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Cap. I
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională
Vest

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o instituŃie neguvernamentală,
nonprofit şi de utilitate publică. Ea reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale
României, regiunea vestică, şi acŃionează în vederea dezvoltării şi promovării regiunii, la
nivel naŃional şi internaŃional.

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

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii
Vest, prin încurajarea investiŃiilor, 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 acŃionează în vederea creşterii prosperităŃii şi a încurajării investiŃiilor şi se
angajează în procesul de restructurare industrială. Succesul activităŃilor sale a transformat
Regiunea Vest în regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România, în contextul
localizării sale în vestul Ńării.
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ExperienŃa câştigată în implementarea programelor de finanŃare prin instrumentul Phare
Coeziune Economică şi Socială la nivelul AgenŃiilor Dezvoltare Regională a fost considerată
extrem de relevantă managementul Fondurilor Structurale Europene şi a fost utilizată în
tranziŃia către implementarea Programului OperaŃional Regional 2007-2013. Astfel, o dată cu
trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR Vest
deŃine un rol extrem de important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea sa
de Organism Intermediar Programul OperaŃional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest.
Organismul Intermediar reprezintă instituŃia care, prin delegare de atribuŃii de la
Autoritatea de Management, implementează axele prioritare din Programul OperaŃional
Regional 2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenŃei financiare alocate
prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013.
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Viziunea, misiunea şi valorile organizaŃionale ale ADR Vest

Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va
mobiliza voinŃa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea
susŃinerii 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 finanŃate din fondurile structurale alocate dezvoltarea regiunii, de a
iniŃia programe promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact
bunăstarea comunităŃii.
Valorile organizaŃionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituŃiei. Aceste
valori sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toŃi angajaŃii ADR Vest.
Valorile organizaŃionale ale ADR Vest sunt:
•
•
•
•
•
•

Respect
Integritate profesională şi morală
Responsabilitate faŃă de activitatea profesională
CompetenŃă profesională
Munca în echipă şi colaborare între direcŃii
Orientare spre rezultate calitative şi de succes

AtribuŃiile ADR Vest

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

gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană Regiunii Vest;
asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de gestionare a
fondurilor în parteneriat cu actorii locali;
promovarea cooperării şi transferului de informaŃii şi competenŃe dintre mediul de
afaceri, cel ştiinŃific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii;
coordonarea realizării parteneriatelor inter-regionale, intra-regionale şi a relaŃiilor
internaŃionale ale agenŃiei;
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•
•
•

identificarea şi promovarea în parteneriat, proiectelor de interes regional şi local,
precum şi proiecte de cooperare intraregională;
promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a regiunii şi atragerea
de investiŃii străine;
dezvoltarea colaborării cu organisme şi instituŃii similare din Uniunea Europeană şi
participarea la implementarea proiectelor internaŃionale de interes regional şi local.

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

Astfel, atribuŃiile AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest se referă la aranjamentele
organizatorice ale OI, activitatea din cadrul comitetelor, activitatea de pregătire/lansare
licitaŃii şi evaluare proiecte, activitatea de contractare, management financiar şi audit,
activităŃi privind monitorizarea POR, informare şi publicitate şi contribuŃia la evaluare exante şi ex–post.
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Structură organizatorică a ADR Vest

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest este o instituŃie tânără, dinamică, în cadrul căreia
media de vârstă, calculată la sfârşitul anului 2007, este de 33,8 ani. Vă prezentăm alăturat

evoluŃia structurii organizatorice a ADR Vest în perioada ianuarie - iunie 2008:

Data

14 martie 2007

Hotărârea 3/
2007 privind
aprobarea
organigramei
multianuale a
ADR Vest
pentru
perioada 20072010

Structura organigramei
• Departament
Implementare
Program OperaŃional Regional
- Birou Monitorizare POR
- Birou AsistenŃă şi Evaluare
Proiecte
• Departament
Implementare
Proiecte Regionale
- Birou Monitorizare Tehnică
(Phare)
- Birouri JudeŃene
Birou
Implementare
Proiecte POR
• Departament Politici Regionale
şi InternaŃionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
şi
InternaŃionalizare
- Birou InvestiŃii Directe
• Departament Resurse Umane şi
Comunicare
- Birou Resurse Umane
- Birou Comunicare AsistenŃă
Tehnică
• Departament
Economic,
Administrativ
şi
Control
Financiar
- Birou Control Financiar
Birou
Economic
Administrativ
• Unitatea de Audit Intern
• Birou Juridic şi de Control

Personal
cuprins în
organigramă

Personal
angajat
efectiv
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45
persoane

persoane
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FuncŃii nou
apărute

7 mai 2008

Hotărârea 4/
2008 privind
aprobarea
actualizării
organigramei
multianuale a
ADR Vest
pentru
perioada 20072010

• DirecŃia Implementare Program
OperaŃional Regional
- Birou Monitorizare POR
- Departament AsistenŃă şi
Evaluare Proiecte
• DirecŃia Implementare Proiecte
Regionale
- Birou Monitorizare Tehnică
(Phare)
- Birouri JudeŃene
- Departament Implementare
Proiecte POR
• DirecŃia Politici Regionale şi
InternaŃionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
şi
InternaŃionalizare
- Birou InvestiŃii Directe
• DirecŃia Resurse Umane şi
Comunicare
- Birou Resurse Umane
- Birou Comunicare AsistenŃă
Tehnică
• DirecŃia
Economic,
Administrativ
şi
Control
Financiar
- Birou Control Financiar
- Departament Economic
Administrativ
• Unitatea de Audit Intern
• Birou Juridic şi de Control

83

59

persoane

persoane

Director
general

Directori de
direcŃii

3 postului de
şef de
departament
Registrator
Consultant
politici
regionale

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

• Directorul general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care
îndeplineşte în acelaşi timp şi funcŃia de Şef al Organismului Intermediar pentru
POR 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest, asigură conducerea operativă a agenŃiei prin
coordonarea activităŃii departamentelor agenŃiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest
precum şi managementul financiar al agenŃiei in limitele bugetului aprobat de către
Consiliul Dezvoltare Regională. În calitate de şef al Organismului Intermediar
pentru Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea implementării POR 2007 –
2013 în Regiunea Vest. De asemenea, este reprezentantul legal al agenŃiei în relaŃiile
cu terŃii şi în instanŃă.
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• DirecŃia Politici Regionale şi InternaŃionalizare asigură promovarea cooperării şi
transferului de informaŃii şi competenŃe dintre mediul de afaceri, cel ştiinŃific şi cel
tehnologic în vederea dezvoltării Regiunii Vest, promovează Regiunea Vest pe plan naŃional
şi internaŃional şi coordonează realizarea unor proiecte cu impact major în dezvoltarea
regiunii.
• DirecŃia Implementare Program OperaŃional Regional (2007 – 2013) contribuie la
gestionarea eficientă a acestui program prin îndeplinirea atribuŃiilor de informare, lansare,
pregătirea de proiecte, asigurarea derulării activităŃilor Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare al Regiunii Vest, evaluare şi raportare.
• DirecŃia Implementare Proiecte Regionale, realizează activităŃi de monitorizare a
programelor cu finanŃare PHARE, FNDR (Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională), a
Programului OperaŃional Regional (POR), a proiectelor derulate prin intermediul ADR Vest
şi gestionează activităŃile aferente zonelor defavorizate din Regiunea de Dezvoltare Vest.

• DirecŃia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea
activităŃilor financiare, administrative referitoare la desfăşurarea controlului
financiar al operaŃiunilor patrimoniale ale agenŃiei şi a operaŃiunilor efectuate pe
seama fondurilor publice cu finanŃare internă şi externă. Coordonarea şi supervizarea activităŃii DirecŃiei Economice, Administrative şi de Control Financiar este
asigurată de Directorul economic care răspunde de buna funcŃionare şi organizare a
activităŃii financiare a agenŃiei în conformitate cu dispoziŃiile legale.
• DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităŃilor de
resurse umane, comunicare internă şi externă, şi a programelor şi proiectelor de asistenŃă
tehnică în vederea realizării lor în conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât
să se asigure îndeplinirea obiectivelor de performanŃă ale departamentului şi implicit ale
agenŃiei.
• Unitatea de Audit Intern asigură realizarea activităŃii de audit prin analizarea conformităŃii la prevederile legale a operaŃiunilor, activităŃilor şi acŃiunilor realizate în cadrul agenŃiei
şi evaluează eficacitatea şi eficienŃa sistemului de control intern în vederea îmbunătăŃirii
permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenŃei şi conformităŃii cu
normele de legalitate, regularitate, eficienŃă ale sistemelor de management financiar şi
control ale agenŃiei.
• Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenŃiei în instanŃă şi în
relaŃiile cu alte autorităŃi şi instituŃii publice, oferă asistenŃă juridică în vederea încheierii
contractelor în care este implicată agenŃia, precum şi consultanŃă juridică tuturor
departamentelor ADR Vest.
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un birou
teritorial în fiecare reşedinŃă de judeŃ a celorlalte judeŃe componente ale Regiunii Vest –
Arad, Hunedoara şi Caraş – Severin. Datele de contact ale birourilor ADR Vest din
Timişoara şi teritoriu sunt următoarele:

REŞIłA

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

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

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

ARAD
Bd. RevoluŃiei nr. 81,
310025, Arad, ROMÂNIA
Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960
e-mail: office.ar@adrvest.ro
web: www.adrvest.ro
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Cap. II
Consiliul pentru Dezvoltare Regională
Vest

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

Consiliul pentru Dezvoltare Regională a fost constituit odată cu semnarea ConvenŃiei de Asociere a celor patru judeŃe din regiune, convenŃie care a fost semnată de
către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât
şi al Consiliului.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din:
•
•
•
•

preşedinŃii consiliilor judeŃene ale regiunii
cei 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale municipale din fiecare judeŃ al regiunii
cei 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeŃ al regiunii
cei 4 reprezentanŃi ai consiliilor locale comunale din fiecare judeŃ al regiunii.

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu
pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii sunt îndeplinite, prin rotaŃie,
pentru câte un mandat de un an, de către preşedinŃii consiliilor judeŃene. În funcŃie
de problematica supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără
drept de vot, prefecŃii judeŃelor, reprezentanŃii consiliilor locale, municipale,
orăşeneşti şi comunale, reprezentanŃi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor cu atribuŃii în
domeniul dezvoltării regionale, reprezentanŃi ai societăŃii civile, dar şi parteneri
socio-economici relevanŃi.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
Str. 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

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 OperaŃional Regional 2007-2013, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor a delegat o serie de atribuŃii către
nivelul regional – AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major
asupra absorbŃiei 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 deŃine un rol deosebit de important în
procesul de gestionare a acestor fonduri, având calitatea de Organism Intermediar
Programul OperaŃional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul
Intermediar reprezintă instituŃia care, prin delegare de atribuŃii de la Autoritatea de
Management, implementează axele prioritare din Programul OperaŃional Regional
2007-2013. Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenŃei financiare
alocate prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut, prin activitatea
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuŃie decisivă la crearea
cadrului instituŃional necesar AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru a
îndeplini în mod optim rolul de Organism Intermediar pentru programul
OperaŃional Regional 2007 – 2013, contribuind astfel dezvoltarea strategică şi
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durabilă a Regiunii Vest. Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
au sprijinit şi au încurajat activitatea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest,
iar demersul CDR Vest – prin coerenŃa 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.

ComponenŃa CDR Vest în perioada ianuarie – iunie 2008

Nr.
crt.

Numele

FuncŃia

Rolul îndeplinit în cadrul
CDR Vest

1.

Iosif Matula

Preşedintele Consiliului JudeŃean
Arad

Preşedinte CDR Vest

2.

Iosif Secăşan

Vice-preşedinte CDR Vest

3.

Constantin
Ostaficiuc

Preşedintele Consiliului JudeŃean
Caraş-Severin
Preşedinte Consiliul JudeŃean
Timiş

4.

Mircea Ioan MoloŃ

Preşedintele Consiliului JudeŃean
Hunedoara

Membru

5.

Gheorghe
Ciuhandu

Primar Timişoara

Membru

6.

Marinel Paşca

Primar Recaş

Membru

7.

Gheorghe Falcă

Primar Arad

Membru

8.

Vasile Horj

Primar Variaş

Membru

9.

Iustin Cionca

Primar Pecica

Membru

10.

Emilia BrăneŃ

Primar Şagu

Membru

11.

Liviu Spătaru

Primar ReşiŃa

Membru

12.

Simion Iancu

Primar OŃelu Roşu

Membru

13.

Ioan Borduz

Primar Fârliug

Membru

Membru
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14.

Mircia Muntean

Primar Deva

Membru

15.

Gheorghe Şuiaga

Primar Dobra

Membru

16.

DănuŃ Odagiu
Buhăescu

Primar Uricani

Membru

Hotărârile CDR Vest în perioada ianuarie – iunie 2008

Hotărârile adoptate în cadrul şedinŃei CDR Vest, care s-a desfăşurat în Arad, în
data de 7 mai 2008, sunt următoarele:

HOTĂRÂREA nr. 1/2008

Privind aprobarea modificării componenŃei Comitetului
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii
Vest

HOTĂRÂREA nr. 2/2008

Privind aprobarea Raportului de activitate al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest pentru anul 2007

HOTĂRÂREA nr. 3/2008

Privind aprobarea Raportului de activitate al AgenŃiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru
anul 2007

HOTĂRÂREA nr. 4/2008

Privind
aprobarea
actualizării
organigramei
multianuale a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest pentru perioada 2007-2010

HOTĂRÂREA nr. 5/2008

Privind aprobarea Planului de personal al AgenŃiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru
anul 2008

HOTĂRÂREA nr. 6/2008

Privind aprobarea actualizării Contractului colectiv de
muncă al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest

HOTĂRÂREA nr. 7/2008

Privind aprobarea încheierii contului de execuŃie pe
anul financiar 2007 şi a situaŃiilor financiare pentru anul
2007 ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest
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Cap. III
Evenimente speciale

Seminar
Seminarii
narii de instruire şi informare privind
oportuni
portunităŃile
tăŃile de fina
inanŃar
nŃare
are prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013

1. Seminarul
de
informare
privind
domeniile
de
intervenŃie
3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi
3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”ale POR 2007 - 2013

Sesiunea de informare a fost organizată de către ADR Vest la sediul Primăriei Arad,
în data de 27 februarie 2008. Scopul organizării seminarului a fost acela de a sprijini
potenŃialii beneficiari ai acestor domenii de intervenŃie. La această întâlnire au
participat potenŃiali aplicanŃi din judeŃele Arad şi Hunedoara.
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2. Seminarul
de
informare
privind
domeniile
de
intervenŃie
3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi
3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”ale POR 2007 - 2013

Sesiunea de informare privind domeniile de intervenŃie 3.1 şi 3.2 a fost organizată
de către ADR Vest la ReşiŃa, în data de 4 martie 2008, în vederea sprijinirii
potenŃialilor beneficiari ai acestor domenii de intervenŃie. La această întâlnire au
participat potenŃiali aplicanŃi din judeŃele Caraş-Severin şi Timiş.

3. Sesiuni
de
informare
privind
domeniul
de
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Regiunea Vest

intervenŃie

Au avut loc patru sesiuni de informare pentru beneficiarii eligibili pe domeniul de
intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Regiunea Vest.
Sesiunile au fost organizate în toate judeŃele Regiunii Vest, după cum urmează :
Timişoara, în data de 15 aprilie 2008
• Arad, în data de 18 aprilie 2008
• ReşiŃa, în data de 17 aprilie 2008
• Deva, în data de 22 aprilie 2008
La aceste sesiuni de informare, au participat peste 200 de firme, în special
microîntreprinderi. Tematica acestor evenimente a constituit-o prezentarea Ghidului
Solicitantului pentru acest domeniu de intervenŃie, modalitatea de completare a unei
Cereri de FinanŃare, precum şi etapele procesului de evaluare şi selecŃie.
•
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4. Sesiuni
de
informare
privind
domeniul
de
intervenŃie
3.3 „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru
intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”

Sesiunea de informare pentru domeniul de intervenŃie 3.3 „ÎmbunătăŃirea dotării cu
echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă” a avut
loc la sediul ADR Vest din Timişoara, în data de 22 mai 2008. La această sesiune de
informare au participat reprezentanŃi din partea celor 4 Consilii JudeŃene din
Regiunea Vest.
În cadrul acestui eveniment, s-a prezentat Ghidul Solicitantului pentru acest
domeniu de intervenŃie, modalitatea de completare a unei Cereri de FinanŃare,
precum şi etapele procesului de evaluare şi selecŃie.
De asemenea, în cea de-a doua parte a sesiunii de informare, s-a dezbătut de către cei
prezenŃi forma şi conŃinutul Actului Constitutiv/Statutului AsociaŃiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară a Regiunii Vest, singurul solicitant eligibil pentru acest
domeniu de intervenŃie.
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Semnarea acordului de colaborarea între
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest şi IPA Fraunhofer

În data de 14 Martie 2008, în Sala de Consiliu a ADR Vest, a fost semnat acordul de
cooperare între ADR Vest, ca instituŃie coordonatoare a iniŃiativei de cluster în
domeniul automotive, şi IPA Fraunhofer Stuttgart. Această cooperare a contribuit şi
va contribui la dezvoltarea viitoare a initiaŃivei de cluster „automotiVEST”, prin
dezvoltarea unor competenŃe de adâncime în furnizarea de servicii pentru membrii
reŃelei şi industria auto din Regiunea Vest în general.

Semnatarii acordului au fost:

Domnul Sorin MAXIM – Director, ADR Vest şi
Domnul Johann DORNER
Department, IPA Stuttgart.
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-

Head

of

Lansarea proiectului WeSteer

În data de 27 martie 2008 a avut loc conferinŃa de lansare a proiectului WeSteer,
proiect finanŃat în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene. Peste 25 de
reprezentanŃi ai mediului academic şi ai companiilor din domeniul auto din
Regiunea Vest au participat la eveniment. Lansarea a beneficiat de prezenŃa doamnei
Gabriele Rose, reprezentanta Directoratului General Cercetare al Comisiei
Europene şi a fost prezidat de domnul Sorin Maxim, director ADR VEST.
Partenerii proiectului au fost reprezentaŃi de domnul Profesor Ioan Silea şi domnul
Profesor Adrian But (Universitatea Politehnica Timişoara), domnul Florentin Banu
(Banu Invest şi Interpart Productions) şi doamna Mariana Nagy (TehImpuls). Din
partea ADR Vest, coordonator al iniŃiativei de cluster în domeniul automotive, au
luat cuvântul doamna Raluca Cibu-Buzac şi domnul Valeriu Lingurar.

ConferinŃa de lansare a proiectului WeSteer a fost urmată de o conferinŃă cu presa
din Regiunea Vest şi apoi, de o primă întâlnire tehnică. În cadrul acestei întâlniri
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tehnice au fost prezentate cerinŃele tehnice legate de implementarea proiectului,
responsabilităŃile partenerilor şi calendarul de implementare al activităŃilor. Pe lângă
evenimentul de lansare şi întâlnirea tehnică, misiunea ofiŃerului de proiect din partea
Comisiei Europene a mai cuprins vizite la Universitatea Politehnica Timişoara (27.03.2008 –
cu prilejul lansării centrului CNC realizat în colaborare cu firma Haas) şi la firma Interpart
Production SA (28.03.2008).

Proiectul WeSteer şi-a propus să faciliteze formarea unui cluster în sectorul
industriei automotive printr-o serie de acŃiuni de consolidare instituŃională şi de
încurajare a cooperării dintre mediul universitar şi cel de afaceri. Sfârşitul perioadei
de implementare a proiectului a fost stabilită pentru luna martie a anului 2010.
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Vizita de studiu BEFORE în Regiunea Vest

Proiectul BEFORE are ca obiectiv realizarea unei analize comparative interregionale
de tip benchmarking pe tema instrumentelor de suport a activităŃii ce cercetare,
dezvoltare şi transfer tehnologic. Regiunea Vest participă în acest proiect alături de
alte patru regiuni europene: Castilia şi Leon, Brandenburg, Estonia de Sud şi
Suedia Centrală.
În cadrul proiectului BEFORE, în perioada 8-9 Aprilie 2008, a avut loc vizita de
studiu în Regiunea Vest. La eveniment au participat 9 delegaŃi din regiunile
Brandenburg, Castilia şi Leon, şi Vasternorrland, şi aproximativ 15 participanŃi din
Regiunea Vest.
Principalele obiective vizitate în cadrul evenimentului au fost: Zona Industrială Arad
(Centrul ExpoziŃional Expo Arad InternaŃional şi Leoni Wiring Systems),
Universitatea Politehnica Timişoara, Incubatorul de Software UBIT, compania
Lasting Systems şi ADR Vest.
Evenimentul a beneficiat de prezenŃa domnului Iosif Matula, preşedintele
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), şi a domnului Sorin
Maxim, Director ADR Vest.

În perioada 2 - 4 iunie 2008 a avut loc cea de-a treia vizită de studiu planificată în
cadrul componentei de schimb de experienŃă a proiectului BEFORE. Evenimentul a
fost organizat şi găzduit de Regiunea Suedia Centrală. Regiunea Vest a fost
reprezentată la acest eveniment de dl. Nicolae Farbaş, Preşedinte ACMV şi membru
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fondator TehImpuls şi domnul Valeriu Lingurar, Consultant Senior Proiecte
Regionale în cadrul ADR Vest.

Seminarul „Servicii de suport pentru crearea de spinspin-offoff-uri şi startstart-upup-uri
inovative”

Seminarul „Servicii de suport pentru crearea de Spin-off-uri & Start-up-uri
inovative” a avut loc în data de 15 mai 2008, în Sala de Consiliu a ADR Vest. Acest
eveniment a fost organizat în vederea prezentării oportunităŃii de finanŃare pentru
start-up-uri şi spin-off-uri prin Programul OperaŃional Sectorial Creşterea
CompetitivităŃii Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare tehnologică şi inovare, domeniul major de intervenŃie 2.3 – Accesul
întreprinderilor la activităŃi de cercetare-dezvoltare-inovare. Obiectivul seminarului
a fost sprijinirea realizării de spin-off-urilor şi dezvoltării start-up-urilor, bazate pe
transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obŃinute în universităŃi sau institute.
La acest eveniment au participat 15 reprezentanŃi de la 10 entităŃi CDI (CercetareDezvoltare-Inovare) pe care Tehimpuls le-a auditat. Prezentările au fost susŃinute de
către doamna Raluca Cibu-Buzac, Director al DirecŃiei Politici Regionale şi
Regionalizare din cadrul ADR Vest, domnişoara Aura Lakatos, Consultant proiecte
în cadrul ADR Vest, şi domnul Gabriel Cristescu, Consilier superior al Biroului
Teritorial al Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică (ANCS).
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Cap. IV
Implementarea Programului OperaŃional
Regional în Regiunea Vest

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte
programe operaŃionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi
este finanŃat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul OperaŃional Regional
urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate teritorial şi
durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice,
prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea condiŃiilor
infrastructurii şi ale mediului de afaceri.
Programul OperaŃional Regional 2007-2013 operează în toate cele opt regiuni de
dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Pentru finanŃarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost
alocate aproximativ 4,252 miliarde Euro.
Alocarea financiară indicativă pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este
de 439,67 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor
alocate finanŃării POR la nivel naŃional. Este important de menŃionat că această
repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol orientativ, astfel că fondurile pot fi
realocate de la o regiune la alta, în funcŃie de capacitatea de absorbŃie de care vor da
dovadă.
Programul OperaŃional Regional este structurat pe şase axe prioritare:
•

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere;
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• Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de transport ;
• Axa prioritară 3: ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale;
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
• Axa prioritară 6: AsistenŃă tehnică.
Managementul, gestionarea şi implementarea Programului OperaŃional Regional
2007- 2013 revine Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, care a
fost desemnat Autoritate de Management acest program. Cele opt AgenŃii pentru
Dezvoltare Regională au fost desemnate Organisme Intermediare pentru
implementarea Programului OperaŃional Regional. Organismele Intermediare au
responsabilitatea îndeplinirii atribuŃiilor delegate de către Autoritatea de
Management, conform unui acord cadru semnat cu AM POR.

În funcŃie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanŃi de
fonduri în cadrul Programului OperaŃional Regional:
AutorităŃi ale administraŃiei publice locale şi centrale;
Furnizori de servicii sociale;
UniversităŃile de stat;
InstituŃii de formare profesională a adulŃilor din sistemul public şi privat;
OrganizaŃiile neguvernamentale (ONG-uri);
Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi
microîntreprinderi.
• InstituŃii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate
publică;
Implementarea Programului OperaŃional Regional va conduce la diminuarea
disparităŃilor interregionale, precum şi a disparităŃilor 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.
•
•
•
•
•
•
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Lansarea Domeniilor de IntervenŃie POR 20072007-2013

1. În data de 22 ianuarie 2008, a fost lansată licitaŃia deschisă de proiecte pentru
domeniul major de intervenŃie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate” din cadrul Axei prioritare 3 „ÎmbunătăŃirea
infrastructurii sociale” a Programului OperaŃional Regional.

2. În data de 28 ianuarie 2008 s-a lansat licitaŃia deschisă de proiecte pentru
domeniul major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” din cadrul Axei Prioritare 3 –
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale” a Programului OperaŃional Regional 20072013.

3. În data de 29 februarie 2008 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru
Domeniul major de intervenŃie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului
OperaŃional Regional 2007-2013.

4. Începând cu data de 13 martie 2008 până pe data de 16 iunie 2008, orele 16.00 la
sediul ADR Vest s-au primit cereri de finanŃare pentru domeniul de intervenŃie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

5. Începând cu data de 14 martie 2008, s-a lansat licitaŃia deschisă de proiecte pentru
domeniul major de intervenŃie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”.

6. În data de 25 aprilie 2008, s-a lansat licitaŃia deschisă de proiecte pentru domeniile
majore de intervenŃie 4.1. – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
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afacerilor de importanŃă regională şi locală” şi 4.2. „Reabilitarea siturilor
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităŃi”.

7. Începând cu data de 29 aprilie 2008, s-a lansat licitaŃia deschisă de proiecte pentru
domeniul major de intervenŃie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităŃii serviciilor turistice”.

Sesiuni de informare privind domeniile de intervenŃie ale
Programului OperaŃ
peraŃional Regional 20072007-2013

A. În data de 27 februarie 2008, ADR Vest a organizat la sediul Primăriei Arad o
Sesiune de informare privind domeniile de intervenŃie 3.1 „Reabilitarea /
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi 3.2 „Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” ale POR
2007 - 2013, în scopul sprijinirii potenŃialilor beneficiari ai acestor domenii de
intervenŃie. La această întâlnire au participat potenŃiali aplicanŃi din judeŃele Arad şi
Hunedoara, după cum urmează:
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•
•
•
•
•
•
•
•

reprezentanŃi ai autorităŃilor publice locale;
reprezentanŃii AutorităŃilor pentru Sănătate Publică din judeŃele Arad,
Hunedoara;
reprezentanŃi ai Consiliilor JudeŃene Arad, Hunedoara;
reprezentanŃi ai AgenŃiilor Locale de ProtecŃie a Mediului;
reprezentanŃi ai unităŃilor sanitare organizate ca ambulatorii;
ONG –uri acreditate în domeniul social;
instituŃiile de cult;
furnizorii acreditaŃi în servicii sociale.

B. În data de 4 martie 2008, ADR Vest a organizat la ReşiŃa o Sesiune de informare
privind domeniile de intervenŃie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”şi 3.2 „Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” ale POR 2007 - 2013, în
scopul sprijinirii potenŃialilor beneficiari ai acestor domenii de intervenŃie. La
această întâlnire au participat potenŃiali aplicanŃi din judeŃele Caraş – Severin şi
Timiş, după cum urmează:
reprezentanŃi ai autorităŃilor publice locale;
reprezentanŃii AutorităŃilor pentru Sănătate Publică din judeŃele Caraş –
Severin şi Timiş;
• reprezentanŃi ai Consiliilor JudeŃene Caraş – Severin şi Timiş;
• reprezentanŃi ai AgenŃiilor Locale de ProtecŃie a Mediului;
• reprezentanŃi ai unităŃilor sanitare organizate ca ambulatorii;
• ONG –uri acreditate în domeniul social;
• instituŃiile de cult;
• furnizorii acreditaŃi în servicii sociale.
În cadrul acestor evenimente, au fost prezentate Ghidurile Solicitantului pentru
aceste domenii de intervenŃie, modalitatea de completare a unei Cereri de FinanŃare,
precum şi etapele procesului de evaluare şi selecŃie.
•
•

C. În perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2008 au avut loc 4 Sesiuni de informare pentru
beneficiarii eligibili pe domeniul de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” din Regiunea Vest. Sesiunile au fost organizate în toate
judeŃele Regiunii Vest, după cum urmează :
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Timişoara, în data de 15 aprilie 2008
• Arad, în data de 18 aprilie 2008
• ReşiŃa, în data de 17 aprilie 2008
• Deva, în data de 22 aprilie 2008
La aceste sesiuni de informare, au participat
peste
200
de
firme,
în
special
microîntreprinderi.
Tematica
acestor
evenimente a constituit-o prezentarea
Ghidului Solicitantului pentru acest
domeniu de intervenŃie, modalitatea de
completare a unei Cereri de FinanŃare, precum şi etapele procesului de evaluare şi
selecŃie.
•

D. În data de 22 mai 2008 a fost organizată o Sesiune de informare pentru
domeniul de intervenŃie 3.3 “ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor
operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă” la sediul ADR Vest din
Timişoara.
La această sesiune de informare au participat reprezentanŃi din partea celor 4
Consilii JudeŃene din Regiunea Vest.
În cadrul acestui eveniment, s-a prezentat Ghidul Solicitantului pentru acest
domeniu de intervenŃie, modalitatea de completare a unei Cereri de FinanŃare,
precum şi etapele procesului de evaluare şi selecŃie.
De asemenea, în cea de-a doua parte a sesiunii de informare, s-a dezbătut de către
cei prezenŃi forma şi conŃinutul Actului Constitutiv/Statutului AsociaŃiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară a Regiunii Vest, singurul solicitant eligibil pentru acest
domeniu de intervenŃie.
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Elaborarea procedurilor
procedurilor de lucru interne ale ADR Vest

În luna mai 2007 a început procesul de elaborare a procedurii de evaluare si selecŃie
(care include verificarea conformităŃii administrative, verificarea eligibilităŃii,
evaluarea tehnica si financiara, evaluarea strategica, analiza conformităŃii proiectului
de execuŃie) precum şi a procedurii de helpdesk.
Procedurile au fost transmise spre avizare, către MDLPL, în calitate de AM POR în
data de 20 decembrie 2007.
Procedura de helpdesk a fost avizată cu observaŃii de către MDLPL, în calitate de
AM POR în data de 12.02.2008.
Procedura de evaluare şi selecŃie a fost avizată cu observaŃii de către MDLPL, în
calitate de AM POR în data de 21.04.2008.
În data de 16 iunie 2008 AMPOR a transmis ADR Vest Procedura de evaluare şi
selecŃie pentru apeluri de proiecte cu termen limită de depunere. Pe baza acestei
proceduri, ADR Vest a elaborat Procedura de evaluare şi selecŃie pentru apeluri de
proiecte cu termen limită de depunere a ADR Vest, în calitate de Organism
Intermediar POR şi a transmis-o AMPOR spre avizare în data de 20.06.2008. AM
POR a avizat Procedura de evaluare şi selecŃie pentru apeluri de proiecte cu termen
limită de depunere a ADR Vest în data de 04.07.2008.
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Monitorizarea şi raportarea la nivelul POR 20072007-2013

Activitatea de monitorizare şi raportare a POR reprezintă un proces de colectare, pe
o anumită perioadă de timp, a datelor şi informaŃiilor fizice şi financiare legate de
implementarea POR, prin care se asigură informaŃii corecte, necesare cunoaşterii
stadiului implementării POR şi elaborării diferitelor tipuri de rapoarte de
implementare, pentru informarea Comisiei Europene şi a Comitetului de
Monitorizare a POR, precum şi a publicului larg. Aceste Rapoarte fundamentează
deciziile strategice ale AMPOR şi CMPOR, pe parcursul implementării POR.
La nivelul ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar POR, activităŃile referitoare
la monitorizarea şi raportarea POR 2007-2013 pentru Regiunea Vest se realizează în
cadrul Biroului de Monitorizare POR, din cadrul DirecŃiei de Implementare POR.
Sistemul Monitorizării POR la nivelul ADR Vest constă în:
A. Colectarea datelor necesare monitorizării referitoare la:
•
•
•
•
•

stadiul evaluării şi selecŃiei proiectelor în regiune
progresul fizic şi financiar realizat în implementarea proiectelor
plăŃile efectuate beneficiarilor
problemele semnificative apărute în procesul implementării proiectelor şi
soluŃii propuse pentru remedierea acestora.
măsurile de informare şi publicitate la nivelul proiectelor.

B. Centralizarea pe operaŃiuni, domenii majore de intervenŃie şi axe prioritare a
datelor necesare elaborării diferitelor tipuri de rapoarte, descrise în prezenta
procedură.
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 DIPOR se realizează:
•
•

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

analize şi sinteze realizate în vederea monitorizării eficiente a POR 2007-2013
la nivelul Regiunii Vest

a) Bazele de date interne
În vederea monitorizării procesului de evaluare şi selecŃie, fiecare expert implicat in
procesul de evaluare şi selecŃie, completează în mod continuu, o bază de date
referitoare la stadiul verificării conformităŃii administrative, a eligibilităŃii, a evaluării
tehnico-financiare, a evaluării strategice, a verificării conformităŃii proiectului tehnic,
a contractării, pentru proiectele pentru care este responsabil.
InformaŃiile din cadrul acestor baze de date se centralizează 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.
b) Rapoarte realizate de ADR Vest în calitate de Organism Intermediar în procesul
de monitorizare POR şi transmise AMPOR
DIPOR elaborează în scopul monitorizării POR, următoarele documente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapoartele de Progres săptămânale
Rapoartele de Progres lunare
Raport general asupra verificării conformităŃii administrative a cererilor de
finanŃare
Raport general asupra verificării eligibilităŃii cererilor de finanŃare
Rapoartele asupra evaluării tehnice si financiare
Rapoartele asupra evaluării strategice a CRESC Vest
Rapoarte privind analiza conformităŃii Proiectului Tehnic
Raport general asupra procesului de verificare a cererilor de FinanŃare pentru
apelurile de proiecte cu termen limita de depunere
ContribuŃie la elaborarea Rapoartelor de Implementare POR
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În perioada ianuarie - iunie 2008 au fost elaborate şi transmise AM POR
următoarele rapoarte privind procesul de evaluare şi selecŃie:
Nr.
Denumire Raport

Data
transmiterii

Perioada de
raportare

1.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest

11.01.2008

29.09.200710.01.2008

2.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest

06.02.2008

29.09.200706.02.2008

3.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest

07.03.2008

29.09.200707.03.2008

11.01.2008

01.11.200730.11.2007

25.01.2008

12.12.200717.01.2008

28.01.2008

01.11.200730.11.2007

Crt.

4.

Raport general asupra verificării conformităŃii
administrative a cererilor de finanŃare depuse
in sesiunea lunară din perioada 1-30 noiembrie
2007 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

5.

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară din perioada 12.12.200717.01.2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

6.

Raport general asupra verificării eligibilităŃii
cererilor de finanŃare depuse in sesiunea
lunară din perioada 1-30 noiembrie 2007 în
Regiunea Vest
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Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

7.

Raport general asupra verificării conformităŃii
administrative a cererilor de finanŃare depuse
in sesiunea lunară din perioada 1-31 decembrie
2007 în Regiunea Vest

28.01.2008

01.12.200731.12.2007

06.02.2008

01.12.200731.12.2007

07.03.2008

01.02.200829.02.2008

12.03.2008

01.02.200829.02.2008

13.03.2008

11.02.200807.03.2008

26.03.2008

11.03.200821.03.2008

Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

8.

Raport general asupra verificării eligibilităŃii
cererilor de finanŃare depuse in sesiunea
lunară din perioada 1-31 decembrie 2007 în
Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

9.

Raport general asupra verificării conformităŃii
administrative a cererilor de finanŃare depuse
in sesiunea lunară din perioada 1-29 februarie
2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

10.

Raport general asupra verificării eligibilităŃii
cererilor de finanŃare depuse in sesiunea
lunară din perioada 1-29 februarie 2008 în
Regiunea Vest
Axa prioritară 2”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

11.

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară din perioada 11.02.2000807.03.2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

12.

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară din perioada 11.03.20008-
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21.03.2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2 ”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

13.

Raportul Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare Regiunea Vest

25.03.2008

19.03.2008

14.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest

07.04.2008

29.09.200707.04.2008

07.04.2008

01.03.200831.03.2008

23.04.2008

15.04.200818.04.2008

25.04.2008

01.03.2008 31.03.2008

09.05.2008

29.09.200709.05.2008

Raport general asupra verificării conformităŃii
administrative a cererilor de finanŃare depuse
în sesiunea lunară din perioada 1-31 martie
2008 în Regiunea Vest

15.
Axa prioritară 2”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale” şi Axa
prioritară
3”ÎmbunătăŃirea
infrastructurii
sociale”

16.

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară 6 din perioada 15.04.200818.04.2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

17.

Raport general asupra verificării eligibilităŃii
cererilor de finanŃare depuse in sesiunea
lunară din perioada 1-31 martie 2008 în
Regiunea Vest
Axa prioritară 2”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

18.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest
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19.

20.

Raport de progres asupra procesului de
evaluare şi selecŃie a cererilor de finanŃare
depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare
Vest
Raport general asupra verificării conformităŃii
administrative a cererilor de finanŃare depuse
în sesiunea lunară din perioada 1-30 aprilie
2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 5”Dezvoltarea
promovarea turismului”

21.

22.

Raport general asupra verificării eligibilităŃii
cererilor de finanŃare depuse in sesiunea
lunară din perioada 1-30 aprilie 2008 în
Regiunea Vest
durabilă

29.09.200705.06.2008

09.05.2008

01.04.200830.04.2008

12.05.2008

07.05.2008

15.05.2008

01.04.200830.04.2008

05.06.2008

13.05.200826.05.2008

23.06.2008

02.06.200823.06.2008

26.06.2008

02.06.200823.06.2008

şi

Raportul Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare Regiunea Vest

Axa prioritară 5”Dezvoltarea
promovarea turismului”

23.

durabilă

05.06.2008

şi

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară 7 din perioada 13.05.200826.05..2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 2”ÎmbunătăŃirea infrastructurii
de transport regionale şi locale

24.

Raport general asupra evaluării tehnice şi
financiare a cererilor de finanŃare evaluate în
sesiunea lunară 8 din perioada 02.06.200817.06.2008 în Regiunea Vest
Axa prioritară 5” Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”

25.

Raport
asupra
analizei
conformităŃii
proiectului
tehnic
nr.
V/4/2/2.1/7/19.12.2007/2/30.05.2008/PT
aferent CF nr. V/4/2/2.1/7/19.12.2007
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26.

Raport
asupra
analizei
conformităŃii
proiectului
tehnic
nr.
V/2/2/2.1/2/31.10.2007/4/09.06.2008/PT
aferent CF nr. V/2/2/2.1/2/31.10.2007

26.06.2008

24.06.200825.06.2008

27.

Raport
asupra
analizei
conformităŃii
proiectului
tehnic
nr.
V/6/2/2.1/9/18.02.2008/1/26.05.2008/PT
aferent CF nr. V/6/2/2.1/9/18.02.2008

26.06.2008

29.05.200825.06.2008

De asemenea, începând din data de 8 februarie 2008, conform instrucŃiunilor AM
POR, se transmit săptămânal rapoartele de progres în format electronic.

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 DIPOR se realizează, pe lângă tipurile de rapoarte menŃionate
anterior, o serie de alte analize interne periodice.
1. Într-o bază de date de tip Excel se centralizează toate proiectele depuse pe fiecare
domeniu de intervenŃie, bugetul acestora (valoare totală, sumă solicitată, cheltuieli
eligibile şi cheltuieli neeligibile), precum şi stadiul de evaluare şi selecŃie în care se
află proiectele, pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest.
2. Într-o bază de date de tip Excel se centralizează toate proiectele depuse şi
acceptate sau aflate în curs de evaluare şi valoarea totală a acestora, pe fiecare
domeniu de intervenŃie, pe total regiune şi pe fiecare judeŃ din Regiunea Vest.
3. Pe baza informaŃiilor 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 judeŃ din Regiunea Vest.
4. Pentru fiecare Domeniu Major de IntervenŃie se realizează următoarele tipuri de
analize:
• O centralizare cu numărul proiectelor depuse şi respinse, pe fiecare judeŃ
• O centralizare a Valorii eligibile a proiectelor acceptate sau în curs de evaluare,
raportată la alocarea financiară totală /anuală pentru respectivul DMI în Regiunea
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Vest, pe fiecare judeŃ
• Analize grafice pornind de la centralizările de mai sus
5. Pentru fiecare judeŃ al Regiunii Vest se realizează următoarele tipuri de analize:
• ComparaŃii între valoarea fondurilor alocate pe fiecare judeŃ, pe total şi pe
fiecare domeniu major de intervenŃie şi valoarea eligibilă a proiectelor depuse şi
acceptate sau în curs de evaluare
• Analize grafice pornind de la centralizările de mai sus
6. La nivelul întregii regiuni se realizează o analiză comparativă între alocarea
financiară pe ani şi valoarea eligibilă a proiectelor depuse şi acceptate sau în curs de
evaluare.
7. Se realizează o analiză globală între fondurile alocate Regiunii Vest, pe fiecare
Domeniu Major de IntervenŃie şi judeŃ, comparativ cu suma solicitată prin proiecte şi
se va calcula soldul pe fiecare DMI pe regiune şi pe fiecare judeŃ.

Organizarea activităŃii de helpdesk în cadrul ADR Vest
Activitatea de informare şi helpdesk pentru POR 2007 – 2013 desfăşurată în cadrul
ADR Vest are ca scop furnizarea de informaŃii, şi reprezintă răspunsul ADR Vest în
calitate de Organism Intermediar la necesităŃile de informare, îndrumare şi
consiliere, atât ale potenŃialilor aplicanŃi cât şi ale beneficiarilor POR din Regiunea
Vest.
În cadrul reŃelei de informare constituită pentru Programul OperaŃional Regional,
helpdesk-urile organizate în cadrul birourilor ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva,
ReşiŃa), reprezintă principalele puncte de informare din Regiunea Vest, pe teme de
finanŃare din POR şi Fonduri Structurale, punând la dispoziŃia publicului atât
informaŃii în diferite forme (documente programatice, ghiduri, alte materiale
informative), cât şi îndrumare şi consiliere pentru aplicanŃi şi beneficiari, asigurată de
profesionişti.
În cadrul DirecŃiei Implementare POR se desfăşoară activităŃi specifice de helpdesk
pentru POR. ActivităŃile specifice de informare şi helpdesk pe POR se desfăşoară atât
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în cadrul sediului ADR Vest din Timişoara, cât şi în cadrul birourilor teritoriale ale
ADR Vest de la Deva, Arad şi ReşiŃa.

Principalele activităŃi de helpdesk derulate în perioada ianuarie – iunie 2008 sunt:

a) ActivităŃi de informare:
• oferirea de informaŃii generale cu privire la Fondurile Structurale şi îndeosebi
cu privire la Programul OperaŃional Regional (regulamente, cadru instituŃional
etc.);
• oferirea de răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale şi, în
special, privind oportunităŃile de finanŃare în România şi în Regiunea Vest;
• oferirea de informaŃii despre oportunităŃile de finanŃare, formatul şi conŃinutul
cererilor de finanŃare, criterii de selecŃie, 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 informaŃii pentru pagina Web a ADR Vest.

b) Îndrumare si consiliere:
• îndrumare şi consiliere pentru potenŃialii aplicanŃi pentru pregătirea cererii de
finanŃare conform specificaŃiilor din ghidurile solicitanŃilor (e.g. explicarea
cerinŃelor din cererea de finanŃare şi nu completarea cererii de finanŃare).
• îndrumare pentru potenŃialii aplicanŃi către instituŃiile abilitate în scopul
obŃinerii avizelor şi/sau aprobărilor ce constituie documentaŃie obligatorie în
dosarele cererilor de finanŃare.

c) Monitorizarea activităŃii de helpdesk
Toate informaŃiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul
Solicitărilor. În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk, se completează şi se
arhivează fişele de helpdesk.
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De asemenea, au fost create şi sunt în permanenŃă actualizate, baze de date cu privire
la:
• PotenŃialii aplicanŃi
• Evenimente organizate
• Materiale distribuite
• Solicitările primite
În vederea monitorizării activităŃii de helpdesk, trimestrial se întocmesc şi se transmit
către AM POR Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest în
calitate de Organism Intermediar pentru POR în Regiunea Vest.
În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2008 au fost elaborate şi transmise AM POR 2
Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru POR în Regiunea Vest, pentru perioada 1 ianuarie
2008 - 31 martie 2008, respectiv 1 aprilie 2008 – 30 iunie 2008. În această perioadă, în
cadrul birourilor de helpdesk ale ADR Vest, au fost soluŃionate un număr de 325 de
solicitări de informaŃii.

Pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, conŃine o secŃiune specială intitulată
Fonduri Structurale împărŃită în două subsecŃiuni: Programul OperaŃional Regional
2007 -2013 respectiv InformaŃii Fonduri Structurale 2007 – 2013, unde se regăsesc
informaŃii utile pentru potenŃialii beneficiari de fonduri structurale. InformaŃiile
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furnizate pe pagina web sunt permanent actualizate şi completate. Pentru solicitarea
de informaŃii suplimentare, persoanele interesate pot completa formularul specific de
helpdesk care se regăseşte în cadrul secŃiunii de helpdesk existente.

Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest

În perioada ianuarie-iunie 2008 au avut loc întâlniri de lucru în judeŃele Regiunii
Vest pentru discutarea situaŃiei proiectelor din portofoliul de proiecte al fiecărui
judeŃ, pentru Programul OperaŃional Regional 2007-2013. La întâlniri au fost
prezenŃi reprezentanŃi ai ADR Vest, reprezentanŃi ai Consiliilor JudeŃene, ai
Primăriilor, ai Inspectoratelor Şcolare, ai AgenŃiilor de Dezvoltare EconomicoSocială, precum şi reprezentanŃi ai mediului de afaceri din judeŃele respective.
Întâlnirile s-au desfăşurat după cum urmează:
• 30 ianuarie 2008 - întâlnire de lucru la ReşiŃa, cu reprezentanŃi din judeŃul CaraşSeverin;
• 31 ianuarie 2008 - întâlnire de lucru la Arad, cu reprezentanŃi din judeŃul Arad;
• 1 februarie 2008 - întâlnire de lucru la Timişoara, cu reprezentanŃi din judeŃul
Timiş;
• 4 februarie 2008 - întâlnire de lucru la Deva, cu reprezentanŃi din judeŃul
Hunedoara;

În urma acestor întâlniri, a fost actualizat portofoliul de proiecte al fiecărui judeŃ.
Portofoliul de proiecte al Regiunii Vest însumează un număr de 118 proiecte, având
o valoare de 804.698.349 euro.
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Evaluarea
Evaluarea şi selecŃia proiectelor din cadrul POR 20072007-2013

La nivelul DirecŃiei Implementare POR din cadrul ADR Vest se desfăşoară activitatea
de evaluare şi selecŃie a proiectelor depuse în cadrul POR.
Această activitate constă în înregistrarea proiectelor, verificarea conformităŃii
administrative, verificarea eligibilităŃii, asigurarea logisticii şi secretariatului
comisiilor de evaluare tehnică şi financiară, asigurarea secretariatului Comitetului
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest, verificarea conformităŃii
proiectului tehnic, corespondenŃa cu beneficiarii, în conformitate cu prevederile
procedurilor interne ale ADR Vest.

Verificarea conformităŃii administrative
Verificarea conformităŃii administrative se realizează la nivelul DIPOR şi constă în
parcurgerea cererii de finanŃare si a anexelor tehnice si administrative pentru a vedea
dacă aceasta este corect completată de către solicitant, iar documentele suport ataşate
cererii de finanŃare sunt cele solicitate prin ghidul solicitantului, respectă formatele
standard prevăzute în ghidul solicitantului şi/sau cerinŃele din legislaŃia naŃională
specifică. Verificarea conformităŃii se realizează în două etape, conform principiului
„4 ochi” şi se concretizează în completarea grilei de verificare a conformităŃii
administrative.

Verificarea eligibilităŃii
Verificarea eligibilităŃii se realizează la nivelul DIPOR şi constă în verificarea
eligibilităŃii solicitantului şi a proiectului. Verificarea eligibilităŃii se realizează în
două etape, conform principiului „4 ochi” şi se concretizează în completarea grilei de
verificare a eligibilităŃii.

Evaluarea tehnică şi financiară
Evaluarea cererilor de finanŃare, din punct de vedere tehnic şi financiar, se realizează
de către o Comisie de evaluare formată din evaluatori independenŃi, selectaŃi şi
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contractaŃi în acest sens de către AM POR, în urma solicitării venite din partea ADR
Vest. Pentru fiecare sesiune de evaluare, Directorul General ADR Vest numeşte un
preşedinte, un secretar şi un observator din cadrul DIPOR care vor face parte din
componenŃa Comisiei de evaluare.

Evaluarea strategică
Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest realizează
evaluarea din punct de vedere strategic şi prioritizarea proiectelor propuse spre
finanŃare în cadrul POR. ADR Vest, prin DIPOR deŃine secretariatul CRESC Vest.

Analiza conformităŃii Proiectului Tehnic
La nivelul DIPOR se realizează analiza conformităŃii proiectului tehnic, proces care
se concretizează în completarea unei grile de verificare a proiectului tehnic.

În perioada ianuarie-iunie 2008, în cadrul Domeniilor de intervenŃie cu depunere
continuă, la sediul ADR Vest au fost depuse şi evaluate următoarele proiecte:
Nr
Crt

Cod proiect

1

V/2/2/2.1/2/3
1.10.2007

2

V/3/2/2.1/3/0
5.11.2007

3

V/3/2/2.1/4/3
0.11.2007

Titlu proiect
Modernizare
Tronson JuliŃa
Mădrigeşti,
Componentă
a
traseului
Turistic
E68
Moneasa
Modernizare
(Ranforsare)
Strada
Republicii
Câmpa
din
Oraşul Petrila
Reabilitare DJ
682
limită
judeŃ Arad Periam
-

Axa
prioritară

Domeniu
intervenŃie

Valoare
totală
(Lei)

Suma
solicitată
(Lei)

Consiliul
JudeŃean
Arad

2

2.1

56.324.53
4,00

45.550.682,0
0

Consiliul
Local
Petrila

2

2.1

11.003.96
7,17

8.941.145,96

Consiliul
JudeŃean
Timiş

2

2.1

43.259.70
7,00

35.101.687,0
0

Solicitant

Parteneri
(unde e
cazul)
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4

V/3/2/2.1/5/3
0.11.2007

5

V/3/2/2.1/6/3
0.11.2007

6

V/4/2/2.1/7/1
9.12.2007

7

V/4/2/2.1/8/1
9.12.2007

8

V/6/2/2.1/9/1
8.02.2008

9

V/7/2/2.1/11/
14.03.2008

10

V/8/5/5.1/12/
14.04.2008

Saravale
Sânnicolau
Mare, Km 129
+ 200 - km 153
+ 200, L = 24
km
Reabilitare
drum
judeŃean
DJ
592, Buziaş Lugoj,
km
25+00054+200,
L=29,2 km
Centura Nord
Vest
de
ocolire
a
oraşului
Buziaş, L=4.3
km
Modernizare
DJ 668: DN 66
Bucium
Orlea
GânŃaga, km
1+200 - 9+200
Modernizare
DJ 664: PAS
Vulcan
Vulcan km 35
+ 000 - 41 +
700
Centură Sud
Ineu
Reabilitare DJ
709
F
şi
Infrastructură
rutieră Areal
Parâng
Reabilitarea
Centrului
Istoric Vechi
al
Municipiului
Arad

Consiliul
JudeŃean
Timiş

2

2.1

58.878.48
8,00

45.590.993,0
0

2

2.1

20.140.00
8,00

15.716.795,0
0

Consiliul
JudeŃean
Hunedoar
a

2

2.1

12.853.18
7,00

10.584.977,0
0

Consiliul
JudeŃean
Hunedoar
a

2

2.1

14.113.76
8,00

11.623.103,0
0

Oraşul
Ineu

2

2.1

16.949.54
5,00

13.743.960,0
0

2

2.1

16.536.45
5,00

13.072.184,0
0

5

5.1

54.649.32
3,00

38.839.958,0
0

Consiliul
JudeŃean
Timiş

Consiliul
JudeŃean
Hunedoar
a

Consiliul
Local Arad

Consiliul
Local
Buziaş

Consiliul
Local
Petroşani
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11

12

13

V/9/3/3.1
/13/30.05.2008

V/9/3/3.2/14/
30.05.2008

V/10/3/3.1/16
/05.06.2008

Ambulatoriu
integrat
din
cadrul
spitalului
JudeŃean
de
UrgenŃă Deva
modernizarea
şi
echiparea
cu aparatură
de specialitate
Reabilitarea şi
modernizarea
căminului
pentru
persoane
vârstnice din
Jimbolia
Modernizarea
şi
echiparea
Ambulatoriul
ui integrat al
Spitalului
Orăşenesc
HaŃeg

Consiliul
JudeŃean
Hunedoar
a

Consiliul
Local
Jimbolia

Căminul
pentru
persoane
vârstnice
Jimbolia

Consiliul
Local al
Oraşului
HaŃeg

3

3.1

5.547.600
,00

4.568.611,77

3

3.2

1.709.166
,78

1.275.105,40

3

3.1

2.800.000

2.305.882,00

Pentru domeniul de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”,
primul apel de proiecte a avut ca termen de limită de depunere data de 16 iunie 2008.
Pentru această primă sesiune de depunere, pentru Regiunea Vest, au fost alocate 4,08
milioane euro. În perioada ianuarie-iunie 2008, pentru acest domeniu de intervenŃie,
au fost depuse 79 de proiecte la sediul ADR Vest şi a fost demarat procesul de
evaluare şi selecŃie al acestora.

JudeŃ
ARAD
TIMIŞ
HUNEDOARA
CARAŞ SEVERIN
TOTAL

Nr.
Proiecte
depuse
17
37
17
8
79

Suma solicitată
(Euro)
1.764.379,44
3.501.298,84
1.357.659,71
776.284,14
7.399.622,13

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
Str. 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

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest

Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest (CRESC
Vest) este organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul
evaluării gradului în care proiectele finanŃabile în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007 – 2013 contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a
regiunilor, precum şi în scopul corelării în regiune a proiectelor finanŃate /
finanŃabile din fonduri publice, conform Hotărârii 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 funcŃionare a acestora.
În calitate de Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în
Regiunea Vest, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest deŃine 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
FuncŃionare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare.
În vederea constituirii şi funcŃionării CRESC Vest, în cadrul şedinŃei 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
FuncŃionare (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
funcŃionare a acestora.
ŞedinŃa 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
şedinŃe, membrii CRESC Vest au aprobat Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare
al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest prin
Hotărârea CRESC Vest Nr. 1 / 2007.
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CRESC VEST este format din 16 membri cu drept de vot şi 16 membri supleanŃi
desemnaŃi 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 1 ianuarie – 30 iunie 2008, s-au desfăşurat 2 şedinŃe de evaluare
strategică:

1. ŞedinŃa CRESC Vest din data de 19 martie 2008, desfăşurată la Arad

Ordinea de zi a acestei şedinŃe de evaluare strategică a fost următoarea:
1. Cuvânt introductiv din partea domnului Iosif Matula, Preşedintele
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Regiunea Vest
2. Aprobarea procesului verbal al şedinŃei de constituire a CRESC Vest din data
de 22 august 2007
3. Dezbatere privind stadiul Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest
4. Informare privind stadiul implementării Programului OperaŃional Regional
2007 – 2013 în Regiunea Vest
5. Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional, Domeniul de IntervenŃie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de
drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de
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centură” în sesiunile lunare 2 (octombrie) şi 3 (noiembrie), declarate admise în
urma evaluării tehnice şi financiare
6. Diverse
În cadrul şedinŃei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 19 martie 2008,
desfăşurată la Arad, au fost evaluate strategic un număr total de 4 proiecte, pentru Axa
prioritară 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de
IntervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane –
inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură”.

Nr.
Crt.

Titlu
Proiect

Număr
proiect

Axa
Prioritară

Domeniul
Major de
IntervenŃie

1

Centura
Nord - Vest
de ocolire a
oraşului
Buziaş,
L=4,3 km

V/3/2/2.1
/6/30.11.2
007

2

2.1

Beneficiar

Buget
Total
Proiect

PoziŃia
ocupată in
urma
evaluării
strategice a
CRESC
Vest

Consiliul
JudeŃean
Timiş

20.140.008,00
RON

3
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2

3

4

Reabilitare
drum
judeŃean DJ
592, Buziaş Lugoj,
km
25+00054+200,
L=29,2 km
Reabilitare
DJ
682,
limita judeŃ
Arad
–
Periam
–
Saravale –
Sânnicolau
Mare,
km
129+200
–
153+200, L =
24 km
Modernizare
tronson
JuliŃa
–
Mădrigeşti,
componenta
traseului
turistic E68 –
Moneasa

V/3/2/2.1
/5/30.11.2
007

2

2.1

Consiliul
JudeŃean
Timiş

58.878.488,00
RON

2

43.259.707,00
RON

4

56.324.534,00
RON

1

V/3/2/2.1
/4/30.11.2
007

2

2.1

Consiliul
JudeŃean
Timiş

V/2/2/2.1
/2/31.10.2
007

2

2.1

Consiliul
JudeŃean
Arad

În cadrul acestei şedinŃe, CRESC Vest a adoptat următoarele hotărâri:
1. Hotărârea 1/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinŃei de
constituire a CRESC Vest din 22.08.2007;
2. Hotărârea 2/2008 privind aprobarea listei proiectelor aprobate strategic şi
prioritizate, pentru sesiunile de depunere 2 şi 3.

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
Str. 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

2. ŞedinŃa CRESC Vest din data de 7 mai 2008, desfăşurată la Arad

Ordinea de zi a acestei şedinŃe de evaluare strategică a fost următoarea:
1. Cuvânt introductiv din partea preşedintelui Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare;
2. Prezentarea noii componenŃe a CRESC Vest;
3. Aprobarea procesului – verbal al şedinŃei de evaluare strategică a CRESC Vest
din data de 19 martie 2008;
4. Informare privind stadiul proiectelor depuse în cadrul Programului
OperaŃional Regional 2007 – 2013, în Regiunea Vest;
5. Evaluarea strategică a proiectelor depuse în cadrul Programului OperaŃional
Regional, Domeniul de IntervenŃie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de
drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor
de centură” în sesiunile lunare 4 şi 6 declarate admise în urma evaluării
tehnice şi financiare;
6. Diverse.

În cadrul şedinŃei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 7 mai 2008,
desfăşurată la Arad au fost evaluate strategic un număr total 3 de proiecte, pentru
Axa prioritară 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale,
Domeniul de IntervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri
judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură”.
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Nr
Crt

Titlu Proiect

Centura
Sud Ineu
1

2

3

Modernizar
e DJ 664: Pas
Vulcan
–
Vulcan, km
35+000
–
41+700
Modernizar
e DJ 668: DN
66 – Bucium
Orlea
–
GânŃaga, km
1+200
–
9+200

PoziŃia
ocupată in
urma
evaluării
strategice
a CRESC
Vest

Număr proiect

Axa
Prioritară

Domeniul
Major de
IntervenŃie

Beneficiar

V/6/2/2.1/9/
18.02.2008

2

2.1

Oraşul Ineu

16.949.545,0
0 RON

3

14.113.768,00
RON

2

12.853.187,00
RON

1

V/4/2/2.1/8/
19.12.2007

2

2.1

Consiliul
JudeŃean
Hunedoara

V/4/2/2.1/7/
19.12.2007

2

2.1

Consiliul
JudeŃean
Hunedoara

Buget Total
Proiect

În cadrul acestei şedinŃe de evaluare strategică, CRESC Vest a adoptat următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea 3/2008 privind aprobarea procesului verbal al şedinŃei de
constituire a CRESC Vest din 19.03.2008;
2. Hotărârea 4/2008 privind aprobarea listei proiectelor aprobate strategic şi
prioritizate, pentru sesiunile de depunere 4 şi 6.
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Cap. V
Programele de finanŃare derulate prin
intermediul AgenŃiei pentru Dezvoltare
Regională Vest

Prin intermediul ADR Vest au fost încheiate un număr total de 497 contracte de
finanŃare, în perioada 2000 - 2008, în valoare de 75,13 milioane euro, repartizate astfel
pe cele patru judeŃe componente ale regiunii:
•

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

•

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

•

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

•

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

Valoare în milioane euro

Valoarea proiectelor contractate în Regiunea Vest, perioada 2000 - 2008

25
20
AR
15

CS
HD

10
5

TM
AR
15,29

CS
20,61

HD
21,33

TM
17,89

0
Total: 75,13 milioane Euro
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Program
Programele
gramele aflate
aflate în derulare şi stadiul acestora

Dintre cele 497 de contracte de finanŃare încheiate prin intermediul ADR Vest în
perioada 2000 – 2008, la ora actuală, 13 programe sunt administrate prin
intermediul agenŃiei:
1.

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

2.

Subprogramul InvestiŃii în turism – finalizat monitorizare ex-post

3.

Programul Phare 2003 – TVET – finalizat monitorizare ex-post

4.

Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională – în derulare

5.

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

6.

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

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

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

10. Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiŃii sprijinirea iniŃiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1 – în derulare
11. Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiŃii sprijinirea iniŃiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” - LD3 – în derulare
12.

Programul PHARE 2005 CES - ”AsistenŃă acordată IMM-urilor în scopul
achiziŃionării de servicii de consultanŃă în afaceri” - LD2 – în derulare

13. Programul PHARE 2006 CES - „Schema de investiŃii pentru sprijinirea
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
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Scurtă
Scurtă sinteză a acestor programe

Nr.
crt.

Titlul programului

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

2

Subprogramul InvestiŃii în turism (1 euro=3,5
RON)

3 Programul Phare 2003 - TVET

Nr.
proiecte
aprobate

Nr. proiecte
contractate

Nr. proiecte
finalizate

8

8

8

Valoarea
finanŃării

3.898.577
Euro

7

7

3

8

8

8

682.936 Euro

507.008 Euro

4

Programul Phare 2003 – Infrastructură locală şi
regională

0
1

3.661.005 Euro

1
(în derulare)

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

15

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

3

7 Program Phare 2004 TVET

6

6

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

2

2

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

15

8

0

10.114 .092

(în derulare)

Euro

14

34.045
3

2
Euro

6

2.014.768 Euro

0

13.333.333

(în derulare)

Euro

15
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5
(10 în

380.197 Euro

derulare)
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
10 investiŃii sprijinirea iniŃiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1

9

Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
investiŃii
sprijinirea iniŃiativelor sectorului
11
privat al IMM în domeniul gestionării
deşeurilor” - LD3

6

Programul PHARE 2005 CES - ”AsistenŃă
12 acordată IMM-urilor în scopul achiziŃionării de
servicii de consultanŃă în afaceri” - LD2

8

TOTAL

88

0
6.764.845 Euro

9
(în derulare)

0
358.410 Euro

3
(în derulare)

0
76.242 Euro

6
(în derulare)

41.825.458
82

20
Euro
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5.1.
5.1. Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială,
Componenta InvestiŃii
InvestiŃii – Infrastructură Mică

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

PriorităŃile componentei InvestiŃii – Infrastructură Mică au fost:
•

•

Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităŃii investiŃii în
zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităŃii vieŃii în
comunităŃile din zonele de restructurare industrială;
Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităŃii
turistice şi de afaceri a zonelor urbane.

Suma globală indicativă disponibilă Regiunea Vest a fost de 2,591,000 euro. Sumele
minime şi maxime ale finanŃării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce
au putut fi finanŃate în cadrul programului sunt următoarele: suma minimă –
100,000 euro, suma maximă – 850,000 euro. Prin redistribuire, în urma solicitărilor
ADR Vest, suma alocată Regiunii Vest a ajuns la 3,900,000 euro.
Programul s-a adresat organizaŃiilor non-profit, autorităŃilor publice locale, care sunt
responsabile contractarea lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale sau primăriilor şi
consiliilor judeŃene.

Consiliul Local Vulcan „Complex Proeuropa”
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JudeŃ

Număr de
proiecte
aprobate

Număr de
proiecte
contractate

Buget
PHARE
aprobat
-euro-

Suma
Rezilieri

plătită în anul
2007
79,165.78

CaraşSeverin

1

1

850,000

-

Hunedoara

5

5

2,566,539

-

Timiş

2

2

482,038

-

Total

8

8

3,898,577

-

Euro
417.214 Euro
63.567 Euro
559.946 Euro

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

Complex Salvamont în zona turistică Parâng

Complex municipal de sport şi sănătate ReşiŃa, Beneficiar Primăria ReşiŃa
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În cursul anului 2007, au fost finalizate lucrările la următoarele 8 proiecte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiliul local Petroşani - „Complex Salvamont în zona turistică Parâng”;
Primăria Tomeşti - „ÎmbunătăŃirea infrastructurii rutiere pe DC 116 şi DC 117
în comuna Tomeşti”;
Consiliul JudeŃean Hunedoara - „Modernizare DJ 664A : Lupeni - zona de
agrement Straja km 1+000 - 9+300”;
Primăria Margina - „Modernizarea infrastructurii rutiere DC 108 şi DC 262 în
comuna Margina”;
Primăria ReşiŃa – „Complex municipal de Sport şi Sănătate ReşiŃa”;
Consiliul Local Vulcan – „Complex PROEUROPA”;
Consiliul JudeŃean Hunedoara – „Instalarea unui generator electric pe
conducta de aducŃiune baraj - staŃia de tratare a apei Valea de Peşti”;
Consiliul JudeŃean Hunedoara – „Consolidare - restaurare Castel BETHLEN
Magna Curia Deva”.

În această perioadă s-a efectuat o monitorizare ex-post a proiectelor în urma căreia sa concluzionat faptul că toate proiectele sunt funcŃionale, cu majoritatea obiectivelor
şi rezultatelor prevăzute în cererile de finanŃare atinse. Fondurile nerambursabile
accesate au contribuit pe deplin la dezvoltarea infrastructurii locale, reabilitarea
mediului urban şi sporirea calităŃii vieŃii în comunităŃile din zonele de restructurare
industrială, precum si la reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural.

Consolidare-restaurare „Castel Bethlen Magna Curia Deva”,
Beneficiar Consiliul JudeŃean Hunedoara
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5.2.
5.2. Subprogramul InvestiŃii în turism

Subprogramul InvestiŃii în turism, aprobat prin HG 402/2004, a urmărit dezvoltarea
infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei 4 ai strategiei
de dezvoltare a României din cadrul Planului NaŃional de Dezvoltare.

Obiectivele generale ale subprogramului au urmărit:
•
•
•
•
•
•
•

îmbunătăŃirea calităŃii şi diversificarea serviciilor în turism;
creşterea atracŃiei staŃiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în
special a numărului turiştilor străini;
punerea în valoare a potenŃialului turistic;
creşterea contribuŃiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de
muncă;
creşterea investiŃiilor în domeniul privat;
dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse cu
valoare adăugată mare;
transformarea staŃiunilor turistice în poluri de dezvoltare economică ale
regiunilor.

Bugetul total estimat al subprogramului a fost de 404 miliarde lei. Ajutorul financiar
nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanŃat, a avut valori cuprinse între:
1 miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă.

În urma evaluării, la sediul MDLPL, a proiectelor depuse de către solicitanŃi, au fost
propuse spre finanŃare un număr de 7 proiecte, stadiul acestora fiind:
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Nr.
crt.

Beneficiar

Nr. contracte

Bugetul aprobat al
proiectului

Bugetul
cheltuit al
proiectului

-lei-

-lei-

Rezilieri

0

1

2

3

4

5

1

Caraş-Severin

3

1.081.160

457.367

1

2

Hunedoara

3

992.500

3

Arad

1

325.110

0

1

7

2.398.770

649.730

4

192.343,2

Total

2

Monitorizarea ex-post în această perioadă a proiectelor finalizate a concluzionat că
acestea sunt funcŃionale, cu majoritatea obiectivelor şi rezultatelor prevăzute în
cererile de finanŃare atinse, mediul de afaceri în continuă schimbare impunând unele
corecŃii ale planurilor de afaceri avute în vedere la momentul solicitării finanŃărilor
nerambursabile.

5.3. Programul PHARE 2003 TVET
Programul PHARE 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01 a urmărit
reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul Programului
Phare 2001 TVET, a fost contractat de către MDLPL cu firma de consultanŃă SAFEGE
- TRANSO CONSORTIUM. Acesta se derulează după finalizarea Programului Phare
2001 TVET.
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Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeŃe:

JudeŃ

Număr de şcoli

Caraş-Severin

4

Hunedoara

4

Total

8

Beneficiarii acestui program sunt următorii:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grup Şcolar Industrial Bocşa;
Grup Şcolar Administrativ ReşiŃa;
Grup Şcolar ConstrucŃii-Montaj ReşiŃa;
Grup Şcolar Industrial OŃelu Roşu;
Grup Şcolar Mihai Viteazu Vulcan;
Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara;
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Simeria;
Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie.

Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara

Programul a avut ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2006. Din motive
obiective termenul de finalizare a fost prelungit, diferenŃiat pe şcoli, luna septembrie
2006 şi apoi replanificat până în cursul lunii ianuarie 2007.
Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepŃionate toate lucrările.
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ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele
responsabilităŃi:
•
•
•
•

monitorizarea şi implementarea proiectului;
verificarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer);
constituirea UnităŃii de Implementare a Proiectului;
organizarea CLC (comitet de coordonare proiect) - responsabil cu urmărirea
implementării proiectului;

Sumele alocate în cadrul acestui program au fost după cum urmează:
Phare 2003 TVET
Lot nr.

Denumire şcoală

Suma finanŃată (euro)

5.1

Gr. Şc. Economic Administrativ REŞIłA

26.400,35

5.1

Gr. Şc. ConstrucŃii Montaj REŞIłA

86.085,98

5.1

Gr. Şc. ConstrucŃii de Maşini BOCŞA

40.203,71

5.1

Gr. Şc. Industrial OłELUL ROŞU

132.170,02

5.2

Colegiul Tehnic de Transp. Ferov. Anghel Saligni
SIMERIA

13.700,39

5.2

Gr. Şc. Nicolaus Olahus ORĂŞTIE

67.903,08

5.2

Colegiul Tehnic Matei Corvin HUNEDOARA

52.680,61

4.4

Gr. Şc. Mihai Viteazu VULCAN

87.863,84

Total

507.007,98

S-a efectuat o monitorizare ex-post care a relevat importanŃa şi necesitatea continuării
unor astfel de programe destinate sprijinirii materiale a procesului educativ prin
reabilitare şi dotare a unităŃilor de învăŃământ.
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5.4. Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională

În cadrul acestui program, în Regiunea Vest este finanŃat un singur proiect cu titlul
„Dezvoltarea potenŃialului turistic al staŃiunii Moneasa” beneficiari fiind Consiliul
Local Moneasa şi Consiliul JudeŃean Arad, însă cu o valoare semnificativă, respectiv
4.078.660 Euro.

AsistenŃa financiară acordată acestui proiect este de 2.745.754 Euro din partea
Comisiei Europene fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251 Euro
cofinanŃare naŃională acordată de Fondul NaŃional de la bugetul de stat, 417.654 Euro
din sursele proprii ale beneficiarului local - Consiliul JudeŃean Arad în parteneriat cu
Consiliul Local Moneasa.

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

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

Receptia la terminarea lucrarilor pentru proiectul „Dezvoltarea potenŃialului turistic
al staŃiunii Moneasa” a avut loc in cursul lunii mai anul curent, documentaŃia
încheiată conŃinând şi o anexă cu remedieri de efectuat în sarcina constructorului.
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5.5. Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – Schema de
InvestiŃii Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor

Programul se referă la InvestiŃii Proiecte Mici de gestionare a deşeurilor, componenta
adresată autorităŃilor locale din regiunile de dezvoltare – cu excepŃia Regiunii Centru
care a beneficiat de faza pilot finanŃată din Programul Phare 2003.
Obiectivul principal al acestui program de finanŃare este de a asigura atât asistenŃa
tehnică cât şi financiară autorităŃilor publice locale responsabile cu gestionarea
deşeurilor în regiunile de dezvoltare (cu excepŃia regiunii Centru), în eforturile lor de
a reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
•
•

•
•
•

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

Suma globală indicată disponibilă această schemă este de 21,87 milioane euro, din
care 75% - respectiv 16,40 milioane euro din fonduri PHARE şi 25% - respectiv 5,47
milioane EURO co-finanŃare naŃională de la Bugetul de Stat. Suma totală alocată
Regiunii Vest este de 3,123 milioane euro, din care 2,343 milioane euro din fonduri
PHARE şi 0,78 milioane EURO co-finanŃare naŃională.
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Programul se adresează autorităŃilor publice locale aferente unei localităŃi cu maxim
50.000 locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi
consilii judeŃene care să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul.
Cele 22 de proiecte, care au fost depuse la nivelul Regiunii Vest spre a obŃine
finanŃare, sunt următoarele:
Nr.
crt.

Aplicant

Denumire proiect

1

Consiliul Local Municipal
Lugoj

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

2

Consiliul Local Ineu

ECO - INEU

3

Consiliul Local Ciacova

ECO - CIACOVA

4

Consiliul Local Brad

StaŃie de selectare şi transfer şi platformă de compostare

5

Consiliul Local Lipova

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

6

Primăria Municipiului Lupeni

Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, StrajaLupeni şi Parâng-Petroşani

7

Primăria Oraşului Petrila

Extinderea şi modernizarea sistemului de colectare a
deşeurilor menajere

8

Consiliul Local Brebu

Sistem de gestionare deşeuri din următoarele unităŃi
administrativ teritoriale asociate: Brebu, Ezeriş, Fârliug,
Păltiniş, Târnova, ZorlenŃu Mare - Caraş-Severin

9

Consiliul Local OraviŃa

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona OraviŃa JudeŃul Caraş-Severin

10

Consiliul Local Băile Herculane

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile
Herculane - JudeŃul Caraş-Severin

11

Consiliul Local Văliug

Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică
Semenic - JudeŃul Caraş-Severin
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12

Consiliul Local Vulcan

Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor pe
raza Municipiului Vulcan

13

Consiliul Local Socodor

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

14

Consiliul Local Orăştie

Gestionarea deşeurilor Program Phare CES 2004 în
Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara

15

Consiliul Local Lenauheim

Sistem de colectare şi transport deşeuri în comuna
Lenauheim

16

Consiliul Local Giarmata

Reabilitarea sistemului de colectare şi transport deşeuri
în localităŃiile Giarmata şi Pişchia

17

Primăria Municipiului
Caransebeş

Gestionarea deşeurilor în Municipiul Caransebeş

18

Consiliul Local Satchinez

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

19

Consiliul Local HaŃeg

Sistem de colectare selectivă şi depozitare a deşeurilor în
łara HaŃegului - StaŃie de transfer în Oraşul HaŃeg

Consiliul Local Pecica

Sistem integrat de gestionare a deşeurilor prin colectare
selectivă şi operaŃionalizarea unei staŃii de transfer în
zona Pecica

21

Consiliul Local BăiŃa

Reabilitarea sistemului de colectare şi transport al
deşeurilor din comunele BăiŃa, Luncoiu de Jos şi
VăliŃoara

22

Consiliul Local Bozovici

Sistem de gestionare a deşeurilor din zona Valea
AlmaŃului, JudeŃul Caraş-Severin

20

În urma procesului de evaluare, cinci proiecte urmau să obŃină finanŃare de la
Uniunea Europeană.
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În acest sens, au fost semnate contractele de finanŃare cu beneficiarii celor 5 proiecte
căştigătoare în cadrul Regiunii Vest.
Suma repartizată iniŃial prin acest program Regiunea Vest - 3,1 milioane euro, a
permis contractarea a 5 proiecte. În urma redistribuirii de sume la nivel naŃional şi
datorită portofoliului de proiecte existent în regiunea noastră, în final au fost
încheiate 14 contracte (5 proiecte in faza iniŃială la care se adaugă încă 9 proiecte din
cadrul listei de rezervă - lista de rezervă conŃinând 10 aplicaŃii, dar ulterior un
aplicant a renunŃat la implementarea proiectului), cu finanŃare nerambursabilă în
sumă de 10,1 milioane euro.
Astfel, proiectele selectate a fi finanŃate în cadrul acestei scheme de finanŃare sunt:

Nr.
crt.

Beneficiar
proiect

Denumire proiect

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)

Total valoare
proiect
- euro –

- euro -

(inclusiv
cofinaŃare)

Consiliul Local
Satchinez

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

493.358,00

555.200,00

2.

Consiliul Local
Lipova

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

825.920,00

938.545,00

3.

Consiliul Local
Socodor

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

479.423,92

532.693,24

4.

Primăria
Municipiului
Lupeni

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

811.391,31

911.675,63

5.

Consiliul Local
Văliug

Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona turistică Semenic

430.423,58

478.248,58

Consiliul Local

Sistem de gestionare a deşeurilor

1.000.000,00

1.176.154,25

1.

6.
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Băile Herculane

în zona Băile Herculane

Consiliul Local
OraviŃa

Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona OraviŃa

881.665,45

979.628,45

8.

Consiliul Local
HaŃeg

Sistem de colectare selectivă şi
depozitare
deşeuri în łara
HaŃegului - StaŃie de transfer
HaŃeg

844.942,53

955.008,90

9.

Consiliul Local
Caransebeş

Gestionarea
deşeurilor
Municipiul Caransebeş

707.615,86

795.074,00

10.

Primăria Oraşului
Brad

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

858.354,78

1.005.680,78

11.

Consiliul Local
Ineu

ECO - INEU

784.369,94

876.544,00

12.

Consiliul Local
Vulcan

Modernizarea
sistemului
de
colectare a deşeurilor pe raza
Municipiului Vulcan

782.987,06

870.187,06

13.

Consiliul Local
Ciacova

ECO – CIACOVA

623.214,81

693.755,00

14.

Consiliul Local
Lugoj

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

590.424,50

665.301,50

7.

TOTAL VALOARE PROIECTE

în

10.114.091,74

11.433.687,39

În această perioadă a fost monitorizat procesul de implementare al proiectelor, acesta
incluzând:
•

Vizite la locaŃiile de implementare ale proiectelor în vederea consemnării
progresului acestora şi întocmirii rapoartelor trimestriale către MDLPL
privind evoluŃia programului
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•

Acordarea de consultanŃă beneficiarilor de finanŃare în procesul de
implementare al proiectelor referitor la desfăşurarea de achiziŃii, întocmirea de
documentaŃii privind proiectul implementat, condiŃiile de îndeplinit în
vederea obŃinerii avizelor necesare aprobării cheltuielilor efectuate,etc

•

Întocmirea de acte adiŃionale la contractele de finanŃare ale beneficiarilor
privitoare la modificări în bugetul proiectelor, prelungirea duratelor de
implementare ale proiectelor, schimbări în structura achiziŃiilor prevăzute în
cererea de finanŃare depusă iniŃial, etc

•

CorespondenŃă cu instituŃii interesate sau cu atribuŃii în urmărirea
implementării programelor PHARE

Consiliul Local Băile Herculane – „Sistem de gestionare a
deşeurilor

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

în zona Băile Herculane”

zona turistică Lipova : oraşul Lipova şi comunele Ghioroc,
Păuliş şi Zăbrani, judeŃul Arad”
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Consiliul Local Lugoj - Lugojul un oraş mai curat - mai
european

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

"Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în
municipiul Lugoj"

Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani”

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

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

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

JudeŃului Arad”
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5.6.
5.6. Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială –
Schema de Granturi Sectorul Privat Pregătirea de Proiecte
Proiecte în domeniul
Gestionării Deşeurilor

Obiectivul general al programului este de a oferi asistenŃă financiară IMM-urilor care
acŃionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un impact direct
asupra sectorului privind gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le sprijini în eforturile
lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata deşeurile într-un mod
corespunzător.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
•

îmbunătăŃirea capacităŃii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele
privind deşeurile şi, în consecinŃă, de a contribui la protecŃia mediului;

•

elaborarea sau pregătirea de studii şi activităŃi similare studiilor direct legate
de proiecte de investiŃii viitoare, în domeniul gestionării deşeurilor, care ar
putea fi implementate în cadrul Phare Coeziune Economică şi Socială 2005,
precum şi în cadrul altor programe de finanŃare ale unor alŃi donori/IFIs.

Suma globală indicativă disponibilă sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei
licitaŃii deschise este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri
Phare şi 0,8 milioane euro co-finanŃare de la bugetul de stat.

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

•

societăŃilor comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/ 1990 actualizată şi să
corespundă definiŃiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 2004 cu completările
ulterioare;
care sunt înregistrate în mod legal înainte de 31 decembrie 2005;

•

şi care au cel puŃin un an de activitate.

•
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ADR Vest, împreună cu reprezentantul AsistenŃei Tehnice, a organizat Help-Desk-ul
aferent programului, menit să ofere consultanŃă potenŃialilor aplicanŃi şi să păstreze
legătura cu MDLPL eventualele clarificări sau completări aduse pe parcursul
implementării programului. Astfel, a fost oferită consultanŃă potenŃialilor aplicanŃi
soluŃionarea eventualelor neclarităŃi în privinŃa întocmirii şi depunerii proiectelor
spre a fi finanŃate în cadrul Regiunii Vest.

În cadrul acestui program, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, proiectele
au fost depuse direct la sediul MDLPL. Termenul limită de depunere a propunerilor
de proiecte a fost data de 2 octombrie 2006. Aferente Regiunii Vest a fost depus un
număr de 5 proiecte din totalul de 45 de aplicaŃii depuse la nivelul întregii Ńări.
Proiectele depuse spre a fi finanŃate în cadrul Regiunii Vest sunt următoarele:

Nr.
Nume aplicant
crt.

Localitate,
judeŃ

Titlul proiectului

1.

SC INST. DE
CERCETARI SI
PROIECTARI
MINIERE SA

Petroşani Hunedoara

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

2.

SC LINEO
DESIGN SRL

ReşiŃa – CaraşSeverin

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

3.

SC CALOR GRUP
SRL

ReşiŃa – CaraşSeverin

Sistem de gestiune a deşeurilor din construcŃii şi
demolări în judeŃul Caraş Severin.

4.

SC BERG-BANAT
SRL

Timişoara - Timiş

Recuperarea zincului prin reciclarea cenuşii rezultată
din procesul de zincare termică.

5.

SC LOGO MARE
SRL

Deva - Hunedoara

Unitate de peletizare a deşeurilor lemnoase-analiza
fezabilităŃii tehnico-economice şi de mediu.
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Data planificată pentru demararea proiectelor, după semnarea contractului de către
părŃi, a fost decembrie 2006 – această dată fiind doar indicativă. Proiectele trebuie
finalizate toate înainte de luna noiembrie 2008.
În urma sesiunii de evaluare organizată în cadrul Ministerului Integrării Europene,
aferente Regiunii Vest au fost selectate spre a fi finanŃate în cadrul aceastei scheme de
finanŃare trei proiecte, acestea fiind cererile de finanŃare aferente următorilor
aplicanŃi: SC LINEO DESIGN SRL, SC CALOR GRUP SRL şi SC BERG-BANAT
SRL, a căror finanŃare nerambursabilă este de 34.045 euro, astfel:
Nr.
crt.

Nume
aplicant

Valoare
finantare-euro

Titlul proiectului

1.

SC BERGBANAT SRL

10.112

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

2.

SC LINEO
DESIGN SRL

12.358

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

3.

SC CALOR
GRUP SRL

11.575

Sistem de gestiune a deşeurilor din construcŃii şi
demolări în judeŃul Caraş Severin.

Total

34.045

Stadiul proiectelor la sfârşitul anului 2007:

Nr.
crt.

Beneficiar

Titlul
proiectului

Valoare
finaŃare
proiect

Valoare
cofinaŃar
e –euro-

Valoare
plătită din
fonduri
publice–
euro

12.358,5

9.886,8

-euro-

1.

SC LINEO
DESIGN
SRL

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

12.358,5
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Stadiul
proiectului

contract reziliat
la cererea
beneficiarului

2.

3.

SC CALOR
GRUP SRL

Sistem de
gestiune a
deşeurilor din
construcŃii şi
demolări în
judeŃul Caraş
Severin.

SC BERGBANAT
SRL

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

11.575

11.575

9260,0

finalizat

10.115,5

10.111,5

8.089,2

finalizat

Suma rămasă necontractată a fost realocată finanŃarea suplimentară a proiectelor
depuse pe componenta Phare 2004 - Schema de InvestiŃii Proiecte Mici de Gestionare
a Deşeurilor.
În 2008 s-au întocmit de către beneficiarii proiectelor finalizate rapoartele finale care
au fost avizate de către ADR Vest şi aprobate de către MDLPL.

5.7.
5.7. Programul PHARE 2004 TVET

Programul PHARE 2004 TVET - RO 2004/016-772.04.01.02.04.01.01.10 a urmărit
reabilitarea a 6 şcoli din judeŃul Arad. M.D.L.P.L. a contractat acest contract cu firma
de consultanŃă ROUGHTON INTERNATIONAL, contractorul fiind SC CONFORT
SA, valoarea contractelor fiind:
Lot nr. 1 - 908.981,18 Euro
Lot nr. 2 - 1.105.787,14 Euro
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Beneficiarii acestui program sunt următorii:
Lot nr.1
• Grupul Şcolar Beliu;
• Centrul Şcolar Ineu;
• Grupul Şcolar Industrial "Mihai Viteazul" Ineu.
Lot nr. 2
• Grupul Şcolar Industrial "Ioan Buteanu" GurahonŃ;
• Grupul Şcolar “Atanasie Marienescu” Lipova;
• Grupul Şcolar Agricol Miniş.
Programul urmăreşte reabilitarea de ateliere şcoală sau în unele cazuri construcŃia
acestora. Lucrările de construcŃie trebuiau finalizate în cursul lunii aprilie a.c. când
urma să fie efectuată recepŃia la terminarea lucrărilor.
Stadiul lucrărilor este întârziat existând şi unele probleme legate de calitatea
execuŃiei acestora, fapt consemnat constructorului pentru efectuarea de remedieri.

5.8.
5.8. Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională

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

Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea łerovei - ReşiŃa” valoarea
totală a contractului de lucrări este 10.060.135, 07 Euro.
Predarea amplasamentului s-a făcut la data de 09.10.2007. Lucrările sunt în
desfaşurare la acest obiectiv. În ceea ce priveşte AsistenŃa tehnică - aceasta este
asigurată de către Louis Berger SAS.
Pentru proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea CetăŃii Timişoara - Bastionul”
valoarea totală a contractului de lucrări este 9.731.874, 56 Euro.
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Data de începere a proiectului a fost 6 martie 2008 iar predarea amplasamentului
către constructor a fost în data de 18 martie 2008.
AsistenŃa tehnică este asigurată de către Louis Berger SAS.
Nr.
Beneficiar
crt.

Titlul proiectului

JudeŃ

Valoare
finanŃare
– euro -

1

Consiliul JudeŃean CaraşSeverin -Consiliul Local ReşiŃa

Reabilitare zona
industrială Valea
Terovei-ReşiŃa

2

Consiliul JudeŃean Timiş

Reabilitarea şi
revitalizarea CetăŃii
Timişoara - Bastionul

Caraş
Severin

6.666.666,67

Timiş

6.666.666,67

În această perioadă s-au desfăşurat activităŃi legate de:
•
•
•
•

monitorizarea şi implementarea proiectelor,
avizarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer),
participarea la întâlnirile de progres lunar alaturi de institutiile implicate in
implementarea proiectului,
corespondenŃă pe teme de specialitate în legătură cu problemele apărute în
activităŃile desfăşurate şi execuŃia lucrărilor

5.9.
5.9. Phare 2005 – Schema de granturi sectorul public pentru pregătirea de
proiecte în domeniul protecŃiei mediului

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

Rezultatele acestei scheme (de ex. studii, analize, evaluări, etc) vor forma un
portofoliu care să stea la baza unor viitoare proiecte de investiŃii în domeniul
mediului, proiecte ce ar putea primi finanŃare în cadrul schemelor de investiŃii în
domeniul mediului din Phare CES 2005-2006, sau din alte surse de finanŃare, inclusiv
din Instrumentele Structurale şi de la InstituŃiile Financiare InternaŃionale (IFI).

Obiectivul principal al Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea de
Proiecte în domeniul ProtecŃiei Mediului (SGSP-PP) este acela de a oferi asistenŃă
financiară autorităŃilor publice /ONGurilor (doar cu responsabilităŃi sau specializate
în domeniul biodiversităŃii/protecŃiei naturii) din cele opt regiuni ale României, cu
responsabilităŃi în domeniul protecŃiei mediului, în eforturile lor de a:
•
•
•
•

reduce volumul deşeurilor,
îmbunătăŃi calitatea resurselor de apă şi a apei potabile,
reduce poluarea aerului,
extinde activităŃile privind protecŃia naturii şi biodiversitatea.

Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea
de Proiecte în domeniul ProtecŃiei Mediului (SGSP-PP) sunt următoarele:
Sprijinirea Guvernului României a dezvolta şi implementa programul naŃional
integrat multianual perioada 2004 -2006, prin crearea şi promovarea activităŃilor
locale din domeniul mediului. Aceasta va ajuta beneficiarii de finanŃare
nerambursabilă să:
•
•
•
•
•
•

implementeze priorităŃile din PND şi Directivele UE,
crească atractivitatea diverselor zone în sensul atragerii de investiŃii,
reabiliteze mediul înconjurător,
crească calitatea vieŃii,
protejeze sănătatea populaŃiei,
îmbunătăŃirea capacităŃii autorităŃilor publice şi a ONGurilor de a contribui la
protecŃia mediului,
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• elaborarea de studii, analize sau evaluări direct legate de proiecte care ar
putea fi implementate cu finanŃare din Instrumentele Structurale (începând
din 2007), precum şi în cadrul programelor finanŃate de alŃi donori /IFIs.

Bugetul disponibil acestă licitaŃie este de 3,2 milioane euro (0,4 milioane euro fiecare
regiune), din care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane euro cofinanŃare de la bugetul de stat. Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro
(din care 0,30 milioane euro din fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanŃare de la
Bugetul de Stat). Valoarea finanŃării nerambursabile aceste proiecte pregătitoare va
fi cuprinsă între 10.000 euro şi 75.000 euro, fiecare proiect.

La nivelul Regiunii Vest spre a obŃine finanŃare au fost depuse 57 de proiecte.
Proiectele contractate în cadrul acestei scheme de finanŃare sunt:

Nr.
crt.

1

2

Beneficiar
proiect

Denumire proiect

"Ape curate Recaş" - pregătirea
proiectului de investiŃii sistemul
integrat de management al apelor
uzate in Recaş, judeŃul Timiş

Consiliul
Local Recaş

Consiliul
JudeŃean
Caraş Severin

Elaborarea unei documentaŃii direct
legată de proiectul de investiŃii
referitor la implementarea unui
sistem de management integrat al
deşeurilor pe Valea Bistrei, în
Oraşul OŃelu Rosu şi comunele
Sacu,
Glimboca,
Constantin
Daicoviciu, Obreja, Zăvoi, Rusca
Montană, Marga BăuŃar

- euro -

Total
valoare
proiect
(inclusiv
cofinaŃare)
- euro -

26.000,00

29.600,00

40.480,00

46.000,00

Valoarea
grantului
(Fonduri
publice)
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Consiliul
Local
Comloşu
Mare

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

4

Consiliul
Local Sasca
Montană

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

5

Consiliul
Local Bocşa

6

18.000,00

20.000,00

22.500,00

25.000,00

Sistem de gospodărire a apelor
(aducŃiune, canalizare, epurare) în
oraşul Bocşa, judeŃul Caraş Severin

50.160,00

57.000,00

Consiliul
Local Sacu

Regularizare cursuri de apa sat
Tincova-Comuna SACU

16.704,00

18.560,00

33.300,00

37.000,00

7

Consiliul
Local Ineu

Ineu Eco-Logic-Reabilitarea staŃiei
de tratare
a sistemului de
alimentare şi distribuŃie a apei
potabile

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

13.500,00

15.000,00

8

Consiliul
Local
Gavojdia

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

19.467,93

21.751,88

9

Consiliul
Local Şiria

3
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10

Consiliul
Local Victor
Vlad
Delamarina

Elaborare studiu de fezabilitate şi
studiu de impact de mediu
investiŃia Colectare preselectivă a
deşeurilor menajere şi staŃie de
sortare deşeuri
DocumentaŃii de fundamentare,
proiect de investiŃii
reabilitare,
modernizare şi extindere, sistem de
alimentare cu apă în zona turistică
Ghioroc - Păuliş, judeŃul Arad

11

Consiliul
Local Ghioroc

12

Consiliul
Local Lipova

Extinderea şi reabilitarea reŃelelor
de apă şi canal în oraşul Lipova

13

Consiliul
Local
Cărpiniş

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

14

Consiliul
Local
Petroşani

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

15

Primăria
Călan

Realizarea
unui
studiu
de
fezabilitate alimentarea cu apă a
localităŃilor Călanul Mic, Sâncrai şi
Sântămărie de Piatră, aparŃinătoare
oraşului
Călan
din
judeŃul
Hunedoara"

Valoarea totală

14.400,00

16.000,00

25.800,00

29.000,00

44.535,00

50.039,00

22.500,00

25.000,00

20.700,00

23.000,00

12.150,00

13.500,00

380.196,93

426.450,88
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Implementarea proiectelor s-a început la 1 decembrie 2007. Au fost finalizate 7
proiecte: Consiliul JudeŃean Caraş-Severin, Primăria Călan, Consiliul Local Sasca
Montană, Consiliul Local Ineu, Consiliul Local Petroşani, Consiliul Local Cărpiniş şi
Consiliul Local Victor Vlad Delamarina.
Rapoartele finale au fost avizate de ADR Vest şi transmise la MDLPL pentru
aprobare. Sunt in faza de finalizare si restul proiectelor.

5.10.
5.10. Programul PHARE 2005 CES –
„Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu” - LD1
(Schema de granturi: InvestiŃii publice în sectoarele de mediu)

Obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului Guvernul României
dezvoltarea şi implementarea unui program naŃional integrat multianual perioada
2005-2006 în diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea
mediului, va duce la creşterea calităŃii vieŃii şi va avea un impact pozitiv asupra
sănătăŃii populaŃiei din România. AutorităŃile şi instituŃiile regionale şi locale vor
putea să rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacităŃi şi aptitudini.
Implementarea schemei va duce la îmbunătăŃirea capacităŃilor necesare planificarea
multianuală a politicilor şi proiectelor specifice. Prin urmare, fiecare proiect de
investiŃie va fi acompaniat de o componentă de conştientizare publică şi de activităŃi
de training persoanele implicate în implementare.

Obiectivele specifice pentru cele trei sectoare de mediu, care sunt cuprinse în
aceasta schemă, derivă din nevoile specifice şi politicile naŃionale deja definite.
Obiectivele specifice pentru sectorul Gestionarea deşeurilor sunt:
• Dezvoltarea şi implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a
deşeurilor, prin care va fi posibilă furnizarea facilităŃilor de gestionare a deşeurilor
în vederea reabilitării şi protecŃiei mediului înconjurător;
• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deşeuri;
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• Introducerea colectării şi transportului deşeurilor în zonele în care nu a existat
până în momentul de faŃă sistem de salubrizare;
• ÎmbunătăŃirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor într-un raport
optim cost-beneficiu.
Obiectivele specifice pentru sectorul Gospodărirea apei şi a apelor uzate sunt:
• Conformarea la reglementările naŃionale şi UE;
• ÎmbunătăŃirea sistemelor de alimentare cu apă destinată consumului public
(proiecte de apă);
• Constituirea unor sisteme de gospodărire a apelor uzate conforme cu standardele
UE (proiecte de gospodărire a apelor uzate);
• ÎmbunătăŃirea protecŃiei împotriva inundaŃiilor.
Obiectivele specifice pentru sectorul ProtecŃia naturii – biodiversitate sunt:
• Implementarea proiectelor de investiŃii al căror scop este salvarea şi reconstrucŃia
ecologică a regiunilor aflate în arii protejate şi habitate de importanŃă europeană;
• Asigurarea managementului habitatelor naturale şi conservării biodiversităŃii;
• Promovarea şi implementarea legislaŃiei legate de ariile naturale protejate;
• Dezvoltarea centrelor de informare - vizitare legate de ariile protejate;
• Implementarea lucrărilor de investiŃii cu scopul de a creşte gradul de conservare al
zonelor protejate şi al zonelor vecine acestora;
• Sprijinirea comunităŃilor locale în dezvoltarea unor activităŃi alternative în ariile
protejate.
Suma globală indicativă disponibilă din cadrul Phare 2005 CES sectorul public în
cadrul acestei licitaŃii deschise este de 26,67 milioane euro, din care 20 milioane euro
din fonduri Phare şi 6,67 milioane euro co-finanŃare de la bugetul de stat. Aceasta
înseamnă că suma disponibilă fiecare regiune este de 3,334 milioane euro, din care
2,5 milioane euro din fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.

Suma alocată Regiunii Vest este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro
din fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.
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Sumele minime şi maxime ale finanŃării nerambursabile, aferente proiectelor
individuale ce pot fi finanŃate în cadrul programului (valoarea totală a fondurilor
publice: Phare - 75% + co-finanŃarea de la Bugetul de Stat – 25%), sunt următoarele:
•
•

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

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

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaŃare)
- euro -

Nr.
crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

JudeŃ

1.

Consiliul Local
al Comunei
Berzovia

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

Caraş
Severin

548.047,00

2.

Consiliul Local
OrŃişoara

Reabilitarea reŃelei de apă
în localitatea OrŃişoara

Timiş

593.006,85

658.896,50

3.

Consiliul Local
al Municipiului
Brad

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

915.777,49

1.149.541,96

Consilul Local
al Comunei
Cărpiniş

ReŃea de canalizare şi
staŃie de epurare a apelor
uzate
menajere
în
localităŃile Cărpiniş şi
Iecea Mică, jud.Timiş

797.721,00

886.371,00

4.

Timiş

– euro –

615.783,82
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Din lista de rezerve au fost contractate în urma realocărilor de fonduri încă 5
proiecte, astfel:
Valoare
finanŃare

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaŃare)
- euro -

Nr.
crt.

Beneficiar

Titlul proiectului

JudeŃ

1.

Consiliul Local
al Comunei
Şiria

Canalizare
menajeră
în
localităŃile
Şiria,
Galşa
Mică
şi
Mâsca - Etapa I

Arad

1.000.000,00

1.252.922,53

Consiliul Local
Ineu

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

Arad

957.854,56

1.067.854,56

Consiliul Local
Petrila

ÎmbunătăŃirea
sistemului
de
gestionare
a
deşeurilor urbane
solide din oraşul
Petrila

Hunedoara

704.526,33

792.048,36

Consiliul Local
Bocşa

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

Caraş
severin

892.551,60

992.515,15

Consiliul Local
Giarmata

Sistem de colectare
şi transport deşeuri
în
localităŃile
Giarmata şi Pişchia

Timiş

355.360,00

400.949,00

2.

3.

4.

5.

– euro –

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
Str. 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

Valoarea totală contractată faŃă de alocarea iniŃială este următoarea:
Valoare finanŃare alocată Regiunii Vest
(euro)

Valoare finaŃare contractată (euro)

3.334.000,00

6.764.844,83

Aceste contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30
noiembrie 2007.
A fost monitorizat procesul de implementare al proiectelor prin vizite la locaŃiile
acestora în vederea consemnării progresului şi întocmirii rapoartelor trimestriale
către MDLPL privind evoluŃia programului. Totodată s-au desfăşurat activităŃi legate
de acordarea de consultanŃă beneficiarilor de finanŃare referitoare la efectuarea de
achiziŃii, întocmirea de documentaŃii privind proiectul implementat, condiŃiile de
îndeplinit în vederea obŃinerii avizelor necesare aprobării cheltuielilor efectuate, etc.
Au fost întocmite acte adiŃionale la contractele de finanŃare privitoare la modificări în
bugetul proiectelor, prelungirea duratelor de implementare ale proiectelor, schimbări
în structura achiziŃiilor prevăzute în cererea de finanŃare depusă iniŃial, etc

5.11.
5.11. Programul PHARE 2005 CES –
„Schema de investiŃii sprijinirea iniŃiativelor sectorului privat al IMM în
domeniul gestionării deşeurilor” - LD3

Obiectivul general al Schemei de Granturi ”Schema de investiŃii sprijinirea
iniŃiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” este
acela de a oferi asistenŃă financiară IMM-urilor din cele opt regiuni ale României,
care:
• acŃionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor,
• au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deşeurilor.
cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a
trata deşeurile într-un mod corespunzător.
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Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi ”Schema de investiŃii sprijinirea
iniŃiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” sunt
următoarele:
• Sprijinirea sectorului privat (IMM-uri) implicat în activităŃi de protecŃia mediului,
cu scopul de a creşte atractivitatea zonelor investiŃii interne, de a reabilita mediul
înconjurător şi de a îmbunătăŃi calitatea vieŃii şi sănătatea populaŃiei;
• Dezvoltarea şi implementarea proiectelor la nivel local în cadrul sectorului de
gestionare a deşeurilor, care vor pune la dispoziŃie facilităŃi de gestionare a
deşeurilor a asigura reabilitarea şi protejarea mediului în zonele unde acestea vor
fi implementate;
• Întărirea cooperării în domeniul protecŃiei mediului între autorităŃile publice
locale şi IMM-uri;
• ÎmbunătăŃirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor cu un raport
optim cost-beneficiu.

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

Alocarea financiară indicativă disponibilă în cadrul acestei licitaŃii deschise este de
8,67 milioane euro, din care 6,5 milioane euro din fonduri Phare şi 2,17 milioane
euro co-finanŃare de la bugetul de stat. Această sumă este împărŃită egal pe cele opt
regiuni, astfel Regiunea de Vest se alocă 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125
milioane Euro contribuŃia PHARE şi 0,2712 milioane euro de la Bugetul de Stat.
Sumele minime şi maxime ale finanŃării nerambursabile, aferente proiectelor
individuale ce pot fi finanŃate în cadrul programului sunt cuprinse între 50.000 şi
200.000 Euro.
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Din cele 9 proiecte depuse la ADR Vest evaluare în cadrul acestei scheme, au fost
selectate pentru finanŃare 6 proiecte şi s-au contractat următoarele proiecte:

Nr.
crt.

Valoare
finanŃare

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaŃare)
- euro -

Beneficiar

Titlul proiectului

JudeŃ

1.

SC Proserv
SA

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

Hunedoara

95.910,00

191.820,00

2.

SC Casito
Transimpex
SRL

StaŃie mobilă de reciclare a
deşeurilor
provenite
din
demolări

Hunedoara

200.000,00

445.498,00

3.

SC A.S.A.
Servicii
Ecologice
SRL

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

Arad

62.500,00

134.000,00

358.410

771.318

Valoare totală

– euro –

Suma rămasă necontractată a fost realocată finanŃarea suplimentară a proiectelor
depuse pe componenta PHARE 2005 CES - ”Schema de investiŃii sprijinirea
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1. Aceste
contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30 noiembrie
2007.
A fost monitorizat procesul de implementare al proiectelor prin vizite la locaŃiile de
implementare ale acestora şi s-au întocmit rapoarte trimestriale privind evoluŃia
programului. S-a acordat consultanŃă beneficiarilor şi au fost întocmite acte
adiŃionale la contractele de finanŃare.
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5.12
5.12.
12. Programul PHARE 2005 CES –
„AsistenŃă acordată IMMIMM-urilor în scopul achiziŃionării de servicii de
consultanŃă în afaceri” - LD2

Obiectivul principal al schemei de finanŃare “AsistenŃă IMM achiziŃionarea de
servicii de consultanŃă în afaceri” este îmbunătăŃirea accesului IMM la servicii de
dezvoltare a afacerilor, oferite de către prestatorii de servicii de consultanŃă. Acest
obiectiv va fi urmărit prin reducerea costurilor suportate de către IMM
achiziŃionarea serviciilor corespunzătoare de consultanŃă, care se încadrează în cel
puŃin una din priorităŃile şi categoriile de acŃiuni descrise mai jos.

Acest obiectiv se încadrează în Strategia dezvoltarea sectorului IMM, elaborată de
către fosta ANIMMC (în prezent Ministerul Intreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ,
Turism şi Profesii Liberale - MIMMCTPL) şi aprobată de Guvernul României în
August 2004. Acest document indică priorităŃile care vor urmări stimularea
dezvoltării IMM în perioada 2004 - 2008. Aceste priorităŃi sunt în acord cu principiile
şi prorităŃile definite în Carta Europeană a Intreprinderilor Mici şi includ:
•
•
•
•
•

Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarea şi creşterea IMM;
Creşterea competitivităŃii IMM;
ÎmbunătăŃirea accesului IMM la finanŃare;
ÎmbunătăŃirea performanŃelor la export ale IMM;
Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăŃirea abilităŃilor
management.

în

Bugetul disponibil la nivel naŃional în cadrul acestei licitaŃii deschise este de 7,2
milioane euro, din care 5,4 milioane euro din fonduri Phare şi 1,8 milioane euro cofinanŃare de la bugetul de stat. Suma disponibilă regiunea Vest este de 636 mii Euro,
din care 477 mii Euro contribuŃia Phare şi 159 mii Euro co-finanŃarea de la bugetul de
stat.
Mărimea finanŃării nerambursabile - Sumele minime şi maxime ale finanŃării
nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finanŃate în cadrul
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programului (valoarea totală a fondurilor publice: Phare 75% + co-finanŃarea de la
Bugetul de Stat 25%), sunt următoarele:
•

In cazul în care solicitantul este un IMM:

•

Suma minimă: 8.000 euro
Suma maximă: 20.000 euro
In cazul în care solicitantul este un ONG cu membri IMM-uri:
Suma minimă: 20.000 euro
Suma maximă: 160.000 euro

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

Nr.
crt.

Valoare
finanŃare
Nume

Titlul proiectului

-

Total valoare
proiect
(inclusiv
cofinaŃare)
- euro -

– euro –

1

S.C CLUB
S.R.L.

"ConstrucŃii de calitate prin
management european"

13.000,00

26.660,00

2

S.C
TIPOGRAFIA
ALMARIONES
S.R.L

Management european prin
calitate şi competenŃă profesională
în orice tipărim

8.000,00

16.760,00

3

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

Creşterea competitivităŃii SC
Business Like SRL prin accesarea
de servicii de consultanŃă

8.325,00

16.650,00

4

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

Noi standarde, noi oportunităŃi mai competitivi în Europa

8.000,00

16.320,00

5

S.C SAFILAR
S.A

Creşterea competitivităŃii
întreprinderii în relaŃiile cu clienŃii
şi furnizorii

18.917,00

37.834,00
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6

S.C MEMORY
S.R.L.

Implementare sistem informatic
integrat, implementare şi
certificare sistem de mediu ISO
14001 şi consultanŃă
implementarea securităŃii
informaŃiei ISO 27001

Valoare totală

20.000,00

40.090,00

76.242

154.314

Suma rămasă necontractată a fost realocată finanŃarea suplimentară a proiectelor
depuse pe componenta PHARE 2005 CES - ”Schema de investiŃii sprijinirea
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1. Aceste
contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în 30 noiembrie 2007.
S-a monitorizat implementarea proiectelor, s-au întocmit rapoarte trimestriale
privind acest aspect, s-a acordat consultanŃă beneficiarilor de finanŃări.

5.13. Programul PHARE 2006
2006 CES –
„Sche
„Schema
chema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu”
mediu”

În data de 13 martie 2008, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de
Autoritate de Implementare pentru „Schema de investiŃii pentru sprijinirea
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul
Programului PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială, a găzduit evenimentul
dedicat lansării la nivel regional a acestui program. Lansarea schemei de finanŃare la
nivel naŃional a avut loc în data de 27 februarie 2008.

La acest eveniment au participat reprezentanŃi ai autorităŃilor publice locale din
Regiunea Vest, experŃi ai AsistenŃei Tehnice şi reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru
Dezvoltare Regională Vest.

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST
Str. 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

Sesiunea de lansare a programului
administraŃiei publice locale, în
oportunităŃilor de finanŃare precum
pentru a putea depune proiecte şi
finanŃare.

a avut ca scop informarea reprezentanŃilor
calitate de potenŃiali beneficiari, asupra
şi asupra condiŃiilor care trebuie îndeplinite
obŃine fonduri în cadrul acestei scheme de

Schema de finanŃare se adresează autorităŃilor publice din localităŃile cu maxim
50.000 de locuitori. Principalele categorii de activităŃi de investiŃie care pot fi
finanŃate 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 autorităŃilor 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 finanŃare sprijină autorităŃile publice în vederea
implementării proiectelor de investiŃii care vor îmbunătăŃi sistemele de gospodărire a
apelor şi apelor uzate în conformitate cu cerinŃele 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 finanŃare a fost data de 25 aprilie 2008.

Pentru a veni în sprijinul potenŃialilor beneficiari, AgenŃia pentru Dezvoltare
Regională Vest, în colaborare cu Firma de AsistenŃă Tehnică Stella Consulting, a
organizat un tur regional de instruire a reprezentanŃilor autorităŃilor publice locale
din Regiunea Vest.
Sesiunile de instruire au avut loc astfel:




în data de 31 martie 2008 - ReşiŃa;
în data de 1 aprilie 2008 - Deva;
în data de 2 aprilie 2008 - Arad.

În cadrul acestor sesiuni de instruire au fost prezentate aspecte specifice legate de
pregătirea proiectelor de gestionare a deşeurilor şi de gospodărire a apelor şi apelor
uzate, criteriile de eligibilitate, aspectele tehnice privind elaborarea Cererii de
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finanŃare şi a studiului de fezabilitate, precum şi aspecte privind evaluarea
proiectelor.

La sediul ADR Vest au fost depuse 18 cereri de finanŃare provenind din toate
judeŃele Regiunii Vest. Evaluarea proiectelor a avut loc în perioada 29 aprilie – 29 mai
2008. De asemenea, au fost realizate demersurile in vederea realizarii activitatilor de
contractare a celor 7 proiecte aprobate spre finanŃare. Totalul grantului solicitat de
către cele 7 proiecte aprobate spre finanŃare este de 4.288.363,70 milioane Euro.

În data de 18 august 2008 MDLPL a aprobat Raportul de Evaluare. În perioada 19
august – 3 septembrie 2008 ADR Vest a organizat un seminar pe teme de contractare
a proiectelor cu solicitanŃii de finanŃări, a efectuat vizite precontractuale la beneficiari
şi a întocmit contractele de finanŃare în conformitate cu procedurile transmise de
MDLPL. Contractele de finanŃare, semnate de beneficiari şi ADR Vest au fost
înaintate la MDLPL în 4 septembrie 2008 pentru avizare, urmând a intra în vigoare la
data semnării de către Autoritatea Contractantă (MDLPL).
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Cap. VI
Strategii şi Planificare Regională

Realizarea de analize tematice şi sectoriale

În cursul anului 2008, la nivelul Biroului Politici Regionale din cadrul DirecŃiei
Politici Regionale şi InternaŃionalizare a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest,
s-a lucrat la realizarea a trei studii: două sectoriale şi unul tematic. Aceste trei
studii vizează: analiza sectorului producătorilor de componente auto din Regiunea
Vest, analiza secotorului IT&C şi analiza impactului programelor Phare derulate de
ADR Vest.
• Analiza de impact a proiectelor cu finanŃări nerambursabile
ReprezentanŃii
Biroului
Politici Regionale au realizat
o analiză a proiectelor cu
finanŃare
nerambursabilă
gestionate de ADR Vest în
perioada
1998-2006.
În
cadrul acestui studiu au fost
incluse o serie de analize la
nivelul celor 350 de proiecte
finalizate
în
această
perioadă.
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• Analiza sectorului automotive din Regiunea Vest
S-a început procesul de elaborare a unei analize a sectorului producătorilor de
componente pentru automobile existenŃi la nivelul Regiunii Vest. Această analiză îşi
propune să facă o radiografie a principalilor actori din acest sector, precum şi să
înŃeleagă care sunt principalele raŃiuni care au dus la localizarea în Regiunea Vest a
unor astfel de investitori.

• Analiza sectorului IT&C din Regiunea Vest

ReprezentanŃii Biroului Politici Regionale au început procesul de elaborare a unei
analize a sectorului IT&C din Regiunea Vest. Acest studiu urmăreşte diagnoza
particularităŃilor şi provocărilor sectorului IT&C din Regiunea de Vest în vederea
identificării perspectivelor de susŃinere şi dezvoltare pe baza resurselor existente
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(economice sociale şi instituŃionale). Totodată, prin acest studiu se urmăreşte analiza
modului de apreciere a factorilor care influenŃează dezvoltarea pe termen mediu a
sectorului IT&C: costul muncii, cost utilităŃi, mediul de afaceri, sprijinul guvernului,
calitatea învăŃământului potenŃialul de cercetare dezvoltare şi calificării resurselor umane.

Broşura
Broşura de prezentare pentru Regiunea Vest

Promovarea Regiunii Vest urmează să se realizeze cu ajutorul a două broşuri. Cele
două broşuri sunt adresate celor interesaŃi să obŃină informaŃii generale despre
Regiunea Vest, precum şi potenŃialilor investitori în regiune. Materialele au fost
realizate în limba engleză şi urmează a fi publicate.
Cele două broşuri de prezentare şi promovare realizate pentru creşterea vizibilităŃii
Regiunii Vest şi pentru facilitarea accesului la informaŃii referitoare la regiune sunt:
broşura dedicată investiŃiilor şi broşura Regiunii Vest.

Proiectul „DestinaŃii Europene de ExcelenŃă”

Proiectul „DestinaŃii Europene de ExcelenŃă” şi-a propus identificarea de noi
destinaŃii turistice în România, destinaŃii turistice netradiŃionale, care dispun de o
bogată moştenire culturală, cu elemente de unicitate. În cadrul acestui proiect derulat
de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ, Turism şi Profesii
Liberale au depus aplicaŃii 6 comunităŃi din Regiune Vest: Teremia Mare, Criciova,
Recaş, Făget, Bethausen, Zona Deta-Gătaia.
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Dintre acestea, 3 locaŃii au fost selectate pe o listă scurtă de 15 proiecte şi vor fi
incluse în circuitul naŃional turistic, beneficiind de o serie de evenimente de
promovare. Cele 3 locaŃii din Regiunea Vest sunt: Criciova, Recaş şi Făget.
Câştigătorii proiectului-pilot “DestinaŃii Europene de ExcelenŃă – Turismul şi
Moştenire Locală Intangibilă” au fost selectaŃi de reprezentanŃii ministerului şi sunt:
locul I - „Depresiunea Horezu”, locul II – „Tara Făgăraşului”, locul III – „łara
Vrancei”.

Proiect în cadrul
cadrul European Economical Area Grants
În cursul anului 2008 s-a lucrat la realizarea unui proiect depus în cadrul licitaŃiei
organizate în vederea acordării European Economical Area Grants. Proiectul
vizează identificarea de instrumente utile în procesul de planificare teritorială care
să poată fi achiziŃionate prin acest proiect de către ADR Vest.

Mecanismul financiar European Economical Area a fost creat pentru a asigura
condiŃiile

necesare

participării

organizaŃiilor

societăŃii

civile

în

reducerea

disparităŃilor sociale şi economice în SpaŃiul Economic European

(European

Economic Area). Mecanismul reuneşte suportul financiar din partea celor trei Ńări
membre EEA: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Acordul EEA are la bază principiul
celor patru stâlpi fundamentali ai pieŃei interne, numit „cele patru libertăŃi”: libera
circulaŃie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.
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Cap. VII
Proiecte şi InternaŃionalizare

AsociaŃia TEHIMPULS

În data de 24 ianuarie 2008 a avut loc, în Sala
de Consiliu a AgenŃiei pentru Dezvoltare
Regională Vest,
şedinŃa cu membrii
Tehimpuls. Pe agenda şedintei s-au regăsit
următoarele subiecte: raportul de activitate al asociaŃiei pentru anul 2008, planul de
actiune pentru anul curent, situaŃia bugetului şi a proiectelor finanŃate şi depuse în
numele asociaŃiei.

Anul 2008 a început, pentru asociaŃia Tehimpuls, cu numeroase activităŃi de audit.
Pentru auditarea instituŃiilor de cercetare în vederea sprijinirii serviciului de
dezvoltare a proiectelor inovatoare şi a comercializării rezultatelor CDI (CercetareDezvoltare-Inovare) au fost realizate 6 audite la membrii fondatori ai AsociaŃiei
Tehimpuls. De asemenea, şapte auditori Tehimpuls au realizat, în cursul lunii
februarie a anului curent, un număr de 27 de audite la institutele de cercetare din
Regiunea Vest. Au fost obŃinute 17 acorduri de promovare a rezultatelor CDI pe
site-ul Tehimpuls de la entităŃi CDI. Pentru aceste acorduri, cele 42 de oferte CDI au
fost încărcate pe site-ul Tehimpuls, www.tehimpuls.ro.

A fost pregătită procedura de realizare a serviciului de dezvoltare a proiectelor
inovatoare şi a comercializării rezultatelor Cercetare-Dezvoltare-Inovare în cadrul
Tehimpuls, precum şi un model de acord al entităŃii de cercetare pentru promovarea
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ofertei Cercetare-Dezvoltare-Inovare prin instrumentele Tehimpuls, un model de
contract de prestări servicii şi un model de raport de activitate al serviciului prestat.

În cadrul şedinŃei Tehimpuls din data de 13 martie 2008 s-a discutat propunerea de
implementare a proiectului de Resurse Umane pentru furnizarea a şase module de
formare profesională pentru 60 de manageri şi a fost prezentat stadiul serviciului
proiecte-inovatoare şi comercializarea rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării,
precum şi oportunitatea dată de POS CCE prin operaŃiunea 2.3.1 „Sprijinirea Spinoff-urilor şi Start-up-urilor inovative” pentru furnizarea de consultanŃă de către
Tehimpuls.
Seminarul „Servicii de suport pentru crearea de Spin-off-uri & Start-up-uri
inovative” ce a avut loc în data de 15 mai 2008, în sala de Consiliu a ADR Vest, a
avut ca scop prezentarea start-up-urilor şi spin-off-urilor prin Programul OperaŃional
Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice, axa prioritară 2 – Competitivitate
prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, domeniul major de intervenŃie 2.3 –
Accesul întreprinderilor la activităŃi de cercetare-dezvoltare-inovare. Obiectivul
seminarului a fost sprijinirea realizării de spin-off-uri şi dezvoltării start-up-urilor,
bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obŃinute în universităŃi sau
institute. La acest eveniment au participat 15 reprezentanŃi de la 10 entităŃi CDI
(Cercetare-Dezvoltare-Inovare) pe care Tehimpuls le-a auditat. Prezentările au fost
susŃinute de către doamna Raluca Cibu-Buzac, Director al DirecŃiei Politici Regionale
şi Regionalizare din cadrul ADR Vest, domnişoara Aura Lakatos, Consultant proiecte
în cadrul ADR Vest, şi domnul Gabriel Cristescu, Consilier superior al Biroului
Teritorial al Autotitatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică (ANCS).

Pentru proiectul cu titlul „Brokinnovoucher – Sprijin pentru cooperarea şi inovarea
întreprinderilor mici şi mijlocii din zona România-Ungaria” în cadrul Programului
România-Ungaria Phare CBC 2006/Interreg III A, Prioritatea 2 – Promovarea
iniŃiativelor de cooperare transfrontalieră, Măsura 2.2 – Sprijinirea cooperării între
întreprinderi, AsiciaŃia Tehimpuls a transmis documentele suport pentru verificarea
eligibilităŃtii solicitantului finanŃării.
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AsociaŃia Tehimpuls a dezvoltat, împreună cu firma Soft-Class SRL, pagina de
internet a Centrului Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. Aceasta poate fi
accesată la adresa www.tehimpuls.ro.

Proiectul BEFORE

În perioada 8-9 Aprilie 2008 a avut loc vizita de studiu,
găzduită de Regiunea Vest, în cadrul căreia au participat
reprezentanŃi ai regiunilor Castilia şi Leon, Brandenburg,
Estonia şi Vasternorland. Scopul principal al organizării
acestei vizite a fost acela de a vizita două exemple de bunăpractică în domeniul afacerilor în Regiunea Vest: Zona
Industrială Arad şi Incubatorul Universitar de Afaceri din
Timişoara. Obiectivele prezentate în cadrul vizitei sunt următoarele: Zona Industrială
Arad, Expo Arad International, Leoni Wiring Systems, Sysmec, Incubatorul UBIT,
Lasting Systems.

În cadrul proiectului a fost susŃinut un exerciŃiu de benchmaking şi au fost selectate
măsurile şi politicile din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării care au fost
monitorizate în cadrul exerciŃiului de benchmarking.
În data de 8 aprilie 2008 au fost vizitate: Zona Industrială Arad şi Leoni Wiring
Systems Arad. Turul ghidat prin zona industrială Arad a cuprins atât partea
expoziŃională, cât şi locaŃiile de producŃie. Vizita făcută companiei Leoni Wiring
Systems Arad, primul rezident al zonei industriale şi unul dintre cei mai importanŃi
angajatori, a cuprins o prezentare a companiei, dar şi o vizită a zonei de producŃie.
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Prezentarea companiei a evidenŃiat soluŃia de reducere a pierderilor propusă de
aceasta, prin sistemul Six Sigma Quality System.

Cea de-a doua parte a vizitei a avut loc la Timişoara, în data de 9 aprilie 2008. Vizita a
cuprins un tur al Incubatorului Sofware, localizat în clădirea UniversităŃii Politehnica
Timişoara, şi al companiei Lasting Systems. În cadrul vizitei companiei Lasting
Systems, pe lângă prezentarea companiei, reprezentanŃii acesteia au prezentat şi
soluŃia proprie propusă în vederea reducerii costurilor numită UNITEL. Ziua de 9
aprilie 2008 s-a încheiat cu o prezentare şi o sesiune de întrebări ce au fost susŃinute
de Universitatea Politehnica Timişoara.

ConferinŃa de lansare a exerciŃiilor de foresight regional în sectoarele TIC şi Auto a
avut loc în data de 28 februarie 2008. La acest eveniment au participat 25 de
reprezentanŃi ai celor două sectoare, parteneri economici din mediul antreprenorial,
academic, administraŃie publică şi organizaŃii de susŃinere a mediului antreprenorial.
ConferinŃa şi atelierul de lucru, care a urmat, au beneficiat de prezenŃa domnului
Ozcan Saritas, expert al Manchester Institute of Innovation and Research. Minuta
şi
raportul
sintetic
al
întâlnirii
sunt
disponibile
pe
adresa
www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=620. Au fost realizate activităŃi de
follow-up pentru eveniment precum: realizarea raportului evenimentului
transmiterea acestuia către participanŃi şi expertului MIoIR Manchester, realizarea
unui
grup
de
corespondenŃă
electronică
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http://groups.yahoo.com/group/foresight_regional/
comunicării între participanŃii la exerciŃiile de foresight.

în

vederea

facilitării

Vizita de studiu în Regiunea Vest a fost urmată de o vizită de studiu în Regiunea
Vasternorrland, din Suedia. Vizita de studiu în Regiunea Vasternorrland a avut loc
în perioada 2 – 4 iunie 2008, participanŃii din partea Regiunii Vest fiind un consultant
al
AsociaŃiei Tehimpuls şi Preşedintele ACMV care îndeplineşte şi rolul de
consultant ştiinŃific Tehimpuls. Vizita a cuprins următoarele obiective:
1. FSCN – Fibre Science and Communication Network – Mid Sweden University
www.miun.se/fscn
2. Sekab – Centrul InternaŃional de CompetenŃe pentru Ethanol
www.sekab.com
3. Processum Biorefinery Initiative AB – iniŃiativă de cluster în sectorul energetic
http://www.processum.se/eng/index.cfm
4. Arontis – companie care produce concentratoare de energie solară
http://www.arontis.se/
5. Packaging Mid Sweden – reŃea de competenŃă în domeniul hârtiei de
generaŃie IV http://www.midsweden.eu/
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Proiectul WeSteer

Proiectul "WeSteer" - "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven
Automotive Cluster in West Romania" - a fost elaborat la începutul anului 2007 de
către ADR Vest în parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma
Interpart Production şi AsociaŃia "Tehimpuls". Proiectul îşi propune să faciliteze
formarea unui cluster în sectorul industriei automotive printr-o serie de acŃiuni de
consolidare instituŃională şi de încurajare a cooperării dintre mediul universitar şi cel
de afaceri.
În urma procesului de evaluare, proiectul WeSteer a fost preselectat de către
Comisia Europeană dintre cele 125 proiecte depuse pentru Apelul de Proiecte
„Regiuni ale Cunoaşterii-2” din Programul Cadru 7 al Uniunii Europene. Procesul de
negociere cu Comisia Europeană pentru semnarea acordului de finanŃare
nerambursabilă a proiectului s-a finalizat la Bruxelles în data de 8 Noiembrie 2007.
We Steer este unul dintre cele 5 proiecte care sunt finanŃate în cadrul acestui apel
de propuneri de proiect în toată Europa.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea cadrul instituŃional şi de a
implementa un pachet integrat de activităŃi de sprijin facilitarea emergenŃei unui
cluster regional bazat pe cercetare în sectorul auto. Pornind de la analiza evoluŃiei
rapide a aglomerării de întreprinderi din acest sector al Regiunii Vest, proiectul
promovează cooperarea dintre actorii relevanŃi din domeniu şi exploatează
potenŃialul acestei aglomerări prin:
•

Mobilizarea resurselor ştiinŃifice de nivel înalt în beneficiul IMM-urilor din
sector;

•

Constituirea unităŃii de management a clusterului în cadrul ADR Vest;

•

Utilizarea relaŃiilor de cooperare cu alte clustere auto din Europa.

Toate acestea vor contribui la facilitarea procesului de coagulare a unui cluster
european competitiv.
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Proiectul îşi propune să obŃină următoarele rezultate:
•

un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest;

•

o bază de date cu instituŃii de cercetare-dezvoltare;

•

o bază de date cu firme din sectorul auto;

•

o strategie intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din
sectorul auto;

•

un proiect pilot de cooperare între mediul academic şi industria auto;

•

o platformă web;

•

un newsletter;

•

o serie de ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă numerică şi
tehnicilor de sudură;

•

un plan multianual de acŃiune administrarea clusterului auto;

•

o strategie de marketing şi materiale de promovare;

•

o strategie de internaŃionalizare.

În data de 27 martie 2008 a avut loc conferinŃa de lansare a proiectului. Peste 25 de
reprezentanŃi ai mediului academic şi ai companiilor din domeniul auto din
Regiunea Vest au participat la eveniment. Lansarea a beneficiat de prezenŃa doamnei
Gabriele Rose, reprezentanta Directoratului General Cercetare al Comisiei Europene
şi a fost prezidat de domnul Sorin Maxim, director ADR VEST. ConferinŃa a fost
urmată de o conferinŃă cu presa din Regiunea Vest şi apoi, de o primă întâlnire
tehnică. În cadrul acestei întâlniri tehnice au fost prezentate cerinŃele tehnice legate
de implementarea proiectului, responsabilităŃile partenerilor şi calendarul de
implementare al activităŃilor.
Imediat după conferinŃa de lansare a proiectului s-au început activităŃile de
planificare: realizarea raportului sectorial automotive (secŃiunile recenzia literaturii
existente, chestionarea firmelor şi evaluarea ofertei tehnologice existente) şi crearea
unităŃii de management a clusterului. De asemenea, s-a întocmit planul de acŃiune pe
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termen scurt al echipei interne de proiect şi s-a lucrat la identificarea ofertelor de
tehnologie relevante existente în portofoliul Tehimpuls şi la identificarea unor oferte
suplimentare la nivelul UniversităŃii Politehnica Timişoara şi ACMV. A fost realizată
o selecŃie preliminară a ofertelor relevante pentru sectorul automotive.

Proiectul MITKE din cadrul programului INTERREG IV C

A fost depus, în cursul primei jumătăŃi a anului 2008, proiectul „Managing the
Industrial Territory in the Knowledge Era” (MITKE) pentru Programul INTERREG
IV C. În cadrul acestui proiect, funcŃia de conducere este deŃinută de AgenŃia pentru
Dezvoltare din łara Bascilor (SPRILUR) iar AgenŃia pentru Dezvoltare Regională
Vest este parteneră, împreună cu alte zece organizaŃii din Uniunea Europeană.
Proiectul îşi propune să îmbunătăŃească conceptul şi metodele de management
pentru zonele şi parcurile industriale şi de afaceri din regiunile participante.

Alte proiecte

La începutul anului 2008 au fost identificate şi evaluate mai multe oportunităŃi de
finanŃare prin diverse programe europene şi naŃionale. Astfel, s-a lucrat la scrierea
unor cereri de finanŃare pentru următoarele programe: PHARE 2006/018-147.01.02 Creşterea rolului societăŃii civile în procesul de integrare a României, Mecanismul
Financiar al SpaŃiului Economic European şi Programul Norvegian de Cooperare.

1. A fost finalizat şi depus, pentru programul PHARE 2006, proiectul CetăŃenii
pentru E-Dezvoltare – Creşterea vizibilităŃii ONG şi a capacităŃii acestora de a
acŃiona ca partener strategic pentru administraŃia locală prin implicarea ONG în
activităŃi de informare şi de planificare strategică în vederea definirii unui plan de
acŃiune privind utilizarea tehnologiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor (TI&C) în
administraŃia şi serviciile publice din Regiunea Vest (CERVest). Proiectul a fost
dezvoltat în parteneriat cu Institutul E-Austria Timişoara şi îşi propune să contribuie
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la creşterea vizibilităŃii sectorului ONG şi a capacităŃii acestuia de a crea platforme de
consultare internă pentru stat şi de a acŃiona ca un partener viabil pentru
administraŃia locală şi pentru mediul de afaceri prin implicarea anumitor categorii de
ONG-uri în acŃiuni care vizează conturarea unui plan de acŃiune regional privind
utilizarea tehnologiilor informaŃiei (TI&C) şi a comunicaŃiilor în administraŃia şi
serviciile publice din Regiunea Vest.

2. Pentru Mecanismul de FinanŃare al SpaŃiului Economic European a fost
elaborată o cerere de finanŃare.

3. Proiectul „Seed Money for Preparing Feasibility Study for an Ecological Park in
West Romania” a fost realizat şi depus pentru programul Norway Grants, aplicaŃia
ajungând în faza a doua de aplicare.

De asemenea, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a mai avut şi alte proiecte
cuprinse în activităŃile pentru perioada ianuarie – iunie 2008:

1. FP7 Cenral and Eastern European Light Weight Components - a fost reluată
comunicarea cu partenerii internaŃionali GIZ ACS (Slovenia), Clusterland (Austria) şi
Pannon Automotive Cluster (Ungaria) pe tema depunerii propunerii de proiect FP7
Central and Eastern European Light Weight Components. A fost realizată o
documentare primară pe tema sectorului auto din perspectiva problematicii
componentelor cu masă redusă.

2. Dezvoltarea Resurselor Umane şi formarea capacităŃii de a implementa o
politică regională inovatoare - a fost finalizat proiectul „Human Resources
Development for an Innovative Regional Policy: Strengthening the Public Service
Capacity of RDA West though Training and an Improved Use of ITC-based
Instruments for Policy Planing” şi a fost depus, în data de 11 iunie 2008, pentru
programul Mecanismul de finanŃare al SpaŃiului Economic European. Proiectul îşi
propune să întărească capacitatea ADR Vest de a analiza evoluŃiile socio-
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economice şi de a formula şi implementa politici de dezvoltare regională prin
utilizarea unor instrumente analitice avansate.

3. ESPON
În prima parte a anului curent a fost analizată documentaŃia aferentă Programului
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) în vederea identificării
celor mai relevante oportunităŃi de participare la proiectele cuprinse de acest
program.
Data de 28 februarie 2008 reprezintă data conferinŃei organizate cu ocazia lansării
oficiale a programului ESPON (European Spatial Planning Network). AgenŃia
pentru Dezvoltare Regională Vest a fost prezentă la Bucureşti, la evenimentul de
lansare, prioritatea 2 din conŃinutul acestui proiect fiind de o reală importanŃă pentru
agenŃie, ea vizând realizarea de studii socio-economice la solicitarea autorităŃilor
publice. Astfel, s-a lucrat la elaborarea a două cereri de finanŃare pentru programul
EPSON, prioritatea 2. Cele două teme propuse au fost: „Energii regenerabile în
regiuni emergente” şi „Instrumente inovatoare pentru politica de dezvoltare
regională”. Data limită pentru depunerea celor două proiecte a fost 21 martie 2008.
Colaboratorii pentru realizarea celor două proiecte sunt:
• proiectul Energii regenerabile în regiuni emergente (Renewable Energies for
Emerging Regions - Prospective Studies for Identifiying Advanced Solutions for
the Energy Potential of Emerging Regions) – a fost elaborat în parteneriat cu Tartu
Science Park (Estonia), Szeged Polus (Ungaria), Regiunea Abruzzo (Italia) şi
AgenŃia de Cercetare a Regiunii Umbria (Italia)
• proiectul Instrumente inovatoare pentru politica de dezvoltare regională
(Knowledge Support for Innovative Regional Policy Instruments) – a fost elaborat
în parteneriat cu Tartu Science Park şi cu AgenŃia de Dezvoltare a Regiunii
Ljubljana (Slovenia).
Prin acest tip de proiecte ESPON organizaŃiile aplicante pot beneficia de
consultanŃă ştiinŃifică în vederea realizării de studii ştiinŃifice sistematice pe
diferite domenii de interes.
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Cap. VIII
InvestiŃii străine

IniŃiativa de cluster în domeniul industriei auto a Regiunii Vest:
Automotiv
Automotivest
motivest

1. Proiecte realizate pentru susŃinerea iniŃiativei de cluster

A.

ReŃeaua de Subcontractori România

ReŃeaua de Subcontractori România, proiect iniŃiat de ADR Vest, şi-a propus să
promoveze firmele locale româneşti şi să creeze o relaŃie de cooperare între
suncontractanŃi şi firme cumpărătoare având ca obiectiv principal creşterea
competitivităŃii de piaŃă a acestor firme. Prin reŃeaua în continuă dezvoltare de
subcontractori calificaŃi, ReŃeaua de Subcontractori România îşi propuune să
furnizeze servicii precum: cercetare pentru piaŃa de achiziŃii, misiuni de
matchmaking, organizarea de evenimente Meet&Match, întâlniri /sesiuni de formare
şi consultanŃă.
Partea de construcŃie a reŃelei a fost realizată de AgenŃia pentru Dezvoltare
Regională Vest în colaborare cu organizaŃia Co-Makers International Olanda, în
cadrul unui proiect pilot care s-a desfăşurat în perioada August 2007 – Ianuarie
2008. IntenŃia ADR Vest a fost aceea de a creea o reŃea de furnizori în industria
constructoare de maşini şi în industria auto (automotive).
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B.

Proiect finanŃat pe Programul de Vecinătate România - Serbia 2004 – 2006

Proiectul intitulat: “Promovarea creşterii economice în zona de graniŃă dintre
România şi Serbia prin consolidarea şi extinderea într-o direcŃie transfrontalieră a
structurilor de tip cluster pentru industria construcŃiilor de maşini şi, în mod special,
pentru subsectorul automotive”, având ca beneficiar AsociaŃia Automotivest, a fost
aprobat spre finanŃare in luna Septembrie a acestui an.

Depus spre finanŃare la începutul acestui an, acest proiect va fi implementat în
colaborare cu o AgenŃia de Dezvoltare Economică a Regiunii Banatul Sârbesc, Serbia,
localizată în Zrenjanin. Acest proiect îşi propune ca obiectiv principal: susŃinerea
unei dezvoltării economico-sociale echilibrate şi integrate în zona de graniŃă dintre
România şi Serbia prin activităŃi care vizează îmbunătăŃirea cadrului instituŃional de
suport pentru IMM-urile active în industria construcŃiilor de maşini şi în sub-sectorul
automotive în zona de impact a proiectului.

Ca rezultate aşteptate ale proiectului menŃionăm:
1. Crearea unei reŃele transnaŃionale funcŃionale care va integra clusterul
incipient existent în sectorul automotive în Regiunea Vest cu firme şi
organizaŃii de suport pentru afaceri din Serbia;
2. Capacitate operaŃională sporită la nivelul unităŃii de management a
clusterului şi creşterea competenŃelor personalului implicat în organizaŃiile
de suport pentru cluster şi reŃeaua transfrontalieră, în mod particular în
ceea ce priveşte problemele specifice managementului de relaŃii de afaceri
transfrontaliere
3. Creşterea competenŃelor profesionale ale angajaŃilor IMM-urile
participante şi Serbia şi îmbunătăŃirea competitivităŃii acestor firme,
4. Creşterea competenŃelor reprezentanŃilor unităŃilor de formare
participante la seminarul de profil organizat prin proiect,
5. Promovarea clusterului la nivel european şi relaŃionarea cu reŃele şi
clustere relevante din Europa, în special cu cele active la nivel
transfrontalier.
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C.

Centru de CompetenŃe pentru Dezvoltarea Furnizorilor

În data de 14 Martie 2008, a fost semnat un acord de cooperare între ADR Vest, ca
instituŃie coordonatoare a iniŃiativei de cluster în domeniul automotive, şi IPA
Fraunhofer Stuttgart. Evenimentul a avut loc,
în Sala de Consiliu a ADR Vest. Această
cooperare va contribui la dezvoltarea
portofoliului de servicii a initiaŃivei de cluster
Automotivest,
prin
dezvoltarea
unor
competenŃe de adâncime în furnizarea de
servicii pentru membrii reŃelei şi industria auto din Regiunea Vest în general.
Proiectul Centru de CompetenŃe pentru Dezvoltarea Furnizorilor a demarat cu o
întâlnire la care au participat reprezentanŃi ai celor mai mari firme multinaŃionale din
Timişoara, acest proiect va avea o primă fază de analiză de potenŃial atât la firmele cu
capital străin (potenŃiali clienŃi) cât şi la firmele româneşti (potenŃiali furnizori).
Analiza de potenŃial adresată firmelor multinaŃionale va fi realizată de doi experŃi
din cadrul IPA Fraunhofer Stuttgart. Analiza către firmele româneşti va debuta cu o
serie de chestionare care, împreună cu rezultatele analizelor firmelor mari, vor
creiona o imagine clară a nevoilor şi problemelor pe care cele doua grupuri le
întâlnesc pe piaŃă.

Semnatarii acordului au fost:
Domnul Sorin MAXIM – Director, ADR
Vest şi
Domnul Johann DORNER - Head of
Department, IPA Stuttgart.
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2. Activitatea iniŃiativei de cluster Automotivest

Pe parcursul primului semestru al anului 2008, AsociaŃia AutomotiVest a lucrat la
realizarea portofoliului de servicii, a unor scenarii de organizare macro în cadrul
iniŃiativei de cluster în domeniul auto, la propuneri pentru organizarea de
seminarii de perfecŃionare dar şi la propuneri de colaborare cu diferite companii
din spaŃiul european sau din afara lui.
În prima jumătate a anului 2008 a fost stabilit, ca prim serviciu oferit în cadrul
unităŃii de suport AutomotiVest, ReŃeau de Subcontractori România.

În perioada 18 - 20 februarie 2008, Biroul InvestiŃii, din cadrul DirecŃiei Politici
Regionale şi InternaŃionalizare a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, a
participat la a treia vizită de studiu organizată de reŃeaua BeLCAR împreună cu
reŃeaua PANAC, Ungaria. Scopul acestor vizite de studiu este de a deschide relaŃiile
dintre reŃelele de cluster în domeniul automotive, membre ale reŃelei. Totodată a fost
organizat un eveniment de matchmaking între firme din Austria, Slovacia, Ungaria.
În cadrul întâlnirilor individuale dintre firme, reprezentanŃii ADR Vest s-au întâlnit
cu reprezentanŃii companiei Ford. Aceasta s-a arătat interesată de identificarea
potenŃialilor furnizori pentru noua fabrică de la Craiova.
In data de 12 Iunie 2004, cu ocazia târgului TransportAr, organizat de Expoarad
International (Directie a CCIA Arad), Biroul InvestiŃii a fost invitat să prezinte
iniŃiativa de cluster în domeniul industriei auto – Automotivest.
Biroul investiŃii a participat în perioada 5-6 Septembrie 2008 la evenimentul PANAC
Cluster Day 2008, la Budapesta. Acest eveniment a reunit peste o suta de
reprezentanŃi ai firmelor cu activitate în domeniul automotive. Biroul investiŃii a
intrat în contact cu firma John Deere pentru a promova reŃeaua de subcontractori, cu
Biroul de achiziŃii al firmei Ford Ungaria pentru a promova firme româneşti din
Regiune ca furnizori de nivel 1 în industria automotive precum şi cu reŃeaua de
cluster în automotive croată.
Biroul InvestiŃii a realizat o prezentare a ReŃelei de Subcontractori România în data
de 17 Septembrie 2008 la Văliug cu ocazia întrunirii birourilor de achiziŃii ale firmei
DURA Automotive din toată Europa.
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În data de 19 Septembrie 2008, Biroul InvestiŃii a avut o întâlnire cu reprezentanŃii
JETRO Budapest referitor la evenimentul: „Japanese Component Buyers Exhibition
2008” care va avea loc la Budapesta în data de 19 Noiembrie 2008. Aceste eveniment
a fost promovat firmelor româneşti din reŃea precum şi celor din afara ei din
domeniile automotive, construcŃii maşini, şi electronică. Până la inceputul lunii
Octombrie un număr de 3 firme şi-au anunŃat participarea la acest eveniment unde
vor fi asistaŃi de un reprezentant al Biroului InvestiŃii al ADR Vest.
Însumând activitatea Biroului InvestiŃii din cadrul ADR Vest referitor la ReŃeaua de
Suibcontractare Romania, ca serviciu al iniŃiativei de cluster Automotivest, putem
mentiona că în prezent firmele cu care se află în contact direct şi care au lansat cereri
de identificare a unor potenŃiali furnizori sunt:
• FORD Ungaria;
• TMD Friction;
• TRW Timişoara.
În prezent, reprezentanŃii Biroului InvestiŃii al ADR Vest se mai află în negocieri cu:
•
•

Hella Electronics Timişoara;
DURA Automotive Timişoara;
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Pagina de internet www.regiuneavest.ro
www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro

ExperienŃa de şapte ani în activitatea de promovare a investiŃiilor şi cele peste 50 de
proiecte de investiŃii la care a participat ADR Vest au determinat agenŃia să realizeze
pagina web bilingvă www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro , ea reprezentând
un instrument de comunicare uşor accesibil şi util investitorilor interesaŃi de
potenŃialul Regiunii Vest.

Pagina web se adresează investitorilor români şi străini ce doresc să deschidă
unităŃi de producŃie în Regiunea Vest, una dintre cele mai dinamice regiuni din
România şi Europa Centrală şi de Est. Ea a fost realizată atât în vederea promovării
Regiunii Vest, regiune ce cuprinde judeŃele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi
Hunedoara, cât şi pentru promovarea posibilelor locaŃii pentru viitoare investiŃii şi
pentru facilitarea accesului la informaŃiile necesare în procesul de selecŃie pentru o
nouă investiŃie.
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Broşura
Broşura pentru investiŃii

A fost elaborată, în prima jumătate a anului 2008, o broşură dedicată investitorilor
străini - şi nu numai. Broşura urmează să cuprindă un număr de 17 pagini, care vor
conŃine informaŃii generale despre Regiunea Vest şi informaŃii detaliate despre
mediul socio-economic din regiune, costurile operaŃionale actuale, nivelul taxelor
generale, precum şi un scurt rezumat din Codul Muncii.
Broşura se doreşte a fi un document de promovare profesionist. Ea va fi realizată
împreună cu Broşura generală de promovare a ADR Vest.

Colaborări cu diferite companii interesate să investească
în Regiunea Vest

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este partener pentru toate
companiile ce se arată interesate să investească în Regiunea Vest, care doresc să
identifice posibilităŃile de dezvoltare ale regiunii. ADR Vest oferă posibililor
investitori servicii de consultanŃă, aceştia contactând agenŃia în momentul în care au
nevoie de informaŃii suplimentare cu privire la Regiunea Vest şi la acŃiunile necesare
pentru demararea unei afaceri în regiune. Astfel, ADR Vest a colaborat cu
următoarele companii:

• 26 iunie 2008 - la sediul ADR Vest a sosit delegaŃia firmei Plastima, compania
franceză care se ocupă cu realizarea de părŃi de caroserie pentru vehicule. Au fost
interesaŃi de informaŃii generale despre Regiunea Vest şi despre concurenŃa din
domeniul propriu de activitate.
• 17 - 18 iunie 2008 - firma Thetford, producător de accesorii pentru rulote
(bucătarii portabile, instalaŃii sanitare) a vizitat Regiunea Vest. Acest proiect de
investiŃie urmează să creeze 100 de noi locuri de munca în prima fază. Pentru
realizarea proiectului, compania olandeză are nevoie de o suprafaŃă de teren
viabilizată de 2,5 ha. Astfel, au fost vizitate: S.C. Interpart Production S.R.L, S.C.
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Plastiqueforme S.R.L., Parcul Industrial Freidorf, Parcul Industrial UTA 2, Zona
Liberă Curtici.

• 9 – 13 iunie 2008 - s-a primit din partea Ambasadei Republicii Cehe solicitarea de
a ajuta o firmă cehă de a evalua locaŃiile de investiŃii din Regiunea Vest. Astfel, a
fost realizat şi trimis un material cu descrierea mai multor potenŃiale locaŃii de
investiŃii (Zona Liberă Curtici, Parc Industrial Freidorf Timişoara, UTA ARED-Arad,
Parc Industrial Hunedoara), alături de descrierea taxelor, a costurilor legate de teren
şi clădiri şi a stimulentelor acordate de proprietarii locaŃiilor.

• 26 – 30 mai 2008 - compania IBM PLI a contactat ADR Vest (ultima vizită la sediul
ADR Vest a fost realizată în anul 2007) pentru colectarea de informaŃii ce urmează a
fi publicate sub formă de date statistice, într-un buletin anual ce urma să fie transmis
managerilor de corporaŃii mari şi ambasadelor. Firma IBM PLI este consultant pentru
clienŃi importanŃi internaŃionali în cercetarea de noi locaŃii pentru proiectele lor de
investiŃii.

• 12 – 16 mai 2008 – Biroul de InvestiŃii din cadrul DirecŃiei Proiecte Regionale şi
InternaŃionalizare a fost contactat de 2 firme interesate de Regiunea Vest, mai exact
de cele două oraşe mari Timişoara şi Arad.
o Firma Ozdenizcilik, Turcia, intenŃionează să deschidă, în Sânicolau Mare sau
Ineu, o fabrică de reciclare deşeuri de cabluri electrice rezultate de la
principala firmă client, Delphi.
o Firma Cvba VGD Accountants en Belastingconsulenten, Belgia, a solicitat
informarea cu privire la posibilităŃile de finanŃare din fonduri structurale, în
contextul cererii din partea unei firme client a unui studiu pe Regiunea Vest
pentru o viitoare investiŃie.

• 21 martie 2008 - a sosit la Timişoara o delegaŃie de oameni de afaceri din China
interesaŃi să evalueze oportunităŃile de investiŃii şi să întâlnească potenŃiali parteneri
de afaceri din domeniul energiei electrice, domeniul hidroenergetic, echipamente şi
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componente electrice şi electronice, domeniul materialelor de construcŃii. Biroul
InvestiŃii din cadrul ADR Vest a participat la Centrul Regional de Afaceri din
Timişoara la „Forumul Economic China-România: oportunităŃi de investiŃii şi
afaceri”.

• 25 – 29 februarie 2008
o firma de consultanŃă SHIMIZU, de origine japoneză, din partea biroului ceh,
a realizat o vizită în Regiunea Vest după un program organizat de biroul de
investiŃii. Vizita a durat o zi şi au fost vizitate două locaŃii dîn Timişoara şi
una dîn Arad. Firma căuta potenŃiale locaŃii pentru un client cu activitate în
domeniul aparatelor electrocasnice.
o firma spaniolă ALBA, membră a ALBA – MACREL Group, bazată în Bilbao, a
vizitat ADR Vest pentru promovarea a două module de hale din parcul
Incontro.

• 19-20 februarie 2008 - firma Legrand, divizia cablaje electrice, a vizitat Regiunea

Vest cu intenŃia de a o introduce în studiul pe care îl realiza în mai multe Ńări pentru
următorul proiect de investiŃii al companiei. Fabrică urmează să realizeze produse de
plastic pentru transportul cablurilor (Ńevi şi paturi de cablu) prin procese
tehnologice de extrudare. În luna aprilie 2008, selecŃia locaŃiilor s-a redus la 3, iar în
luna iulie 2008 la 2.
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Cap. IX
Comunicare şi RelaŃii Publice

RelaŃiile publice reprezintă o componentă importantă a strategiei de management
a unei instituŃii, acestea presupunând responsabilitate şi înŃelegerea publicurilor
organizaŃiei respective. În perioada ianuarie – iunie 2008 au fost realizate activităŃi
care vizează gestionarea imaginii şi a reputaŃiei instituŃiei şi a directorului ADR Vest,
dar şi motivarea deciziilor şi orientarea strategică a organizaŃiei. ÎntreŃinerea relaŃiei
cu mass – media şi continua informare a acesteia cu privire la acŃiunile ADR Vest a
avut o importantă contribuŃie în gestionarea imaginii instituŃiei.

RelaŃia cu mass – media

Imaginea unei instituŃii este dată atât de mesajul exterior pe care aceasta îl transmite,
cât şi de percepŃia acestui mesaj de către public. ApariŃiile publice ale
reprezentanŃilor instituŃiei, articolele ce au ca temă activităŃile acesteia, dar şi
mărturiile colaboratorilor contribuie la crearea imaginii instituŃiei. În vederea
obŃinerii unui număr mare de apariŃii în mass-media, este nevoie ca instituŃia să
furnizeze informaŃii de calitate, ce pot deveni ştiri, dar şi de întreŃinerea unei relaŃii
de bună colaborare cu reprezentanŃii mass-media.
AgenŃia Dezvoltare Regională Vest a dezvoltat până în prezent bune relaŃii de
colaborare cu reprezentanŃii mass-media din Regiunea Vest. Astfel, din punct de
vedere statistic, rezultatele obŃinute de agenŃie ca urmare a colaborării cu massmedia sunt următoarele:
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• În prezent, numărul de contacte de presă deŃinute de agenŃia noastră este de 152.
Acest număr de contacte reprezintă jurnalişti din Regiunea Vest, regiune ce
cuprinde judeŃele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, dar şi jurnalişti de la
publicaŃii importante din Ńară. Aceste contacte au fost obŃinute ca urmare a bunei
relaŃii de colaborare pe care ADR Vest o menŃine cu mass-media regională,
reprezentanŃii presei fiind prezenŃi la evenimentele organizate de agenŃie.
• 20 de comunicate de presă ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest au
apărut în presa regională pe parcursul lunilor ianuarie - iunie ale anului 2008.
Aceste comunicate au fost privite cu real interes de către întreaga presă regională,
ele prezentând iniŃiative şi activităŃi importante pentru Regiunea Vest. Astfel de
comunicate, trimise de ADR Vest către presa regională în prima jumătate a anului
2008, sunt prezentate mai jos:
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Temele prezentate în comunicatele ADR Vest în perioada ianuarie – iunie 2008 au
fost următoarele:
Nr.
crt.

Tema

Data emiterii

1.

„FinanŃări nerambursabile prin Programul OperaŃional
Regional pentru modernizarea serviciilor de sănătate”

24 ianuarie 2008

2.

„FinanŃări nerambursabile prin Programul OperaŃional
Regional pentru modernizarea serviciilor sociale”

29 ianuarie 2008

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ADR Vest sprijină potenŃialii beneficiari în vederea obŃinerii
de finanŃări prin intermediul Programului OperaŃional
Regional 2007 - 2013
„ADR Vest găzduieşte ConferinŃa de Lansare a ExerciŃiului
Regional de Previziune (Foresight) în sectoarele auto şi
tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor”
„Un nou seminar organizat de ADR Vest în vederea sprijinirii
potenŃialii beneficiari în vederea obŃinerii de finanŃări prin
intermediul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013”
„Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de investiŃii pentru
sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 –
Coeziune Economică şi Socială”
„ŞedinŃă de evaluare strategică a Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest)”
Proiectul WeSteer – acŃiuni de sprijin pentru emergenŃa unui
cluster auto bazat pe cunoaştere în Regiunea Vest - s-a lansat
azi la Timişoara

27 februarie 2008

28 februarie 2008

3 martie 2008

13 martie 2008

19 martie 2008

27 martie 2008

„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de
intervenŃie 4.3 –Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
din cadrul POR 2007-2013

Timişoara
11 aprilie 2008

„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de
intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
din cadrul POR 2007 – 2013”

Caraş-Severin
15 aprilie

„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de
intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
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Arad
17 aprilie 2008

din cadrul POR 2007 – 2013”

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de
intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
din cadrul POR 2007 – 2013”
„Proiecte depuse la nivel regional în cadrul „Schemei de
investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare
2006 – Coeziune Economică şi Socială”
„ŞedinŃă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR
Vest) şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Vest (CRESC Vest)”
„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru
domeniul de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013 – 16 iunie
2008”
„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru
domeniul de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013 – 16 iunie
2008”
„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru
domeniul de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013 – 16 iunie
2008”
„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru
domeniul de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013 – 16 iunie
2008”
Proiect contractat - „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea
cu succes şi profesionalism a proiectelor finanŃate din POR
2007 – 2013”
Proiecte depuse la nivel regional în cadrul domeniului de
intervenŃie
4.3
–
„Sprijinirea
dezvoltării
microîntreprinderilor”, din cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013 (POR)”
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Hunedoara
18 aprilie 2008

Timişoara
30 aprilie 2008

Timişoara
7 mai 2008

Timişoara
20 mai 2008

ReşiŃa
20 mai 2008

Deva
20 mai 2008

Arad
20 mai 2008

Timişoara
23 mai 2008

17 iunie 2008

• ConferinŃele de presă organizate în prima jumătate a anului 2008 au fost în
număr de 3, ele prilejuind întâlnirea reprezentanŃilor mass-media cu ADR Vest.

Cele trei conferinŃe s-au desfăşurat după cum urmează:
o 19 martie 2008 – a avut loc conferinŃa de presă organizată cu ocazia şedinŃei
Comitetul Regional pentru Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC
Vest) din Arad
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o 27 martie 2008 – a fost organizată conferinŃa de lansare a proiectului WeSteer
- „AcŃiuni de sprijin pentru emergenŃa unui cluster auto bazat pe cunoaştere în
Regiunea Vest”, în sala de consiliu a ADR Vest

o 7 mai 2008 - a avut loc conferinŃa de presă organizată cu ocazia şedinŃei
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) ce s-a desfăşurat
la Arad
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•

Articolele de presă apărute în presa regională şi pe diferite pagini web în
perioada ianuarie – iunie 2008 au fost în număr de 136. Numărul mare de
articole apărute se datorează relaŃiei de comunicare deschise dintre ADR Vest
şi reprezentanŃii mass-media.
Subiectele cu o vizibilitate mare în presă şi pe diferite pagini de internet au
avut titluri precum:
•
•
•
•
•
•
•

FinanŃări nerambursabile pentru modernizarea serviciilor de sănătate
FinanŃări nerambursabile.Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor sociale
Seminarii de informare şi instruire destinate microîntreprinderilor
Lansarea exerciŃiilor regionale de foresight în sectoarele auto şi
tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor
Proiectul WeSteer s-a lansat la Timişoara
79 cereri de finanŃare depuse de microîntreprinderile din Regiunea Vest
Evaluare strategică.Proiecte de infrastructură în regiune
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SituaŃia articolelor publicate în perioada ianuarie – iunie 2008 este
prezentată în graficul de mai jos:

Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva exemple de articole referitoare la
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest şi la activităŃile întreprinse de
instituŃie:
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Monitorizarea presei

ADR Vest monitorizează continuu apariŃiile în presa regională, dar şi naŃională –
atunci când este cazul. Monitorizarea constă în:

Nr.
crt.

•

realizarea zilnică a revistei presei – presupune urmărirea informaŃiilor
publicate referitoare la ADR Vest, acŃiunile în care e implicată agenŃia, dar şi la
mediul de interes al acesteia. În perioada ianuarie – iunie 2008 s-a realizat un
total de 170 de numere de revista presei.

•

realizarea raportului de presă – presupune sintetizarea apariŃiilor ADR Vest,
prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu ocazia organizării, de
către agenŃie, a unui eveniment important sau cu ocazia organizării unui
eveniment la care agenŃia a avut o contribuŃie considerabilă. 13 rapoarte de
presă au fost realizate în primul semestru al anului 2008. Ele sunt centralizate
în tabelul de mai jos:

Tema

Data emiterii

1.

„FinanŃări nerambursabile prin Programul OperaŃional Regional
pentru modernizarea serviciilor de sănătate”

24 Ianuarie 2008

2.

„FinanŃări nerambursabile prin Programul OperaŃional Regional
pentru modernizarea serviciilor sociale”

28 ianuarie 2008

ADR Vest sprijină potenŃialii beneficiari în vederea obŃinerii de
finanŃări prin intermediul Programului OperaŃional Regional
2007 - 2013

27 februarie 2008

3.

4.

5.

„Seminarii organizate de ADR Vest în vederea sprijinirii
potenŃialii beneficiari în vederea obŃinerii de finanŃări prin
intermediul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013”
„Lansarea, la nivel regional, a „Schemei de investiŃii pentru
sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare
de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune
Economică şi Socială”
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3 martie 2008

12 martie 2008

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

„ŞedinŃă de evaluare strategică a Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest)”
Proiectul WeSteer – acŃiuni de sprijin pentru emergenŃa unui
cluster auto bazat pe cunoaştere în Regiunea Vest - s-a lansat azi
la Timişoara

„Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de
intervenŃie 4.3 –Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din
cadrul POR 2007-2013

„Proiecte depuse la nivel regional în cadrul „Schemei de investiŃii
pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 –
Coeziune Economică şi Socială”
„ŞedinŃă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR
Vest) şi a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Vest (CRESC Vest)”

„Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul
de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
din cadrul POR 2007-2013 – 16 iunie 2008”

Proiect contractat - „Sprijin pentru ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru implementarea şi monitorizarea cu
succes şi profesionalism a proiectelor finanŃate din POR 2007 –
2013 »
Proiecte depuse la nivel regional în cadrul domeniului de
intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”,
din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013 (POR)”
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18 martie 2008

27 martie 2008
Timişoara
11 aprilie 2008,
Caraş-Severin
15 aprilie,
Arad
17 aprilie 2008,
Hunedoara
18 aprilie 2008

Timişoara
30 aprilie 2008

Timişoara
7 mai 2008
Timişoara,
20 mai 2008,
ReşiŃa
20 mai 2008,
Deva
20 mai 2008,
Arad
20 mai 2008
Timişoara,
23 mai 2008

17 iunie 2008

•

actualizarea fişei jurnalistului – aceste fişe analizează fiecare articol, referitor
la ADR Vest, al fiecărui jurnalist în parte

•

realizarea analizei anuale a presei – această analiză evidenŃiează imaginea
agenŃiei, percepŃia publicului larg asupra instituŃiei în anul precedent.
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Documente de programare

Documentele de programare, ce privesc activitatea de relaŃii publice, aflate în
responsabilitatea DirecŃiei de Resurse Umane şi Comunicare, sunt următoarele:
•

Planul de comunicare al ADR Vest pentru anul 2008 pentru Programul
OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest

•

Manualul privind procedura de comunicare internă a AgenŃia pentru
Dezvoltare Regională Vest

•

Manualul privind procedura de informare şi publicitate pentru Programul
OperaŃional Regional

DirecŃia de Resurse Umane şi Comunicare a elaborat, la începutul acestui an, planul
de acŃiune pentru anul 2008, în vederea implementării Planului de Comunicare
pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest.
Planul de comunicare a fost transmis către Autoritatea de Management pentru POR
şi aprobat de aceasta din urmă în data de 14 mai 2008.
Cele două manuale menŃionate mai sus, Manualul de proceduri de comunicare
internă şi Manualul de informare şi publicitate pentru POR, au fost actualizate în
prima jumătate de an, în vederea îmbunătăŃirii acestora şi a facilitării utilizării lor.
Manualul de proceduri de comunicare internă a fost corelat cu Regulamentul de
Organizare şi FuncŃionare al agenŃiei, cu Manualul de informare şi publicitate pentru
POR şi cu Procedura de asistenŃă tehnică pentru POR.
Aceste manuale reprezintă un sprijin important pentru ADR Vest, ajutând la
atingerea performanŃelor în managementul informaŃiei dar şi la stabilirea, de către
instituŃie, a unei bune imagini externe prin facilitarea informării corecte şi complete a
publicului larg cu privire la ADR Vest, actiunile şi proiectele sale.
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Pagina web a ADR Vest – www.adrvest.ro

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

În perioada ianuarie - iunie a anului curent, structura paginii web a ADR Vest a fost
modificată prin crearea unei noi secŃiuni speciale ale butonului POR 2007 - 2013
(Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013). SecŃiunea se numeşte Informare şi
Publicitate POR şi helpdesk şi cuprinde detalii atât privind Programul OperaŃional
Regional, comunicarea externă a ADR Vest, cât şi informaŃii despre Birourile de
informare şi helpdesk.

Pagina web a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăŃi despre ultimele
evenimente organizate de ADR Vest, precum şi cu materiale de prezentare,
documente cu caracter strategic, noi programe de finanŃare nerambursabilă din
partea Uniunii Europene şi cu noile reglementări în privinŃa Fondurilor Structurale şi
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a documentelor ce stau la baza acestora. Pagina www.adrvest.ro beneficiază de un
număr mare de vizitatori, în data de 30 iunie 2008 cifrele fiind următoarele:
•

Număr total de vizite făcute website-ului – 142.371 (la 30 iunie 2008).
EvoluŃia numărului de vizite făcute paginii web a ADR Vest pe parcursul
lunilor ianuarie – iunie 2008 este prezentată în graficul de mai jos:

•

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

•

Zilele cele mai accesate - Luni, MarŃi, Vineri

•

Orele de vârf – 13,00, 15,00
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Cap. X
Gestionarea Resurselor Umane

AgenŃia
Dezvoltare Regională Vest urmăreşte să investească în pregătirea
profesională a angajaŃilor săi în vederea obŃinerii unor performanŃe orientate spre
realizarea scopurilor agenŃiei. Astfel, dezvoltarea unei politici de gestionare a
resurselor umane este esenŃială menŃinerea stabilităŃii angajaŃilor, şi sprijinirea
dezvoltării ADR Vest din punct de vedere operaŃional şi al dezvoltării personalului,
creşterea pe viitor a cantităŃii de muncă realizate. În acest context, dimensiunile
principale ale activităŃii de gestionare a resurselor umane din cadrul ADR Vest sunt
reprezentate de preocuparea pentru aspectele legate de angajaŃi şi necesitatea de a
trata personalul ca un capital de investiŃii dezvoltarea ulterioară a organizaŃiei.

Politica şi procedurile de resurse umane pentru angajaŃii din cadrul ADR Vest
ADR Vest acorda o mare prioritate managementului şi dezvoltarii resurselor umane
deoarece:
• Personalul este considerat cea mai importanta resursa a ADR Vest atingerea
obiectivelor de performanta stabilite;
• Un nivel ridicat al abilitatilor si capacitatilor personalului este esential
asigurarea derularii programelor Phare si gestionarea Fondurilor Structurale in mod
eficient si eficace;
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• ADR Vest isi desfasoara activitatea intr-un mediu aflat intr-o schimbare rapida si
plina de provocari odata cu aderearea Romaniei la Uniunea Europeana, ceea ce
impune un program robust de dezvoltare continua a personalului.

În acest sens ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de resurse umane care
cuprinde:
• O politica cadru integrată şi cuprinzătoare care răspunde atât cerinŃelor EDIS cât
şi legislaŃiei române şi care este coordonată de Departamentul de Resurse Umane şi
Comunicare (DRUC) dedicat acestei activităŃi. Principiile generale ale acestei politici
cadru sunt:
o Să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în directia obŃinerii
obiectivelor de performanŃă în managementul programelor Phare şi a
Fondurilor Structurale din România,
o Să fie un angajator bun şi preocupat de personalul său şi să reconfirme
importanŃa personalului ADR Vest ca fiind cea mai importantă resursă a ADR
Vest printr-un management de resurse umane.
• În acest cadru au fost dezvoltate proceduri specifice care stabilesc natura
activităŃilor, momentul în care trebuie puse în aplicare şi responsabilităŃile. Astfel, în
cadrul ADR Vest este utilizat „Manualul de politici şi proceduri de resurse umane”,
care la ora actuală se află la ediŃia I, versiunea VI;
• Adoptarea unor modalităŃi adecvate (bune practici)
implementarea
procedurilor, care demonstrează valoarea pe care ADR Vest o acordă personalului
propriu şi care au rolul de a cultiva motivarea, moralitatea şi dezvoltarea continuă.

Planificarea personalului

Planul de personal face parte dintr-o abordare integrată de definire şi pregătire a
ADR Vest. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale de activitate şi pentru realizarea unui
plan viabil de personal în cadrul ADR Vest, au fost luate în considerare următoarele
aspecte:
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Planificarea dezvoltării profesionale a angajaŃilor - există oamenii cu calificări
potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit;
• Planificarea succesiunilor - existenŃa oamenilor potriviŃi pregătiŃi pentru
poziŃiile potrivite, când ai nevoie.
Planificarea personalului este un proces ce presupune parcurgerea unui ciclu format
din mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în primul semestru al anului
2008 au fost realizate următoarele activităŃi :
•

În cadrul ADR Vest, în anul 2008 au fost realizate următoarele activităŃi :
1. Analiza situaŃiei curente - a vizat identificarea competenŃelor organizaŃionale
curente, analizarea numărului angajaŃilor şi identificarea tendinŃelor de ocupare.
Documente realizate:
o “SituaŃia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2007”,
o “Centralizator concursuri organizate de ADR Vest în anul 2007”,
o “Centralizator angajări – ADR Vest 2007”,
o “SituaŃia personalului pentru anul 2007”
2. Evaluarea nevoilor viitoare - Pentru că rolul şi responsabilităŃile AgenŃiei s-au
schimbat odată cu politicile şi angajamentele asumate de România ca urmare a
aderării la Uniunea Europeană şi a semnării Acordului Cadru privind
implementarea Programului OperaŃional Regional 2007-2013 cu Ministerul Integrării
Europene, analiza nevoilor de personal pentru anul 2007 s-a realizat în funcŃie de
implicaŃiile acestui document în estimarea volumului activităŃilor şi aprecierea
competenŃelor necesare pentru îndeplinirea atribuŃiilor delegate prin Acordul Cadru.
Documente realizate:
o Documentul “Deficitul/ excesul de personal pentru anul 2008”
3. Analiza lipsurilor - procesul de comparare a informaŃiei din analiza situaŃiei
curente cu cea din evaluarea nevoilor viitoare, pentru a identifica diferenŃele între
competenŃele ADR Vest curente şi setul de competenŃe necesar în viitor. Documente
realizate:
o Documentul „Necesar personal pentru anul 2008”
4. Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de
planificare. În această etapă a fost organizată şedinŃei echipei de management (EM)
din cadrul ADR Vest - 21 februarie 2008, în cadrul căreia au fost realizate:
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o Realizarea planului de personal pentru anul 2008.
5. Aprobarea Planului de personal al ADR Vest
Hotărârea CDR Vest 5/2008.

anul 2008 – realizată prin

6. Implementarea planului de personal - în concordanŃă cu cerinŃele şi obiectivele
strategice al ADR Vest.

Fişe 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
responsabilităŃilor aferente unui post, fişele posturilor stabilesc cu claritate aşteptările
în relaŃia 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 urma aprobării Organigramei actualizate pentru perioada 2007-2010 în cadrul
şedinŃei CDR Vest din 7 mai 2008 prin hotărârea nr. 5/2008 şi a deciziilor directorului
general al ADR Vest care vizează implementarea acestei hotărâri au fost actualizate
fişele de post în consecinŃă. De asemenea, au fost realizate fişele de post pentru
personalul angajat în perioada ianuarie – iunie 2008.

Recrutare
Recrutare şi selecŃ
elecŃi
ecŃie

1. Planul de recrutare şi selecŃie

Planul de recrutare şi selecŃie atât cel pentru anul 2007, cât şi cel pentru anul 2008 au
fost elaborate pe baza Planului de personal pentru anul 2007, respectiv 2008. Planul
anual de recrutare conŃine informaŃii cu privire la posturile scoase la concurs, sursele
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de recrutare, data de organizare a concursurilor, precum şi persoanele implicate în
această activitate.
AgenŃia Dezvoltare Regională Vest considera procesul de recrutare si selectie drept
prioritar asigurarea unei bune desfasurari a activitatilor.

2. Angajarea personalului

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante s-a realizat pe baza
Planului de personal şi a presupus parcurgerea următoarelor etape:
• AnunŃarea recrutării în presă, pe site-uri de recrutare, pe pagina web a ADR
Vest, pe grupul de discuŃii al masteratului Economia şi managementul
Dezvoltării Regionale;
• Verificarea conformităŃii administrative a dosarelor de concurs (realizată de
departamentul de resurse umane);
• Verificarea eligibilităŃii dosarelor (realizată de comisia de concurs);
• Parcurgerea probelor de concurs conform regulamentului stabilit.
• Angajarea candidatului care a câştigat concursul.

În primul semestru al anului 2008, au fost realizate următoarele activităŃii în direcŃia
recrutării şi a selecŃiei personalului necesar ADR Vest:

RECRUTARE ŞI SELECŢIE
IANUARIE - IUNIE 2008

Series1
Aplicaţiii
electronice

839

Dosare
depuse

94

Dosare
eligibile

82

Persoane
angajate

6
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Series1

3
2

0

0

2

0

Ianuarie Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

CONCURSURI IANUARIE - IUNIE 2008

Integrare organizaŃională
organizaŃională

Procesul de integrare în organizaŃie este un program de dezvoltare în cadrul căruia
noii membrii ai agenŃiei sunt prezentaŃi în mod formal colegilor, le este prezentat
mediul în care îşi vor desfăşura activitatea şi în care se vor dezvolta astfel încât să
contribuie la realizarea obiectivelor de performanŃă ale ADR Vest.

ADR Vest consideră ca un proces eficace de integrare organizaŃională este foarte
important în condiŃiile creşterii continue a numărului de personal angajat. Deşi un
program solid de integrare organizaŃională necesită o investiŃie de timp, beneficiile
obŃinute pot fi substanŃiale, deoarece, astfel, se poate scurta timpul în care noul
angajat se poate transforma într-un membru propriu-zis al echipei AgenŃiei.

Astfel, cei 6 noi angajaŃi ai ADR Vest, în cadrul procesului de integrare
organizaŃională:
• A fost realizat, împreună cu şefii departamentelor care s-a realizat angajarea un
program al perioadei de integrare organizaŃională. Astfel, în această perioadă fiecare
nou angajat are planificate întâlniri cu şefii de departament, auditorii interni,
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responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, responsabilul cu managementul
riscurilor, responsabilul cu gestiunea neregulilor şi alŃi anagajaŃi cu atribuŃii
relevante. În cadrul acestor întâlniri noii angajaŃi sunt informaŃi asupra structurii,
activităŃii şi procedurilor interne ale ADR Vest.
• i s-a înmânat noului anagajat, în prima zi de muncă, un pachet de documente
intitulat INDUCTION KIT, cu următorul conŃinut: Statutul ADR Vest, Regulamentul
de Organizare şi FuncŃionare al ADR Vest, Organigrama perioada 2007-2010,
Regulamentul Intern al ADR Vest şi Codul de Conduită.
• fiecare nou angajat s-a stabilit o persoană, de obicei şeful de departament, care a
jucat roul de mentor acesta şi a cărui rol a fost de a transfera cunoştinŃele şi de a
dezvolta competenŃele necesare noului angajat îndeplinirea sarcinilor prevăzute în
fişa postului.

Perioada de integrare organizaŃională se finalizează cu evaluarea noului angajat de
către şeful de departament prin completarea formularului intitulat Raportul de
evaluare finală a perioadei de prezentare şi iniŃiere a noului angajat şi acordarea unui
calificativ. La rândul său, noul anagajt realizează propria evaluare a perioadei de
integrare organizaŃională prin completarea formularului Fişa noului angajat.

Calificative pentru perioada de integrare
organizationala
33%

67%
Calificative pentru perioada de integrare organizaţională * Foarte
bine
Calificative pentru perioada de integrare organizaţională * Bine
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Instruire
Instruire şi dezvoltare

În primul semestru al anului 2008, preocupările AgenŃiei Dezvoltare Regională Vest
în domeniul instruirii şi dezvoltării au fost axate pe următoarele domenii majore de
intervenŃie:

1. Realizarea documentelor strategice referitoare la planificarea instruirilor angajaŃii
ADR Vest anul 2008 şi perioada 2008 – 2010, şi Strategia naŃională de instruire POR
2007 – 2013 – având în vedere rolul ADR Vest ca Organism Intermediar POR 2007 –
2013. Astfel, au fost realizate următoarele documente:

• Actualizarea Strategiei de Instruire pentru Programul OperaŃional regional
pentru perioada 2007-2013. Strategia de instruire pentru POR 2007 - 2013 se
adresează tuturor persoanelor implicate în managementul Programului OperaŃional
Regional 2007-2013. Elaborarea Strategiei de Instruire a fost realizată de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor cu sprijinul proiectului
Formare la nivel naŃional şi regional pentru întărirea puterii de absorbŃie a Fondurilor
Structurale POR” (RO 2004/016-72.04.03.01.03.02), finanŃat prin Programul Phare
2004 „Coeziune Economică şi Socială”.

• Planul de acŃiune pentru instruire pentru perioada 2008-2010 a fost produs ca
un document de implementare a Programului de Instruire 2007–2013 pentru
Programul OperaŃional Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de instruire
comune ale următoarelor grupuri Ńintă: Autoritatea de Management pentru POR şi
cele 8 AgenŃii pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme Intermediare,
membrii Comitetului de Monitorizare a POR şi ai Comitetelor Regionale de Evaluare
Strategică şi Corelare şi beneficiari potenŃiali sau actuali ai POR. În vederea elaborării
Planului de acŃiune pentru instruire pentru perioada 2008 -2010 DRUC în colaborare
cu echipa managerială a identificat nevoile de instruire pentru perioada 2008-2010 şi
a elaborat Planul de instruire al ADR Vest pentru perioada 2008-2010.
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• Planul de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2008 este elaborat de
către DRUC, iniŃial sub formă de proiect pentru discuŃii, corecŃii 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 instruire se realizează pe baza informaŃiilor referitoare la măsurile de
instruire necesare, informaŃii 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 organizaŃional.

Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinŃe a echipei manageriale
pe baza obiectivelor curente şi direcŃiei viitoare a ADR Vest luând în calcul şi
informaŃiile obŃinute din analiza activităŃilor de instruire desfăşurate pe parcursul
anului 2007.

Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităŃilor de
instruire propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul
2008.

Proiectul planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2008 a fost discutat cu
echipa managerială a ADR Vest, iar varianta rezultată în urma acestor discuŃii a fost
aprobată de către directorul ADR Vest şi transmisă spre informare tuturor angajaŃilor
agenŃiei.
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2. Implicarea, în calitate de beneficiar în următoarele proiecte:

2.1. Proiectul „AsistenŃă tehnică pentru sprijinirea AutorităŃilor de Management şi
Organismelor Intermediare pentru Programul OperaŃional Regional şi Programele
OperaŃionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale” (RO 2005/ 017533.04.01.05.04.01)

Scopul proiectului constă în întărirea capacităŃii instituŃiilor centrale şi regionale
implicate în managementul şi implementarea Programului OperaŃional Regional şi a
Programelor OperaŃionale finanŃate în cadrul Obiectivului 3 - “Cooperare Teritorială
Europeană” – al Fondurilor Structurale, pentru ca acestea să-şi îndeplinească ce le
revin în calitate de Autoritate de Management / Organisme Intermediare în mod
eficient şi efectiv.

Beneficiarii contractului de asistenŃă tehnică sunt:
•

•
•
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor (Autoritatea de
Management pentru Programul OperaŃional Regional şi Programele de
Cooperare Teritorială Europeană ;
cele opt AgenŃii Regionale de Dezvoltare (în rolul de Organisme Intermediare
pentru POR);
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ, Turism şi Profesii
Liberale (în rolul de Organism Intermediar pentru POR);
cele cinci Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră (în rolul de
Organisme Intermediare pentru Programele de Cooperare Teritorială
Europeană).

Perioada de desfăşurare a proiectului: 29 februarie 2008 – 30 noiembrie 2008
Consultant: consorŃiul format din AAM Management Information Consulting Ltd.,
Deloitte ConsultanŃă S.R.L. şi SAR Management Consultants S.R.L.
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ActivităŃile proiectului au fost grupate pe trei componente, astfel:
Componenta I: SusŃinerea Schimbării
Prin această componentă se urmăreşte rezolvarea problemelor pe termen scurt, cu
caracter organizaŃional şi managerial, la nivel tactic, pentru ca aceştia să îşi poată
atinge obiectivele într-un mod mai rapid şi pentru a uşura impactul schimbărilor,
precum şi rezolvarea problemelor pe termen mediu şi lung, cu caracter
organizaŃional şi managerial pentru a asigura eficienŃa sistemului.

Componenta II: Academia de Management UE
Această componentă are ca obiective îmbunătăŃirea cunoştinŃelor şi abilităŃilor
necesare pentru implementarea Fondurilor Structurale şi găsirea unor răspunsuri la
întrebările profesionale specifice legate de implementarea Fondurilor Structurale, pe
măsură ce acestea apar în munca de zi cu zi.

Componenta III: ÎmbunătăŃirea mediului de lucru
Prin această componentă se urmăreşte elaborarea manualelor şi ghidurilor de
evaluare necesare pentru implementarea Fondurilor Structurale, precum şi
dezvoltarea unei relaŃii contractuale adecvate între Autoritatea de Management şi
Organismele Intermediare pentru a asigura o implementare eficientă şi controlată a
Fondurilor Structurale.

2.2. Proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional în vederea creşterii capacităŃii
de absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor” (RO2006/018-147.04.01.05.01)

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăŃirea capacităŃii de absorbŃie
atât la nivel naŃional cât şi regional, cu scopul de a asigura o utilizare corectă a
Fondului European de Dezvoltare Regională, a Instrumentului European pentru
Vecinătate şi Colaborare şi a Instrumentului pentru AsistenŃă de Pre-aderare.
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Grupul Ńintă al proiectului:
•
•
•
•
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor;
cele opt AgenŃii Regionale de Dezvoltare (în rolul de Organisme Intermediare
pentru POR);
cele cinci Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră;
Beneficiari ai POR şi programelor de cooperare transfrontalieră;
Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Evaluare.

Perioada de desfăşurare a proiectului: 30 iunie 2008 – 30 noiembrie 2009
Consultant: consorŃiul format din SOLCO în colaborare cu Ecosfera, Archidata şi
Informest.

ActivităŃile proiectului au fost grupate în două componente, astfel:
Componenta 1
• Actualizarea Planului de AcŃiune pentru Instruire pentru perioada 2008 – 2010
• On the job training pentru unităŃile de instruire şi grupul de traineri interni
• On the job training pentru birourile de helpdesk din MDLPL, ADR - uri şi CBCuri

Componenta 2
•
•
•
•
•
•
•

Revizuirea materialelor de instruire
Instruirea primului grup de traineri români
Constituirea şi instruirea celui de al doilea grup de traineri români
Furnizarea de sesiuni de instruire la nivel naŃional şi regional
Organizarea unei conferinŃe naŃionale pentru factorii de decizie
Instruire specifică pentru potenŃialii beneficiari
Suport pentru MDLPL şi ADR - uri în organizarea de sesiuni de instruire
pentru Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare
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3. Participarea la instruiri a angajaŃilor ADR Vest în vederea dezvoltării cunoştinŃelor
şi abilităŃilor necesare.

Centralizator al instruirilor la care au participat angajaŃii ADR Vest semestrul I 2008
Număr de programe de instruire urmate

15

Număr de angajaŃi ADR Vest participanŃi la instruiri

33

Număr total de participări la programe de instruire
(nr. angajaŃi participanŃi * nr. instruiri/angajat)

54

Număr total de zile de instruire

121

Teme de instruire
• AchiziŃii publice
• Evaluarea, selecŃia şi contractarea proiectelor
• FinanŃare şi control financiar
• ÎmbunătăŃirea comunicării şi a relaŃiilor cu media
• Managementul Programului OperaŃional
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Cap. XI
ActivităŃi de Audit

Activitatea de audit intern urmăreşte perfecŃionarea capacităŃii ADR Vest de
implementare a politicii de dezvoltare regională şi de atingere a obiectivelor
corespunzătoare acestei politici.
În prima jumătate a anului 2008 s-au derulat mai multe misiuni de audit care au avut
ca rezultat întocmirea cu câte unui raport de audit în care au fost cuprinse constatări
şi au fost formulate recomandări structurilor auditate în vederea îmbunătăŃirii
desfăşurării activităŃilor şi a controlului acestora.

1. La începutul anului 2008 a fost finalizată misiunea de audit intern Auditul
activităŃii de pregătire a agenŃiei ca OI pentru implementarea POR ce a avut ca
obiective:
•
•

Evaluarea pregătirii organizaŃionale a agenŃiei pentru implementarea POR ;
Evaluarea pregătirii procedurilor operaŃionale pentru implementarea POR.

Această misiune de audit a verificat gradul de pregătire al ADR Vest pentru
îndeplinirea rolului de Organism Intermediar, rol pe care agenŃia îl îndeplineşte prin
implementarea Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest. Majoritatea
recomandărilor din proiectul raportului de audit au fost implementate de către
direcŃiile auditate până la momentul elaborării raportului final.
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2. Misiunea de audit Program Phare 2005-CES “AsistenŃa acordată IMM-urilor în
scopul achiziŃionării de servicii de consultanŃă în afaceri”, ce s-a derulat în prima
jumătate a anului 2008, a avut ca obiective principale:
•

•

Evaluarea modului de realizare a activităŃilor delegate ADR Vest şi a
activităŃilor rezultate din contractele de finanŃare cu beneficiarii şi verificarea
conformităŃii cu normele legale, regulamentare şi procedurale;
Evaluarea sistemului de control existent, asociat activităŃilor atribuite în
responsabilitatea agenŃiei ; aprecierea sistemului de management al riscurilor
specifice activităŃilor aflate în responsabilitate agenŃiei pe baza contractelor
încheiate.

3. În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat misiunea de audit Evaluarea stadiului
pregătirii şi a capacităŃii structurilor implicate în implementarea POR, , care a avut
ca obiective evaluarea :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadrului organizatoric şi mediului intern ;
Managementului resurselor umane şi segregării funcŃiilor;
Procedurile operaŃionale;
ExistenŃei pistei de audit la nivel OI, cu indicarea locaŃiilor de arhivare a
documentelor elaborate pe fiecare etapa a fluxului operaŃional;
Modului de identificare şi raportare a iregularităŃilor;
Managementului riscurilor în cadrul OI şi raportarea acestora către
AMPOR;
Sistemului de contabilitate şi raportare financiară;
Sistemului de monitorizare a realizării proiectelor şi raportarea
rezultatelor la AMPOR ;
ModalităŃilor de conlucrare cu celelalte organisme abilitate în vederea
exercitării controlului ex-ante în domeniul achiziŃiilor publice;
FuncŃiei de CFPP;
FuncŃiei de audit intern;
ResponsabilităŃilor şi limite de competenŃă în acordarea de AsistenŃă
juridică specifică POR;
FuncŃiei IT;
ActivităŃilor de informare şi comunicare.
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4. O altă misiune de audit intern derulată în anul 2008 a fost Sistemul contabil al
agenŃiei , fiabilitatea acestuia şi asigurarea integrităŃii patrimoniului, care a avut ca
obiective:
•
•

Examinarea şi evaluarea sistemului contabil al agenŃiei, fiabilitatea acestuia
şi asigurarea integrităŃii patrimoniului ;
Examinarea şi evaluarea sistemului de control intern, asociat activităŃilor şi
operaŃiunilor contabil - financiare; aprecierea sistemului de management al
riscurilor specifice sistemului contabil – financiar; sprijin pentru
îmbunătăŃirea sistemului de control intern şi a sistemului de management al
riscurilor.

5. În prima jumătate a anului 2008 s-a desfăşurat o misiune de audit ad-hoc intitulată
Verificarea existenŃei şi a modului de soluŃionare a unor eventuale conflicte de
interese şi incompatibilităŃi la nivelul personalului implicat în derularea POR.
Obiectivele operaŃionale ale misiunii de audit ad-hoc au fost:
•

•

Identificarea situaŃiilor în care a existat / poate exista un conflict de interese
în cazul în care personalul din cadrul structurilor cu rol de OI are şi calitatea
de membru în organele de conducere ( Consiliu de AdministraŃie, Adunarea
Generală a AsociaŃilor) ale unor beneficiari eligibili pentru operaŃiunile pe
care le gestionează;
Evaluarea modului în care este respectat cadrul normativ şi procedural care
reglementează conflictul de interese la nivelul OI de către personalul
implicat în derularea programelor finanŃate din POR.

6. La sfârşitul lunii martie a anului 2008 era în derulare misiunea de audit privind
activităŃile de evaluare şi selecŃie pentru proiectele finanŃate din fonduri
structurale, ce avea următoarele obiective:
•
•

Evaluarea conformităŃii cu regulamentele, manualele, procedurile şi
contractele a activităŃilor de evaluare;
Evaluarea sistemului de control intern şi a managementului riscurilor.
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7. De asemenea, la sfârşitul lunii martie se derula şi misiunea de audit asupra
Sistemelor de conducere, control şi luare a deciziilor în agenŃie , precum şi
riscurile asociate acestor sisteme, cu obiectivele următoare:
• Asigurarea unei strategii de control care să garanteze că sunt urmărite şi
sunt realizate obiectivele şi activităŃile agenŃiei;
• Modul de gestionare a abaterilor de la proceduri;
• Asigurarea accesului la resursele materiale şi financiare pentru atingerea
obiectivelor;
• Planificarea şi luarea deciziilor;
• Identificarea funcŃiilor sensibile;
• Asigurarea condiŃiilor ca angajaŃii să cunoască normele şi cerinŃele de
comportament pentru realizarea valorilor organizaŃionale;
• FuncŃia de coordonare ca funcŃie managerială;
• Asigurarea unei verificări şi evaluări a controlului intern, la nivelul
direcŃiilor din agenŃie.

În prima jumătate a anului 2008 au fost realizate şi alte activităŃi de audit, respectiv :
•
•
•

•

Întocmirea şi revizuirea planurilor anuale şi strategice de audit, secŃiunile Phare
şi activitate internă şi secŃiunea Fonduri Structurale.
Realizarea raportului de activitate al UnităŃii de Audit Intern şi a raportărilor
asupra constatărilor şi recomandărilor din rapoartele de audit intern.
Urmărirea implementării recomandărilor misiunilor de audit realizate de
Unitatea de Audit Intern din ADR , DirecŃia de Audit Intern din MDLPL şi
Oficiul Regional de Audit Timiş al AutorităŃii de Audit de pe lângă Curtea de
Conturi a României.
Actualizarea Manualul de audit intern privind Fondurile Structurale în
conformitate cu decizia nr. 94 din 30.05.2008 a directorului general al ADR Vest ,
cu prevederile InstrucŃiunii nr. 7 a AM POR şi cu anexele procedurii DirecŃiei de
Audit Intern din cadrul MDLPL privind auditul intern al fondurilor structurale.
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Cap. XII
AsistenŃă tehnică şi financiară

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

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

Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru
intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului
Programului OperaŃional Regional” s-a încheiat între ADR Vest,
Organism Intermediar pentru POR, şi MDLPL, în calitate de
Management pentru POR pentru perioada 14.03.2007 – 31.12.2008.

domeniul de
şi evaluării
în calitate de
Autoritate de

Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea
responsabilităŃilor delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului
OperaŃional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităŃi se
referă la managementul tehnic şi administrativ al fondurilor structurale la nivel
regional şi pentru întărirea capacităŃii instituŃionale şi administrative ale
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Organismului Intermediar cu scopul asigurării absorbŃiei cât mai ridicate a
Fondurilor Structurale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenŃie AgenŃia
pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR
2007-2013, va beneficia în principal de sprijinul pentru pregătirea, selecŃia,
evaluarea, auditul şi monitorizarea activităŃilor şi a proiectelor realizate pentru
implementarea POR la nivelUL Regiunii Vest. Prin acest domeniu de intervenŃie se
acordă sprijin funcŃionării 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 intervenŃie se vor finanŃa prin intermediul
acestui contract de finanŃare salarizarea personalului contractual, introducerea
datelor în SMIS, achiziŃia şi instalarea echipamentului necesar pentru implementarea
POR la nivelul Regiunii Vest.

Contractul de servicii PHARE NaŃional 2005 CES „Sprijin pentru ADR Vest
pentru implementarea şi monitorizarea programelor PHARE CES”

Pentru asigurarea implementării şi monitorizării proiectelor de investiŃii, finanŃate
din Programul NaŃional Phare – componenta Coeziune Economică şi Socială, în
Regiunea Vest s-a încheiat Contractul de servicii Phare NaŃional 2005 CES „Sprijin
pentru ADR Vest pentru implementarea şi monitorizarea programelor Phare CES”, între
MDLPL şi ADR Vest în calitate de Autoritate de Implementare pentru perioada
1.12.2007 - 30.11.2008.
Obiectivele specifice ale acestui contract sunt următoarele:
•

Să sprijine ADR în realizarea sarcinilor asumate de către aceasta ca Autoritate de
Implementare pentru proiectele de investiŃii finanŃate prin Phare CES, în
Regiunea Vest;

•

Să crească eficienŃa şi eficacitatea activităŃilor de evaluare, selecŃie şi contractare
derulate în cadrul ADR-ului, ca parte a procesului de îmbunătăŃire a capacităŃii
administrative a ADR-ului.
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ActivităŃile specifice ale proiectului se referă la lansarea, contractarea,
implementarea, controlul şi monitorizarea proiectelor finanŃate din programele Phare
2000 - 2006 CES.

Principala responsabilitate a ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare,
este să asigure monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor finanŃate din
Programele Phare 2000-2006 CES din regiunea Vest Astfel, ADR Vest îşi va asuma
rolul de Autoritate de Implementare pentru proiectele pentru care a fost
nominalizată în acest sens prin Memorandumul de FinanŃare relevant, şi va îndeplini
responsabilităŃile pe care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor i lea încredinŃat.
Rezultatele asumate prin contract sunt:
• Implementarea cu succes, la nivel regional, a proiectelor finanŃate prin Programul
Phare CES, pentru care ADR-ul acŃionează ca Autoritate de Implementare, la
standardele de calitate şi în limitele de timp şi buget agreate;
• Creşterea capacităŃii administrative a ADR-ului de a-şi îndeplini sarcinile şi
responsabilităŃile încredinŃate.
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