziua de miercuri a fost ziua din săptămână în care pagina web a fost
cel ma i mult a ccesa tă . Ziua de ma rţi şi cea de joi sunt, de a semenea , z ile cu un numă r
important de accesări.

o Orele de vârf (orele la care se înregistrează cele mai multe vizite pentru site-ul ADR
Vest, www.adrvest.ro):
Cele mai multe accesări ale paginii web www.adrvest.ro se înregistrează între orele 10.00 şi
13.00.
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Performanţele paginii web a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest –
www.adrvest.ro – sunt remarcabile. Site-ul www.trafic.ro – lider în monitorizarea
audientei online din România – prezintă pagina web a Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest ca fiind unul dintre cele mai vizitate site-uri regionale din România.
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Informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

Activităţile de informare şi publicitate pentru Programul Operaţional Regional au rol de a
asigura absorbţia Fondurilor Structurale la nivel regional şi utilizarea cât mai eficientă a
acestora, asigurând în acelaşi timp oportunităţi egale pentru toţi potenţialii beneficiari.

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 urmăreşte reducerea inegalităţilor economice
şi sociale din regiuni. În vederea atingerii acestui obiectiv, programul trebuie să fie
cunoscut publicului larg în vederea asigurării absorbţiei fondurilor prin aplicarea de
proiecte a cât mai multor posibili beneficiari.

Cele mai importante rezultate ale activităţii de informare şi publicitate
pentru POR în anul 2009 :
• 62 contracte de finanţare au fost semnate în Regiunea Vest
• 8 seminarii de instruire organizate la care au participat 68 de beneficiari ai POR
• sesiuni de informare organizate pentru potenţialii beneficiarii de finanţare
nerambursabilă din Regiunea Vest
• 100% materiale avizate
• 223 de articole despre POR 2007 - 2013
• 13 conferinţe de presă referitoare la implementarea POR 2007 - 2013
• 23 comunicate de presă referitoare la POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest
• 4 anunţuri de presă despre POR 2007 – 2013
• realizate 25 de tipuri de materiale promoţionale pentru Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest
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Seminarii de instruire pentru beneficiarii de finanţare nerambursabilă prin Programul
Operaţional Regional 2007 - 2013
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanţare europeană, în anul 2009, ADR Vest a
organizat şapte seminarii de instruire ce le-au fost destinate.

Seminariile organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din cadrul domeniilor
de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 2.1 Reabilitarea şi
modernizarea
reţelei
de
drumuri
judeţene,
străzi
urbane
–
inclusiv
construirea/reabilitarea şoselelor de centură” şi 3.2 „Reabilitarea /modernizarea /
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Acestea s-au desfăşurat la
sediul ADR Vest, în Timişoara, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 martie 2009
19 martie 2009
28 aprilie 2009
14 mai 2009
26 mai 2009
24 iunie 2009
20 iulie 2009
2 octombrie 2009
18 decembrie 2009

– 39 participanţi;
- 21 participanţi
– 17 participanţi;
- 7 participanţi;
- 1 participant;
- 5 participanţi;
– 13 participanţi;
- 10 participanţi
– 7 participanţi.

Aceste seminarii au avut rolul de a informa beneficiarii POR şi de a le explica obligaţiile
contractuale, procedura de achiziţie, măsurile de informare şi publicitate asumate în
contract, metodologiile de avizare şi termenele limită corespunzătoare.

Avize de identitate vizuală pentru beneficiarii de finanţare nerambursabilă

Un alt aspect important al informării şi publicităţii prin Programul Operaţional Regional
2007 – 2013 îl constituie avizarea materialelor de informare şi publicitate realizate de
beneficiari în cadrul proiectelor finanţate prin program. Astfel, beneficiarii trebuie să
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
tr. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 300054, Timişoara, România
tel: +40 256 491981, +40 256 491923; fax: +40 256 491981, +40 256 491923
e-mail: office@adrvest.ro; web: www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro

transmită ADR Vest, spre avizare, toate materialele de informare şi publicitate realizate în
cadrul proiectului pentru care au semnat contractul de finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a avizat, în
cursul anului 2009, toate materialele supuse atenţiei acesteia. Exemple de adrese de
avizare sunt prezentate mai jos.
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Sesiuni de informare pentru potenţialii beneficiari de finanţare nerambursabilă prin
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

În data de 20 ianuarie 2009, ADR Vest a organizat la Arad o întâlnire de lucru privind
domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul:
Poli de dezvoltare urbană, în scopul sprijinirii potenţialilor beneficiari ai acestui domeniu
de intervenţie din Regiunea Vest. La această întâlnire au participat reprezentanţii primăriei
municipiului Arad, desemnat pol de dezvoltare urbană în Regiunea Vest.
***
În data de 21 ianuarie 2009, ADR Vest a organizat la Deva o întâlnire de lucru privind
domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul:
Poli de dezvoltare urbană, în scopul sprijinirii potenţialilor beneficiari ai acestui domeniu
de intervenţie din Regiunea Vest. La această întâlnire au participat reprezentanţii primăriei
municipiului Deva desemnat pol de dezvoltare urbană în Regiunea Vest.
***
În data de 23 februarie 2009, ADR Vest a organizat la sediul său din Timişoara o sesiune de
informare şi instruire privind domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane al POR 2007 - 2013, în scopul sprijinirii potenţialilor
beneficiari ai acestui domeniu de intervenţie.

La acest eveniment au participat solicitanţii eligibili pe acest domeniu de intervenţie şi
anume: centrele urbane din Regiunea Vest, respectiv oraşele/municipiile cu peste 10.000
de locuitori.

În cadrul acestei sesiuni de informare şi instruire au fost prezentate aspecte specifice
privind elaborarea şi evaluarea proiectelor pe acest subdomeniu de intervenţie:
prezentarea criteriilor de eligibilitate, sumele alocate, modul de completare a cererii de
finanţare, etapele de evaluare şi selecţie ale proiectelor depuse spre finanţare. Numărul de
participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 28 de persoane.
***
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În data de 2 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Deva seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4
"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", din
judeţele Arad şi Hunedoara.

În ca drul a cestui eveniment au fost prezentate ultimele clarificări ale AM POR în ceea ce
priveşte conţinutul Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie, conţinutul
Corrigendum - ului nr. 1 la Ghidul Solicitantului, precum şi erori frecvente şi recomandări
în completarea cererilor de finanţare. La acest seminar au participat 37 de persoane.
***
În data de 4 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Timişoara seminarul de informare şi
instruire pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie
3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă”.

La această sesiune de informare au participat reprezentanţi din partea celor patru Consilii
Judeţene din Regiunea Vest, mai exact 15 persoane.
***
În data de 11 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Reşiţa seminarul de informare şi
instruire pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie
3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
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preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", din
judeţele Caraş – Severin şi Timiş.

În ca drul a cestui eveniment au fost prezentate ultimele clarificări ale AM POR în ceea ce
priveşte conţinutul Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie, conţinutul
Corrigendum - ului nr. 1 la Ghidul Solicitantului, precum şi erori frecvente şi recomandări
în completarea cererilor de finanţare. La acest seminar au participat 28 de persoane.

***
În data de 24 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Arad seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari din judeţele Arad şi Hunedoara, eligibili în cadrul domeniului
major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor
de sănătate”.

Pe parcursul acestui seminar a fost prezentat Ghidul Solicitantului, modificările aduse prin
Corrigendum - urile emise de AM POR, precum şi ultimele noutăţi şi aspecte clarificate de
AM POR cu privire la a cest domeniu de intervenţie. De asemenea, au fost prezentate
aspecte practice privind completarea cererilor de finanţare şi a anexelor solicitate prin
Ghidul Solicitantului pe domeniul de intervenţie 3.1. Numărul de participanţi în cadrul
acestui seminar a fost de 23 de persoane.
***
În data de 24 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Arad seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari din judeţele Arad şi Hunedoara, eligibili în cadrul domeniului
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major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea,
infrastructurii serviciilor sociale”.

modernizarea,

dezvoltarea

şi

echiparea

Pe parcursul acestui seminar a fost prezentat Ghidul Solicitantului, modificările aduse prin
Corrigendum - urile emise de AM POR, precum şi ultimele noutăţi şi aspecte clarificate de
AM POR cu privire la a cest domeniu de intervenţie. De asemenea, au fost prezentate
aspecte practice privind completarea cererilor de finanţare şi a anexelor solicitate prin
Ghidul Solicitantului pe domeniul de intervenţie 3.2. La acest seminar au participat 41 de
persoane.
***
În data de 9 iulie 2009 ADR Vest a organizat la Timişoara seminarul de informare şi
instruire pentru potenţialii beneficiari din judeţele Timiş şi Caraş-Severin, eligibili în cadrul
domeniului major de intervenţie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate".

Pe parcursul acestui seminar a fost prezentat Ghidul Solicitantului, modificările aduse prin
Corrigendum - urile emise de AM POR, precum şi ultimele noutăţi şi aspecte clarificate de
AM POR cu privire la a cest domeniu de intervenţie. De asemenea, au fost prezentate
aspecte practice privind completarea cererilor de finanţare şi a anexelor solicitate prin
Ghidul Solicitantului pe domeniul de intervenţie 3.1. Numărul de participanţi în cadrul
acestui seminar a fost de 26 de persoane.
***
Tot în data de 9 iulie 2009 ADR Vest a organizat la Timişoara seminarul de informare şi
instruire pentru potenţialii beneficiari din judeţele Timiş şi Caraş-Severin, eligibili în cadrul
domeniului major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”.

Pe parcursul acestui seminar a fost prezentat Ghidul Solicitantului, modificările aduse prin
Corrigendum - urile emise de AM POR, precum şi ultimele noutăţi şi aspecte clarificate de
AM POR cu privire la a cest domeniu de intervenţie. De asemenea, au fost prezentate
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aspecte practice privind completarea cererilor de finanţare şi a anexelor solicitate prin
Ghidul Solicitantului pe domeniul de intervenţie 3.2. La acest seminar au participat 45 de
persoane.
***
În data de 8 octombrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili din cele patru judeţe ale Regiunii Vest în cadrul
domeniului major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”. Acest eveniment a avut loc în sa la de Consiliu a ADR Vest,
începând cu ora 11:00. Numărul de participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 33
persoane.
***
În data de 8 octombrie 2009, ADR Vest a organizat
seminarul de informare şi instruire pentru
potenţialii beneficiari eligibili din cele patru judeţe
ale Regiunii Vest în cadrul domeniului major de
intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”. Acest eveniment a avut loc în sala de
Consiliu a ADR Vest, începând cu ora 12:30.
Numărul de participanţi în cadrul acestui seminar a
fost de 26 persoane.

În cadrul acestor sesiuni de informare şi instruire sau prezentat aspecte practice privind modalitatea
de completare a cererii de finanţare, conform
Ghidului Solicitantului, ia r în partea a doua a
seminariilor s-au dezbătut potenţiale idei de
proiecte pe domeniile de intervenţie 3.1, respectiv şi
3.2, ADR Vest oferind asistenţă şi helpdesk
reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi
organizaţiilor non-guvernamentale prezente la această întâlnire.
***
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În data de 16 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” din judeţul Timiş. Acest
eveniment a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului NH, începând cu ora 10:00. Numărul
de participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 30 persoane.
***
În data de 16 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din judeţul Timiş. Acest eveniment a avut
loc în sala de conferinţe a Hotelului NH, începând cu ora 12:00. Numărul de participanţi în
cadrul acestui seminar a fost de 64 persoane.

***
În data de 18 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” din judeţul Arad. Acest
eveniment a avut loc în sala 70 a Primăriei Arad, începând cu ora 10:00. Numărul de
participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 21 persoane.
***
În data de 18 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din judeţul Arad. Acest eveniment a avut loc
în sala 70 a Primăriei Arad, începând cu ora 12:00. Numărul de participanţi în cadrul
acestui seminar a fost de 36 persoane.
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***

În data de 20 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” din judeţul Caraş - Severin.
Acest eveniment a a vut loc în sa la de Şedinţe a Consiliului Judeţea n Ca ra ş - Severin,
începând cu ora 10:00. Numărul de participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 35 de
persoane.
***
În data de 20 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din judeţul Caraş - Severin. Acest eveniment
a avut loc în sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş - Severin, începând cu ora 12:00.
Numărul de participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 40 persoane.
***
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În data de 23 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” din judeţul Hunedoara. Acest
eveniment a avut loc în sala de conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie din Deva,
începând cu ora 10:00. Numărul de pa rticipa nţi în ca drul a cestui semina r a fost de 18
persoane.

***
În data de 23 noiembrie 2009, ADR Vest a organizat seminarul de informare şi instruire
pentru potenţialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din judeţul Hunedoara. Acest eveniment a
avut loc în sala de conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie din Deva, începând cu ora
12:00. Numărul de participanţi în cadrul acestui seminar a fost de 42 persoane.
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În cadrul acestor evenimente, au fost prezentate Ghidurile Solicitantului pentru aceste
domenii de intervenţie, modalitatea de completare a unei Cereri de Finanţare, precum şi
etapele procesului de evaluare şi selecţie.

Birourile de informare

Activitatea de informare şi helpdesk pentru POR 2007 – 2013, desfăşurată în cadrul ADR
Vest de către birourile de informare ale agenţiei, are ca scop furnizarea de informaţii, şi
reprezintă răspunsul ADR Vest în calitate de Organism Intermediar la necesităţile de
informare, îndrumare şi consiliere, atât ale potenţialilor aplicanţi cât şi ale beneficiarilor
POR din Regiunea Vest.

În cadrul reţelei de informare constituită pentru Programul Operaţional Regional,
helpdesk-urile organizate în cadrul birourilor ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva, Reşiţa),
reprezintă principalele puncte de informare din Regiunea Vest, pe teme de finanţare din
POR şi Fonduri Structurale, punând la dispoziţia publicului atât informaţii în diferite forme
(documente programatice, ghiduri, alte materiale informative), cât şi îndrumare şi
consiliere pentru aplicanţi şi beneficiari, asigurată de profesionişti.

În cadrul Direcţiei Suport Implementare se desfăşoară activităţi specifice de help-desk
pentru POR. Activităţi specifice de informare şi helpdesk pe POR se desfăşoa ră a tâ t în
cadrul sediului ADR Vest din Timişoara cât şi în cadrul birourilor teritoriale ale ADR Vest
de la Deva, Arad şi Reşiţa.
Principalele activităţi de help-desk derulate pe parcursul anului 2009 au fost:
a) Activităţi de Informare:
√

oferirea de informaţii generale cu privire la Fondurile Structurale şi îndeosebi cu
privire la Programul Operaţional Regional (regulamente, cadru instituţional etc);
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√

oferirea de răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale şi, în
special, privind oportunităţile de finanţare în România şi în Regiunea Vest;

√

oferirea de informaţii despre oportunităţile de finanţare, formatul şi conţinutul
cererilor de finanţare, criterii de selecţie, proceduri ce trebuie urmate, orientări
cu privire la publicitate şi vizibilitate;

√

oferirea de date de contact ale structurilor relevante pentru un anumit subiect de
interes;

√

oferirea altor surse de informare pentru domeniul / tematica de interes;

√

oferirea de informaţii pentru pagina web a ADR Vest .

b) Îndrumare si consiliere:
√

îndrumare şi consiliere pentru potenţialii
aplicanţi pentru pregătirea cererii de
finanţare conform specificaţiilor din
ghidurile solicitanţilor (e.g. explicarea
cerinţelor din cererea de finanţare şi nu
completarea cererii de finanţare)

√

îndrumare pentru potenţialii aplicanţi către
instituţiile abilitate în scopul obţinerii
avizelor şi/sau aprobărilor ce constituie
documentaţie obligatorie în dosarele cererilor de finanţare.

c) Monitorizarea activităţii de helpdesk
Toate informaţiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul Solicitărilor. În
vederea monitorizării activităţii de helpdesk, se completează şi arhivează fişele de
helpdesk.
De asemenea, au fost create şi sunt în permanenţă actualizate baze de date cu privire la:
•

Potenţialii aplicanţi

•

Evenimente organizate

•

Materiale distribuite
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•

Solicitările primite

În vederea monitorizării activităţii de helpdesk, trimestrial se întocmesc şi se transmit către
AM POR Ra poarte de a ctivita te a le Birourilor de informa re a le ADR Vest pentru POR în
Regiunea Vest.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2009 au fost elaborate şi transmise, către AM POR, 5
Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest în calitate de Organism
Intermediar pentru POR în Regiunea Vest, 1 raport pentru trimestrul IV al anului 2008 şi
4 rapoarte pentru cele 4 trimestre ale anului 2009.

În această perioadă, în cadrul birourilor de helpdesk ale ADR Vest, au fost soluţionate un
număr de 1.209 de solicitări de informaţii.
Solicitări de informaţii POR în cadrul birourilor de helpdesk
din Regiunea Vest, 2009
Total solicitări
informaţii în 2009: 1209
solicitări în
scris - 262

vizitatori - 364

solicitări
telefonice- 583

vizitatori

solicitări telefonice

solicitări în scris
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Solicitări de informaţii privind POR în Regiunea Vest, 2009
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Alte surse pentru informarea şi publicitatea Programului Operaţional Regional 2007 –
2013 în Regiunea Vest

Campaniile de promovare au reprezentat o activitate importantă în cadrul activităţilor de
informare şi publicitate din anul 2009. O noutate în implementarea acestora a fost constituită
din multiplele canale de comunicare alese. Astfel, în anul 2009, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest a implementat 2 campanii de promovare
pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest:
• Campania de promovare a birourilor de informare
şi a secţiunii speciale POR 2007 – 2013 de pe pagina
web a ADR Vest
În cadrul campaniei, agenţia a realizat:
-

4 anunţuri de promovare a birourilor
de informare şi a secţiunii speciale
POR 2007 – 2013 de pe pagina web a
ADR Vest

-

1 pliant de promovare a principalelor
surse de informare pentru POR 2007 –
2013 în Regiunea Vest (birouri de
informare şi secţiunea POR 2007 –
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2013 de pe pagina web a ADR Vest)
-

1 e-mail de informare şi promovare pentru principalele surse de
informare pentru POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest, transmis către
baza de date a agenţiei cu colaboratorii acesteia

• Campania de promovare a stadiului implementării POR şi a proiectelor aflate în
derulare prin POR în Regiunea Vest
În cadrul campaniei, agenţia a realizat:
-

4 anunţuri de promovare a POR 2007 – 2013 în toate cele patru judeţe
ale regiunii

-

1 broşură de promovare referitoare la POR 2007 – 2013 în Regiunea
Vest la sfârşitul anului 2009

-

Comunicate de presă şi ştiri, precum şi e-mail-uri de informare către
reţeaua comunicatorilor Regio Vest

Campania de promovare a principalelor surse de informare cu privire la Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013 a avut ca public ţintă potenţialii beneficiari ai
programului. Această campanie a avut rol de îndrumare pentru cei interesaţi de accesarea
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, aceştia
localizând astfel, cu exactitate, organizaţia – sursă pentru obţinerea de fonduri europene.

Campania dedicată informării cu privire la implementarea programului în Regiunea Vest a
asigurat o imagine de transparenţă, obiectivitate şi corectitudine a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest. De asemenea, campania a fost un promotor bun pentru
potenţialii beneficiari, prezentând exemple de organizaţii şi proiecte din regiune care au
reuşit accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013.
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25 de tipuri de publicaţii şi materiale promoţionale au fost realizate de către ADR Vest pe
parcursul anului 2009, în vederea promovării POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest.
În cadrul campaniilor de informare şi publicitate au fost folosite publicaţii dedicate POR
2007 – 2013 în Regiunea Vest (pliante, broşuri) – publicaţii realizate pe parcursul anului
2009, prin proiectul ADR Vest pentru informare şi publicitate.
Broşura realizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest prezintă situaţia
implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest la finalul
anului 2009. Situaţia centralizatoare din broşură prezintă implementarea programului în
funcţie de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, la nivelul Regiunii Vest.

Pliantul realizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest prezintă cele mai importante
surse de informare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest:
-

www.adrvest.ro

-

Birourile de informare ale ADR Vest din cele patru judeţe ale
Regiunii Vest
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Cele două publicaţii realizate de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în anul
2009, pot fi consultate şi pe pagina web a agenţiei – www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 –
2013.

Reţeaua comunicatorilor Regio a fost constituită de către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest. Reţeaua cuprinde organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi
companii din Regiunea Vest – totalizând un număr total de 31 de membri.
Reţeaua comunicatorilor Regio este informată, în mod constant, despre implementarea
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest, în vederea folosirii acestor
informaţii pentru promovarea programului şi a agenţiei către publicurile proprii.

Având un număr mare de instrumente de comunicare la dispoziţie, Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 este unul dintre cele mai cunoscute la nivelul Regiunii Vest şi unul
dintre programele operaţionale cele mai importante pentru locuitorii regiunii.
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Comunicarea internă a ADR Vest

Comunicarea internă este parte esenţială a comunicării
realizate de agenţie. Fiecare angajat ADR Vest este un a gent
de schimbare şi o porta-voce a agenţiei către exterior. Astfel,
pentru transmiterea unui mesaj corect şi coerent, angajaţii
trebuie să fie informaţi cu privire la schimbările ce afectează
agenţia, deciziile importante pe care conducerea acesteia le ia,
precum şi privind principalele activităţi întreprinse de
direcţiile ADR Vest.

Organizarea de şedinţe în vederea comunicării unor decizii sau a consultării angajaţilor
specializaţi în acţiunea supusă discuţiei reprezintă doar unul dintre instrumentele folosite
de către ADR Vest în vederea asigurării unui flux informaţional între angajaţii agenţiei.
Acest instrument de management şi comunicare oferă doar informaţii punctuale, nereuşind
să creeze o imagine de ansamblu asupra activităţii ADR Vest. În consecinţă, informarea
internă, instrument folosit în vederea multiplicării interne a informaţiei deţinute de fiecare
direcţie, a devenit cel mai important instrument prin care ADR Vest îşi menţine angajaţii
informaţi în legătură cu activităţile întreprinse de agenţie.

Informarea internă este un instrument de comunicare folosit cu o frecvenţă săptămânală,
în vederea informării angajaţilor ADR Vest în legătură cu activităţile desfăşurate de
agenţie în săptămâna respectivă. Informarea prezintă cele mai importante aspecte ale
activităţii fiecărei direcţii şi fiecărui birou din cadrul ADR Vest. Astfel, toţi angajaţii ADR
Vest deţin informaţii de ultimă oră privind activitatea agenţiei, stadiul diverselor proiecte
derulate de aceasta sau iniţiative ce urmează a fi puse în aplicare. În acest mod, angajaţii
devin purtătorii mesajului ADR Vest către mediul exterior. Angajaţii informaţi sunt cei
care caută să se implice în procesele de schimbare ale agenţiei, au iniţiative, găsesc
soluţii mai bune şi mai rapide. De astfel de persoane are nevoie orice agenţiei. Pentru ca
oamenii ADR Vest să devină buni purtători de mesaj, agenţia foloseşte Informarea Internă
Săptămânală. Exemple de informări interne săptămânale realizate pe parcursul anului 2009
sunt prezentate mai jos:
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Pe parcursul anului 2009 au fost realizate şi transmise către angajaţii ADR Vest 48 de
informări săptămânale.
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Furnizând un număr mare de informaţii interne cu un grad de complexitate ridicat,
Informarea Internă Săptămânală devine instrumentul de bază al comunicării interne în
cadrul ADR Vest.

Comunicarea internă de calitate contribuie la transformarea simplilor angajaţi în purtători
ai mesajului ADR Vest către mediul exterior. Fiecare angajat este un purtător de mesaj. Cu
cât angajatul deţine mai multă informaţie, cu atât mesajul transmis către exterior este mai
clar, pozitiv şi complet. Acest fapt motivează acţiunea ADR Vest de a realiza Informarea
Internă Săptămânală. Un a lt a spect a l motiva ţiei ce a dus la realizarea informării ţine de
faptul că un angajat informat este un angajat motivat, care se implică în activitatea
agenţiei, luând iniţiative. În vederea obţinerii acestor rezultate din partea angajaţilor, ADR
Vest a realizat Informarea Internă Săptămânală.

Rezultatele utilizării acestui instrument sunt foarte bune, fiecare angajat ajungând să deţină
cele mai importante informaţii cu privire la ADR Vest şi activitatea sa, putându-se implica
într-o proporţie mai mare în activităţile agenţiei. Astfel, conducerea ADR Vest a asigurat
transparenţa decizională şi a înlăturat posibilele obstacole din calea relaţiei cu
personalul.

Documente de programare

În vederea implementării Planului de Comunicare pentru Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest, Direcţia de Resurse Umane şi Comunicare a
elaborat, în anul 2009, planul de acţiune pentru activitatea de relaţii publice a agenţiei
din anul 2010. Planul de acţiuni a fost aprobat de către conducerea agenţiei şi transmis
către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.
***

De asemenea, conform Manualului de informare şi publicitate asupra Programului
Operaţional Regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a transmis raportările
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trimestriale pentru activităţile de promovare pentru Programul Operaţional Regional
2007 – 2013, destinate Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
***

Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
realizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, a fost
postat pe pagina de internet a agenţiei – www.adrvest.ro, în vederea oferirii spre consultare
către beneficiarii din Regiunea Vest. Manualul este documentul de bază în vederea
realizării şi avizării de materiale de comunicare şi promovare pentru proiectele finanţate
prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Concluzii

În cursul anului 2009, prin intermediul Direcţiei de Resurse
Umane şi Comunicare, au fost realizate activităţi care vizează
gestionarea imaginii şi a reputaţiei Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Vest şi a conducătorului acesteia. De asemenea,
Biroul de Comunicare din cadrul Direcţiei de Resurse Umane şi
Comunicare a agenţiei a susţinut şi activităţi privind motivarea
deciziilor manageriale şi orientarea strategică a organizaţiei –
aici fiind inclusă şi activitatea de gestionare a relaţiilor cu
partenerii şi actorii externi, precum şi relaţia cu mass-media.
Aceste aspecte au stat la baza motivaţiei ADR Vest de a realiza analiza anuală a imaginii
organizaţiei.

Rezultatul acestei analize a condus la concluzia că Agenţia pentru Dezvoltare Regională
şi-a menţinut o bună imagine în presa regională, pe parcursul anului 2009, la baza
acesteia stând relaţia de încredere construită cu jurnaliştii pe parcursul timpului, dar şi
deschiderea companii în vederea oferirii tuturor informaţiilor de interes public disponibile
la un moment dat. Solicitările de informaţii venite din partea jurnaliştilor sunt o dovadă
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a interesului crescut al publicului larg cu privire la ADR Vest şi la activităţile întreprinse de
agenţie. De asemenea, prezenţa jurnaliştilor la evenimentele organizate de ADR Vest
sunt dovada relaţiilor de încredere stabilite de agenţie cu reprezentanţii presei, dar şi a
deschiderii acesteia faţă de publicul larg. Numeroasele întâlniri organizate de agenţie pe
parcursul anului au contribuit la transmiterea clară a informaţiilor de interes public şi la
stabilirea unei interacţiuni directe între jurnalişti şi reprezentanţii ADR Vest. Aceste
întâlniri au determinat apariţia, în presa regională, a unor informaţii clare, obiective şi
cuprinzătoare. În a cest fel s-a asigurat informarea tuturor celor interesaţi de obţinerea de
fonduri structurale, dar şi transmiterea mesajului clar al ADR Vest conform căruia agenţia
este un organism profesionist şi obiectiv de intermediere a fondurilor structurale. Acest
mesaj nu a fost transmis doar prin intermediul comunicării cu mass-media tradiţională, ci şi
prin utilizarea propriului site de internet, www.adrvest.ro şi prin colaborarea ADR Vest cu
alte site-uri precum www.inforegio.ro. Ca urmare a analizei vizitelor făcute pe pagina web
a ADR Vest, se poa te observa fa ptul că mulţi dintre vizitatorii site-ului ADR Vest îl
accesează în mod direct, fără a fi trimişi de la o altă pagină de web, ei având pagina web a
ADR Vest pe post de „ semn de ca rte” (Bookmark). Acest fapt demonstrează faptul că
prezenţa ADR Vest pe internet este foarte utilă în vederea stabilirii unei imagini pozitive a
ADR Vest, imaginea unui organism profesionist, obiectiv, deschis la nou (prezenţa pe
Internet).
De asemenea, imaginea ADR Vest de organizaţie profesionistă, transparentă şi obiectivă
a fost susţinută, în anul 2009, şi de beneficiarii Programului Operaţional Regional 2007 –
2013 din Regiunea Vest – aceştia beneficiind, pe parcursul anului, de întreg suportul
agenţiei în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în Regiunea
Vest -, precum şi de membrii reţelei comunicatorilor Regio.
Imaginea ADR Vest a fost construită de-a lungul timpului, treptat, ajungând astfel la un
nivel de performanţă ridicat. Acest fapt a determinat o creştere a încrederii pe care
jurnaliştii o acordă ADR Vest şi implicit, a încrederii publicului larg în ADR Vest. O
imagine ce are la bază încrederea contribuie în mod substanţial la dezvoltarea întregii
organizaţii. Astfel, ADR Vest beneficiază de toate premizele, din punctul de vedere al
comunicării cu exteriorul, pentru realizarea unei dezvoltări sustenabile şi durabile.
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Managementul Resurselor Umane
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul
uman ca fiind resursa cea mai valoroasă a sa. Astfel, este prioritară
dezvoltarea unei politici de gestionare a resurselor umane, strategia
de resurse umane fiind integrată în strategia mai amplă de dezvoltare
a organizaţiei. Ţintele principale vizate de politica de gestionare a
resurselor umane sunt menţinerea stabilităţii şi dezvoltarea profesională a angajaţilor, şi
sporirea cantităţii şi menţinerea calităţii activităţilor desfăşurate. Acestor ţinte le
corespunde în plan funcţional dezvoltarea continuă a potenţialului uman, care conduce la
dezvoltarea organizaţiei în ansamblu.

ADR Vest acordă prioritate managementului şi dezvoltării resurselor umane deoarece:
• Personalul este considerat cea mai importantă resursă a ADR Vest pentru atingerea
obiectivelor de performanţă stabilite;
• Un nivel ridicat al abilităţilor şi capacităţilor
personalului este esenţial pentru asigurarea
derulării programelor Phare şi gestionarea
Fondurilor Structurale în mod eficient;
• ADR Vest îşi desfăşoară activitatea într-un mediu
aflat într-o
schimbare rapidă şi plină de
provocări odată cu aderearea României la Uniunea Europeană, ceea ce impune un
program robust de dezvoltare continuă a personalului.
În acest sens ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de resurse umane care cuprinde:
•

O politică integrată şi cuprinzătoare care răspunde atât cerinţelor organizaţionale cât
şi legislaţiei româneşti şi care este coordonată de Direcţia de Resurse Umane şi
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CUPRINS

Politica şi procedurile de resurse umane

Comunicare (DRUC) dedicată acestei activităţi. Principiile generale ale acestei politici
cadru sunt:
√ Să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în direcţia 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
agenţiei.

•

În acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc natura activităţilor,
momentul în care trebuie puse în aplicare şi 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 a IX-a.

De asemenea, se pune accent pe adoptarea unor modalităţi adecvate (bune practici) pentru
implementarea procedurilor, care demonstrează valoarea pe care ADR Vest o acordă
personalului propriu şi care au rolul de a cultiva motivarea, moralitatea şi dezvoltarea
continuă.

Activitatea de planificare a personalului

Activitatea de planificare a personalului este un proces complex care
are ca aspecte pricipale planificarea dezvoltării profesionale a
angajaţilor, adică asigurarea faptului că există oamenii cu calificări
potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit şi planificarea
succesiunilor, şi anume existenţa oamenilor potriviţi pregătiţi pentru poziţiile potrivite,
când este nevoie.
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Planificarea personalului este un proces ce presupune parcurgerea unui ciclu format din
mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în vederea pregătirii Planului de
personal pentru anul 2010 au fost parcurse, în anul 2009, următoarele etape:

a) Analiza situaţiei curente - a vizat identificarea competenţelor organizaţionale curente,
analizarea numărului angajaţilor şi identificarea tendinţelor de ocupare. Astfel, au fost
realizate următoarele documente:
√ „Situaţia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2009”;
√ „Centralizator concursuri organizate de ADR Vest în anul 2009”;
√ „Situaţia plecărilor din cadrul ADR Vest pentru anul 2009”;
√ „Situaţia sintetică – veniri, plecări – ADR Vest, 2009“;
√ „Situaţia personalului pentru anul 2009”.

b) Evaluarea nevoilor viitoare - în realizarea acestei activităţi s-a avut în vedere faptul că
începând cu a doua jumătate a anului 2009 a început să crească numărul proiectelor
finanţate din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 aflate în etapa de implementare.
În a cest sens a fost ela bora t documentul: „Deficitul / excesul de personal pentru anul
2010”.

c) Analiza lipsurilor - este procesul de comparare a informaţiei din analiza situaţiei curente
cu cea din evaluarea nevoilor viitoare, pentru a identifica diferenţele între competenţele
ADR Vest curente şi setul de competenţe necesar în viitor. Pentru evidenţierea acestora a
fost realizat documentul intitulat „Necesarul de personal pentru anul 2010”.

d) Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de planificare.
În această etapă a fost organizată şedinţei echipei de management (EM) din cadrul ADR
Vest pentru discutarea Planului de personal pentru 2010.
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e) Planul de personal al ADR Vest pentru anul 2010 a fost aprobat de către directorul
general al ADR Vest şi urmează să fie supus aprobării în cadrul următoarei şedinţe a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

Planul de personal pentru anul 2010 urmăreşte asigurarea necesarului de competenţe
pentru atingerea obiectivelor strategice ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în
anul 2010, precum şi îndeplinirea cu succes a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de
Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru implementarea
Programului Operaţional Regional 2007 -2013.

Fişele de post

Fişele de post sunt un instrument fundamental al politicilor de resurse umane. Fişele de
post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin identificarea rolului şi responsabilităţilor
aferente unui post, fişele de post stabilesc cu claritate aşteptările în relaţia dintre manageri
şi personalul din subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei postului este responsabilitatea
acelor persoane care supervizează personalul, a biroului de resurse umane şi a persoanelor
individuale respective, după caz.

În anul 2009 fişele de post pentru personalul ADR Vest au fost revizuite ca urmare a:
• Modificării procentului de implicare în implementarea POR pentru personalul
suport;
• Aprobarea noului stat de funcţii şi a noului stat de funcţiuni;
• Recomandărilor misiunilor de audit desfăşurate;
• În urma actualizării unor proceduri interne.
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Recrutarea şi selecţia

Planul de personal al ADR Vest pentru anul 2009 a fost aprobat prin
Hotărârea CDR Vest 3/2009 în cadrul Şedinţei Consiliului pentru
Dezvoltare Regională care a avut loc la Reşiţa în data de 22 aprilie 2009.

Astfel, pentru a asigura personalul necesar volumului de muncă
presupus de implementarea Programului Operaţional Regional a fost realizat transferul a
doi angajaţi implicaţi în gestionarea programelor Phare către Direcţia Implementare POR,
astfel:
• Domnul Adrian Bucevschi a fost transferat de pe postul de Şef Birou Proiecte
Preaderare pe postul de Şef Birou Monitorizare
• Doamna Anika Pintea a fost transferată de pe postul de Inspector Monitorizare
Programe şi Proiecte pe postul de Ofiţer de Contract Monitorizare.

Datorită situaţiei economice generale şi la nivelul ADR Vest au fost operate reduceri de
costuri în ceea ce priveşte activităţile de resurse umane, inclusiv bugetul alocat activităţilor
de recrutare şi selecţie a fost drastic redus. În consecinţă, în anul 2009 a fost scos un singur
post la concurs, şi anume postul de Şef Birou Coordonare Pol de Creştere.

Concursul pentru ocuparea postului de Şef Birou Coordonare Pol de Creştere s-a desfăşurat
la data de 1 septembrie 2009. Comisia de selecţie a candidaţilor şi comisia de soluţionare a
contestaţiilor au fost alcătuite din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: ADR Vest,
MDRL/AM POR, MFP/ACIS şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.

Scopul principal al postului constă în coordonarea activităţilor de implementare a
proiectelor individuale ale polului de creştere Timişoara, facilitarea legăturii dintre
autorităţile implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al
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polului de creştere Timişoara şi elaborarea de rapoarte, analize şi sinteze privind stadiul
implementării Planului Integrat de Dezvoltare al polului de creştere în Regiunea Vest.

La concurs s-au prezentat doi candidaţi, iar după desfăşurarea probelor de concurs, postul
a fost ocupat de către domnul Florian Aurelian.

Integrarea organizaţională

Integrarea organizaţională este procesul prin care noii angajaţi sunt prezentaţi în mod
formal colegilor lor, sunt introduşi în mediul lor de muncă, li se dau atribuţii proprii şi se
familiarizează cu condiţiile de muncă din cadrul ADR Vest.

Astfel, în anul 2009 s-a realizat integrarea organizaţională pentru doamna Marcela
Ungureanu care, începând cu data de 15 ianuarie 2009, a fost angajată pe postul de Auditor
intern, în urma concursului din data de 14 noiembrie 2008. În cadrul procesului de
integrare organizaţională:

• A fost realizat, împreună cu directorii direcţiilor pentru
care s-a realizat angajarea, un program al perioadei de
integrare organizaţională. Astfel, în această perioadă
doamna Marcela Ungureanu a avut planificate întâlniri
cu directorii de direcţii şi alţi anagajaţi cu atribuţii
relevante;

• Au fost stabilite de către directorul general obiectivele individuale pentru
perioada de integrare organizaţională, iar doamna Ionela Roman, auditor intern a
fost desemnată pentru a-i îndruma şi superviza activitatea pe perioada de
integrare organizaţională.
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Perioada de integrare organizaţională s-a finalizat cu evaluarea modului în care doamna
Marcela Ungureanu a realizat obiectivele stabilite la angajare prin completarea
formularului intitulat Raportul de evaluare finală a perioadei de prezentare şi iniţiere a
noului angajat şi acordarea unui calificativ. La rândul său, doamna Marcela Ungureanu a
realizat propria evaluare a perioadei de integrare organizaţională prin completarea
formularului Fişa noului angajat.

Evaluarea performanţelor profesionale pentru anul 2009

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

În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2008
aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2009 în conformitate cu procedurile interne de resurse
umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanţelor profesionle individuale
ale angajaţilor agenţiei pentru anul 2008 au fost completate Formularele de evaluare
corespunzătoare.

În funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi
de cunoştinţele şi abilităţile care trebuiesc dezvoltate de angajaţi
în viitor, au fost întocmite Planurile de dezvoltare personală a
angajaţilor care stau la baza elaborării Planului anual de
instruire şi dezvoltare al ADR Vest.
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Activitatea de instruire şi dezvoltare profesională a angajaţilor ADR Vest

Anual, la nivelul agenţiei sunt elaborate următoarele documente de
planificare a activităţii de instruire şi dezvoltare a angajaţilor:

A. Planul regional de acţiune pentru instruire pentru perioada 2009 – 2010
Planul regional de acţiune pentru instruire pentru perioada 2009 - 2010 reprezintă
documentul de implementare a Programului de Instruire 2007–2013 pentru Programul
Operaţional Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de instruire comune ale
următoarelor grupuri ţintă: Autoritatea de Management pentru POR şi cele 8 Agenţii
pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme Intermediare şi beneficiari potenţiali
sau actuali ai POR. În vederea elaborării Planului de acţiune pentru instruire pentru
perioada 2009 - 2010 direcţia de resurse umane şi comunicare în colaborare cu echipa
managerială a identificat nevoile de instruire pentru perioada 2009-2010 şi a elaborat Planul
de instruire al ADR Vest pentru perioada 2009 - 2010.

B. Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2009
Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest este elaborat de către biroul de
resurse umane, iniţial sub formă de proiect pentru discuţii şi corecţii şi pentru aprobarea de
către echipa managerială a ADR Vest. Planul de instruire se realizează în luna ianuarie a
fiecarui an pentru anul în curs.
Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaţiilor referitoare la măsurile
de instruire necesare, informaţii referitoare la:
• Nevoile de instruire individuale identificate prin elaborarea Planurilor
de dezvoltare personală;
• Nevoile la nivelul echipei, identificate pentru fiecare departament şi
pentru echipa managerială;
• Nevoile rezultate din planul anual de personal incluzându-le pe cele
identificate la nivel organizaţional.
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Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinţe a echipei manageriale pe baza
obiectivelor curente şi strategiei pe termen lung a ADR Vest luând în calcul şi informaţiile
obţinute din analiza activităţilor de instruire desfăşurate pe parcursul anului 2008.

Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităţilor de instruire
propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2009.

Proiectul planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2009 a fost discutat cu echipa
managerială a ADR Vest, iar varianta rezultată în urma acestor discuţii a fost aprobată de
către directorul ADR Vest şi transmisă spre informare tuturor angajaţilor agenţiei.

Instruiri organizate de ADR Vest

În perioada 8 – 9 aprilie 2009 ADR Vest a organizat workshop-ul cu
tema „Verificarea şi analiza documentaţiei proiectelor tehnice aferente
cererilor de finanţare depuse în cadrul POR 2007 - 2013”. Workshop-ul a
avut ca obiectiv aprofundarea, de către angajaţii implicaţi în activitatea
de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate prin POR, cunoştinţelor
referitoare la proiectul tehnic precum şi clarificarea unor aspecte legate
de această temă. Trainer a fost domnul Cristian Steriade. la workshop au participat 13
angajaţi ai ADR Vest.

Workshop-ul a abordat subiecte precum:
√ Prezentarea criteriilor generale legate de elementele componente ale unui
proiect tehnic, conţinut cadru legislativ;
√ Aspecte ale procesului de analiza a conformităţii proiectului tehnic
(responsabilitatea ADR Vest in calitate de OI, etapele procesului de verificare,
puncte cheie in procesul de verificare);
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√ Identificarea proiectelor tehnice si a elementelor componente (părţi scrise si
părţi desenate), in funcţie de domeniile de intervenţie ale POR 2007 – 2013;
√ Norme si reglementari specifice privind conţinutul cadru al unui proiect
tehnic precum si a studiilor specifice aferente (HG 28/2008, Ordinul
863/2008);
√ Criterii privind conţinutul Proiectelor tehnice.
*

*

*

Ţinând cont de faptul că în anul 2009 bugetul agenţiei nu a permis acoperirea tuturor
nevoilor de instruire ale angajaţilor ADR Vest, s-a identificat o soluţie care nu necesită
costuri şi anume, organizarea unor sesiuni de training intern în perioada septembrie decembrie 2009.

Scopul acestor sesiuni de training intern îl
reprezintă transferul de informaţii şi expertiză
pe teme de interes în vederea dezvoltării
profesionale a angajaţilor ADR Vest.
În acest sens, în perioada 12 – 13 septembrie
2009 ADR Vest a organizat în localitatea
Geoagiu Băi două sesiuni de training intern pe
următoarele teme: Excel – utilitate şi beneficii
şi Dezvoltarea abilităţilor manageriale.

Cursul Excel – utilitate şi beneficii s-a adresat angajaţilor cu funcţii de execuţie şi a avut ca
obiectiv prezentarea unor funcţii şi aplicaţii în Excel, iar la finalul lui au fost aplicate
chestionare în vederea identificării nevoilor individuale de instruire în Excel, nevoi care au
fost acoperite în cadrul unor sesiuni de coaching.. Lector pentru acest curs a fost domnul
Cristian Goţia, Consultant Politici Regionale în cadrul ADR Vest.

Cursul Dezvoltarea abilităţilor manageriale s-a adresat angajaţilor cu funcţii de conducere
şi a avut ca obiectiv identificarea potenţialelor riscuri precum şi modalităţi de prevenire a
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acestora. Ambele sesiuni de instruire au fost susţinute de colegi care deţin expertiză în
aceste domenii.

La finalul fiecărei sesiuni de training intern li s-a aplicat participanţilor un chestionar de
evaluare a instruirii. În urma prelucrării chestionarelor au rezultat următoarele concluzii
generale:
 Temele alese au fost considerate utile şi în acord cu nevoile şi specificul activităţii
participanţilor (peste 90% dintre participanţi au considerat alegerea temelor ca fiind
excelentă sau foarte bună);
 Locaţia şi serviciile asigurate au fost apreciate ca excelente şi foarte bune de peste
80% dintre participanţi;
 Continuarea cursurilor şi aprofundarea cunoştinţelor au fost solicitate de către toţi
participanţii.

Prezentăm mai jos graficele realizate pe baza răspunsurilor date de către participanţi la
întrebarea: Ce părere aveţi despre conţinutul cursului?
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Cursul Dezvoltarea abilităţilor manageriale

Scopul acestor sesiuni de training intern îl reprezintă transferul de informaţii şi expertiză
pe teme de interes în vederea dezvoltării profesionale a angajaţilor ADR Vest.

Datorită succesului pe care l-au avut cele două sesiuni de training intern organizate la
Geoagiu s-a hotărât, ca până la finalul anului 2009 şi în anul 2010, să fie organizate şi alte
sesiuni de training intern pe următoarele teme:
• Utilizarea Microsoft Office Excel – o reluare a cursului de la Geoagiu pentru
cei care nu au putut fi prezenţi;
• Utilizarea Microsoft Office Access;
• Achiziţii Publice.

1. Utilizarea Microsoft Office Excel

Pentru ca şi colegii care nu au putut participa la cursul de Excel de la Geoagiu să poată
beneficia de acest curs, el a fost reluat la sediul agenţiei în data de 8 octombrie 2009. Şi
pentru această sesiune lector a fost domnul Cristian Goţia, Consultant Politici Regionale în
cadrul ADR Vest.
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Astfel, 23 dintre angajaţii agenţiei au beneficiat de instruire în ceea ce priveşte utilizarea
Excel-ului, o parte dintre aceştia solicitând continuarea instruirii în acest domeniu.

Astfel au fost organizate cinci sesiuni de coaching în cadrul cărora au fost aprofundate mai
multe teme, cele mai solicitate fiind:

√ Utilizarea tabelelor pivot;
√ Formatarea celulelor pentru o mai
bună gestionare a datelor;
√ Crearea şi gestionarea bazelor de date.

În cadrul celor cinci sesiuni de coaching opt angajaţi ai ADR Vest şi-au dezvoltat abilităţile
de gestionare a informaţiilor cu care lucrează în mod uzual îmbunătăţindu-şi totodată
bazele de date existente.

2. Utilizarea Microsoft Office Access

Această instruire a fost proiectat după modelul cursului de utilizare a Microsoft Office
Excel, adică sub forma a două module, unul de prezentare generală a unor aplicaţii şi
operaţii pe care Access-ul le poate facilita, iar cel de-al doilea de utilizare efectivă a acestora
în cadrul unor sesiuni de coachig.

Până la finalul anul 2009 a fost organizat primul din cele două module. Acesta a avut loc în
data de 11 noiembrie 2009, lector fiind domnişoara Andreea Constantin, Consultant GIS în
cadrul ADR Vest. Acest modul a avut ca obiectiv prezentarea unor funcţii şi aplicaţii în
Microsoft Office Access. În cadrul cursului au fost abordate următoarele teme precum:
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√

Baze de date în MO Access 2003: obiectele unei baze de date, crearea unei
baze de date;

√

Crearea şi modificarea unui tabel;

√

Introducerea, editare, sortarea şi filtrarea datelor;

√

Relaţionarea tabelelor, interogările, formularele, rapoartele;

√

Diagrame şi grafice, schimbul de date cu alte programe.

La finalul acestui modul au fost aplicate chestionare în vederea identificării nevoilor
individuale de instruire în Access, nevoi ca re vor fi a coperite în ca drul unor sesiuni de
coaching care se vor desfăşura în primul trimestru al anului 2010.

3. Achiziţii publice

În perioada 20 – 22 octombrie 2009, la
solicitarea colegilor, a fost reluat cursul pe teme
de Achiziţii publice prezentat la Geoagiu-Băi. Şi
de această dată lector a fost domnişoara
Carmen Mager, Consultant Achiziţii în cadrul
ADR Vest. Acest training a avut ca obiectiv
omogenizarea cunoştinţelor participanţilor în
domeniul achiziţiilor publice şi formarea unei
imagini de ansamblu asupra întregului proces
de achiziţie publică.

Temele de curs care au suscitat un viu interes din partea angajaţilor agenţiei sunt:
√

Tipuri de proceduri de atribuire;

√

Tipuri de contracte;
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√

Proceduri simplificate în cazul achiziţiilor publice finanţate din fonduri
structurale;

√

Conţinutul şi redactarea unei documentaţii de atribuire;

√

Reguli de participare la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie
publică;

√

Stabilirea ofertei câştigătoare;

√

Cazuri de anulare a procedurii;

√

Alte modalităţi de atribuire;

√

Reguli de calificare. Reguli de selecţie.

După cum rezultă şi din graficul de mai jos 33% dintre angajaţi au apreciat ca excelent acest
curs, iar 67% au evaluat cursul cu calificativul foarte bine. De aceea, s-a decis abordarea
temelor mai sus menţionate în cadrul unor instruiri interne care vor fi organizate la sediul
agenţiei în primul semestru al anului 2010.

*

*

*

Cursuri la care au participat angajaţii ADR Vest
Pe parcursul anului 2009 angajaţii ADR Vest au participat la o serie de sesiuni de instruire
organizate în special de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe diferite teme
legate de implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Cele mai solicitate
teme de instruire au fost:
•

Achiziţii publice;

•

Management financiar;

•

Managementul proiectelor;

•

Utilizarea SMIS.
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Situaţia centralizată a participării angajaţilor la Sesiuni de instruire, altele decât cele
organizate de agenţie este următoarea:

Nr. sesiuni de instruire

24

Nr. participări

53

Nr. zile de instruire

157
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Activităţi specifice de audit
Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest
urmăreşte perfecţionarea capacităţii agenţiei de implementare a politicii
de dezvoltare regională şi de a atinge obiectivele corespunzătoare acestei
politici.

Misiuni de audit intern
În perioada martie - iunie 2009 s-a desfăşurat şi finalizat misiunea de audit asupra
programului Phare 2004 – Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a
deşeurilor, ca re a a vut drept scop evaluarea realizării responsabilităţilor delegate revenite
structurilor din ADR Vest implicate, sub aspectul respectării principiilor, regulilor
procedurale, legale şi contractuale şi dacă aceste responsabilităţi sunt îndeplinite într-un
mod eficient şi efectiv, cu următoarele obiective:
•

Asigurarea verificării Cererii de plată pentru plata avansului,
intermediare / finale şi a documentelor însoţitoare;

plaţilor

•

Monitorizarea progresului proiectelor - primirea rapoartelor tehnice şi financiare
de la beneficiari, revizuirea lor şi întocmirea rapoartelor trimestriale / finale de
către ADR;

•

Monitorizarea conformităţii progresului proiectelor prin vizitele la faţa locului ;

•

Monitorizarea progresului proiectelor - introducerea şi procesarea datelor /
informaţiilor prin SMIS privind înregistrarea contractelor şi monitorizarea prin
rapoarte;

•

Asigurarea verificării dosarelor de licitaţii ;

•

Sistemul de control bazat pe managementul riscurilor, asociat activităţilor de
monitorizare şi verificare financiară.

În perioada martie - mai şi septembrie - octombrie 2009 s-a derulat misiunea de audit
privind Evaluarea capacităţii structurilor implicate în implementarea POR 2007 - 2013,
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având drept scop evaluarea asigurării cadrului organizatoric şi a mediul intern şi a
asigurării realizării activităţilor de implementare a POR şi suport implementare POR, cu
obiectivele:
•

Definirea, alocarea şi separarea clară a funcţiilor în cadrul ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru POR;

•

Proceduri adecvate de selecţie a operaţiunilor;

•

Informaţii şi strategii adecvate de îndrumare a beneficiarilor;

•

Verificări adecvate ale sistemului de management al proiectelor;

•

Pista de audit adecvată;

•

Sisteme fiabile de contabilitate, monitorizare şi raportare financiară în formă
electronică;

•

Acţiuni preventive şi corective necesare acolo unde autoritatea de audit
detectează erori sistemice.

În perioada iunie-august 2009 au fost parcurse procedurile aferente misiunii Auditul proiectelor

din cadrul axei prioritare 2 a POR 2007 - 2013 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale, domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei
de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”,
care a avut următoarele obiective:
• Evaluarea modului în care a fost efectuată publicitatea la nivelul Axei prioritare 2
a Programului Operaţional Regional 2007-2013;
•

Evaluarea modului în care a fost oferită instruire beneficiarilor şi potenţialilor
beneficiari ai Axei prioritare 2 a POR 2007-2013;

•

Evaluarea respectării cadrului procedural de evaluare, selecţie şi contractare în
cazul cererilor de finanţare depuse pentru Axa prioritară 2 a POR 2007-2013;

•

Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare tehnică şi financiară a
proiectelor contractate de beneficiarii de finanţare din Axa prioritară 2 a POR
2007-2013;

•

Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea
cheltuielilor din cererile de prefinanţare / rambursare depuse de beneficiarii de
finanţare din Axa prioritară 2 a POR 2007-2013;
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•

Evaluarea modului de efectuare a înregistrărilor în SMIS a datelor referitoare de
cererile de finanţare şi implementare contractelor de finanţare încheiate cu
beneficiarii de finanţare din Axa prioritară 2 a POR 2007-2013;

•

Evaluarea existenţei acţiunilor preventive şi corective în cazul erorilor sistematice
şi privind neregulile – pentru proiectele din cadrul Axei prioritare 2 a POR 20072013.

În perioada iulie – octombrie 2009 s-a desfăşurat şi finalizat misiunea de audit asupra
programului Phare 2005 CES – Infrastructura regională de mari dimensiuni, cu obiectivele:
•

Realizarea Rapoartelor de Progres trimestriale ;

•

Acţiunile de andosare a certificatelor de plată interimare emise de Inginer în baza
Cererilor de plată ale Constructorului ;

•

Activităţile de asistare a Beneficiarului Local ( BL ) în constituirea şi conducerea
unei Unităţi de Implementare a Proiectului şi de supraveghere a activităţii UIP;

•

Introducerea în SMIS a informaţiilor relevante despre proiecte;

•

Asigurarea colaborării ADR Vest cu Inginerul ( Consultatul ), pentru urmărirea
implementării proiectelor ;

•

Responsabilităţile legate de publicitate;

•

Sistemul de control intern bazat pe managementul riscurilor, asociat activităţilor
delegate realizate.

În perioada octombrie - decembrie 2009 au fost parcurse procedurile aferente misiunii de
audit privind Evaluarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Organismele
Intermediare, în cadrul domeniului major de intervenţie 6.1 „Sprijinirea activităţilor
pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR” din cadrul axei prioritare 6 Asistenţă Tehnică, cu obiectivele :
•

Evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale prin analiza
indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare ;

•

Evaluarea întocmirii şi transmiterii cererilor de pre-finanţare ;

•

Evaluarea întocmirii şi transmiterii cererilor de rambursare şi a rapoartelor de
progres ;
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•

Evaluarea modului în care a fost efectuată achiziţionarea bunurilor şi serviciilor
în cadrul contractelor finanţate din axa de asistenţă tehnică ;

•

Evaluarea modului de arhivare şi păstrare a documentelor legate de proiectul de
asistenţă tehnică ;

•

Evaluarea modului în care a fost efectuată raportarea anuală pentru axa 6 Asistenţă tehnică în vederea întocmirii Raportului anual / final privind
implementarea POR.

Începând cu luna octombrie 2009 s-au derulat etapele de pregătire şi de intervenţie la faţa
locului a misiunii de audit privind Elaborarea şi coordonarea proiectelor internaţionale ale
regiunii, care are ca obiective :
•

Activităţi asociate elaborării proiectului;

•

Activităţi asociate coordonării proiectului internaţional;

•

Raportările privind proiectul internaţional;

•

Sistemul de control intern bazat pe managementul riscurilor, asociat activităţilor
de elaborare şi coordonare a proiectelor internaţionale;

•

Corespondenţă şi arhivarea
internaţionale.

privind elaborarea şi cooordonarea proiectelor

Implementarea recomandărilor misiunilor de audit intern contribuie la îmbunătăţirea
sistemului de control intern al activităţilor şi proceselor derulate la nivelul ADR Vest.
*

*

*
Misiuni de audit extern

În anul 2009, activităţile şi sistemul de management şi control instituit la nivelul ADR Vest
au făcut obiectul a şase misiuni de audit extern, astfel:
Autoritatea de Audit - Oficiul Regional de Audit Timiş a desfăşurat cinci misiuni de
audit extern la ADR Vest:
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1.

În perioada 9 – 20 februarie 2009 – Misiune de audit conformitate finală pentru
verificarea modului de implementare a recomandărilor din Raportul de audit
transmis Comisiei Europene, privind evaluarea conformităţii sistemului de
management şi control pentru POR.

2.

În perioada 9 – 13 martie 2009 – Misiune de audit pentru valorificarea modului de
implementare a recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit .

3.

În perioada 27 aprilie – 29 mai 2009 - Misiune de audit pentru obţinerea unei
asigurări rezonabile că sistemul de management şi control al POR funcţionează
eficace, pentru a preveni erorile şi neregulile şi că, în cazul apariţiei acestora,
sistemul este eficace în detectarea şi corectarea lor.

4.

În perioada 1 – 31 octombrie 2009– Misiune de audit pentru obţinerea unei
asigurări rezonabile că sistemul de management şi control al POR funcţionează
eficace, pentru a preveni erorile şi neregulile şi că, în cazul apariţiei acestora,
sistemul este eficace în detectarea şi corectarea lor .

5.

În perioada 9 noiembrie – 18 decembrie 2009 - Misiune de audit pentru obţinerea
unei asigurări rezonabile privind corectitudinea, legalitatea şi regularitatea
cheltuielilor înregistrate la nivelul Autorităţii de implementare ADR Vest – Phare
2005.

Direcţia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
(MDRT)
În luna decembrie a anului 2009, Direcţia de Audit Intern din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului a efectuat o misiune de evaluare a activităţii de audit
intern desfăşurată la nivelul Organismului Intermediar pentru POR din ADR Vest, cu
următoarele obiective:
•

Modul de organizare a structurilor de audit intern

•

Asigurarea managementului activităţii de audit intern

•

Activitatea de planificare a auditului intern

•

Respectarea metodologiei şi a procedurilor în derularea misiunilor de audit
intern, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern

•

Calitatea rapoartelor de audit intern
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•

Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern

•

Organizarea sistemului de raportare a activităţii de audit intern

•

Gestiunea riscurilor ataşate activităţii de audit intern a POR

Principalele rezultate ale activităţilor de audit intern, în anul 2009, au fost:
√

S-au finalizat următoarele misiuni de audit :
o Misiunea de audit asupra programului Phare 2004 – Schema de
investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor
o Evaluarea capacităţii structurilor implicate în implementarea
POR 2007-2013
o Auditul proiectelor din cadrul Axei Prioritare 2 a POR Domeniul major de intervenţie 2.1
o Misiunea de audit asupra programului Phare 2005 CES –
Infrastructura regională de mari dimensiuni
o Evaluarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către
Organismele Intermediare, în cadrul axei prioritare 6 - Asistenţă
Tehnică, domeniul major de intervenţie 6.1

√

Se află în derulare misiunea de audit ce priveşte:
o Elaborarea şi coordonarea proiectelor internaţionale ale regiunii

√

A fost acordat sprijin auditorilor externi din cadrul Autorităţii de Audit,
Oficiul regional de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest .

√

S-a realizat urmărirea stadiului implementării recomandărilor misiunilor
proprii de audit şi a fost evaluat stadiului implementării recomandărilor
referitoare la pregătirea implementării Programului Operaţional Regional
2007 - 2013 şi Phare, formulate pentru ADR Vest de către Autoritatea de
Audit.

√

Au fost elaborate Planurile anuale de audit intern pentru 2010 şi Planurile
strategice de audit intern pentru perioada 2010 – 2012, au fost elaborate
rapoarte privind activitatea de audit intern, a fost actualizat Manualul de
audit intern privind Programul Operaţional Regional.
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Raport privind încheierea contului de execuţie
pe anul financiar 2009
Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul financiar 2009

În cursul anului 2009, 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.

ADR Vest în ca ita
l et de Organism Intermediar pentru implementarea Programului
Operational Regional 2007-2013, a semnat la data de 20.10.2009 contractul de finanţare
pentru domeniul de intervenţie 6.1 „Sprijinirea implementarii, managementului şi
evaluării Programului Operaţional Regional”, sprijin acordat de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Perioada de implementare a
activităţilor finanţate prin acest contract este 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010.

Obiectul acestui contract a constat în acordarea finanţării necesare implementarii
proiectului „Sprijin pentru ADR Vest in calitate de Organism Intermediar pentru
implementarea si monitorizarea cu succes si profesionalism a proiectelor finanţate din
POR 2007 - 2013”. Valoarea eligibila a contractului de finantare este de 9.205.694,31 lei.
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În baza acestui contract, în cursul anului 2009 ADR Vest a efectuat o serie de investiţii ca
de exemplu: achiziţionarea de PC-uri pentru noii angajaţi, achiziţionarea de copiatoare,
videoproiectoare, servere, amenajarea unui spaţiu adecvat pentru păstrarea şi arhivarea
documentelor.

În acest context, execuţia bugetară pe anul 2009 s-a finalizat printr-un excedent de
1.020.541 lei, aceasta datorându-se în principal rambursării cheltuielilor salariale pentru
personalul angajat în proiect si cheltuielilor angajate cu ocazia efectuării investitiilor
necesare implementarii proiectului mai sus menţionat, cheltuieli efectuate în perioada 1
octombrie 2008 – 31 decembrie 2008 şi acordării prefinanţării pentru noul contract de
finanţare pentru domeniul de intervenţie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului
si evaluării Programului Operaţional Regional ’’, perioada de implementare a activităţilor
finanţate prin acest contract fiind 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010.

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 Westeer, proiectul Mitke;

•

Venituri din acordarea unui grant de către MDRL pentru implementarea Proiectului
intitulat „Întârirea capacităţii instituţionale a ADR Vest prin achiziţionarea unui
spaţiu adecvat RO 2006/018-147.04.01.05.02”;

•

Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea
proiectului „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru
implementarea şi monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor finanţate
din POR 2007-2013”;

•

Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea
proiectului „Sprijin pentru implementarea eficientă a activităţilor de informare şi
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publicitate din Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”.

Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli

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 programului „Sprijin pentru ADR Vest in
calitate de Organism Intermediar pentru implementarea si monitorizarea cu succes si
profesionalism a proiectelor finantate din POR 2007-2013”.

Cheltuieli materiale
În cadrul acestui capitol se înregistrează doua depăşiri a nivelului cheltuielilor faţă de
nivelul prognozat, acest lucru neinfluenţând, în ansamblu lor, nivelul cheltuielilor angajate
faţă de cele aprobate.

La linia bugetară „Servicii bancare” s-a înregistrat o depăşire a cheltuielilor prognozate
faţă de nivelul aprobat de 1.624 lei. Aceasta depăşire se datorează comisioanelor si
dobanzilor pe care agenţia le-a achitat ca urmare a creşterii numărului de tranzacţii bancare
operate prin conturile agenţiei, precum şi accesării unui credit bancar. Acest credit bancar
a fost necesar pentru achitarea tranşei finale în cadrul proiectului „Întârirea capacităţii
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instituţionale a ADR Vest prin achiziţionarea unui spaţiu adecvat
147.04.01.05.02”.

RO 2006/018-

La linia bugetară „Curent electric” s-a înregistrat o depăşire a cheltuielilor prognozate fata
de nivelul aprobat de 4.406 lei. Această depăşire se datorează creşterii preţurilor la utilităţi,
extinderii suprafeţei birourilor pe care agenţia le foloseşte ca urmare a creşterii numărului
de angajaţi.

Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar

În cadrul acestui capitol s-a reuşit achiziţionarea unui imobil a cărei finanţare s-a realizat
prin semnarea de către ADR Vest cu MDRL a unui contract de grand intitulat „Întârirea
capacităţii instituţionale a ADR Vest prin achiziţionarea unui spaţiu adecvat RO
2006/018-147.04.01.05.02” în valoarea de 3.633.300 lei. Imobilul achiziţionat este situat intro zonă ultracentrală a oraşului Timişoara (într-o zonă comercială, cu clădiri istorice şi
locuinţe unifamiliale, în zona Piaţa 700, la 800 m de centrul oraşului), în suprafaţă de 545
mp, dotat cu energie electrică, racordat la reţelele de apă, canal şi termoficare a oraşului,
spaţiu destinat desfăşurării activităţilor ADR Vest.

Încheierea contului de execuţie pe anul 2009

Nr.
Crt.

Denumire indicatori

Buget 2009
actualizat la data de
22.04.2009

Buget 2009 12 luni
RON

RON

A.

VENITURI TOTALE (ADR +BRCT)

13.168.538

10.867.757

VENITURI TOTALE ADR

12.678.538

10.400.318

3.727.340,00

3.402.928

Venituri din contribuţii consilii
judeţene ( nr. total populaţie
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Nr.
Crt.

Denumire indicatori

Buget 2009
actualizat la data de
22.04.2009

Buget 2009 12 luni
RON

RON
Regiunea Vest : 1.981.123/1.929.604)
- judeţul Arad
(populaţie : 461.730/458.920)
- judeţul Caraş Severin
(populaţie : 331.388/327.579)
- judeţul Hunedoara
(populaţie : 480.459/474.112)
- judeţul Timiş
(populaţie : 658.837/716.549)

881.256,00

881.256

693.438,00

369.026

902.981,00

902.981

1.249.665,00

1.249.665

B.

Venituri din alte surse

8.951.198

6.997.390

1.

Venituri din contracte semnate
pentru asistenţa tehnică proiecte
PHARE

2.661.957

2.657.975

2.

Venituri din fonduri structurale
/alte proiecte

5.903.681

4.188.585

3.

Venituri din proiecte europene

344.000

97.393

4.

Venituri din sectorul privat
(sponsorizări, taxe participare
seminari etc.)

41.560

53.437

C.

Venituri contribuţii CDR la
funcţionarea BRCT

490.000

467.439

5

pentru birou Timişoara

340.000

317.439
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Nr.
Crt.

Denumire indicatori

Buget 2009
actualizat la data de
22.04.2009

Buget 2009 12 luni
RON

RON

6

din partea CJ Timiş

170.000

170.000

din partea CJ Caraş-Severin

170.000

147.439

pentru birou Oradea

150.000

150.000

din partea CJ Timiş

75.000

75.000

din partea CJ Arad

75.000

75.000

CHELTUIELI TOTALE
(ADR+BRCT)

13.168.538

9.847.216

CHELTUIELI TOTALE ADR

12.678.538

9.429.777

A.

Cheltuieli de personal

5.022.471

4.461.668

1

Salarii brute + sporuri

3.410.000

3.129.179

2

Fond de premii ( 10%)

341.000

242.995

3

Contribuţii asigurări sociale +fond
sănătate

1.013.445

902.272

4

Contribuţii fond şomaj

29.938

25.525

5

Comisioane ITM

22.506

17.511

6

Tichete de masă

144.702

117.785

7

Deplasări-diurne

60.880

26.401

B.

Cheltuieli materiale

3.031.842

1.196.288

8

Transport şi delegaţii

313.400

84.836

9

Curent electric

33.000

37.406

10

Întreţinere (încălzit, apă, canal )

34.800

21.378
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Nr.

Denumire indicatori

Crt.

Buget 2009
actualizat la data de
22.04.2009

Buget 2009 12 luni
RON

RON
11

Chirie

334.200

313.225

12

Poşta şi telecomunicaţii

70.800

49.763

13

Furnituri de birou + Obiecte de
inventar de mică valoare

51.180

17.274

14

Materiale pentru informatică, fax,
xerox

43.080

11.862

15

Materiale curăţenie

25.080

10.619

16

Reparaţii curente + Piese de schimb

47.200

20.191

17

Servicii bancare

25.200

26.834

18

Servicii de informatică, web, internet

51.278

23.935

19

Cărţi şi publicaţii

222.600

7.707

20

Cursuri de formare profesională

71.100

4.310

21

Organizare evenimente (protocol)

108.000

78.168

22

Reclamă, publicitate, promovare

745.844

89.678

23

Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor
de transport

30.100

29.361

24

Audit extern, expertize tehnice,
judiciare, contabile, contracte experţi
POR, alte cheltuieli

699.735

345.071

25

Cotizaţii, contribuţii (EURADA)

25.245

24.670

26

Elaborare studii

100.000

0

C.

Cheltuieli cu achiziţionarea
mijloacelor fixe şi obiectelor de

4.624.225

3.771.821
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Nr.
Crt.

Denumire indicatori

Buget 2009
actualizat la data de
22.04.2009

Buget 2009 12 luni
RON

RON
inventar
27

Cheltuieli cu achiziţia de mijloace
fixe

28

4.556.175

3.759.183

Cheltuieli cu achiziţia de obiecte de
inventar

68.050

12.638

D.

Cheltuieli Birouri Teritoriale
Cooperare Transfrontalieră Timişoara şi Oradea

490.000

417.439

29

Pentru birou Timişoara

340.000

267.439

30

Pentru birou Oradea

150.000

150.000
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