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CUPRINS

în Regiunea 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.
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 pentru
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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 20072013.

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
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AtribuŃiile ADR Vest
Principalele atribuŃii 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;
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.
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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 ex-ante şi ex–post.

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

Personal
cuprins în
organigramă

Personal
angajat
efectiv

79

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

16 octombrie

• 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
• 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
• DirecŃia Implementare Program
OperaŃional Regional
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Director
general

Directori de
direcŃii

3 postului de
şef de
departament
Registrator
Consultant
politici
regionale

2008

Hotărârea 15 /
2008 privind
aprobarea
organigramei
multianuale a
ADR Vest
pentru
perioada 2007 2010

Hotărârea 12 /
2009 privind
aprobarea
modificării
organigramei
multianuale
actualizate a
ADR Vest
pentru
perioada 2008
– 2010 prin
crearea în

- Departament Monitorizare şi
Verificare POR
 Biroul Monitorizare
 Biroul Verificare
Departament
Evaluare,
SelecŃie şi Contractare
- Birou AsistenŃă Tehnică şi
relaŃia cu AM POR
• DirecŃia Suport Implementare
- Birou Suport Implementare
- Birou Suport IT / SMIS
- Birou proiecte preaderare
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
DirecŃia Economic, Administrativ şi
Control Financiar
- Birou Economic
- Birou Administrativ
• Unitatea de Audit Intern
• Biroul Juridic şi de Control
• DirecŃia Implementare Program
OperaŃional Regional
- Departament Monitorizare şi
Verificare POR
 Biroul Monitorizare
 Biroul Verificare
Departament
Evaluare,
SelecŃie şi Contractare
- Birou AsistenŃă Tehnică şi
relaŃia cu AM POR
• DirecŃia Suport Implementare
- Birou Suport Implementare
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87 persoane

63
persoane
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-

Şef Birou
Coordonare
Pol de
Creştere
Consultant
Implementare
PIDU
Asistent

structura
acesteia a
Biroului
Coordonare
Pol de Creştere

- Birou Suport IT / SMIS
- Birou proiecte preaderare
DirecŃia Politici Regionale
InternaŃionalizare
- Birou Politici Regionale
Birou
Proiecte
InternaŃionalizare
- Birou InvestiŃii Directe
• DirecŃia Resurse Umane
Comunicare
- Birou Resurse Umane
- Birou Comunicare
DirecŃia Economic, Administrativ
Control Financiar
- Birou Economic
- Birou Administrativ
• Unitatea de Audit Intern
• Biroul Juridic şi de Control

Implementare
PIDU
şi

şi

şi

şi

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.
• 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 Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a acestui program
prin îndeplinirea atribuŃiilor de informare, lansare, pregătirea de proiecte, asigurarea
secretariatului Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest,
evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS.
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De asemenea, în cadrul DirecŃiei Suport Implementare funcŃionează Biroul Proiecte
Preaderare care are ca principale atribuŃii oferirea de suport pentru beneficiarii de
finanŃări din programele Phare şi Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională (FNDR) în
vederea implementării proiectelor, precum şi monitorizarea acestor programe.
• DirecŃia Implementare Program OperaŃional Regional are misiunea de a contribui la
implementarea Programului OperaŃional Regionale în Regiunea Vest, în perioada 2007
– 2013, prin realizarea unor activităŃi precum monitorizarea proiectelor contractate de
ADR Vest cu beneficiarii programelor de finanŃare nerambursabile, verificarea cererilor
de plată justificative, oferirea asistenŃei de specialitate beneficiarilor de finanŃare,
organizarea de seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea
contractelor de asistenŃă tehnică ale ADR Vest pentru Programul OperaŃional Regional.
• 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. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea
întregului set de proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea
documentelor justificative până la întocmirea SituaŃiilor financiare anuale.
• DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităŃilor
de resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în
conformitate cu politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea
obiectivelor de performanŃă ale direcŃiei 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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• Biroul Coordonare Pol de Creştere care are ca principale atribuŃii: stabilirea unei
relaŃii de colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere
(preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de
creştere Timişoara) precum şi cu celelalte autorităŃi locale din cadrul polului; facilitarea
legăturii dintre autorităŃile centrale şi cele locale implicate în elaborarea şi
implementarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID); acordarea de sprijin în elaborarea
şi implementarea PID; sprijinirea implementării proiectelor incluse în lista de proiecte
din PID; participarea la monitorizarea respectării graficului de implementare a
proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; contribuie la campania de
promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenŃa şi
vizibilitatea activităŃilor finanŃate în cadrul polului; elaborarea de rapoarte periodice
sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea lor la
MFP, MDRL şi directorului general ADR Vest.

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:

TIMIŞOARA

REŞIłA

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

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

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

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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Eveni
Evenim
enimente
ente importante
1.

Semnarea contractului de finanŃare pentru proiectul Consiliului JudeŃean al

Municipiului Arad „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”

Evenimente importante

În data de 27 februarie 2009, în sala festivă a Primăriei Municipiului Arad, a avut
loc ceremonia de semnare a contractului de finanŃare pentru proiectul
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad” din cadrul
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de
58.782.037 lei dintre care 44.737.544,88 lei reprezintă valoarea solicitată pentru
realizarea proiectului.

La acest eveniment au participat domnul Vasile Blaga – Ministru, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, domnul Gheorghe Falcă – Primar, Primăria
Municipiului Arad, domnul Nicolae IoŃcu – Preşedinte, Consiliul JudeŃean Arad,
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domnul LaurenŃiu Călin BibarŃ, Prefect, InstituŃia Prefectului - JudeŃul Arad şi Sorin
Maxim – Director general al ADR Vest. Acestora li s-au alăturat alŃi reprezentanŃi ai
administraŃiei publice locale, precum şi reprezentanŃi ai presei din Regiunea Vest.

Jurnaliştii din Regiunea Vest au fost prezenŃi în număr mare în cadrul evenimentului.
Ca urmare a promovării ceremoniei de semnare a contractului de finanŃare pentru
proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad” au apărut
următoarele articole în presa scrisă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PublicaŃia şi
data apariŃiei
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi LocuinŃei
27 februarie 2009
www.amosnews.ro
27 februarie 2009
www.newsin.ro
27 februarie 2009
www.ziare.com
27 februarie 2009
www.adevarul.ro
27 februarie 2009
www.europeanul.ro
27 februarie 2009
www.aradon.ro
27 februarie 2009
www.fonduristructurale.ro
28 februarie 2009

Titlul articolului

Autorul

Proiect de reabilitare a centrului istoric
vechi al Municipiului Arad finanŃat
prin Programul OperaŃional Regional

Comunicat de
presă

Arad: A fost semnat contractul pentru
reabilitarea centrului istoric

Paul Preda

Vasile Blaga – Proiect FinanŃare Arad

Florin Tomuta
(foto)

Centrul vechi al Aradului, reabilitat cu 15
milioane de euro
Centrul vechi al Aradului va fi reabilitat cu
bani europeni
Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al
Municipiului Arad
Renaşte Aradul vechi!
POR: Proiect de reabilitare a Centrului
Istoric
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Paula Bulzan
A.B.
-

9.

www.glsa.ro
(Glasul Aradului)
28 februarie 2009

10.

www.primariaarad.ro
28 februarie 2009

11.

www.stirilocale.ro
28 februarie 2009

12.

www.financiarul.ro
28 februarie 2009

13.
14.
15.
16.

www.administratie.ro
2 martie 2009
România Liberă
(www.romanialibera.ro)
3 martie 2009
Ziua de Vest
3 martie 2009
Business Standard
(www.standard.ro)
4 martie 2009

Peste 11 milioane de euro pentru Centrul
istoric al Aradului
Semnarea contractului de finanŃare Reabilitarea Centrului
Istoric Vechi al Municipiului Arad - proiect
depus de Consiliul Local al Municipiului
Arad în cadrul Programului OperaŃional
Regional 2007 - 2013
A fost semnat contractul pentru
reabilitarea centrului istoric
Centrul Istoric Vechi din Arad va fi
reabilitat printr-un proiect de 45,65
milioane lei
Vasile Blaga: "M-am împotrivit înfiinŃării
de noi unităŃi administrative"
Centrul vechi al Aradului va fi refăcut
Centrul istoric al Aradului va fi reabilitat
cu bani europeni
Primăria Arad a semnat contracte cu
firmele care reabilitează canalizarea in
municipiu
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Claudia
Untaru
(comunicat
publicat de
Biroul de
Presă al PMA)
Liliana Brad
L.P.
-
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2.

ŞedinŃa CDR Vest şi şedinŃa CRESC Vest

În data de 22 aprilie 2009, în sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean Caraş-Severin, a
avut loc ŞedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest). Această
şedinŃă a fost urmată de şedinŃa Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare
Regiunea Vest.

În cadrul şedinŃei CDR Vest s-au discutat subiecte precum: situaŃia POR 2007 – 2013 în
Regiunea Vest şi rezultatele activităŃii ADR Vest în acest context, studii realizate de
agenŃie în vederea sprijinirii dezvoltării Regiunii Vest, programe de cooperare
transfrontalieră, bugetul multianual al ADR Vest, precum şi noua componenŃă a
CRESC Vest.
Demersurile CDR Vest şi ADR Vest de absorbŃie a fondurilor structurale alocate
Regiunii Vest au fost eforturi susŃinute, rezultatele prezentate în cadrul şedinŃei arătând
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o bună colaborare între toate entităŃile implicate în absorbŃia de fonduri structurale la
nivelul Regiunii Vest.
Cele mai importante rezultate ale şedinŃei ordinare CDR Vest din data de 22 aprilie
2009 au fost:
• Aprobarea noii componenŃe CRESC Vest
• Acordarea acceptului proiectului „Reabilitare drum judeŃean DJ 572 km 34+940 -

•

128+519 între localităŃile Berzovia (Jud. CS) - Buziaş (Jud. TM) - Lipova (Jud. Arad)
(drumul interjudeŃean)” ca prioritate pentru alocarea suplimentară pentru axa prioritară
2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport” în Regiunea Vest
Aprobarea suplimentării sprijinului financiar al Consiliilor JudeŃene către ADR Vest

În cadrul şedinŃei CRESC Vest din data de 22 aprilie 2009 au fost dezbătute
următoarele aspecte:
1. Noua componenŃă a CRESC Vest.
2. Prevederile HG 1383/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007
pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare
şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a acestora. 4.Aprobarea
procesului verbal al şedinŃei de evaluare strategică a CRESC Vest din data de 16
octombrie 2008.
3. Aprobarea raportului anual de activitate al CRESC Vest pentru anul 2008.
4. Informare privind stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 –
2013 în Regiunea Vest.
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Domnul Sorin Frunzăverde, Preşedintele Consiliului JudeŃean Caraş – Severin şi
Preşedinte CDR Vest, împreună cu domnul Sorin Maxim, Director general ADR Vest,
au prezentat jurnaliştilor participanŃi în cadrul conferinŃei de presă, ce a urmat celor
două şedinŃe, cele mai importante aspecte supuse discuŃiilor. Jurnalişti din întreaga
regiune au fost invitaŃi să participe la conferinŃa de presă.
Ca urmare a promovării celor două şedinŃe, în presa din Regiunea Vest au apărut
următoarele articole:

Nr.
crt.
1.
2.

PublicaŃia şi data apariŃiei
www.finantare.ro
23 aprilie 2009
www.caon.ro
23 aprilie 2009

3.

Adevărul
23 aprilie 2009

4.

Agenda Săptămânală
25 aprilie 2009

Titlul articolului

Autorul

ŞedinŃa CDR Vest şi CRESC Vest
Banii curg, vorbele la fel

Nina CuriŃa

Cristian
FranŃ

Drum pentru regiune
Dezvoltare regională.
strategică

-

Evaluare
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Liliana
Scripcă
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3.

Semnarea contractului de finanŃare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de

ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”

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

Semnatarii contractului de finanŃare au fost domnul
Constantin Ostaficiuc, Preşedinte al Consiliului
JudeŃean Timiş şi reprezentant al beneficiarului de
fonduri structurale pentru proiect, şi domnul Sorin
Maxim, Director general ADR Vest şi Şef al
Organismului Intermediar pentru Programul
OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest.

În cadrul ceremoniei de semnare, reprezentanŃii
celor două instituŃii, CJ Timiş şi ADR Vest, au fost supuşi întrebărilor jurnaliştilor din
Regiunea Vest participanŃi. Aceştia au arătat un real interes faŃă de proiectul „Centura
Nord – Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”. Ca urmare a acestui fapt, în presa
din Regiunea Vest, au apărut următoarele articole:
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Nr.
crt.

PublicaŃia şi
data apariŃiei

Titlul articolului

Autorul

1.

Agenda Săptămânală
25 aprilie 2009

Reabilitare (drum judeŃean Buziaş Lugoj)

Liliana
Scripcă

2.

www.tion.ro
27 aprilie 2009

Au semnat contractul pentru centura
de ocolire a Buziaşului

Marcel
Hoster

3.

Agenda
27 aprilie 2009

Buziaşul va avea centura ocolitoare

4.

www.realitateatm.ro
27 aprilie 2009

5.

6.
7.
8.
9.

www.realitateatm.ro
27 aprilie 2009
www.analogtv.ro
27 aprilie 2009
Renaşterea BănăŃeană
27 aprilie 2009
Ziua de Vest
28 aprilie 2009
Timişoara
28 aprilie 2009

Liliana
Iedu

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

-

SOSELE EUROPENE – Trei şosele din
judeŃul Timiş vor fi realizate cu bani de
la Uniunea Europeană, prin programul
operaŃional regional.

Reporter:
Raluca
Pantea

Bani pentru drumuri
Buziaşul va avea centură
Buziaşul va avea centură!
Centură înspre Buziaş

Iulia Kacser
Silviu
Florescu
Roxana
Deaconescu

Európai támogatásból épül meg a
buziási körgyuru

Pataki
Zoltán

Oraşul Buziaş va avea centura
construită din fonduri europene

-

www.adevarul.ro
27 aprilie 2009

Ultimii bani europeni vor fi investiŃi în
centura Buziaşului

Daniel
Dancea

13.

www.actualvest.ro
28 aprilie 2009

Bani europeni în drumuri româneşti

14.

Agenda
2 mai 2009

10.

Timişoara
28 aprilie 2009

11.

www.fonduristructurale.ro
28 aprilie 2009

12.

Contract de finanŃare. Centura Nord Vest de ocolire a oraşului Buziaş
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Liliana
Scripcă

15.

Renaşterea BănăŃeană
4 mai 2009

Proiecte de milioane pentru zona de
vest

A.

B.

Un colaj al articolelor apărute în presa din Regiunea Vest, privind semnarea
contractului de finanŃare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a oraşului
Buziaş, L=4,3 km”, este prezentat mai jos.
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4. 49 contracte de finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 semnate
în Regiunea Vest
Până în prezent prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013, în Regiunea Vest au
fost semnate 49 contracte de finanŃare, valoarea finanŃării nerambursabile a acestora
fiind de 80 milioane euro.
În perioada ianuarie – iunie 2009 ADR Vest a anunŃat semnarea unui total de 39 de
contracte în Regiunea Vest, dintre cele 42 de proiecte care au primit aprobarea de
finanŃare, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local” şi a domeniul de intervenŃie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”.
AplicanŃii a 3 proiecte care au primit aprobarea de finanŃare au renunŃat la semnarea
contractului de finanŃare datorită contextului economic dificil.
Lista celor 39 microîntreprinderi din Regiunea Vest care beneficiază de finanŃare
nerambursabilă din partea Uniunii Europene este următoarea:

Nr
Titlul proiectului

Solicitant

Crt.

Valoarea totală
a proiectului
(lei)

Valoarea eligibilă
acordată prin
FEDR (finanŃarea
nerambursabilă)
(lei)

1.

Creşterea capacităŃii de producŃie şi a
calităŃii produselor "tricotaje" în cadrul SC
RUNING TEX SRL , mun. Petroşani, Jud.
Hunedoara

SC
RUNING
TEX SRL

1.011.754,66

595.149,8

2.

Mimar Cons SRL - AchiziŃionarea unei
instalaŃii de fabricarea elementelor din
beton

SC MIMAR
CONS SRL

241.031,53

141.782,5

3.

Profi Beton - Baza ConstrucŃiilor Durabile
la Standarde Europene

SC Profi
Beton SRL

1.141.534

647.248

4.

AchiziŃie utilaj fabricare tub flexibil
pentru instalaŃii electrice prin extrudare

SC PRIMA
PLUS SRL

584.848,44

386.981,38
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5.

Dotarea şi utilarea cu echipamente de
specialitate a firmei de proiectare SC
Manu Consulting SRL

SC Manu
Consulting
SRL

303.586,8

178.580,5

6.

Creşterea volumului productivităŃii la SC
Band Metal SRL

SC BAND
METAL SRL

309.757

174.160

7.

Dezvoltarea economică a SC Brodconf
SRL prin creşterea productivităŃii şi
eficientizarea costurilor

SC Brodconf
SRL

1.299.532,5

714.322

8.

Dezvoltarea şi creşterea calităŃii serviciilor
medicale stomatologice oferite de SC
PHILIP GRAND AKRAV SRL, Timişoara,
judeŃul Timiş

SC PHILIP
GRAND
AKRAV
SRL

1.271.029

726.304

9.

ÎnfiinŃarea unui centru SPA în Băile
Herculane

SC Arcos
SRL

1.282.871,3

714.322

10.

Dezvoltarea economică a societăŃii
comerciale Ecomed SRL

SC
ECOMED
SRL

222.402,99

131.826,03

11.

Extindere şi modernizare service auto
Deva

SC
Pneumatica
Impex SRL

474.310,2

279.006

12.

Dotarea cu utilaje a unei firme de
prelucrări mecanice, Bocşa, JudeŃul CaraşSeverin

SC Centrul
de
prelucrări
mecanice
Bocşa SRL

831.827,97

489.310,57

13.

Pentru cele mai frumoase nunŃi - rochii de
mireasă unice prin dotări europene

SC BIAFILM SRL

128.238,7

75.000

14.

Start pentru succes - competitivitate şi
profesionalism pe piaŃa construcŃiilor
Timişene prin standarde europene

SC Valman
Construct
SRL

667.987,5

390.000

15.

Dezvoltarea economică a societăŃii
comerciale Minola SRL

SC
MINOLA
SRL
Timişoara

383.089

226.568,45
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16.

AchiziŃia unui ecograf performant pentru
diagnosticarea anomaliilor fetale şi
materne

SC
OBSTETRIX
SRL

277.338

163.138

17.

Dotarea cu echipamente în vederea
realizării de implanturi dentare

SC MKM
DENT SRL

107.076

63.445,9

18.

Crearea unui Data Center în folosul
întreprinderilor mici şi mijlocii din
Regiunea Vest

SC Target
SRL

558.140

328.135

19.

Sprijinirea dezvoltării SC Fashing Bau
Tehnic SRL prin investiŃii în utilaje
tehnologice şi echipamente IT

SC
FASCHING
BAU
TEHNIC
SRL

434.510,1

223.225,42

20.

Dezvoltarea Genuine Advertising SRL
prin construcŃia unei hale şi achiziŃia de
echipamente pentru eficientizarea
producŃiei de structuri şi confecŃii
metalice utilizate în industria publicitară

SC Genuine
Advertising
SRL

1.820.542,62

728.863,55

21.

Construire şi dotare atelier confecŃii
lenjerie de corp şi de pat

SC Cata
Conf SRL

444.893

261.702

22.

Eficientizarea şi creşterea capacităŃii
productive a SC Mobila şi Binale SRL prin
achiziŃia unui sistem flexibil de prelucrare
cu comandă numerică a palului şi a
lemnului masiv

SC Mobila şi
Binale SRL

750.769,22

440.998,05

23.

Modernizare microîntreprindere prin
achiziŃionarea de echipamente
informatice

SC Vera
Causa SRL

81.771

48.100,5

24.

AchiziŃia unui utilaj performant pentru
lucrări de foraj şi teste necesare proiectării
infrastructurilor la construcŃii civile
industriale, drumuri, poduri şi căi ferate,
judeŃul Arad

SC
GEOPROIE
CT SRL

548.935

322.903

25.

Dezvoltarea echilibrată a întreprinderii şi
consolidarea poziŃiei pe piaŃa serviciilor
geodezice şi topografice prin

SC MS-CAD
SRL

450.318

264.893
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modernizarea echipamentelor utilitare
26.

Extindere şi modernizare atelier pentru
fabricarea articolelor din sticlă şi ceramică

SC Cerglass
SRL

1.148.044

675.320

27.

Dreptul de a vedea

SC
Oftalmologi
ca SRL

487.908

283.177

28.

Dezvoltarea afacerii în domeniul
tâmplăriei din lemn stratificat

SC Consser
SRL

356.280,86

209.500

29.

Modernizarea tehnologică şi extinderea
capacităŃii de producŃie a fabricii de
mobilă SOTRANS (lemn masiv şi furnir)

SC Sotrans
SRL

999.627

584.516

30.

Dezvoltarea SC Built In SRL Timişoara
prin achiziŃionarea unui software
specializat, în condiŃii de competitivitate
şi înaltă performanŃă economică şi tehnicinovatoare

SC BUILT
IN SRL

1.149.294,86

676.055,80

31.

Facilitarea accesului la confort

SC TRANS
EURO
INVEST
SRL

117.965,18

67.408,67

32.

AchiziŃionarea de aparatură medicală,
mobilier, sisteme IT şi software pentru
laboratorul medical, precum şi aparatură
specială pentru deschiderea unui cabinet
stomatologic al M.C. MEDICAL din
Timişoara

SC M.C.
MEDICAL
SRL

719.917

423.480

33.

AchiziŃionarea echipamentelor
performante pentru dezvoltarea societăŃii
Doralux SRL

SC
DORALUX
SRL

76.009,47

44.711,44

34.

Discovery – Bijou

SC De Toate
SRL

189.006,25

111.180,15

35.

Creşterea competitivităŃii SC MD Electric
SRL Lugoj în sectorul instalaŃiilor electrice
prin achiziŃia de utilaje şi echipamente IT

SC MD
Electric SRL

1.106.862,56

593.092,31
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36.

Dezvoltarea şi modernizarea capacităŃii
de producŃie a societăŃii Socex Invest SRL
prin investiŃii tangibile şi ecoeficiente

SC Socex
Invest SRL

1.232.996

725.291

37.

Prevenirea cancerului de col uterin,
cancerului ovarian şi a cancerului de sân

SC
Obstetrică
Ginecologie
Doctor
Romeo
Stănescu
SRL

342.338

202.895

38.

Dotarea cu mobilier şi echipamente
specifice consultanŃei pentru afaceri şi
management

SC Morar
Expert &
Investment
SRL

517.130

304.196

39.

Dezvoltarea infrastructurii de producŃie
prin investiŃii de tehnologizare la SC
Peroni Mirko SRL

SC Peroni
Mirko SRL

1.637.035

721.500

În data de 27 februarie 2009 a avut loc semnarea unui contract în Regiunea Vest, în
cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", şi a domeniul
major de intervenŃie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”

Nr
Titlul proiectului

Solicitant

Crt.

Valoarea totală
a proiectului
(lei)

Valoarea eligibilă
acordată prin FEDR +
contribuŃia naŃională
(finanŃarea
nerambursabilă)
(lei)

1.

Reabilitarea Centrului
Istoric Vechi al
Municipiului Arad

Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul
Arad

58.782.037,00
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44.737.544,88

În cadrul axei prioritare 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi
locale” şi a domeniul major de intervenŃie 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei
de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia /reabilitarea şoselelor de
centură”, au fost semnate în total 8 de contracte de finanŃare în Regiunea Vest.
Semnarea acestor contracte a început încă din luna octombrie a anului 2008.

Nr
Titlul proiectului

Solicitant

Crt.

Valoarea totală
a proiectului
(lei)

Valoarea eligibilă
acordată prin FEDR
+ contribuŃia
naŃională (finanŃarea
nerambursabilă)
(lei)

1.

Modernizare tronson JuliŃa
- Mădrigeşti, Componentă
a traseului turistic E68
Moneasa

Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul Arad

2.

Centură Sud Ineu

3.

4.

5.

6.

56,324,534.00

45,550,682.00

Oraşul Ineu

16,949,545.00

13,743,960.00

Modernizare DJ 668: DN
66 – Bucium Orlea –
GânŃaga, km 1+200-9+200

Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul
Hunedoara

13,029,774.85

10,754,250.24

Reabilitare DJ 682 limită
judeŃ Arad – Periam –
Saravale – Sânnicolau
Mare, km 129 + 200 – km
153 + 200, L= 24 km

Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul Timiş

43,332,708.11

35,161,913.00

Reabilitare drum judeŃean
DJ 592, Buziaş – Lugoj, km
25+000-54+200, L= 29,2 km

Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul Timiş

61,530,636.15

46,531,066.42

20.140.007,73

15,716,795

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

Parteneriatul dintre
Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul Timiş
şi Unitatea
Administrativ
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Teritorială Oraşul Buziaş
7.

Modernizare DJ 582
Văliug – Slatina Timiş, din
judeŃul Caraş-Severin

Unitatea Administrativ
Teritorială JudeŃul
Caraş-Severin

121.137.662,01

89,045,180.67

8.

Modernizare (ranforsare)
Strada Republicii - Cimpa
din Oraşul Petrila

Unitatea Administrativ
Teritorială Oraşul Petrila

23.140.425,95

18,880,538.88

În data de 9 iulie 2009, ADR Vest a anunŃat semnarea unui contract în Regiunea Vest,
în cadrul axei prioritare 3 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”şi a domeniul major
de intervenŃie 3.2. „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale”

Nr
Titlul proiectului

Solicitant

Crt.

Valoarea totală a
proiectului (lei)

Valoarea eligibilă
acordată prin FEDR +
contribuŃia naŃională
(finanŃarea
nerambursabilă)
(lei)

1.

Reabilitarea şi
modernizarea
căminului pentru
persoane vârstnice
din Jimbolia

Parteneriatul dintre Unitatea
Administrativ Teritorială
Oraşul Jimbolia şi Căminul
pentru persoane vârstnice
Jimbolia

1.705.275,2
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1.272.074,17

PROIECTE
DEPUSE

Nr
Axa
POR/DMI

PROIECTE IN
EVALUARE

Val.
finanŃare
nerambur
sabilă
(mii euro)

Nr

PROIECTE
RESPINSE

Val.
finanŃare
neramburs
abila (mii
euro)

Nr

PROIECTE IN
CONTRACTARE

Val.
finanŃare
nerambu
rsabilă
(mii
euro)

Nr

PROIECTE
CONTRACTATE

Val.
finanŃare
neramburs
abilă
(mii euro)

Nr.

CERERI DE PREFINANTARE/RAMBURSARE

Valoare
totală
(mii
euro)

Val.
finanŃare
nerambu
rsabilă
(mii
euro)

Depuse

Avizate de
ADR

Plătite de
AM POR

Nr

Val.
(mii
euro)

Nr.

Val.
(mii
euro)

Nr

Val.
(mii
euro)

Axa 1

24

74,870

22

67,212

2

7,658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DMI 1.1

24

74,870

22

67,212

2

7,658

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Axa 2

36

134,604

15

96,115

8

26,443

4

33,943

8

84,714

65,607

8

6,812

5

5,544

5

5,544

DMI 2.1

36

134,604

15

96,115

8

26,443

4

33,943

8

84,714

65,607

8

6,812

5

5,544

5

5,544

Axa 3

31

29,992

14

13,484

10

9,829

6

5,402

1

406

303

0

0

0

0

0

0

DMI 3.1

8

6,090

2

1,852

4

2,457

2

1,780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DMI 3.2

8

4,568

2

1,312

3

1,669

2

1,284

1

406

303

-

-

-

-

-

-

DMI 3.4

15

19,334

10

10,320

3

5,703

2

2,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Axa 4

82

21,583

1

2,011

39

16,085

0

0

39

6,125

3,416

14

1,094

10

576

1

34

DMI 4.1

3

14,956

1

2,011

2

12,945

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DMI 4.3

79

6,627

0

0

37

3,140

-

-

39

6,125

3,416

14

1,094

10

576

1

34

Axa 5

14

47,046

2

0

8

13,323

3

12,071

1

14,004

10,658

0

0

0

0

0

0

DMI 5.1

6

30,556

2

2

2,308

1

6,596

1

14,004

10,658

-

-

-

-

-

-

DMI 5.2

8

16,490

0

0

6

11,016

2

5,474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
GENERAL

187

308,095

54

209,523

67

73,339

13

51,416

49

105,249

79,984

22

7,906

15

6,120

6

5,578

10994.1
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5.

ADR Vest a semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Sprijin pentru

implementarea eficientă a activităŃilor de informare şi publicitate din Planul de
Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii
Vest”

AgenŃia
pentru
Dezvoltare
Regională Vest (ADR Vest), în
calitate de Organism Intermediar
pentru Programul OperaŃional
Regional 2007 – 2013 (POR), a
încheiat contractul de finanŃare cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
LocuinŃei, în calitate de Autoritate
de Management pentru POR,
pentru proiectul cu titlul „Sprijin
pentru implementarea eficientă a
activităŃilor
de
informare
şi
publicitate
din
Planul
de
Comunicare pentru Programul
OperaŃional Regional 2007 – 2013 la
nivelul Regiunii Vest” din cadrul
domeniului de intervenŃie 6.2 „Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare
privind Programul OperaŃional Regional”.

Proiectul este co-finanŃat de Uniunea Europeană prin POR 2007 – 2013, în cadrul axei
prioritare 6 „AsistenŃă tehnică”, şi de Guvernul României, având o valoare eligibilă de
777.787,02 lei.
Obiectivul principal al acestui proiect este de a asigura promovarea Programului
OperaŃional Regional în Regiunea Vest. Proiectul „Sprijin pentru implementarea
eficientă a activităŃilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest” vizează
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conştientizarea publicului larg, a grupurilor Ńintă POR şi a mass-media, privind
disponibilitatea fondurilor structurale şi transparenŃa utilizării acestora, precum şi
promovarea constantă şi corectă a POR în Regiunea Vest astfel încât să se asigure
absorbŃia eficientă a fondurilor structurale. Perioada de implementare a activităŃilor
finanŃate prin proiect se va încheia în data de 31 decembrie 2009.

În vederea promovării acestui eveniment important pentru ADR Vest, au fost realizate
următoarele materiale de comunicare:
 Ştirea cu titlul „Uniunea Europeană sprijină informarea publicului larg privind
obŃinerea de fonduri structurale”


Comunicatul de presă intitulat „Proiect contractat - „Sprijin pentru
implementarea eficientă a activităŃilor de informare şi publicitate din Planul de
Comunicare pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul
Regiunii Vest”

Ca urmare a măsurilor de promovare întreprinse de ADR Vest, au apărut următoarele
articole în presa scrisă din Regiunea Vest:

Nr.
crt.

PublicaŃia şi
data apariŃiei

1.

www.finantare.ro
8 aprilie 2009

2.

Fonduri Structurale
(www.fonduristructurale.ro)
9 aprilie 2009

3.

Ziua de Vest
14 aprilie 2009

Titlul articolului

Uniunea Europeană sprijină informarea
publicului larg privind obŃinerea de fonduri
structurale
Proiect pentru informarea publica derulat
de ADR Vest
77 de mii de lei pentru informarea
publicului larg privind obŃinerea de fonduri
structurale
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1.

Context

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă
unul din cele şapte programe operaŃionale (documente de programare)
elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană, fiind finanŃat din
unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de
432,07 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul
fondurilor alocate finanŃării POR. Domeniile majore de intervenŃie ale POR
gestionate de ADR Vest în calitate de organism intermediar însumează
416,52 milioane euro.

2. SituaŃia proiectelor din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 –
2013 din Regiunea Vest

I. Stadiul de evaluare şi selecŃie al proiectelor depuse pe domeniile de
intervenŃie cu termen continuu de depunere.
În cadrul Programului OperaŃional Regional, în Regiunea Vest, un număr de
84 proiecte au fost depuse la sediul AgenŃiei Pentru Dezvoltare Regională
Vest pe domeniile de intervenŃie cu termen continuu de depunere. Valoarea
finanŃării nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de 313,98
milioane euro.
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Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013
în Regiunea Vest

Progra
Programul OperaŃiona
OperaŃional Regional
Regional 2007 – 2013
în Regiunea Vest

A. Proiecte contractate
Până în prezent au fost semnate 10 contracte, cu o valoare a finanŃării nerambursabile
solicitate de 76,57 milioane Euro pentru proiecte depuse pe domeniile de intervenŃie cu
depunere continuă, după cum urmează:

Solicitant

Domeniu
intervenŃie

Data semnare
contract

Consiliul JudeŃean
Arad

2.1

27.10.2008

Consiliul JudeŃean
Timiş

2.1

27.10.2008

3

Reabilitare drum
judeŃean DJ 592,
Buziaş - Lugoj, km
25+000-54+200,
L=29,2 km

Consiliul JudeŃean
Timiş

2.1

27.10.2008

4

Modernizare DJ
668: DN 66 Bucium Orlea GânŃaga, km 1+200
- 9+200

Consiliul JudeŃean
Hunedoara

2.1

27.10.2008

5

Centură Sud Ineu

Oraşul Ineu

2.1

27.10.2008

6

Reabilitarea
Centrului Istoric
Vechi al
Municipiului Arad

Consiliul Local
Arad

5.1

27.02.2009

Nr. Crt.

1

2

Titlu proiect

Modernizare
Tronson JuliŃa
Mădrigeşti,
Componentă a
traseului Turistic
E68 Moneasa
Reabilitare DJ 682
limită judeŃ Arad Periam - Saravale Sânnicolau Mare,
Km 129 + 200 - km
153 + 200, L = 24
km
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Valoare finanŃare
nerambursabilă EURO
(1 EURO =
4.1975 RON)

10.851.859,92

8.376.870,28

11.085.423,80

2.562.060,81

3.274.320,43

10.658.140,53

7

8

9

10

Centura Nord Vest de ocolire a
oraşului Buziaş,
L=4.3 km

Consiliul JudeŃean
Timiş

Reabilitarea şi
modernizarea
căminului pentru
persoane vârstnice
din Jimbolia

Consiliul Local
Jimbolia

Modernizare DJ
582 Văliug - Slatina
Timiş

Consiliul JudeŃean
Caraş-Severin

Modernizare
(ranforsare) Strada
Republicii - Cimpa
din oraşul Petrila

Consiliul Local al
Oraşului Petrila

2.1

3.2

2.1

2.1

28.04.2009

3.744.322,81

09.07.2009

303.055,19

09.07.2009

21.213.860,79

09.07.2009

4.498.043,81

TOTAL

76.567.958,37

B. Etapa precontractuală
În prezent un număr de 13 proiecte cu o valoare a finanŃării nerambursabile solicitate de
51,42 milioane Euro se află în etapa precontractuală, etapă ce presupune următoarele
faze:
• verificarea conformităŃii proiectului tehnic
• efectuarea vizitei la faŃa locului
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C. Etapa de evaluare şi selecŃie
În prezent, la sediul ADR Vest se găsesc în procesul de evaluare şi selecŃie un număr de
30 proiecte, valoarea finanŃării nerambursabile solicitate prin acestea fiind de 102,98
milioane Euro.

D. Proiecte aflate în rezervă
Având în vedere faptul că valoarea finanŃării nerambursabile solicitate a proiectelor
depuse pe domeniul major de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de
drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de
centură”, depăşeşte alocarea financiară pentru acest domeniu major de intervenŃie,
Autoritatea de Management pentru POR a declarat 3 proiecte acceptate în urma etapei
de evaluare şi selecŃie ca fiind în rezervă. Valoarea finanŃării nerambursabile solicitate
prin acestea este de 20,48 milioane Euro.

E. Proiecte respinse
Pe parcursul procesului de evaluare pe domeniile de intervenŃie cu termen continuu de
depunere, au fost respinse un număr de 28 proiecte.

II. Proiecte depuse în cadrul sesiunii de depunere cu termen limită pentru Domeniul
Major de IntervenŃie 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

În cadrul Programului OperaŃional Regional, în Regiunea Vest, s-au depus în perioada
13 martie 2008 – 16 iunie 2008, un număr de 79 proiecte pe domeniul de intervenŃie 4.3
”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Valoarea finanŃării nerambursabile
solicitate prin proiecte este de 6,63 milioane euro.

Din cele 79 proiecte depuse pe domeniul de intervenŃie 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”, un număr de 37 proiecte au fost respinse în etapele de evaluare
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şi selecŃie, iar pentru 3 proiecte s-a renunŃat la solicitarea de finanŃare nerambursabilă
prin POR 2007 - 2013.

Au fost contractate 39 de proiecte cu o valoare a finanŃării nerambursabile solicitate de
3,42 milioane Euro.

III. Proiecte depuse în cadrul sesiunii de depunere cu termen limită (31 martie 2009)
pentru Subdomeniul Centre Urbane, din cadrul Domeniul de intervenŃie 1.1: “Planuri
integrate de dezvoltare urbană”

Până în data de 31 martie 2009 au fost depuse la ADR Vest un număr de 10 Planuri
integrate de dezvoltare urbană, însoŃite de proiectele aferente, în cadrul cererii deschise
de proiecte pentru subdomeniul ”Centre urbane” din cadrul Axei prioritare 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de
intervenŃie 1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Această cerere deschisă a fost adresată centrelor urbane din Regiunea Vest, respectiv
oraşelor /municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu excepŃia polilor de creştere
(Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaŃi prin HG
nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.

Cele 10 Planuri integrate de dezvoltare conŃin proiecte care au ca scop creşterea calităŃii
vieŃii şi crearea numărului de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii
urbane, îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Valoarea finanŃării nerambursabile solicitate prin cele 10 Planuri integrate de
dezvoltare este de 74,87 milioane Euro. În urma evaluării conformităŃii administrative
şi a eligibilităŃii proiectelor individuale, componente ale Planurilor integrate de
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dezvoltare urbană, a fost respins un Plan integrat de dezvoltare urbană, împreună cu
toate proiectele individuale aferente. Astfel, în etapa de evaluare tehnică şi financiară ce
se desfăşoară în prezent la ADR Vest, sunt evaluate proiectele individuale componente a
9 Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu o valoare a finanŃării nerambursabile
solicitate de 67,21 milioane Euro.

SituaŃia proiectelor aflate în evaluare /etapa precontractuală / contractate raportată la
alocarea financiară regională, pe domenii de intervenŃie este următoarea:

SituaŃia proiectelor aflate în evaluare/contractate vs alocări financiare (milioane Euro)
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SituaŃia valorii finanŃării nerambursabile solicitate prin proiectele aflate în curs de
evaluare /contractate comparativ cu alocarea pentru Regiunea Vest a Programului
OperaŃional Regional 2007 - 2013 (milioane Euro) este următoarea:
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SituaŃie proiecte Regiunea Vest
(milioane Euro)

450
400
350
300

77,32%

416,52

322,07

250
200

19,20%

150
100

79,99

50
0

Alocat

Depus

Contractat

Aceste rezultate au fost obŃinute ca urmare a bunei colaborări dintre ADR Vest,
Autoritatea de Management pentru POR 2007 – 2013 şi partenerii regionali (CDR Vest,
CRESC Vest, beneficiari, potenŃiali beneficiari, jurnalişti).

3.

ActivităŃi de informare şi publicitate

Activitatea birourilor de informare şi helpdesk
Prin activitatea de helpdesk se oferă informaŃii privind toate Programele OperaŃionale,
însă aceasta se concentrează pe Programul OperaŃional Regional 2007-2013, pentru
implementarea căruia ADR Vest are calitatea de Organism Intermediar.
În perioada ianuarie – iunie 2009, birourile de Helpdesk ale ADR Vest în calitate de OI au
răspuns unui număr total de 633 solicitări de informaŃii, atât direct, cât şi telefonic sau în scris
(e-mail). Majoritatea solicitanŃilor de informaŃii au dorit să cunoască criteriile de eligibilitate ale
solicitantului şi activităŃile pentru care pot obŃine finanŃări nerambursabile în cadrul POR 20072013. ReprezentanŃii autorităŃilor publice locale au solicitat în general sprijin referitor la modul
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de completare a cererilor de finanŃare, anexele necesare, obŃinerea de avize, completarea
bugetului, iar cei din mediul privat informaŃii referitoare la lansarea unei noi cereri de proiecte
pentru domeniul de intervenŃie 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Seminarii pentru potenŃialii beneficiari
În perioada ianuarie – iunie 2009 ADR Vest a organizat seminarii de informare şi
instruire pentru potenŃialii beneficiari din Regiunea Vest în cadrul următoarelor
domenii majore de intervenŃie:
• 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul ”Poli de dezvoltare
urbană”
• 3.1 ”Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate”,
• 3.2 ”Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale”,
• 3.3 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă",
• 3.4 ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă" ale Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013.
În cadrul acestor seminarii s-au prezentat aspecte specifice privind elaborarea
proiectelor, condiŃii de eligibilitate, sume alocate, completarea cererii de finanŃare,
etapele de evaluare şi selecŃie ale proiectelor, precum şi aspecte referitoare la conŃinutul
Corrigendum- urilor apărute în cadrul acestor domenii de intervenŃie.
Astfel, în data de 20 ianuarie 2009, a avut loc seminarul de informare privind
subdomeniul de intervenŃie ”Poli de dezvoltare urbană” din cadrul domeniului major
de intervenŃie 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, la sediul Primăriei Arad. La
acest eveniment au participat reprezentanŃi ai Primăriei Arad.
În data de 21 ianuarie 2009 a avut loc seminarul de informare privind subdomeniul de
intervenŃie ”Poli de dezvoltare urbană” din cadrul domeniului major de intervenŃie 1.1
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”Planuri integrate de dezvoltare urbană”. La acest eveniment au participat reprezentanŃi
ai Primăriei Deva.
În data de 23 februarie 2009 a avut loc seminarul de informare privind sub-domeniul
Centre urbane din cadrul domeniului major de intervenŃie 1.1 ”Planuri integrate de
dezvoltare urbană” , la sediul ADR Vest din Timişoara. La acest eveniment au participat
un număr de 28 de persoane, reprezentanŃi ai primăriilor centrelor urbane din Regiunea
Vest, respectiv oraşele/municipiile cu peste 10.000 de locuitori.
În data de 2 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Deva seminarul de informare şi
instruire pentru potenŃialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenŃie
3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă",
din judeŃele Arad şi Hunedoara.
În data de 4 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Timişoara seminarul de informare şi
instruire pentru potenŃialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenŃie
3.3 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".
În data de 11 iunie 2009 ADR Vest a organizat la ReşiŃa seminarul de informare şi
instruire pentru potenŃialii beneficiari eligibili în cadrul domeniului major de intervenŃie
3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă",
din judeŃele Caraş – Severin şi Timiş.
În data de 24 iunie 2009 ADR Vest a organizat la Arad seminarul de informare şi
instruire pentru potenŃialii beneficiari eligibili în cadrul domeniilor majore de
intervenŃie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate" şi 3.2 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor sociale” din judeŃele Arad şi Hunedoara.
În data de 9 iulie 2009 au avut loc seminariile de informare şi instruire pe domeniile
majore de intervenŃie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate" şi 3.2 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
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infrastructurii serviciilor sociale” la Timişoara, pentru potenŃialii beneficiarii de
finanŃare din judeŃele Timiş şi Caraş-Severin.

Seminarii pentru beneficiarii de finanŃare nerambursabilă
În perioada aprilie – iunie, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanŃare
europeană, ADR Vest a organizat patru seminarii de instruire ce le-au fost destinate.
Aceste seminarii reprezintă una dintre formele prin care ADR Vest sprijină beneficiarii
de finanŃare din Regiunea Vest. Aceste seminarii au rolul de a informa beneficiarii POR
2007 – 2013 şi de a le explica obligaŃiile contractuale, procedura de achiziŃie, măsurile de
informare şi publicitate asumate în contract, metodologiile de avizare şi termenele limită
corespunzătoare.
Cele patru seminarii organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din
cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” şi
s-au desfăşurat, în sala de consiliu a ADR Vest, în Timişoara, după cum urmează:
• 28 aprilie 2009 – 17 participanŃi
• 14 mai 2009
- 7 participanŃi
• 26 mai 2009
- 8 participanŃi
• 24 iunie 2009 - 5 participanŃi

Avize pentru materialele de informare şi publicitate
ale beneficiarilor POR 2007 - 2013
Beneficiarii de finanŃări europene, derulate prin intermediul Programului OperaŃional
Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013), trebuie să realizeze, în concordanŃă cu
prevederile Anexei II a contractului de finanŃare, o serie de măsuri de informare şi
publicitate privind operaŃiunile finanŃate din instrumente structurale.
Aceste măsuri de informare şi publicitate au apărut din necesitatea de a creşte nivelul
de informare, conştientizare şi transparenŃă despre asistenŃa oferită României de către
Uniunea Europeană, precum şi din necesitatea de a garanta un grad înalt de
transparenŃă în utilizarea fondurilor.
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În acest context, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, informează
beneficiarii proiectelor finanŃate prin intermediul POR 2007 – 2013 asupra tuturor
obligaŃiilor ce le revin şi acordă avizul pentru implementarea măsurilor de informare
şi publicitate asumate de aceştia, prin contractul de finanŃare semnat.
În cadrul seminariilor de informare şi instruire pentru beneficiarii de fonduri structurale
prin POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest, specialiştii în comunicare ai ADR Vest prezintă
obligaŃiile beneficiarilor de finanŃare, materialele de comunicare pe care aceştia trebuie
să le realizeze, precum şi metodologia de avizare a materialelor de informare şi
publicitate pentru proiectele finanŃate. Toate materialele necesare participanŃilor, le sunt
înmânate în format electronic (CD).
RelaŃia cu beneficiarii este una constantă, specialiştii ADR Vest asigurând buna
înŃelegere a obligaŃilor pe care le au beneficiarii de finanŃare şi respectarea cerinŃelor
AutorităŃii de Management pentru POR şi ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte
identitatea vizuală a materialelor de comunicare. Astfel, în perioada aprilie – iunie a
anului curent, ADR Vest a avizat un număr de 55 de materiale de comunicare (anunŃ
de presă, comunicat de presă, panou permanent, autocolant, etc.) pentru beneficiarii de
finanŃare prin POR 2007 – 2013.
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Până în prezent, numărul total de proiecte contractate în Regiunea Vest, prin
intermediul Planului OperaŃional Regional 2007 – 2013, este 49. În funcŃie de
domeniul de intervenŃie în cadrul căruia au fost contractate, cele 49 de proiecte
pentru care s-a aprobat acordarea finanŃării nerambursabile sunt următoarele:
•

8 proiecte contractate în cadrul domeniului de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi
modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia
/ reabilitarea şoselelor de centură”

•

1 proiect contractat în cadrul domeniului de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

•

39 proiecte contractate în cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”

•

1 proiect contractat în cadrul domeniului de intervenŃie 5.1 „Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /
modernizarea infrastructurilor conexe ”
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AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează programe de
finanŃare nerambursabilă încă din anul 1998. Primul program de finanŃare
structurală intermediat de ADR Vest în Regiunea Vest a fost Programul Phare
1998 „Restructurarea industriala şi dezvoltarea resurselor umane”. Până în
prezent, agenŃia a intermediat programe de finanŃare structurală de preaderare precum Phare 1998, Phare 2000, Phare 2001, Phare 2002, Phare 2003,
Phare 2004, Phare 2005, Phare 2006.
Majoritatea programelor au fost încheiate, în gestionarea ADR Vest
rămânând în prezent doar programele:
•

Phare 2004 „Schema de investiŃii pentru proiecte mici de gestionare a
deşeurilor”,

•

Phare 2005 „Infrastructură regională de mari dimensiuni”,

•

Phare 2005 „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”,

•

Phare 2005 „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”,

•

Phare 2006 „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

Stadiul fiecăruia dintre cele şase programe aflate în derulare, sub
administrarea regională a ADR Vest, este prezentat în rândurile de mai jos.

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

Programul PHARE în Regiunea Vest
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest

Programul PHARE în Regiunea Vest

Progra
Programul PHARE în Regiunea Vest

1. Programul Phare 2004 – „Schema de InvestiŃii pentru proiecte mici de gestionare a
deşeurilor” - Phare/2004/016/772.04.01.04.01.01

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. 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.
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.
Suma totală alocată Regiunii Vest a fost de 3,123 milioane euro, dintre care 2,343
milioane euro din fonduri PHARE şi 0,78 milioane EURO co-finanŃare naŃională.

Consiliul Local Băile Herculane – „Sistem de gestionare a deşeurilor
în zona Băile Herculane”
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Consiliul Local Ineu - „ECO-INEU”

Consiliul Local Caransebeş - „Gestionarea deşeurilor în Municipiul Caransebeş”
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Consiliul Local Socodor – „Colectarea selectivă a deşeurilor în partea de Nord-Vest a
JudeŃului Arad”

Consiliul Local OraviŃa – “Sistem de gestionare a deşeurilor în zona OraviŃa”
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Consiliul Local Vulcan – “Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor pe raza Municipiului
Vulcan”

Consiliul Local Lupeni - „Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, Straja-Lupeni şi
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Parâng-Petroşani”

Consiliul Local Văliug – “Sistemul de gestionare al deşeurilor în zona turistică Semenic”

Suma repartizată iniŃial prin acest program Regiunii 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.
În perioada ianuarie – august 2009 s-au verificat dosarele de achiziŃii şi cererile de plată
intermediare şi finale. S-au întocmit şi transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
LocuinŃei acte adiŃionale la contractele de finanŃare care au prevăzut modificări bugetare
şi/sau prelungirea perioadei de implementare. Au fost finalizate un număr de 6 proiecte
aferente acestui Program.

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

Programul Phare 2004 – 2006, componenta de Infrastructură regională, este un program
multi-anual prin intermediul căruia sunt finanŃate proiecte care se încadrează în
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priorităŃile regionale identificate în Planul de Dezvoltare Regională şi în Planul NaŃional
de Dezvoltare 2004 – 2006.
Obiectivul general al acestui program este de a sprijini Guvernul României în
implementarea unei politici multi-anuale integrate de dezvoltare regională în sectoarele
prioritare, în vederea îmbunătăŃirii potenŃialului economic şi social autohton a celor 8
regiuni de dezvoltare, în concordanŃă cu Planul NaŃional de Dezvoltare.
Regiunii Vest îi este alocat procentul de 8,84% din valoarea de mai sus şi anume 12,77
milioane euro. La această sumă se mai adaugă şi co-finanŃarea din Fondul NaŃional 33%,
ceea ce duce la un total de 17,85 milioane euro la nivelul Regiunii Vest.
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 2 milioane euro. Valoarea maximă a
finanŃării nerambursabile este de 6,650 milioane euro (din care 5 milioane euro din
fonduri Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul NaŃional), la care se adaugă minim 10%
co-finanŃare proprie.
În perioada ianuarie – august 2009 s-au verificat si aprobat 6 cereri de plată
intermediara a contractului pentru implementarea proiectului PHARE 2005 Reabilitare
zona industrială Valea łerovei-ReşiŃa, respectiv 6 cereri de plată intermediara a
contractului pentru implementarea proiectului PHARE 2005 Reabilitarea şi revitalizarea
CetăŃii Timişoara - Bastionul. De asemenea, s-a participat la toate şedinŃele lunare de
progres la ambele proiecte.

3. Programul Phare 2005 CES –„Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”
Obiectivul general al Schemei de Granturi este acela de a oferi asistenŃă financiară IMMurilor 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.
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
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implementarea proiectelor de investiŃii ale întreprinderilor mici şi mijlocii a îndeplini
cerinŃele UE şi cele naŃionale referitoare la sectorul gestionarea deşeurilor.
Regiunii Vest îi sunt alocate 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125 milioane Euro
reprezintă contribuŃia PHARE şi 0,2712 milioane euro contribuŃia 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.
Din cele 9 proiecte depuse la ADR Vest evaluare în cadrul acestei scheme, au fost
selectate pentru finanŃare 3 proiecte. În perioada ianuarie - iulie a acestui an au fost
verificate documentaŃii de achiziŃie precum şi o cerere de plată finală a proiectului
finalizat.

4. Programul Phare 2005 CES – „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

Obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului Guvernul României
dezvoltarea şi implementarea unui program naŃional integrat multianual perioada 20052006 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.
Suma alocată Regiunii Vest este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din
fonduri Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.
Sumele minime şi maxime ale 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,
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•

suma maximă: 1,000,000 euro.

Din cele 30 proiecte depuse pentru evaluare în cadrul acestei scheme, au fost contractate
iniŃial 9 proiecte. În perioada ianuarie – august 2009 a acestui an au fost verificate
documentaŃiile de achiziŃii şi cererile de plată intermediară depuse de beneficiari, si s-au
întocmit acte adiŃionale la contractele de grant care prevăd modificări bugetare şi/sau
prelungirea perioadei de implementare.

5. Programul Phare 2006 CES – „Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

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.
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. Au
fost contractate un număr de 11 proiecte. Totalul grantului solicitat de către cele 11
proiecte aprobate spre finanŃare este de 7.354.328,18 Euro.
În lunile ianuarie - august 2009 ale anului 2009 ADR Vest a acordat consultanŃă
beneficiarilor pe teme de achiziŃii fiind verificate documentaŃii de achiziŃie si s-au
întocmit acte adiŃionale la contractele de grant care prevăd modificări bugetare şi/sau
prelungirea perioadei de implementare.
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ActivităŃi de sprijinir
sprijiniree a implementării programelor cu finanŃare
nerambursabilă

ActivităŃi
ctivităŃi de sprijinire a implementă
mplementării programelor
cu finanŃare nerambursabilă
1. 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,
precum şi pentru îndeplinirea atribuŃiilor delegate prin Acordul Cadru, AgenŃia
pentru Dezvoltare Regionala Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POR
2007-2013, este sprijinită prin intermediul alocărilor financiare prin axa prioritară 6
– AsistenŃă tehnică.

2. Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de
intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării
Programului OperaŃional Regional”, derulat în perioada 2007-2008

Acest contract s-a încheiat între ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar
pentru POR, şi MDLPL, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, şi s-a
derulat în perioada 14.03.2007 – 31.12.2008.
Contractul a asigurat 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
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regional şi întărirea capacităŃii instituŃionale şi administrative ale 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, a beneficiat în principal de suportul financiar şi tehnic 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 suport financiar şi tehnic pentru funcŃionarea 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 s-a finanŃat salarizarea personalului
contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziŃia şi instalarea echipamentului necesar
pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest.
Din valoarea totala a bugetului de 6.323.839 lei(inclusiv TVA), agenŃia a încasat suma de
4.521.275 lei, deci un grad de absorbŃie de 71,49%.
DiferenŃa neabsorbită s-a datorat în principal procesării cu întârziere de către MDRL a
actelor adiŃionale care au presupus introducerea de noi persoane în implementarea
proiectului, pe măsura ocupării posturilor vacante.
O altă cauză care a dus la diminuarea sumei atrase a fost reprezentată de corecŃiile
aplicate de AMPOR, la finalizarea contractului, prin eliminarea unor cheltuieli care nu
se regaseau in ordinul de cheltuieli eligibile pentru asistenŃă tehnică.

3. Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de
intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului
OperaŃional Regional”, derulat în perioada 2009-2010

Pentru asigurarea implementării optime şi eficiente şi a derulării în bune condiŃii a
contratelor de finanŃare semnate prin Programului OperaŃional Regional la nivelul
Regiunii Vest, în perioada de implementare 2009 - 2010, ADR Vest a depus în luna
august 2009, Cererea de finanŃare aferentă domeniului major de intervenŃie 6.1
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„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului OperaŃional
Regional”.

În anul 2009 Autoritatea de Management POR a lansat cu întârziere, în data de 3 august
2009, sesiunea de depunere a cererilor de finanŃare de către Organismele Intermediarev
POR pentru domeniul major de intervenŃie 6.1 „Sprijinirea implementării,
managementului şi evaluării Programului OperaŃional Regional”.
Această întârziere s-a datorat emiterii instrucŃiunilor de completare a cererii de finanŃare
necorelate în timp util cu prevederile legislative şi a emiterii tardive a Ordinului nr.
441/2305 din 22 iunie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului economiei şi finanŃelor
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "AsistenŃă
tehnică" din cadrul POR.
Prin acest proiect ADR Vest solicită finanŃarea activităŃilor necesare îndeplinirii de către
ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, a atribuŃiilor delegate în
Acordul Cadru privind implementarea programului, de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi LocuinŃei, în calitate de Autoritate de Management.

ActivităŃile prevăzute spre a fi finanŃate în cadrul proiectului sunt în concordanŃă cu
activităŃile definite în Strategia de AsistenŃă Tehnică pentru Programul OperaŃional
Regional, corespunzătoare domeniului major de intervenŃie „Sprijinirea implementării,
managementului şi evaluării Programului OperaŃional Regional”, subdomeniul 1
„Sprijin pentru Organismele Intermediare în implementarea Programului OperaŃional
Regional la nivel regional”.
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4.
Contractul de finanŃare din instrumente structurale pentru domeniul de
intervenŃie 6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare privind POR”

În vederea obŃinerii alocărilor financiare prin contractul de finanŃare pentru domeniul
de intervenŃie 6.2 “Sprijinirea activităŃilor de publicitate şi informare privind POR”,
ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional
a semnat în data de 27 martie 2009 „Sprijin pentru implementarea eficientă a
activităŃilor de informare şi publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul
OperaŃional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Vest”, care se derulează în perioada
14.03.2007 – 31.12.2009.

Obiectivul principal al acestui proiect vizează promovarea constantă şi eficientă a
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să fie
asigurată absorbŃia Fondurilor Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile
economice şi sociale a Regiunii Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:
1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra
disponibilităŃii asistenŃei financiare şi a existenŃei fondurilor, precum şi a rolului UE
în acest domeniu.
2. Informarea constantă şi corectă a potenŃialilor beneficiari asupra Programului
OperaŃional Regional 2007 – 2013.
3. Promovarea impactului economic şi social al asistenŃei financiare, a valorii adăugate
al acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale.
4. Asigurarea transparenŃei şi a corectitudinii finanŃărilor şi a sistemului care
gestionează fondurile.
5. Asigurarea informării şi conştientizării cu privire la temele orizontale: egalitatea de
şanse şi dezvoltarea durabilă.
6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaŃiilor de informare şi publicitate pe care
le au în urma obŃinerii unei finanŃări.
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7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanŃate prin intermediul
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, a proiectelor de succes, a bunelor
practici.

5. Contractul PHARE CES RO - PHARE - 2006/018-147.04.01.05.02 „Întărirea
capacităŃii instituŃionale a ADR Vest prin achiziŃionarea unui spaŃiu adecvat”

Pentru întărirea capacităŃii instituŃionale a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest cu scopul de a sprijini implementarea investiŃiilor provenind din fondurile
Comisiei Europene, s-a semnat în luna noiembrie 2008, Contractul PHARE CES ROPHARE-2006/018-147.04.01.05.02 „Întărirea capacităŃii instituŃionale a ADR Vest prin
achiziŃionarea unui spaŃiu adecvat”, pentru o perioada de 4 luni.

Obiectivul general al proiectului este construcŃia structurilor instituŃionale,
administrative, de programare şi implementare necesare ADR Vest pentru a contribui la
gestionarea eficientă a Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene după aderare.

Obiectivul specific se referă la îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă ale ADR Vest în
vederea eficientizării activităŃilor delegate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
LocuinŃei, pentru implementarea programelor Phare şi, în concordanŃă cu Acordul
Cadru, pentru implementarea Programului OperaŃional Regional (POR).
Obiectivul proiectului s-a realizat prin achiziŃionarea spaŃiului situat in zona
ultracentrala a oraşului Timişoara (într-o zonă comercială, ultracentrală, cu clădiri
istorice şi locuinŃe unifamiliale, in zona PiaŃa 700, la 800 de m de centrul oraşului), în
suprafaŃa de 545 mp, dotata cu energie electrica, racordata la reŃelele de apa, canal si
termoficare a oraşului, spaŃiu destinat desfăşurării activităŃilor ADR Vest.
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1. Studiu realizat asupra sectorului TIC (Tehnologia InformaŃiei şi a
ComunicaŃiilor)
Studiul
privind
particularităŃile şi provocările
sectorului TIC în Regiunea
Vest a fost iniŃiat de către
AgenŃia pentru Dezvoltare
Regională Vest la sfârşitul
anului 2008, în vederea
sprijinirii scopului agenŃiei de
a oferi întregul suport pentru
dezvoltarea regională.
Sectorul TIC prezintă un
interes deosebit pentru regiune datorită numărului mare de companii de pe
teritoriul Regiunii Vest care activează în acest domeniu (aproximativ 278).
Astfel, aproximativ 7.100 de locuitori ai Regiunii Vest sunt angajaŃi în cadrul
companiilor ce se ocupă de activităŃi din domeniul tehnologiei informaŃiei şi a
comunicaŃiilor.
Scopul cercetării a fost acela de a diagnostica particularităŃile şi provocările
sectorului TIC în Regiunea Vest. Chestionarul a fost instrumentul folosit în
realizarea studiului Chestionarul a fost aplicat pe 140 agenŃi economici din
sector. 68% dintre companiile ce activează în acest domeniu, în Regiunea
Vest, sunt microîntreprinderi, cu mai puŃin de nouă angajaŃi. Astfel,
producŃia acestor companii se îndreptă, în proporŃie de 82,4%, către piaŃa
internă.
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Politici Regionale
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest

Pol
Politici Regionale

Concluziile studiului privind particularităŃile şi provocările sectorului TIC în Regiunea
Vest sunt următoarele:
 75 de firme deŃin propriul produs pe care îl comercializează;
 produsele şi servicii sunt destinate majoritar pieŃei interne (82,4%);
 sectorul cunoaşte un nivel ridicat de concurenŃă;
 în perioada 2004-2007 cifra de afaceri a sectorului a cunoscut o evoluŃie
crescătoare (de la 23,5 milioane euro la aproape 59 milioane euro)
 cea mai mare pondere în rândul angajaŃilor din sector o au cei cu studii
superioare (63%);
 avantajele sectorului: calificarea resurselor umane, numărul de absolvenŃi şi
potenŃialul de cercetare & dezvoltare;
 dezavantajele se referă la: costul forŃei de muncă, fluctuaŃia forŃei de muncă şi
concurenŃa existentă;
 serviciile necesare la nivelul companiilor din ICT sunt: promovare / marketing,
consultanŃă / training, suport pentru cercetare & dezvoltare.
Aceste informaŃii sunt de un real interes pentru potenŃialii investitori în Regiunea
Vest. De asemenea, ele sunt utile ADR Vest în vederea realizării unui Plan de
Dezvoltare Regională aplicabil, ce are la bază informaŃii actuale, reale şi complexe.
Studiul a fost supus consultării publice şi este postat pe pagina de internet
www.adrvest.ro.

2. Studiu realizat asupra sectorului automotive (industria de automobile)
Studiul privind particularităŃile şi
provocările
industriei
de
automobile la nivelul Regiunii
Vest a fost iniŃiat de către AgenŃia
pentru Dezvoltare Regională Vest
în anul 2008, în vederea sprijinirii
scopului agenŃiei de a oferi
întregul
suport
pentru
dezvoltarea regională.

SoluŃii software
CONTINENTAL
SSI SCHAEFER

Volane
EYBL
TAKATA PETRI
TRW
KEY SAFETY SYSTEMS

Sisteme de siguranŃă
TRW
TAKATA PETRI
DURA AUTOMOTIVE

Componente motor
MAHLE
UCM REŞIłA
AUTO MEC

Huse
COINDU
EYBL
ERT GROUP

Radiatoare
RAAL VEST

Curea transmisie
CONTITECH

Lămpi
HELLA
LUXTEN
ELBA
VALEO

Furtun răcire
THERMOPOL

Cabluri
ALCOA
COFICAB
DELPHI PACKARD
LISA DRAXLMAIER
LEONI WIRING
KROMBERG & SCHUBERT
YAZAKI

Centuri de siguranŃă
AUTOLIV
TRW

Anvelope
CONTINENTAL

Suspensii
TRW
CONTITECH

Componente electrice
VOGT ELECTRONIC
SURA AUTOMOTIVE
HELLA ELECTRONICS
SEWS
ELECTRIC LIFE
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Structură metalică scaune
CRH ROMÂNIA

Chei
HUF

105 agenŃi economici ce activează în sectorul automotive, din totalul de 156, au răspuns
chestionarului realizat în vederea folosirii sale ca instrument de cercetare.
Companiile din acest sector de activitate se adresează atât pieŃei interne (54%), cât şi
celei externe (46%). La fel ca în cazul sectorului TIC, companiile mici domină sectorul
automotive (53%). Majoritatea multinaŃionalelor prezente în acest sector au deschis mai
mult decât o singură filială în Regiunea Vest.
Toate aceste particularităŃi ale sectorului automotive din Regiunea Vest au contribuit la
obŃinerea următoarelor concluzii privind acest domeniu de activitate din regiune:
 cele mai multe sunt societăŃi cu răspundere limitată;
 cele mai multe firme sunt cele care au capitalul social cuprins în intervalul 20110.000 lei (29%) şi peste 1 milion de lei (28%);
 25% dintre companii au avut cifra de afaceri situată peste 2,5 milioane de euro,
iar 10% chiar peste 25 milioane de euro;
 98 de companii au avut profit în anul operaŃional 2007, iar 57 au suferit pierderi;
 după numărul de angajaŃi cele mai multe companii româneşti sunt companii mici
(între 10 şi 49 de angajaŃi), iar cele mai multe companii străine sunt mari (peste
250 de angajaŃi);
 cele 156 de companii au o cifră de afaceri de 1,65 miliarde euro (6,6 miliarde lei);
 la aceste 156 de companii activează aproximativ 60.000 de angajaŃi dintre care 2/3
sunt exclusiv în industria auto.
Acest studiu contribuie la crearea unei imagini de ansamblu asupra Regiunii Vest şi
asupra potenŃialului său de dezvoltare. Studiul a fost supus consultării publice şi este
postat pe pagina de internet www.adrvest.ro.

3. Strategia Regională de Inovare

Strategia Regională de Inovare – Regiunea Vest 2005-2008 a fost primul document de acest
tip realizat în România cu finanŃare de la Uniunea Europenă, bazat pe un parteneriat
regional larg şi reprezintă o analiză a potenŃialului de inovare al Regiunii Vest.
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Până în prezent, această iniŃiativă strategică a condus la materializarea de proiecte
pilot, cum ar fi „Tehimpuls – Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer
Tehnologic”, „Automotivest – IniŃiativa Regională de Cluster în Sectorul
Automotive” sau proiecte de infrastructuri şi servicii de Cercetare – Dezvoltare Inovare ale actorilor regionali.

Astfel, în 2009, anul european al creativităŃii
şi inovării, ADR Vest a demarat procesul
de actualizarea Strategiei Regionale de
Inovare Regiunea Vest 2009-2013, în
concordanŃă cu evoluŃia mediului CDI şi
de afaceri al Regiunii Vest, precum şi cu
oportunităŃile de finanŃare disponibile din
Fondurile Structurale.

4. HărŃi GIS

În această perioadă, s-au finalizat hărŃile pentru redarea localizării unor potenŃiale
locaŃii individuale pentru investiŃii, locaŃii care au fost identificate în urma mai multor
vizite de teren de către membri Biroului InvestiŃii.
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Aceste hărŃi vor fi postate pe site-ul de promovare a investiŃiilor în Regiunea Vest
www.regiuneavest.ro.
În această perioadă, s-a lucrat la realizarea unor hărŃi cu proiectele depuse în cadrul
Programului OperaŃional Regional 2007-2013.
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Proiecte şi Int
InternaŃionalizare

Politici Regionale

Proiecte şi InternaŃionalizare

1. Proiectul WeSteer - ”Support Actions for the Emergence of a Research-Driven
Automotive Cluster in West Romania”

Proiectul WeSteer - ”Support Actions for the Emergence of a Research - Driven
Automotive Cluster in West Romania” este un proiect finanŃat prin Programul
Cadru 7 al Uniunii europene şi care este implementat de către un consorŃiu condus
de către ADR Vest din care fac parte Universitatea "Politehnica" din Timişoara,
firma Interpart Production şi AsociaŃia Tehimpuls.
Ca şi obiectiv major proiectul WeSteer 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.
Proiectul are un buget de 169924 euro iar perioada de implementare este 1 martie
2008-28 februarie 2010.
Cele mai importante activităŃi ale proiectului vizează:
• crearea unităŃii de management pentru clusterul auto din Regiunea Vest,
• susŃinerea cooperării între actorii domeniului cercetare-dezvoltare şi IMM
din sectorul auto (inclusiv iniŃierea unui proiect pilot colaborativ între
Universitatea Politehnica din Timişoara şi compania Interpart Production pe
tema maşinilor cu comandă numerică),
• crearea unor instrumente de comunicare şi networking pentru potenŃiali
membri ai clusterului auto, inclusiv oportunităŃi de învăŃare din bunele
practici existente la nivel european,
• elaborarea unui plan de acŃiune multianual pentru managementul
clusterului
• elaborarea strategiei de marketing şi internaŃionalizare a clusterului
Implementarea proiectului „WeSteer” este divizată în două perioade de raportare: 1
martie 2008 – 28 februarie 2009 şi 1 martie 2009-28 februarie 2010.
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Raportul intermediar de progres pentru prima perioadă de implementare a fost
elaborat şi trimis către Comisia europeană la finalul lunii aprilie (în conformitate cu
metodologia şi procedurile de raportare ale Programului Cadru 7).
Rezultatele cele mai importante din prima perioadă de raportare sunt:
• un studiu extensiv privind situaŃia sectorului constucŃiilor de automobile în
Regiunea Vest
• o bază de date cu instituŃii de cercetare-dezvoltare şi cu oferta de produse
inovative pe plan regional
• un ghid privind promovarea cooperării între cercetare şi mediul de afaceri în
Regiunea Vest, cu accent pus pe situaŃia din sectorul construcŃiilor de maşini
• un proiect pilot de cooperare între cercetare şi industrie (în domeniul tehnicilor
de generare a traiectoriilor complexe pentru maşinile cu comandă numerică)
• diverse activităŃi de formare şi informare privind problemele tehnologice cu care
se confruntă firmele de profil din regiune, realizate cu concursul unor specialişti
din unităŃile de învăŃământ superior şi de cercetare din regiune
• variante preliminare ale paginii web şi ale buletinului de informare; aceste
instrumente de comunicare vor deveni operaŃionale în cea de a doua perioadă a
proiectului.
În cea de a doua perioadă de raportare se urmăreşte obŃinerea următoarelor rezultate:
• operaŃionalizarea unei platforme de comunicare virtuală (pagină web complexă)
• publicarea a două ediŃii ale buletinului de informare
• finalizarea bazei de date cu firmele de profil din regiune
• elaborarea unui plan multianual de acŃiune pentru administrarea clusterului auto
• realizarea un plan multianual de acŃiune pentru administrarea clusterului auto
• elaborarea unei strategii de marketing şi a unor materiale de promovare aferente
• elaborarea unei strategii de internaŃionalizare
• diverse activităŃi de formare şi informareâ
În perioada imediat următoare trimeterii raportului intermediar de progres trimis către
Comisia Europeană prima ediŃie a buletinului de informare a fost trimisă către diferiŃi
parteneri ai ADR Vest din Ńară şi din străinătate. Implementarea proiectului continuă în
conformitate cu calendarul de activităŃi şi cu recomandările făcute de către ofiŃerul de
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proiect în contextul analizării raportului intermediar de proiect de către Comisia
Europeană.
Pentru prima perioadă de implementare (1 martie 2008 – 28 februarie 2009) a
proiectului „WeSteer” a fost raportată suma de 71 108,96 euro. În consecinŃă, bugetul
disponibil pentru cea de a doua perioadă de implementare (1 martie 2009-28 februarie
2010) este de 98 815,04 euro.

2. Proiectul MITKE - Programul INTERREG IV C
Începând cu 1 noiembrie 2008 ADR Vest a iniŃiat implementarea în Regiunea Vest a
proiectului „Managinng Industrial Territories in the Knowledge Era” (MITKE).
Proiectul MITKE este finanŃat prin programul de cooperare teritorială europeană
INTERREG IVC şi a fost elaborat de către un consorŃiu de 11 organizaŃii din Uniunea
europeană condus de către SPRILUR, agenŃia de dezvoltare regională a regiunii łara
Bascilor din Spania. ADR Vest este unul din aceşti parteneri, ceilalŃi fiind Labein
Foundation, Pannon Business Network Association, Rzeszow Regional Development
Agency, Lubeskie Voidvoiship, SOPRIP, FIRST – Wakefield District Development
Agency, Shannon Development, Geltacht Authority, Catalan Land Institute. Obiectivul
fundamental al proiectului MITKE este de a construi o platformă transnaŃională şi interregională pentru transferul de cunoştinŃe şi bune practici în ceea ce priveşte spaŃiile
pentru afaceri şi parcurile industriale. În cadrul proiectului se va folosi un set complex
de instrumente pentru facilitarea schimbului de informaŃii şi de expertiză între
parteneri, în aşa fel încât, folosind experienŃa relevantă câştigată la nivel internaŃional,
fiecare regiune participantă să-şi dezvolte un Plan de ÎmbunătăŃire a Practicilor de
Management al Teritoriilor Industriale. De asemenea, va fi dezvoltat un Plan Comun de
AcŃiune, pentru capitalizarea rezultatelor şi a experienŃei dobândite prin proiect.
Bugetul total al proiectului este de 1 925 799,89 euro (dintre care, 1.480.943 euro din
Fondul european de Dezvoltare Regională, prin programul INTERREG IV C). Bugetul
alocat ADR Vest este de 79.700 euro, din care 67.745 euro finanŃare europeană şi 11.955
euro cofinanŃare naŃională (15% din buget). Trebuie menŃionat că Ministerul Dezvoltării
Regionale şi LocuinŃei va deconta 13% bugetul aferent participării ADR Vest în proiect,
astfel că, în final, contribuŃia proprie a ADR Vest va fi de doar 2% (1594 euro). Durata
de implementare a proiectului este de 36 de luni.
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Principalele activităŃi şi rezultate ale proiectului MITKE se numără:
•

•
•

•
•

•

studierea dintr-o perspectivă transnaŃională a situaŃiei spaŃiilor pentru afaceri şi a
parcurilor industriale din regiunile participante. În acest context, alături de
cercetări de tip „desk - research” ADR Vest a implementat trei chestionare în
Regiunea Vest şi a colaborat cu partenerul responsabil din proiect (Wakefield
District Development Agency din Marea Britanie) în operaŃiunea de interpretare
a rezultatelor acestor investigaŃii
schimbul de experienŃă între parteneri în privinŃa spaŃiilor pentru afaceri şi a
parcurilor industriale
participarea reprezentanŃilor ADR Vest la primele două evenimente
internaŃionale ale proiectului, care au avut loc la Bilbao (12-13 mai) şi Gyor (25-26
iunie). În cadrul întâlnirii de la Gyor s-a analizat evoluŃia proiectului, s-au
prezentat rezultatele preliminare ale studiilor realizate până acum în regiunile
participante şi s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea structurilor de suport
pentru afaceri, o atenŃie specială fiind acordată problemei specializării parcurilor
industriale
realizarea unui buletin de informare (două numere) şi a unei broşuri a proiectului
lansarea site-ului proiectului proiectului http://www.mitke.eu/ care va conŃine
şi o platformă virtuală pentru schimbul de experienŃe în ceea ce priveşte
practicile de dezvoltare şi de management a parcurilor industriale şi a structurilor
pentru sprijinirea afacerilor
managementul transnaŃional al proiectului.

În perioada ianuarie-aprilie a avut loc şi operaŃiunea de raportare pentru prima
perioadă de implementare şi pentru activităŃile de pregătire a proiectului (octombrie
2007 - ianuarie 2008, octombrie 2008 - decembrie 2008). Conform cu procedurile
Programului INTERREG IVC şi cu opŃiunile AutorităŃii NaŃionale de Management a
Programului INTERREG IVC din Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, ADR
Vest a trebuit să prezinte documentele de raportare către Controlul de Prim Nivel
pentru Programul INTERREG IVC din Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei.
Suma aprobată de către Controlul de Prim Nivel a fost de 9% din cea raportată de către
ADR Vest. Următorul raport pentru proiectul MITKE va fi elaborat în perioada iulie -
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august 2009 şi va face referire la perioada de implementare 1 ianuarie 2009 - 30 iunie
2009.
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InvestiŃii directe
1. Strategia privind activităŃile de promovare a investiŃiilor realizate de

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest vine în întâmpinarea viitoarelor
investiŃii străine cu o nouă strategie integrată care nu Ńinteşte doar atragerea
acestor proiecte dar şi pregătirea unui mediu care să determine urcarea
acestora pe scara valorii adăugate.
Cu o activitate în acest domeniu care datează de acum 8 ani, formalizată din
anul 2004 prin înfiinŃarea Biroului InvestiŃii, ADR Vest propune următoarele
activităŃi:
ActivităŃi interne
I. Consolidarea brandului regional
II. Promovare
III. Identificarea liderilor de sector
ActivităŃi referitoare la servicii
 IniŃiale (pre-investiŃie)
I. Misiuni investitori şi menŃinere / dezvoltare a portofoliului de
locaŃii
II. ActivităŃi de dezvoltare a portofoliului regional de locaŃii
III. Proceduri autorizare şi facilităŃi
IV. Dezvoltarea
paginii
web
www.regiuneavest.ro
/
www.westregion.ro
V. Analiza investitorilor prezenŃi în regiune
 AsistenŃă (post-investiŃie)
I. Oferta universităŃilor şi a institutelor de cercetare din Regiunea
Vest
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InvestiŃii directe

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

II. AsistenŃă pentru facilitarea accesului la facilităŃi post investiŃie
2. Proiecte de investiŃii

În luna februarie 2009, ADR Vest a demarat primele contacte în vederea stabilirii unei
colaborării în cadrul unor proiecte punctuale cu Innovas Solutions Ltd – firmă de
consultanŃă din regiunea East Midlands (Marea Britanie). Firma este activă în domeniul
protecŃiei mediului şi a proiectelor din acest domeniu de activitate. În urma discuŃiilor
cu această companie au fost identificate ca domenii comune de interes: sectorul
automotive, sectorul ICT şi domeniul cercetare-dezvoltare. PotenŃialele proiecte comune
vor viza cooperarea între clusterele din sectoarele automotive şi ICT din East Midlands
şi Regiunea Vest, inovare şi transfer de tehnologie.

ADR Vest a fost contactată în luna Aprilie 2009 de AgenŃia Română de InvestiŃii
Străine pentru o colaborare în cadrul unui proiect de investiŃii planificat de o firmă
germană producătoare de componente pentru industria feroviară. O delegaŃie a acestei
firme a vizitat Regiunea Vest apelând însă la un consultant privat şi a întreprins o vizită
în ReşiŃa, bazată pe câteva oferte de locaŃii transmise de ADR Vest.

ADR Vest a fost contactată în data de 20 Mai 2009, de ADE Internacional EXCAL,
agenŃie de promovare a investiŃiilor care are sediul central în Regiunea Castilla y
Leon, Spania. Având un birou înfiinŃat acum aproximativ 2 ani în Bucureşti, ADE
Internacional EXCAL a realizat a doua vizită la sediul ADR Vest pentru a colabora în
identificarea unor potenŃiale firme cumpărătoare din România a produselor din
regiunea din care provine. Totodată au fost discutate mai multe puncte de colaborare
printre care şi asistenŃa pentru proiectele de investiŃii destinate Regiunii Vest ale
firmelor spaniole care folosesc serviciile acestei agenŃii.
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În luna iunie 2009 au avut loc o serie de discuŃii între ADR Vest şi reprezentanŃi ai
Ambasadei Olandei în România. Dintre temele abordate în cadrul întâlnirilor
menŃionăm:
•
•
•

Informare şi vizibilitate -informaŃii despre Regiunea Vest;
Investitori – interesaŃi de serviciile şi locaŃiile ADR Vest;
Furnizori – interes pentru AsociaŃia Automotivest.

Colaborare între cele două instituŃii va continua atât la nivel de ADR Vest-Ambasadă,
ADR Vest - biroul din Cluj al Ambasadei şi ADR Vest – Consulatul onorific al Olandei la
Timişoara.

3. Actualizarea portofoliului de locaŃii publice promovate de primăriile din Regiunea
Vest

ADR Vest deŃine o bază de date cu locaŃii destinate proiectelor de investiŃii care au ca
Ńintă Regiunea Vest, bază de date care a fost actualizată pe parcursul lunilor Ianuarie –
Aprilie 2009. Actualizarea a fost făcută prin realizarea unor vizite pe teritoriul Regiunii
Vest la un număr de 24 de Primării însumând 62 de locaŃii.
Dintre aceste 62 de locaŃii au fost selectate un număr de 43, în urma aplicării unor
criterii care Ńin de: accesibilitatea terenului (existenŃa şi calitatea drumului de acces,
distanŃa maximă faŃă de drumul principal 5 km, planeitatea terenului), potenŃialul de
utilităŃi (distanŃa maximă faŃă de punctele de conexiune 2 km) şi poluare (tipuri: situri
industriale dezafectate neecologizate, halde de steril neecologizate, depozite de minereu
neecologizate etc.).
Aceste locaŃii sunt postate pe pagina web www.regiuneavest.ro. Fiecare locaŃie apare pe
pagina web cu informaŃii din fişa completată în prealabil şi actualizată în vizitele
întreprinse, informaŃie însoŃită de câte o hartă de localizare precum şi de fotografii ale
locaŃiei.
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4. Dezvoltarea paginii web www.regiuneavest.ro
Pagina web www.regiuneavest.ro, lansată în luna Septembrie a anului 2008, este
destinată investitorilor şi celor care doresc informaŃii despre Regiunea Vest şi condiŃiile
pentru a deschide o afacere în România. Ea conŃine informaŃii referitoare la economia
Regiunii Vest, cu cele 7 motive pentru care acest teritoriu este atractiv, serviciile
implementate de ADR Vest pentru investitori, portofoliul de locaŃii conŃinând terenuri
publice promovate de Primării, cele mai importante ştiri economice, precum şi o
secŃiune de informaŃii utile despre cum se poate demara o afacere în România şi în
Regiunea Vest.
Dezvoltarea acestei pagini este o prioritate permanentă a ADR Vest. Astfel, în luna Mai
a anului curent, au fost propuse câteva completări:
1. adăugare sub-pagina „Cunoaşte Regiunea Vest” (personalităŃi, istorie, turism)
2. acorduri de schimb cu portaluri interne si internaŃionale de ştiri economice
3. secŃiune nouă „Resurse” – studii realizate de ADR Vest şi de importante firme de
consultanŃă străine
4. interviuri cu investitori, oameni de afaceri – pe tema: „Ei vorbesc de Regiunea
Vest”.
5. caseta locaŃii, dinamica – care să afişeze prin rotaŃie locaŃiile pe pagina principală
6. motor de căutare informaŃii / locaŃii pe site
7. identificarea liderilor de sector – pentru a fi promovaŃi în scopul atragerii
firmelor furnizoare
8. bara orizontală de ştiri
La această oră a fost realizată adăugarea sub-paginii „Cunoaşte Regiunea Vest”
(personalităŃi, istorie, turism) şi se lucrează la secŃiunea nouă denumită „Resurse”. De
asemenea a fost adăugată o nouă sub-secŃiune la secŃiunea „InformaŃii Utile”, denumită
„Autorizări”, secŃiune care cuprinde explicitarea principalelor autorizări necesare
construcŃiei unei unităŃi de producŃie.
Totodată, sub-secŃiunea „FacilităŃi” a fost completată cu informaŃii despre schemele
de ajutoare de stat pentru investiŃii oferite de Guvernul României prin ministerele de
resort.
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Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte
perfecŃionarea capacităŃii agenŃiei de implementare a politicii de dezvoltare
regională şi de a atinge obiectivele corespunzătoare acestei politici.

În luna ianuarie 2009, Unitatea de Audit Intern din cadrul ADR Vest a desfăşurat
procesul de urmărire a stadiului implementării recomandărilor misiunilor proprii de
audit, care au avut recomandări cu termen de realizare în semestrul II al anului 2008,
gradul de implementare a recomandărilor respective fiind de 75%.

În luna aprilie a fost evaluat stadiului implementării recomandărilor referitoare la
pregătirea implementării POR şi implementarea Phare, formulate pentru ADR Vest
de către Autoritatea de Audit, începând cu anul 2007, gradul de implementare a
recomandărilor respective fiind de 100%.

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

Asigurarea verificării Cererii de plata pentru plata avansului, plaŃilor
intermediare / finale şi a documentelor însoŃitoare;
Monitorizarea progresului proiectelor - primirea rapoartelor tehnice şi
financiare de la beneficiari, revizuirea lor şi întocmirea rapoartelor trimestriale
/ finale de către ADR;
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ActivităŃi specifice de Audit Intern

ActivităŃi specifice de Audit Intern

•
•

Monitorizarea conformităŃii progresului proiectelor prin vizitele la faŃa locului ;
Monitorizarea progresului proiectelor - introducerea şi procesarea datelor / informaŃiilor
prin SMIS privind înregistrarea contractelor şi monitorizarea prin rapoarte;

•
•

Asigurarea verificării dosarelor de licitaŃii ;
Sistemul de control bazat pe managementul riscurilor, asociat activităŃilor de
monitorizare şi verificare financiară.

În perioada martie - mai 2009 a început derularea misiunii de audit privind Evaluarea
capacităŃii structurilor implicate în implementarea POR 2007-2013, având drept scop evaluarea
asigurării cadrului organizatoric şi a mediul intern şi a asigurării realizării activităŃilor de
implementare a POR şi suport implementare POR, cu obiectivele:

•
•
•
•
•
•
•

Definirea, alocarea şi separarea clară a funcŃiilor în cadrul ADR Vest în calitate de
Organism Intermediar pentru POR;
Proceduri adecvate de selecŃie a operaŃiunilor;
InformaŃii şi strategii adecvate de îndrumare a beneficiarilor;
Verificări adecvate ale sistemului de management al proiectelor;
Pista de audit adecvată;
Sisteme fiabile de contabilitate, monitorizare şi raportare financiară în formă electronică;
AcŃiuni preventive şi corective necesare acolo unde autoritatea de audit detectează erori
sistemice.

Începând cu luna iunie 2009 a fost demarată misiunea Auditul proiectelor din cadrul Axei
Prioritare 2 a POR - Domeniul major de intervenŃie 2.1 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii
regionale şi locale de transport , care are următoarele obiective:

•

Evaluarea modului în care a fost efectuată publicitatea la nivelul Axei prioritare 2 a
Programului OperaŃional Regional 2007-2013;

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

Evaluarea existenŃei acŃiunilor preventive şi corective în cazul erorilor sistematice şi
privind neregulile – pentru proiectele din cadrul Axei prioritare 2 a POR 2007-2013;

În această perioadă a fost actualizat Manualul de audit intern privind POR, în conformitate cu
cerinŃele InstrucŃiunii numărul 23 a AM POR, dezvoltându-se versiunea cu numărul şapte a
acestei proceduri.
Auditorii interni au acordat suport auditorilor externi din cadrul AutorităŃii de Audit - Oficiul
Regional de Audit Timiş, aflaŃi în misiune la ADR Vest şi colegilor implicaŃi în misiunile
respective;

Au fost colectate informaŃiile şi au fost actualizate notele de informare privind stadiul
implementării recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit în urma celor opt misiuni de
audit - POR şi PHARE - derulate la nivelul agenŃiei începând cu anul 2007. Toate cele 40 de
recomandări formulate în rapoartele de audit ale AutorităŃii de Audit au fost implementate de
ADR Vest.

Auditorii au participat la seminarii şi ateliere de instruire în domenii de interes pentru
actualizarea cunoştinŃelor necesare realizării misiunilor de audit. Au fost formulate puncte de
vedere şi au avut loc întâlniri cu colegii.
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Resurse Umane

Resurse Umane
Resurse

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenŃialul uman ca fiind
resursa cea mai valoroasă a AgenŃiei. Astfel, este prioritară dezvoltarea unei
politici de gestionare a resurselor umane, strategia de resurse umane fiind integrată
în strategia mai amplă de dezvoltare a organizaŃiei. łintele principale vizate de
politica de gestionare a resurselor umane sunt menŃinerea stabilităŃii şi dezvoltarea
profesională a angajaŃilor, şi creşterea cantităŃii şi menŃinerea calităŃii activităŃilor
desfăşurate. Acestor Ńinte le corespunde în plan funcŃional dezvoltarea permanentă
a potenŃialului uman, care conduce la dezvoltarea organizaŃiei în ansamblu.

1. Politica şi procedurile de resurse umane

ADR Vest acordă prioritate managementului şi dezvoltarii resurselor umane deoarece:
• Personalul este considerat cea mai importantă resursă a ADR Vest
atingerea obiectivelor de performanŃă stabilite;

pentru

• Un nivel ridicat al abilităŃilor şi capacităŃilor personalului este esenŃial pentru
asigurarea derulării programelor Phare şi gestionarea Fondurilor Structurale în
mod eficient şi eficace;
• ADR Vest îşi desfăşoară activitatea într-un mediu aflat într-o schimbare rapidă şi
plină de provocări odată cu aderearea României la Uniunea Europeană, ceea ce
impune un program robust de dezvoltare continuă a personalului.

În acest sens ADR Vest a dezvoltat o abordare a politicii de resurse umane care
cuprinde:
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•

O politică cadru integrată şi cuprinzătoare care răspunde atât cerinŃelor EDIS cât
şi legislaŃiei române şi care este coordonată de DirecŃia de Resurse Umane şi
Comunicare (DRUC) dedicată acestei activităŃi. Principiile generale ale acestei
politici cadru sunt:
√ Să recruteze şi să dezvolte personalul ADR Vest în direcŃia obŃinerii
obiectivelor de performanŃă în managementul programelor Phare şi a
Fondurilor Structurale din România;
√ Să fie un angajator bun şi preocupat de personalul său şi să reconfirme
importanŃa personalului ADR Vest ca fiind cea mai importantă resursă a agenŃiei.

•

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 VIII.

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

2. Planul anual de personal

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:
•
•

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.
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Planificarea personalului este un proces ce presupune parcurgerea unui ciclu format din mai
multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în 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:
√
√
√
√
√

“SituaŃia angajărilor realizate în cadrul ADR Vest în anul 2008”,
“Centralizator concursuri organizate de ADR Vest în anul 2008”,
“SituaŃia plecărilor din cadrul ADR Vest pentru anul 2008”,
“SituaŃia sintetică – veniri, plecări – ADR Vest, 2008“,
“SituaŃia personalului pentru anul 2008”.

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 şi cea pentru anul 2008 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:

√ “Deficitul/ excesul de personal pentru anul 2009”,
3. Analiza lipsurilor - este 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:
√ „Necesarul de personal pentru anul 2009”.
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 pentru discutarea Planului de personal pentru 2009.
5. Aprobarea Planului de personal al ADR Vest anul 2008 – realizată prin Hotărârea
CDR Vest 5/2008, în cadrul ŞedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regională care a
avut loc la ReşiŃa în data de 22 aprilie 2009.
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6. Implementarea planului de personal - în concordanŃă cu cerinŃele şi obiectivele
strategice al ADR Vest.

Planul de personal pentru anul 2009 urmăreşte asigurarea necesarului de competenŃe
pentru atingerea obiectivelor strategice ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest în
anul 2009, precum şi îndeplinirea cu succes a atribuŃiilor delegate de către Autoritatea
de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei) pentru implementarea
Programului OperaŃional Regional.

Recrutare şi selecŃie: competenŃe necesare pentru anul 2009
Personal 100% Organism Intermediar POR 2007 - 2013
OfiŃer de contract monitorizare – birou teritorial Arad

1 post

Consultant implementare POR

1 post

Personal suport
Specialist relaŃii publice

1 post

Personal care nu este implicat în Organism Intermediar POR 2007 - 2013
Consultant politici regionale
TOTAL

3.

1 post
4 angajaŃi

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 de post stabilesc cu claritate aşteptările în
relaŃia dintre manageri şi personalul din subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei

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

postului este responsabilitatea acelor persoane care supervizează personalul, a biroului
de resurse umane şi a persoanelor individuale respective, după caz.
În perioada aprilie – mai 2009 fişele de post pentru personalul ADR Vest au fost
revizuite de două ori, şi anume:
• În urma modificării Statului de FuncŃii, a Statului de FuncŃiuni şi a transferurilor
interne de pe Phare pe POR.
În urma actualizării unor proceduri interne.

4. Planul regional de acŃiune pentru instruire pentru perioada 2009 – 2010

Planul regional de acŃiune pentru instruire pentru perioada 2009 - 2010 reprezintă
documentul 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 şi beneficiari
potenŃiali sau actuali ai POR. În vederea elaborării Planului de acŃiune pentru instruire
pentru perioada 2009-2010 direcŃia de resurse umane şi comunicare în colaborare cu
echipa managerială a identificat nevoile de instruire pentru perioada 2009-2010 şi a
elaborat Planul de instruire al ADR Vest pentru perioada 2009-2010.

5. Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2009

Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest este elaborat de către biroul de
resurse umane, iniŃial sub formă de proiect pentru discuŃii, corecŃii şi pentru aprobarea
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de către echipa managerială a ADR Vest. Planul de instruire se realizează în luna
ianuarie a fiecarui an pentru anul în curs.
Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaŃiilor referitoare la
măsurile de instruire necesare, informaŃii referitoare la:
• Nevoile de instruire individuale identificate prin
Planurilor de dezvoltare personală;

elaborarea

• 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 2008.

Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităŃilor de instruire
propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2009.
Proiectul planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2009 a fost discutat cu echipa
managerială a ADR Vest, iar varianta rezultată în urma acestor discuŃii a fost aprobată
de către directorul ADR Vest şi transmisă spre informare tuturor angajaŃilor agenŃiei.

6. Cursuri la care au participat angajaŃii ADR Vest
Tema instruirii

Perioada

Organizator

Număr
participanŃi

Managementul resurselor umane

16 – 17 şi 23 – 24
ianuarie 2009

A&C Consulting
Center

1

Tehnici de formare şi abilităŃi de
comunicare

19 - 23 ianuarie
2009

MDRL

1
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SMIS Phare

20 – 21 ianuarie
2009

Ministerul
FinanŃelor
Publice (ACIS)

1

Controlul şi prevenirea
managementului defectuos al
fondurilor europene

26 – 31 ianuarie
2009

Transparency
International
Romania

1

AchiziŃii publice. Servicii şi
bunuri

02 - 04 februarie
2009

MDRL

2

AchiziŃii publice. Contracte de
lucrări

09 – 10 februarie
2009

MDRL

2

Pregătirea proiectelor

02 - 04 martie
2009

MDRL

3

Clarificarea aspectelor legate de
proceduri

03 - 04 martie
2009

MDRL

1

AchiziŃii publice. Contracte de
lucrări

16 – 18 martie
2009

MDRL

7

Structural Funds, Financial
Management and Audit

20 martie 2009

MDRL şi BERR
London

3

Strategii inovatoare pentru
creştere şi dezvoltare în cadrul
IMM-urilor

14 mai 2009

CECCAR
România şi ING
Bank la iniŃiativa
Comisiei
Europene

1

Reuniune de lucru cu auditorii din
sistemul de gestiune al
Programului OperaŃional
Regional

14 - 15 mai 2009

MDRL

2

Pregătirea proiectelor

18 - 22 mai 2009

MDRL

3

Managementul proiectelor

10 - 12 iunie 2009

MDRL

4

AchiziŃii publice

22 - 24 iunie 2009

MDRL

4
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În perioada 16 – 17 şi 23 – 24 ianuarie 2009, un reprezentant al ADR Vest a participat la
sesiunea de instruire cu tema Managementul resurselor umane, organizată de A&C
Consulting Center.
În perioada 19 - 23 ianuarie 2009, un reprezentant al ADR Vest a participat la sesiunea
de instruire cu tema Tehnici de formare şi abilităŃi de comunicare, organizată de MDRL
prin proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea capacităŃii de
absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 20 – 21 ianuarie 2009, un reprezentant al ADR Vest a participat la sesiunea
de instruire cu tema SMIS Phare, organizată de Ministerul FinanŃelor Publice (ACIS).
În perioada 26 – 31 ianuarie 2009, un reprezentant al ADR Vest a participat la sesiunea
de instruire cu tema Controlul şi prevenirea managementului defectuos al fondurilor
europene, organizată de Transparency International Romania.
În perioada 02 - 04 februarie 2009, doi reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la
sesiunea de instruire cu tema AchiziŃii publice. Servicii şi bunuri, organizată de MDRL
prin proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea capacităŃii de
absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 09 – 10 februarie 2009, doi reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la
sesiunea de instruire cu tema AchiziŃii publice. Contracte de lucrări, organizată de
MDRL prin proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea
capacităŃii de absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 02 - 04 martie 2009, trei reprezentaŃi ai ADR Vest au participat la sesiunea
de instruire cu tema Pregătirea proiectelor, organizată de MDRL prin proiectul
„Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea capacităŃii de absorbŃie pentru
Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 03 - 04 martie 2009, un reprezentant al ADR Vest a participat la sesiunea de
instruire cu tema Clarificarea aspectelor legate de proceduri, organizată de MDRL prin
proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea capacităŃii de
absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 16 – 18 martie 2009, şapte reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la
sesiunea de instruire cu tema AchiziŃii publice. Contracte de lucrări, organizată de
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MDRL prin proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru creşterea
capacităŃii de absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În data de 20 martie 2009, trei reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la sesiunea de
instruire cu tema Structural Funds, Financial Management and Audit, organizată de
MDRL şi BERR London prin proiectul „Instruire la nivel naŃional şi regional pentru
creşterea capacităŃii de absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de
MDRL”.
În data de 14 mai 2009, un reprezentant al agenŃiei a participat la sesiunea de instruire
cu tema „Strategii inovatoare pentru creştere şi dezvoltare în cadrul IMM-urilor”,
organizată de CECCAR România şi ING Bank la iniŃiativa Comisiei Europene.
În perioada 14 - 15 mai 2009, doi reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la sesiunea de
instruire cu tema „Reuniune de lucru cu auditorii din sistemul de gestiune al
Programului OperaŃional Regional ”, organizată de MDRL.
În perioada 18 - 22 mai 2009, trei reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la sesiunea de
instruire cu tema Pregătirea proiectelor, organizată de MDRL prin proiectul „Instruire
la nivel naŃional şi regional pentru creşterea capacităŃii de absorbŃie pentru Programele
OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 10 - 12 iunie 2009, patru reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la cursul
cu tema Managementul proiectelor, organizat de MDRL în cadrul proiectului de
asistenta tehnica „Instruire la nivel naŃional si regional pentru creşterea capacităŃii de
absorbŃie pentru Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
În perioada 22 - 24 iunie 2009 patru reprezentanŃi ai ADR Vest au participat la cursul
cu tema AchiziŃii publice organizat de MDRL în cadrul proiectului de asistenta tehnica
„Instruire la nivel naŃional si regional pentru creşterea capacităŃii de absorbŃie pentru
Programele OperaŃionale gestionate de MDRL”.
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7. Instruiri organizate de ADR Vest

În perioada 8 – 9 aprilie 2009 a ADR Vest a organizat worksop- ul cu tema „Verificarea
şi analiza documentaŃiei proiectelor tehnice aferente cererilor de finanŃare depuse în
cadrul POR 2007 - 2013”. Worksop- ul a avut ca obiectiv aprofundarea, de către
angajaŃii implicaŃi în activitatea de evaluare şi selecŃie a proiectelor finanŃate prin POR,
cunoştinŃelor referitoare la proiectul tehnic precum şi clarificarea unor aspecte legate de
această temă.
Worksop- ul a abordat subiecte precum:
√ prezentarea criteriilor generale legate de elementele componente ale unui
proiect tehnic, conŃinut cadru legislativ;
√ aspecte ale procesului de analiza a conformităŃii proiectului tehnic
(responsabilitatea ADR Vest in calitate de OI, etapele procesului de
verificare, puncte cheie in procesul de verificare);
√ identificarea proiectelor tehnice si a elementelor componente (părŃi scrise
si părŃi desenate), in funcŃie de domeniile de intervenŃie ale POR 2007 –
2013;
√ norme si reglementari specifice privind conŃinutul cadru al unui proiect
tehnic precum si a studiilor specifice aferente (HG 28/2008, Ordinul
863/2008);
√ criterii privind conŃinutul Proiectelor tehnice.
łinând cont de faptul că în anul 2009 bugetul agenŃiei nu permite acoperirea tuturor nevoilor de
instruire ale angajaŃilor ADR Vest, s-a identificat o soluŃie care nu necesită costuri şi anume,
organizarea unor sesiuni de training intern în perioada septembrie+decembrie 2009.

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

De asemenea, s-a identificat oportunitatea organizării unor întâlniri de lucru între
DirecŃia Suport Implementare şi experŃi din cadrul DirecŃiei Implementare POR, pe
următoarele teme:
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•
•

Monitorizarea implementării proiectelor din punct de vedere tehnic şi financiar,;
Prevederile HG 28/2008 privind realizarea documentaŃiilor tehnico-economice
pentru POR;
Mecanismul de evaluare şi selecŃie a proiectelor depuse în vederea obŃinerii de finanŃare
prin POR.
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1.

Prezentare generală

RelaŃia dintre ADR Vest şi presa regională este o relaŃie de colaborare, de
încredere. Acesta este efectul comunicării constante pe care ADR Vest a avuto cu jurnaliştii, reuşind astfel să asigure transparenŃa instituŃiei şi a proceselor
ce au loc în cadrul organizaŃiei.
ADR Vest comunică cu presa regională prin instrumente precum:
- Organizarea de evenimente
- Postarea de ştiri pe pagina web a ADR Vest
- Postarea comunicatelor pe pagina web a ADR Vest
- AnunŃarea, pe pagina web, a tuturor momentelor importante din viaŃa
agenŃiei, în cadrul secŃiunilor NoutăŃi, POR 2007 – 2013, precum şi ActivităŃi.
Astfel, ADR Vest a transmis presei regionale, în calitate de emiŃător sau
colaborator, în această perioadă, un număr de 7 comunicate de presă:
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ActivităŃi de Comunicare şi Promovare
CUPRINS

ActivităŃi de Comunicare
Comunicare şi Promovare

Nr.
Crt.

Titlu comunicat

Data transmiterii

1.

Semnarea contractului de finanŃare
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al
Municipiului Arad”,
proiect depus de Consiliul Local al
Municipiului Arad în cadrul
Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013

27 februarie 2009

2.

FinanŃări pentru microîntreprinderile din
Regiunea Vest

11 martie 2009

3.

Noi proiecte depuse în Regiunea Vest în cadrul
Programului OperaŃional Regional

1 aprilie 2009

4.

Proiect contractat - „Sprijin pentru
implementarea eficientă a activităŃilor de
informare şi publicitate din Planul de
Comunicare pentru Programul OperaŃional
Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest”
ŞedinŃă a Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest (CDR Vest) şi a Comitetului
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest
(CRESC Vest)
Semnarea contractului de finanŃare

8 aprilie 2009

5.

6.

22 aprilie 2009

27 aprilie 2009

„Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului
Buziaş”, proiect depus de Consiliul JudeŃean
Timiş în parteneriat cu Consiliul Local Buziaş
în cadrul
Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013
7.

Noi contracte de finanŃare semnate pentru
microîntreprinderile din Regiunea Vest

30 aprilie 2009

De asemenea, în această perioadă au fost postate 44 ştiri pe pagina web a ADR Vest.
Subiectele tratate de aceste materiale au fost următoarele:
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 Seminar privind accesarea de fonduri structurale prin POR pentru modernizarea
infrastructurii serviciilor de sănătate şi sociale
 Sesiune de formare privind Standardele de Calitate în Industria ConstrucŃiilor de Maşini
 Sesiunea de formare pentru Grupurile Şcolare şi Liceele Profesionale din Regiunea Vest
 Seminar de instruire privind accesarea de fonduri europene pentru infrastructura
educaŃională - domeniul de intervenŃie 3.4
 Cursuri de instruire pentru întreprinderile inovatoare
 Seminar de instruire privind domeniul de intervenŃie 3.4
 Corrigendum pentru domeniul de intervenŃie 3.1
 ADR Vest lansează primele studii regionale despre evoluŃia sectoarelor industriale şi
impactul finanŃărilor Phare
 StudenŃii de la Masterul în Dezvoltare Regională au vizitat sediul ADR Vest
 Un nou seminar cu beneficiarii din cadrul domeniului de intervenŃie 4.3
 Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 1 POR –
Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană
 AsociaŃia AutomotiVest sprijină IMM-urile din Regiunea Vest care activează în domeniul
automotive
 Noi contracte de finanŃare semnate pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest
 Se semnează contractul de finanŃare pentru proiectul „Centura Nord – Vest de ocolire a
oraşului Buziaş, L=4,3 km”
 ŞedinŃa CDR Vest şi CRESC Vest
 Clarificări - pentru proiectele ce beneficiază de o contribuŃie publică mai mare de 500.000
euro
 InstrucŃiune solicitanŃi - eliminarea rezumatului proiectului din documentele solicitate la
depunerea cererii de finanŃare
 Uniunea Europeană sprijină informarea publicului larg privind obŃinerea de fonduri
structurale
 Notă privind cheltuielile eligibile pt. domeniile de intervenŃie 5.1 şi 5.2 din cadrul Axei
prioritare 5 a POR 2007 - 2013
 Clarificări privind procesul de evaluare şi selecŃie Subdomeniul Centre Urbane – poli
urbani de creştere” al POR 2007 – 2013
 Noi proiecte depuse în Regiunea Vest în cadrul Programului OperaŃional Regional
 Corrigendum nr.3 la Ghidul Solicitantului axa prioritara 3, DMI 3.3
 IncidenŃa regulilor privind ajutorul de stat în cazul proiectelor vizând crearea de parcări
 Corrigendum nr.2 la DMI 1.1 "Centre Urbane"
 Seminar cu beneficiarii din cadrul domeniului de intervenŃie 4.3
 Clarificări privind Manualul de Identitate Vizuală pentru POR 2007 - 2013
 Corrigendum-ul numărul 3 pentru domeniul de intervenŃie 3.1
 DocumentaŃia tehnico-economică si bugetul cererii de finanŃare
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InstrucŃiune către solicitanŃii de finanŃare
FinanŃări pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest
Varianta actualizată a Ghidului Solicitantului - domeniul de intervenŃie 3.2
Varianta actualizată a Ghidului Solicitantului - domeniul de intervenŃie 2.1
Adunarea Generală a AsociaŃiei AutomotiVEST
Procedura simplificata pentru atribuirea contractelor de lucrări in cadrul POR
Corrigendum- ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de intervenŃie 3.2
al POR 2007-2013
S-a semnat cel de-al şaselea contract de finanŃare prin POR 2007 - 2013 pentru Regiunea
Vest
Un nou contract de finanŃare se semnează în Regiunea Vest
Obligativitate de anexare la Cererea de FinanŃare
NOTĂ – în atenŃia solicitanŃilor de finanŃare din cadrul domeniului de intervenŃie 3.3
A apărut ediŃia a II-a a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul OperaŃional
Regional 2007 - 2013
Notă privind modificarea regulamentului comunitar în ceea ce priveşte proiectele
generatoare de venit
Proiectele din cadrul POR 2007-2013 nu mai au nevoie de Avizul Natura 2000 - excepŃie
fac ariile naturale de interes comunitar
Corrigendum nr.1 la Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1, Sub-domeniul: Centre
urbane din cadrul POR 2007-2013
Program de finanŃare nerambursabilă lansat de Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei
InformaŃiilor

Ca urmare a promovării evenimentelor ADR Vest şi a ştirilor postate pe pagina web,
www.adrvest.ro, jurnaliştii din Regiunea Vest au publicat următoarele articole
referitoare la activităŃile întreprinse de agenŃie:

Nr.
crt.
1.
2.

3.

PublicaŃia şi
data apariŃiei
„Agenda Zilei”,
05 ianuarie 2008
„Ziua de Vest”
09 ianuarie 2009
„Agenda”,
10 ianuarie 2008

Titlul articolului

Autorul

„Contract de finantare in Regiunea
Vest”
„Program de finantare
nerambursabila
e-crestere”
„FinanŃare”

T. M. L
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Lucian Paulescu

Liliana Scripcă

4.

„Opinia Timisoarei”,
15 ianuarie 2009

„Ministrul Blaga s-a trezit cu
descentralizarea in brate”

Ilie Chelariu

5.

www.tion.ro
15 ianuarie 2009
www.tion.ro
15 ianuarie 2009

„Timisoara s-a asociat cu 14
comune”

-

„Proiectele de finantare ale Timisului
sunt la pagina 382”

-

„Proiectele din cadrul POR 2007-2013
nu mai au nevoie de avizul Natura
2000”
15 milioane de euro pentru proiectul
„Dumul vinului”

Lucian Paulescu

„Descentralizarea .......e chiar în faŃă”

Adrian
Panduru
T.M.L.

6.
7.

„Ziua de Vest”
24/25 ianuarie 2009

8.

„T op Business”,
29 ianuarie-4 februarie
2009
„Ziua de Vest”
10 februarie 2009
Agenda Zilei
18 februarie 2009

9.
10.

11.

„FinanŃări disponibile pentru firme
şi instituŃii publice – Pentru
consolidarea mediului de afaceri
românesc sunt alocate fonduri
importante prin Regio”
Fondurile Structurale şi criza
economică

Oana Pârvu

Agenda Săptămânală
27 februarie 2009
www.amosnews.ro
27 februarie 2009

Arad: A fost semnat contractul
pentru reabilitarea centrului istoric

Paul Preda

13.

www.newsin.ro
27 februarie 2009

Vasile Blaga – Proiect FinanŃare
Arad

Florin Tomuta
(foto)

14.

www.ziare.com
27 februarie 2009

Centrul
vechi
al
Aradului,
reabilitat cu 15 milioane de euro

-

15.

www.adevarul.ro
27 februarie 2009

Centrul vechi al Aradului va fi
reabilitat cu bani europeni

16.

www.europeanul.ro
27 februarie 2009

17.

www.aradon.ro
28 februarie 2009
www.glsa.ro
(Glasul Aradului)
28 februarie 2009

12.

18.

Duşan Baiski

Paula Bulzan

Reabilitarea Centrului Istoric Vechi
al Municipiului Arad

-

Renaşte Aradul vechi!

A.B.

Peste 11 milioane de euro pentru
Centrul istoric al Aradului
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Claudia Untaru

19.

www.primariaarad.ro
28 februarie 2009

Semnarea contractului de finanŃare
- Reabilitarea Centrului Istoric
Vechi al Municipiului Arad proiect depus de Consiliul Local al
Municipiului Arad în cadrul
Programului OperaŃional Regional
2007 – 2013

(comunicat
publicat de
Biroul de Presă
al PMA)

20.

www.stirilocale.ro
28 februarie 2009

A fost semnat contractul pentru
reabilitarea centrului istoric

-

21.

www.financiarul.ro
28 februarie 2009

Centrul Istoric Vechi din Arad va
fi reabilitat printr-un proiect de
45,65 milioane lei

-

22.

Renaşterea BănăŃeană
2 aprilie 2009

Noi proiecte depuse in Regiunea Vest

M. S.

23.

www.fonduristructurale.ro
2 aprilie 2009
Ziua de Vest
2 aprilie 2009

POR: 10 planuri integrate de
dezvoltare depuse în Regiunea Vest

-

24.

25.

Agenda Săptămânală
4 aprillie 2009

26.

Timişoara
6 aprilie 2009

27.

10 planuri integrate de dezvoltare Lucian Paulescu
depuse in Regiunea Vest
Planuri integrate de dezvoltare

Liliana
Scripcă

S-au depus noi proiecte în cadrul
dezvoltării regionale

Renate Simion

Adevărul de Seară
4 aprilie 2009

42 de milioane de euro pot salva
oraşele din Vest – 10 primării cer
finanŃare europeană pentru
dezvoltare urbană

Cristian FranŃ

28.

www.finantare.ro
8 aprilie 2009

Uniunea
Europeană
sprijină
informarea publicului larg privind
obŃinerea de fonduri structurale

-

29.

Fonduri Structurale
(www.fonduristructurale.ro)

Proiect pentru informarea publica
derulat de ADR Vest

-
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9 aprilie 2009
30.

Ziua de Vest
14 aprilie 2009

31.

www.finantare.ro
23 aprilie 2009

32.

www.caon.ro
23 aprilie 2009

Banii curg, vorbele la fel

33.

Adevărul
23 aprilie 2009

Drum pentru regiune

34.

Agenda Săptămânală
25 aprilie 2009

Dezvoltare
strategică

35.

Agenda Săptămânală
25 aprilie 2009

Statutul de zonă defavorizată a fost
benefic doar pentru cei care şi-au dat
interesul – Interviu cu dnl. Sorin
Maxim, directorul AgenŃiei pentru
Dezvoltare Regională Vest

Duşan Baiski

36.

Agenda Săptămânală
25 aprilie 2009

Reabilitare (drum judeŃean Buziaş Lugoj)

Liliana Scripcă

37.

www.tion.ro
27 aprilie 2009

Au semnat contractul pentru centura
de ocolire a Buziaşului

Marcel Hoster

38.

Agenda
27 aprilie 2009

Buziaşul va avea centura ocolitoare

39.

www.realitateatm.ro
27 aprilie 2009

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

-

40.

www.realitateatm.ro
27 aprilie 2009

SOSELE EUROPENE – Trei şosele din
judeŃul Timiş vor fi realizate cu bani
de la Uniunea Europeană, prin
programul operaŃional regional.

Reporter:
Raluca Pantea

41.

www.analogtv.ro
27 aprilie 2009

77 de mii de lei pentru informarea
publicului larg privind obŃinerea de
fonduri structurale
ŞedinŃa CDR Vest şi CRESC Vest

regională.

Lucian Paulescu

Nina CuriŃa
Cristian FranŃ

Evaluare

Bani pentru drumuri
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Liliana Scripcă

Liliana Iedu

Iulia Kacser

42.

Renaşterea BănăŃeană
27 aprilie 2009

Buziaşul va avea centură

Silviu Florescu

43.

Ziua de Vest
28 aprilie 2009

Buziaşul va avea centură!

-

44.

Timişoara
28 aprilie 2009

Centură înspre Buziaş

45.

Timişoara
28 aprilie 2009

Európai támogatásból épül meg a
buziási körgyuru

Pataki Zoltán

46.

www.fonduristructurale.ro
28 aprilie 2009
www.adevarul.ro
27 aprilie 2009

Oraşul Buziaş va avea centura
construită din fonduri europene

-

Ultimii bani europeni vor fi investiŃi
în centura Buziaşului

Daniel Dancea

48.

www.actualvest.ro
28 aprilie 2009

Bani europeni în drumuri româneşti

49.

Agenda
2 mai 2009

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

50.

Renaşterea BănăŃeană
4 mai 2009

Proiecte de milioane pentru zona de
vest

51.

Renaşterea BănăŃeană
5 mai 2009

Încă cinci contracte finanŃate de UE

52.

Adevărul
5 mai 2009

53.

Ziua de Vest
6 mai 2009

ADR Vest a primit finanŃare de la Lucian Paulescu
Uniunea
Europeană
pentru
achiziŃionarea unui sediu nou

54.

Ziua de Vest
6 mai 2009

Sesiunea de formare pentru IMM- Lucian Paulescu
urile din Regiunea Vest active în
domeniul automotive

55.

Agenda Saptamanala
9 mai 2009

47.

FinanŃe pentru bănăŃeni

Sprijin pentru microîntreprinderi. Noi
contracte de finanŃare semnate în
Regiunea Vest
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Roxana
Deaconescu

Liliana Scripcă

B.

B.

Renate Simion
-

Liliana Scripcă

56.

Ziua de Vest
14 mai 2009

57.

Timişoara
16 – 18 mai 2009

58.

Ziua de Vest
27 mai 2009

ADR Vest a lansat primele studii
regionale despre evoluŃia sectoarelor
industriale şi impactul finanŃărilor
Phare

Lucian
Paulescu

59.

www.fonduristructurale.ro
29 mai 2009

POR: seminar de instruire privind
reabilitarea
infrastructurii
educaŃionale, organizat la Deva

-

60.

Ziua de Vest
2 iunie 2009

61.

www.fonduristructurale.ro
3 iunie 2009

Impactul
fondurilor
Phare
în
Regiunea Vest: grad de absorbŃie de
84,7%

-

62.

www.fonduristructurale.ro
22 iunie 2009

ADR Vest organizează seminarii de
informare
şi
instruire
privind
infrastructura serviciilor de sănătate şi
sociale

-

StudenŃii de la Masterul în Dezvoltare Lucian Paulescu
Regională au vizitat ADR Vest
Musafiri la ADR Vest

Cursuri
de
instruire
întreprinderile inovatoare

Renate Simion

pentru Lucian Paulescu

Astfel, o situaŃie a articolelor despre ADR Vest şi activităŃile sale, în funcŃie de
publicaŃiile din regiune, arată în felul următor:
Agenda

11 articole

Ziua de Vest

11 articole

www.fonduri-structurale.ro

6 articole

Adevărul

5 articole
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Renaşterea BănăŃeană

4 articole

Timişoara

4 articole

www.tion.ro

3 articole

www.realitateatm.ro

2 articole / reportaje

www.finanŃare.ro

2 articole

Adevărul

4 articole

De asemenea, articole referitoare la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest şi la
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, administrat de agenŃie în Regiunea Vest,
au mai apărut în publicaŃiile / paginile de internet: Opinia Timişoarei,
www.topbusiness.ro, www.amosnews.ro, www.newsin.ro, Jurnal Arădean, Glasul
Aradului, Financiarul, Jurnal de Caraş – Severin, Actual Vest, www.analogtv.ro.

Aceste situaŃii sunt dovada interesului în continuă creştere a publicaŃiilor regionale,
precum şi naŃionale, faŃă de activităŃile de dezvoltare regională, faŃă de cele de
administrare a fondurilor structurale şi faŃă de activitatea ADR Vest în Regiunea
Vest.

2.

Promovarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest

Promovarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în perioada ianuarie – iunie
2009 a înregistrat următoarele rezultate:
o Au fost transmise 7 comunicate de presă
o Au fost postate 35 ştiri pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro
o Jurnaliştii din Regiunea Vest au realizat 43 de articole referitoare la POR 2007 –
2013 şi proiecte implementate prin intermediul programului
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Astfel, jurnaliştii din Regiunea Vest au acordat o atenŃie deosebită ceremoniilor de
semnare a contractelor de finanŃare pentru:
o proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”
(beneficiar – Consiliul Local al Municipiului Arad) – 16 articole de presă
o proiectul „Centura Nord –Vest de ocolire a oraşului Buziaş”
(beneficiar – Consiliul JudeŃean Timiş în parteneriat cu Consiliul Local Buziaş) - 15
articole de presă.
Un alt subiect favorizat de jurnalişti a fost acordarea de finanŃări nerambursabile
IMM-urilor din Regiunea Vest. Aceştia au redactat un număr de 10 articole de presă în
vederea anunŃării semnării contractelor de finanŃare de către IMM-uri.

3.

Pagina web a ADR Vest

Pagina web a ADR Vest este o sursă constantă de informaŃii pentru întreaga presă
regională. Actualizarea constantă, claritatea informaŃiilor postate şi utilitatea acestora au
transformat pagina web în unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare
ale agenŃiei.
În perioada ianuarie – iunie, situaŃia vizitelor făcute paginii web a ADR Vest arată în
felul următor:
 Ianuarie:
număr total de vizite – 21.855
 Februarie:
număr total de vizite – 19.163
 Martie:
număr total de vizite – 21.816
 Aprilie:
număr total de vizite – 17.493
 Mai:
număr total de vizite – 20.332
 Iunie:
număr total de vizite – 18.449
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Cuvintele cheie de căutare ale unei pagini web sunt de o deosebită importanŃă pentru
aceasta. Aceste cuvinte cheie determină, într-o măsură mai mare sau mai mică, numărul
vizitatorilor paginii de internet.
Pentru accesarea paginii, se pot folosi cuvinte cheie prin motoarele de cătare de pe
Internet (exemplu Google, Yahoo, MSN Search, etc.), adresa directă a paginii web sau
accesarea acesteia din cadrul unei alte pagini web precum www.inforegio.ro,
www.fonduri-structurale.ro sau www.finanŃare.ro. Graficul de mai jos arată evoluŃia
accesărilor paginii web ADR Vest, în funcŃie de sursa de conectare, pentru primul
semestru al anului curent.
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Astfel, se poate observa numărul mare de conectări la adresa directă prin care este
accesată pagina web a ADR Vest.
Numărul semnificativ de accesări la adresa directă şi numărul important de vizite făcute
paginii noastre web se datorează măsurilor de promovare şi informare intense pe care
ADR Vest le-a realizat de-a lungul timpului şi atenŃiei pe care agenŃia a acordat-o
asigurării transparenŃei şi întreŃinerii unor bune relaŃii cu mass-media.
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4.

Alte activităŃi de promovare ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest a
organizat, în data de 12 mai 2009, începând cu ora
15:00, o vizită, la sediul agenŃiei, pentru studenŃii
din anul I de la studiile postuniversitare de tip
master „Managementul Dezvoltării Regionale”, ce
se desfăşoară în cadrul FacultăŃii de Economie şi de
Administrare a Afacerilor.

Vizita masteranzilor vine ca o continuare firească a
măsurilor ADR Vest de a oferi cursanŃilor o
introspecŃie în activităŃile zilnice şi provocările unui
specialist în domeniul dezvoltării regionale. Durata
vizitei a fost de 2 ore, pe parcursul cărora studenŃii au făcut un tur al agenŃiei şi au
participat la o prezentare generală despre Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013
şi fondurile structurale intermediate de agenŃie până în prezent. De asemenea,
masteranzii au participat la o întâlnire deschisă cu domnul Sorin Maxim, director
general al ADR Vest, în cadrul căreia le-a fost prezentată agenŃia şi activităŃile
întreprinse de agenŃie.
Această vizită la sediul ADR Vest a fost organizată pentru a oferi posibilitatea,
masteranzilor, de a adresa întrebări celor direct implicaŃi în activităŃi de gestionare a
fondurilor europene şi pentru a observa modul de organizare al unei astfel de agenŃii.

Cursurile de Master în Dezvoltare Regională
sunt rezultatul colaborării dintre AgenŃia pentru
Dezvoltare Regională Vest şi Facultatea de
Economie şi de Administrare a Afacerilor. Acest
parteneriat are o istorie de 7 ani, pe parcursul
cărora, 7 generaŃii de studenŃi au absolvit cursurile acestui master de Managementul
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Dezvoltării Regionale. ContribuŃia ADR Vest în cadrul acestui program de master este
aceea de a completa informaŃiile teoretice, însuşite de masteranzi, cu informaŃii practice,
de un real ajutor pentru specialiştii din domeniul gestionării fondurilor structurale.
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AsociaŃiile Tehimpuls şi AutomotiVest

AsociaŃiile Tehimpuls şi AutomotiVest
AutomotiVest

1. AsociaŃia TEHIMPULS

Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – Tehimpuls, având obiectivul
creşterii economice regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice,
furnizează servicii de asistenŃă pentru aplicarea şi comercializarea inovaŃiilor la
nivelul industriei. Pachetul de servicii oferit de către Tehimpuls include:
 AsistenŃă pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare şi comercializarea
rezultatelor
 AsistenŃă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi instituŃii
de cercetare, dezvoltare şi inovare
 Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării
tehnologice în Regiunea Vest .

Portofoliul de servicii TehImpuls – anul 2009 :
a) Comercializarea rezultatelor cercetării
ActivităŃi:
o Extinderea bazei de date cu produse / soluŃii / tehnologii oferite de
organizaŃii CDI (extindere cu 15%)
o Realizarea de acorduri comerciale între entităŃi CDI şi întreprinderi (5
acorduri)
o Promovarea în întreprinderi a facilităŃilor oferite de laboratoarele CDI
existente în unităŃile de cercetare din regiune (prin intermediul paginii
web www.tehimpuls.ro)
b) Aplicarea de soluŃii tehnologice în întreprinderi
ActivităŃi:
o Realizarea de audite de inovare la întreprinderi (40 de audite)
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o Aplicarea de soluŃii / produse / tehnologii în cadrul întreprinderilor prin
intermediul voucherelor de inovare (10 vouchere)
c) ProtecŃia drepturilor de proprietate intelectuală
ActivităŃi:
o Suport în realizarea documentaŃiei şi obŃinerea drepturilor de proprietate
intelectuală pentru soluŃiile / produsele / tehnologiile inovatoare
d) Proiectare pe calculator
ActivităŃi:
o Suport pentru întreprinderi, care nu dispun de facilităŃi de proiectare, în
realizarea de proiecte / documentaŃii de execuŃie pentru produse şi/sau
prototipuri
e) Formare
ActivităŃi:
o Derularea de module individuale ale cursului „Inovare şi performanŃă pentru
manageri”
 Managementul organizaŃiilor în economia globală
 Managementul inovării şi cunoaşterii
 Managementul proprietăŃii intelectuale
 Module sectoriale
o Derularea unui curs de management de proiecte CDI pentru mediul academic
sau economic
(1) Stadiul implementării serviciului
comercializarea rezultatelor CDI”

„dezvoltarea

proiectelor

inovatoare

şi

Serviciul de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi comercializarea rezultatelor cercetării
contribuie la creşterea numărului de proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare
înregistrate şi la valorificarea economică a rezultatelor acestora, asigurând astfel un
impact
pozitiv
asupra
activităŃilor
de
cercetare
în
Regiunea
Vest.
Pentru serviciul de dezvoltare a proiectelor inovatoare şi a comercializării rezultatelor
CDI, au fost recepŃionate 32 rapoarte ale auditelor realizate. Acestea cuprind 93 de
oferte de produse/tehnologii/servicii. Au fost obŃinute 14 acorduri noi de promovare a
rezultatelor CDI pe site-ul Tehimpuls de la entităŃi CDI. În momentul de faŃă sunt 66
de oferte CDI încărcate pe site-ul Tehimpuls, în limba romană şi în limba engleză.
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Procedura serviciului proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor CDI poate fi
consultată la adresa http://www.tehimpuls.ro/ro/serviciu-proiecte-inovatoare.html.
În cadrul acestui serviciu, prin intermediul bazei de date a produselor / soluŃiilor /
tehnologiilor CDI, accesabilă online (http://www.tehimpuls.ro/ro/oferte-cereriinovare.html), întreprinderile pot adresa solicitări specifice către AsociaŃia Tehimpuls, în
funcŃie de necesităŃile interne de inovare şi transfer tehnologic.

Astfel, în perioada aprilie – iunie 2009, au fost recepŃionate 11 expresii de interes
pentru ofertele de cercetare-dezvoltare-inovare promovate de către Tehimpuls prin
pagina web. SolicitanŃii informaŃiilor au fost contactaŃi de către experŃii TehImpuls
pentru detalii referitoare la nevoile lor, după care a fost deschis dialogul şi cu ofertanŃii
produselor în cauză. În urma discuŃiilor purtate atât cu firmele solicitante cât şi cu
ofertanŃii produselor, proceselor tehnologice sau a serviciilor, s-a încercat ajungerea la
un consens pentru realizarea unui transfer tehnologic. Dintre aceste solicitari, 7 solicitari
se află în lucru, iar o solicitare a fost încheiată cu un transfer tehnologic.
Astfel, în luna octombrie 2008, SC ICC Prod SRL, firmă din domeniul automotive,
producătoare de accesorii şi tapiŃerie pentru autovehicule, cu sediul în Câmpulung
Moldovenesc, a solicitat sprijinul Tehimpuls în vederea identificării unei soluŃii
tehnologice destinate sudării materialelor de huse pe capace din plastic. Centrul
Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic a identificat Institutul NaŃional de Sudură şi
Încercări de Materiale pentru oferirea acestei soluŃii şi a intermediat adaptarea
produsului de cercetare la cerinŃele întreprinderii, până în momentul semnării
contractului de transfer tehnologic între cele două organizaŃii. În luna iulie 2009 , primul
transfer tehnologic regional a fost finalizat cu succes, prin achiziŃionarea unui
echipament de sudare cu ultrasunete pentru materiale plastice, în valoare de 9.000
euro.

(2) Stadiul implementării serviciului „proiecte colaborative şi soluŃionarea cerinŃelor CDI
din industrie”
Serviciul „proiecte colaborative şi soluŃionarea cerinŃelor CDI din industrie” contribuie
la creşterea gradului de colaborare între întreprinderile mici şi mijlocii din Regiunea
Vest şi institutele de cercetare, dezvoltare şi inovare, şi implicit la creşterea
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performanŃelor celor două tipuri de actori, asigurând, pe de o parte, firmelor accesul la
expertiză de cercetare-dezvoltare-inovare, pe de altă parte, adaptarea cercetării la
nevoile pieŃei.
Începând cu luna noiembrie a anului 2008 experŃii în audit au realizat vizite pe teren la
diverse întreprinderi din regiune pentru a culege informaŃii privind profilul inovativ
al acestora.
Au fost recepŃionate în total 53 chestionare din partea firmelor, 16 fiind în lucru. În
perioada aprilie – iunie 2009, au fost colectate informaŃii privind profilul inovativ al 41
de întreprinderi din regiune, rapoartele de audit cuprinzând 47 de cereri de inovare.
Acestea provin din diverse domenii de activitate şi cuprind o gamă largă de teme, cum
ar fi: promovarea unor soluŃii tehnologice inovative pentru sudarea confecŃiilor
metalice; reducerea consumului de energie electrică în procesul de fabricaŃie a
produselor refractare; monitorizarea vântului în zone cu specific eolian, optimizarea
consumului de energie electrică şi reducerea costurilor cu energie electrică; elaborarea
unor noi standarde privind tipodimensiunile conformaŃiei actuale a corpului feminin;
introducerea de sisteme şi instalaŃii electrice inteligente pentru locuinŃe private, publice,
etc.
Din partea firmelor au fost receptionate 14 acorduri de promovare a cerintelor CDI.
Procedura serviciului „proiecte colaborative şi soluŃionarea cerinŃelor CDI din
industrie” poate fi consultată la adresa http://www.tehimpuls.ro/ro/serviciu-proiectecolaborative.html.

(3) Baza de date Tehimpuls cu oferta şi cererea de inovare
Baza de date Tehimpuls cuprinde informaŃii atât despre ofertele de cercetaredezvoltare-inovare (CDI) cât şi despre cerinŃele în domeniu provenite de la
întreprinderile din Regiunea Vest. Astfel, informaŃiile referitoare la entităŃile CDI
cuprind date de identificare, colectivul entităŃii, sursele de finanŃare, serviciile pe care le
oferă, grupul Ńintă al acestora şi informaŃii despre principalele domenii de cercetare în
care îşi desfăşoară activitatea. Ofertele CDI sunt prezentate în baza de date printr-o
descriere, fiind menŃionate de asemenea aspectului inovativ, domeniului de aplicare,
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stadiul de dezvoltare al rezultatului CDI şi informaŃii despre proprietatea intelectuală a
ofertei.
În cazul cerinŃelor CDI din regiune, baza de date cuprinde informaŃii referitoare la
solicitanŃi/firme precum date de identificare, principale variabile ale solicitantului,
profilul inovativ şi externalizarea inovării. CerinŃele de cercetare-dezvoltare-inovare
sunt redate prin descrierea procesului/produsului/serviciului pe care solicitanŃii doresc
să-l inoveze, descrierea problemei care trebuie rezolvată, descrierea a ceea ce se
urmăreşte prin îmbunătăŃirea produsului şi/sau a procesului de producŃie, descrierea
unui mod de rezolvare a problemei şi definirea unui tip de centru de cercetare care ar
putea sprijini demersul, descrierea caracteristicilor pe care să le
prezinte
procesul/produsul/serviciul după îmbunătăŃire.

Adunarea Generală a AsociaŃiei Tehimpuls
ŞedinŃa Adunării Generale Tehimpuls a avut loc în data de 29 ianuarie 2009 în Biroul
Executiv al Senatului UniversităŃii Politehnica din Timişoara.
Ordinea de zi a şedinŃei a inclus:
1.
2.
3.
4.
5.

Raportul activităŃilor AsociaŃiei Tehimpuls pentru anul 2008
ExecuŃia bugetară pentru anul 2008
Portofoliul de servicii Tehimpuls propus pentru anul 2009
Planul de activitate pentru anul 2009
Bugetul preliminar de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009

Proiectul Brokinnovoucher - Sprijin pentru cooperarea şi inovarea întreprinderilor mici şi
mijlocii din zona România-Ungaria

Proiectul „BROKINNOVOUCHER” – Sprijin pentru cooperarea şi inovarea
întreprinderilor mici şi mijlocii din zona România-Ungaria urmăreşte îmbunătăŃirea
competitivităŃii sectorului productiv din zona eligibilă a proiectului prin acŃiuni de
sprijinire a cooperării transfrontaliere şi de promovare a culturii de inovare, care să
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permită intreprinderilor mici şi mijlocii să apeleze la surse externe de cunoaştere şi
cercetare, dar oferind în acelaşi timp şi instrumentele necesare gestionării eficiente a
procesului de inovare într-o firmă.

Prin urmare, activităŃile propuse în proiect sunt următoarele:
a) ANALIZĂ ŞI AUDIT A FIRMELOR din zonă în scopul investigării stadiului actual al
dezvoltării firmelor şi al cooperării trasfrontaliere.
b) INSTRUIREA FIRMELOR INOVATOARE pentru contracararea problemelor actuale
de competitivitate şi inovare. Modulele de instruire sunt: managementul inovării şi
cunoaşterii, managementul proprietăŃii intelectuale şi managementul investiŃiilor.
c) SPRIJINIREA FIRMELOR CU „VOUCHERE PENTRU INOVARE” pentru
identificarea unor soluŃii inovatoare la problemele lor. Scopul este realizarea contactului
între cererea şi oferta de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi impulsionarea firmelor
înspre o abordare activă a inovării.
d) BROKERAJ TRANSFRONTALIER. Evenimentele de brokeraj facilitează întâlnirea
IMM-urilor din zonă pentru dezvoltarea relaŃiilor durabile de cooperare trasfrontalieră.
e) SUPORT, PROMOVARE ŞI DISEMINARE, activităŃi care asigură condiŃii optime
pentru buna desfăşurare a proiectului şi buna sa receptare de către grupul Ńintă şi
publicul larg.
f) MANAGEMENTUL PROIECTULUI, respectiv asigurarea bunului management al
relaŃiilor cu autoritatea contractantă, realizarea rapoartelor intermediare şi finale,
monitorizarea activităŃilor proiectului şi managementul problemelor financiare sau de
orice altă natură aferente proiectului.
Contractul de grant a fost semnat în data de 10 octombrie 2008, proiectul fiind în curs
de implementare.
În data de 12 februarie 2009 a avut loc la Szeged evenimentul de lansare a proiectului
„BROKINNOVOUCHER”. La acest evenimentul au fost prezenŃi reprezentanŃi ai
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întreprinderilor şi centrelor de cercetare şi universitare din regiune, reprezentanŃi ai
asociaŃiei partenere Unicotec, precum şi o parte a echipei de proiect din partea asociaŃiei
TehImpuls. În cadrul evenimentului, au fost prezentate activităŃile proiectului
Brokinnovoucher, rezultatele acestora şi impactul asupra beneficiarilor. Au fost
promovate de asemenea oportunităŃile de colaborare prin intermediul proiectului a
întreprinderilor din zona transfrontalieră româno-maghiară.
În ceea ce priveşte activitatea de analiză şi audit a firmelor, echipa formată din cei 5
auditori a realizat 34 de audite la întrepinderile din zona eligibilă, urmând ca până la
sfârşitul lunii iulie 2009 să fie finalizate 16 chestionare la întreprinderile din regiunea
română şi 10 chestionare la întreprinderile din regiunea maghiară.
În cadrul activităŃii de instruire a firmelor inovatoare, a fost încheiat un contract de
prestări servicii cu Universitatea Aurel Vlaicu din Arad în vederea organizării a două
dintre cele trei sesiuni de formare pentru întreprinderile din zona eligibilă.
În data de 5 iunie 2009, a fost organizat seminarul Managementul InvestiŃiilor,
urmând ca în cursul lunilor august, respectiv septembrie, să fie organizate cursurile de
formare în Managementul inovării, respectiv Managementul proprietăŃii intelectuale. În
cadrul seminarului Managementul investiŃiilor, au fost furnizate participanŃilor
informaŃii practice despre pregătirea şi implementarea unui proiect de investiŃii în
întreprinderi. Cursul la care au participat reprezentanŃi ai firmelor din judeŃele Arad şi
Timiş a avut loc la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Seminarul a debutat cu o
prezentare succintă a AsociaŃiei TehImpuls, a ofertei de servicii, a proiectului
Brokinnovoucher şi cu prezentarea câtorva noŃiuni teoretice privind managementul
investiŃiilor , pentru ca în a doua parte a zilei să fie prezentat un studiu de caz,
concluziile şi o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru participanŃi.
În vederea derulării activităŃii de sprijinire a firmelor cu vouchere pentru inovare, a fost
elaborată procedura pentru pregătirea activităŃii, au fost identificate întreprinderile din
regiune care vor beneficia de expertiză CDI, experŃii TehImpuls care vor intermedia
procesul, precum şi organismele care vor oferi soluŃii pentru fiecare cerere de inovare
formulată.
În cursul lunii iulie vor fi completate formularele specifice de către expertul TehImpuls,
firma beneficiară şi organismul ofertant, urmând ca în cursul lunilor august respectiv
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septembrie să fie implementate voucherele de inovare. Procedura de implementare a
voucherelor este prezentă în anexă.
În această perioadă, au fost organizate o serie de întâlniri ale echipei de proiect, precum
şi întâlniri periodice cu auditorii. De asemenea, în data de 25 mai 2009 a a avut loc vizita
de monitorizare a doi reprezentanŃi din partea Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră România Ungaria şi a unui reprezentant din partea Minsterului
Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei.
Au fost transmise spre aprobare al doilea raport intermediar tehnic şi financiar pentru
perioada 10 ianuarie 2009 – 10 aprilie 2009, precum şi două cereri de act adiŃional
privind modificările în cadrul echipei de proiect, unele modificări bugetare şi
prelungirea perioadei de implementare a proiectului până în 31 noimebrie 2009.
De asemenea, în această perioadă, TehImpuls a achiziŃionat o serie de echipamente IT
şi licenŃe software în vederea desfăşurării în condiŃii optime a activităŃilor propuse.
Contact: TehImpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic
Str. ProclamaŃia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, Romania
Tel. + 40 356 178753, fax + 40 356 178753
Email: office@tehimpuls.ro, website: www.tehimpuls.ro
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Astfel, o prezentare pe scurt a rezultatelor AsociaŃiei Tehimpuls, corespunzătoare perioadei
ianuarie – iunie 2009, se prezintă astfel:
1. Serviciul „dezvoltarea proiectelor inovatoare şi comercializarea rezultatelor CDI”:
• A fost realizat primul transfer tehnologic
• 14 acorduri noi de promovare a rezultatelor CDI
• 66 de oferte CDI postate pe site-ul Tehimpuls
• baza de date a produselor / soluŃiilor / tehnologiilor CDI accesabilă online
http://www.tehimpuls.ro/ro/oferte-cereri-inovare.html
• recepŃionate 11 expresii de interes pentru ofertele de cercetare-dezvoltare-inovare
2. Serviciul „proiecte colaborative şi soluŃionarea cerinŃelor CDI din industrie”:
• Au fost recepŃionate în total 53 chestionare din partea firmelor
• 47 cereri de inovare
• 14 acorduri de promovare a cerintelor CDI
3. Baza de date Tehimpuls cu oferta şi cererea de inovare – cuprinde informaŃii referitoare la:
• ofertele de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI)
• cerinŃele în domeniu provenite de la întreprinderile din Regiunea Vest
• solicitanŃi/firme

În data de 29 ianuarie 2009 a avut loc ŞedinŃa Adunării Generale Tehimpuls în Biroul Executiv
al Senatului UniversităŃii Politehnica din Timişoara.

Proiectul „BROKINNOVOUCHER”
AsociaŃia Tehimpuls a realizat, în această perioadă, următoarele activităŃi:
• a realizat 34 de audite la întrepinderile din zona eligibilă
• a fost încheiat un contract de prestări servicii cu Universitatea Aurel Vlaicu din
Arad în vederea organizării a două sesiuni de formare pentru întreprinderile din
zona eligibilă
• în data de 12 februarie 2009 proiectul a fost lansat la Szeged
• în data de 25 mai 2009 a a avut loc vizita de monitorizare pentru proiect
• în data de 5 iunie 2009, a fost organizat seminarul Managementul InvestiŃiilor,
• transmise spre aprobare al doilea raport intermediar tehnic şi financiar şi două
cereri de act adiŃional
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2. AsociaŃia AUTOMOTIVEST

AsociaŃia AutomotiVEST, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu
personalitate juridică, a fost constituită în luna iunie 2007, având misiunea facilitării
creşterii competitivităŃii de piaŃă a membrilor reŃelei de tip „cluster” din Regiunea Vest,
pentru industria auto.
Membrii fondatori ai AsociaŃiei Automotivest sunt AgenŃia pentru Dezvoltare Regională
Vest, Interpart Production srl, Inteliform srl, Neferprod srl, Camera de ComerŃ şi
Agricultură Timişoara, Camera de ComerŃ şi Agricultură Arad, Municipiul Timişoara,
Municipiul Arad, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea Aurel Vlaicu
Arad.
Obiectivele AsociaŃiei „Automotivest” pe anul 2009, sunt
• crearea premiselor unui mediu economic sănătos prin dezvoltarea unei structuri
de tip cluster având ca grup Ńintă furnizorii din industria automotive şi a
construcŃiilor de maşini din Regiunea Vest
• operaŃionalizarea pachetului de servicii al clusterului
• creşterea numărului de furnizori regionali cu 5%.

Serviciile pe care AsociaŃia Automotivest le pune la dispoziŃia întreprinderilor sunt:
Serviciul de promovare, comunicare şi internaŃionalizare
•
•
•
•

Organizarea a minim 30 de vizite la firme
Creşterea cu minim 25 % a numărului de membrii ai clusterului
Crearea unei pagini web a clusterului
Elaborarea de materiale promoŃionale

Serviciul de training
• Organizarea a 5-8 sesiuni de instruire, cu preponderenŃă destinate firmelor
din sector
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Serviciul de suport pentru potenŃiali furnizori
• Actualizarea şi extinderea bazei de date cu potenŃiali furnizori
• ConsultanŃă pentru consolidarea competenŃelor în vederea găsirii de clienŃi
Proiectul „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”
În această perioadă, AsociaŃia implementează proiectul „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”, finanŃat prin programul
Phare CBC România – Serbia 2006. Obiectivul general al proiectului este 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 IMMurile active în industria construcŃiilor de maşini şi în sub-sectorul automotive în zona de
impact a proiectului având ca şi grup Ńintă firme mici şi mijlocii din sectorul automotive
active în zona eligibilă şi unităŃi de formare profesională relevante pentru industria
constructoare de maşini şi sectorul automotive.

Pentru a oferi o perspectivă mai clară asupra sectorului automotive din zona de graniŃă
dintre România şi Serbia, se va elabora un Studiu privind EvoluŃia Industriei
ConstrucŃiilor de Maşini pe plan regional. Studiul va fi elaborat de către firma de
consultanŃă ABA Management, cu care s-a semnat un contract de prestare servicii.
Studiul va cuprinde istoria sectorului automotive în partea de Vest a României şi în
Banatul Sârbesc, o scurtă descriere asupra ambelor regiunii şi analiza actuală a
sectorului automotive. Studiul se va folosit de rezultatele unor analize anterioare
realizate prin proiecte precedente, ca WeSteer şi CLOE, şi adânceşte analiza sectorului
prin luarea în considerare a aspectelor specifice pentru parteneriatele economice în
zonele de graniŃă. O parte substanŃială a acestei analize este dedicată chestiunilor care
privesc managementul clusterelor la nivel transfrontalier, prin comparaŃia bunelor
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practici la nivel european identificându-se şi recomandări specifice pentru situaŃia
existentă în zona de graniŃă România – Serbia.

În cadrul proiectului au avut loc două vizite de studiu: 18-19 februarie 2009 la
Timişoara şi 9-10 aprilie 2009 la Zrenjanin. În cadrul acestor vizite au fost vizitate o
serie de societăŃi comerciale cu scopul de a crea o perspectivă mai clară asupra Regiunii
Vest din România şi asupra poziŃiei sectorului automotive în cadrul acesteia, respectiv
de a crea o perspectivă mai calară asupra zonei de graniŃă dintre România şi Serbia şi
asupra poziŃiei şi potenŃialului sectorului automotive în cadrul acesteia.
Prin intermediul Serviciului de Promovare, Comunicare şi InternaŃionalizare al
AsociaŃiei Automotivest au fost realizate vizite la firme din Regiunea Vest din
industria construcŃiilor de maşini şi subsectorul automotive, pentru a putea colecta
date despre produsele şi procesele acestora, pentru a le stimula interesul faŃă de
iniŃiativa de cluster şi pentru a oferi suport potenŃialilor furnizori. ReprezentanŃii
firmelor sunt rugaŃi să completeze o fişă de cumpărător, respectiv furnizor, pentru a
putea crea o bază de date cat mai completă. În cazul în care, firmele prezintă interes faŃă
de cluster, acestea pot să completeze o Expresie de Interes şi să adere astfel la reŃea după
o perioadă de şase luni. Până acum, AsociaŃia are 7 Expresii de Interes completate, 2
vor fi supuse la vot in luna iulie la Adunarea Generala a AsociaŃiei Automotivest.
AsociaŃia organizează Sesiuni de Formare, prima Sesiune - „Programarea asistata de
calculator a maşinilor - unelte cu comanda numerica” –a avut loc în data de 7 Mai 2009
la Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr .1, Catedra TCM, Laborator - HTEC,
susŃinut de Dl Ing. Adrian But, asistat de studenŃi de la Politehnica, si de Domnişoara
Raluca Cibu-Buzac, Preşedinte AsociaŃia AutomotiVest. A doua Sesiune – „Sesiunea de
Formare pentru Grupuri Şcolare şi Licee Profesionale” - a avut loc în data de 11 iunie
2009 la Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr .1, Catedra TCM, Laborator HTEC, susŃinut de Dl Ing. Adrian But, si de Domnişoara Raluca Cibu-Buzac, Preşedinte
AsociaŃia AutomotiVest. Cea de a treia Sesiune - Calitatea în Industria ConstrucŃiilor
de Maşini prin Six Sigma – Six Sigma Champion – a avut loc în data de 19 iunie 2009
la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Str. ProclamaŃia de la Timişoara,
nr. 5. A patra Sesiune – Sesiune de Formare privind InspecŃia Vizuală la Sudare – a
avut loc în data de 14 şi 15 Iulie la Institutul NaŃional de Cercetare – Dezvoltare în
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

Sudură şi Încercări de Materiale, Timişoara. Sesiunea a fost susŃinută de Dl. Ing. Horia
Daşcău, Şef Departament Servicii Industriale din cadrul ISIM.

Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest
În data de 6 Martie 2009 a avut loc Adunarea Generală a AsociaŃiei Automotivest,
susŃinută la Sala de Consiliu a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Timişoara.
Ordinea de Zi a Adunării Generale a cuprins:
1. Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2009
2. Prezentarea proiectului CCSD ( Centrul de CompetenŃe pentru Dezvoltarea
Furnizorilor ) propus de Fraunhofer IPA Stuttgart
3. Aprobarea bilanŃului AsociaŃiei Automotivest pe anul 2008
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Serviciul de suport pentru furnizori
Având la bază un proiect pilot de construcŃie a unei baze de date cu furnizori demarat
de AgenŃia pentru Dezvoltare regională Vest în anul 2007, acest serviciu a fost lansat la
începutul acestui an de către AsociaŃia Automotivest. Destinat firmelor locale de
dimensiuni mici si medii (IMM), serviciul de suport pentru furnizori are ca scop
facilitarea cooperării dintre firmele mari cu activitate în industria auto şi firmele locale
care provin din industria construcŃiilor de maşini. Totodată, acest serviciu are şi o
dimensiune internaŃională datorită relaŃiilor internaŃionale pe care membrii fondatori ai
AsociaŃiei Automotivest le au dezvoltate.
Valoarea adăugată pe care acest serviciu o oferă ambelor părŃi (furnizorilor potenŃiali şi
firmelor client) constă în:
o Cercetarea primară de piaŃă care constă în identificarea firmelor şi colectarea de
informaŃii necesare pentru promovarea firmelor furnizoare către clienŃi. Această
activitate este consumatoare de resurse pentru firmele client datorită
netransparenŃei pieŃei din România;
o Posibilitatea accesării de noi clienŃi prin intermediul relaŃiilor prestabilite de
AsociaŃia Automotivest, confidenŃialitatea procedurii acestui serviciu oferind
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garanŃia unei discuŃii corecte în cazul validării de către firma client. Posibilitatea
accesării unor aşa-zise „porŃi de intrare” în firmele client multinaŃionale la nivel
de „line management”, unde competenŃele de piaŃă şi decizie pot fi mult mai
largi (achiziŃii pentru unităŃi de producŃie din mai multe Ńări, etc).

Evenimente promovare AsociaŃia Automotivest
AsociaŃia Automotivest a fost invitată la diferite evenimente de promovare, printre care
seminarul tehnic găzduit de către Universitatea Politehnica din Timişoara „Creşterea
performanŃelor proceselor de fabricaŃie utilizând sistemele Renishaw”, din data de 11
martie 2009 şi târgul „Transport AR”, din data de 11 iunie 2009, găzduit de către
Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Arad. La târg au participat firme din
sectorul automotive si UniversităŃi din Ungaria.

Pagina web www.automotivest.ro
În perioada ianuarie-iunie 2009 au avut loc o serie de întâlniri cu firme specializate
pentru realizarea unei pagini de internet a AsociaŃiei Automotivest. Aceasta urmează a
fi finalizată în luna septembrie şi va avea rolul de a ajuta la o mai bună comunicare şi
informare între întreprinderile din sectorul automotive. Pe site se vor găsi date despre
AsociaŃie, Membrii, ActivităŃi, Obiective, Servicii, Evenimente cat şi date despre firmele
din baza de date a AsociaŃiei. Pe lângă acestea, pagina internet va fi un instrument
pentru relaŃionarea iniŃiativei de cluster cu alte iniŃiative similare pe plan internaŃional
cum ar fi de exemplu clustere transfrontaliere din Uniunea Europeană precum PANAC,
Clusterland.
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Astfel, o prezentare pe scurt a rezultatelor AsociaŃiei AutomotiVest, corespunzătoare
perioadei ianuarie – iunie 2009, se prezintă astfel:
•

Crearea a 3 tipuri de servicii oferite companiilor private (de promovare,
comunicare şi internaŃionalizare; de training; de suport pentru potenŃiali
furnizori)

•

Se implementează proiectul „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”,
finanŃat prin programul Phare CBC România – Serbia 2006

•

s-au iniŃiat activităŃile în vederea realizării unui Studiu privind EvoluŃia
Industriei ConstrucŃiilor de Maşini pe plan regional

•

în data de 6 martie 2009 a avut loc Adunarea Generală a AsociaŃiei
Automotivest

•

au fost colectate date de la companiile din domeniul automotive şi a
construcŃiei de maşini

•

au
fost
începute
www.automotivest.ro

•

au fost completate 7 Expresii de Interes

•

s-au organizat, de către AutomotiVest, 4 sesiuni de formare

•

s-a menŃinut o colaborare strânsă cu Universitatea Politehnica Timişoara prin
participarea în cadrul sesiunilor de promovare organizate de aceasta

demersurile

pentru

realizarea

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

paginii

web:

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest
Str. ProclamaŃia de la Timişoara, nr. 5
300 054 – Timişoara, România
www.adrvest.ro
www.regiuneavest.ro / www.westregion.ro

