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Raport de activitate – Legea nr. 544/2001
pentru anul 2007
elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Legii nr.
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I. Misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau
atinse în perioada de raportare
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest reprezintă instituţia neguvernamentală,
nonprofit şi de utilitate publică care acţionează pentru dezvoltarea şi promovarea regiunii în
ansamblu la nivel naţional şi internaţional. ADR Vest face parte din ansamblul organismelor şi
instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004 modificată şi
completată prin OUG 111/ 2004 drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. Acesta a fost
instituit pentru a permite României absorbţia fondurilor în perioada de pre-aderare.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării economice şi
sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent programele şi proiectele
finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a iniţia programe pentru
promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact pentru bunăstarea
comunităţii.
Principalele obiective ale ADR Vest sunt următoarele:
• Gestionarea fondurilor alocate de Uniunea Europeană Regiunii Vest;
• Monitorizarea, implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013;
• Promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional si realizarea unor proiecte cu
impact major în dezvoltarea regiunii;
• Creşterea atractivităţii regiunii de dezvoltare în vederea atragerii investitorilor;
• Promovarea inovării şi transferului tehnologic de know-how prin întărirea legăturii între
mediul de afaceri şi cel ştiinţific, tehnologic şi respectiv de cercetare;
• Diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale
durabile a regiunii în scopul creşterii calităţii vieţii;
• Preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
• Recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate
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II. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
În anul 2007, indicii de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora, la nivelul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, sunt prezentaţi sintetic în tabelul alăturat:
Nr.
crt.

Nr. proiecte
aprobate

Nr. proiecte
contractate

Nr. proiecte
finalizate

1

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

8

8

8

2

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

7

7

3

8

8

8

1

1

0
(în derulare)

15

14

0
(în derulare)

3

3

1
1 în derulare)

3
4

5

6

Titlul programului

Programul Phare 2003 - TVET
Programul Phare 2003 – Infrastructură locală
şi regională
Programul Phare 2004 Coeziune Economică
şi Socială – Schema de Investiţii Proiecte Mici
de Gestionare a Deşeurilor
Programul Phare 2004 Coeziune Economică
şi Socială – Schema de Granturi Sectorul
Privat Pregătirea de Proiecte în domeniul
Gestionării Deşeurilor

7

Program Phare 2004 TVET

6

6

0
(în derulare)

8

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

2

2

0
(în derulare)

15

15

0
(în derulare)

9

9

0
(în derulare)

6

3

0
(în derulare)

8

6

0
(în derulare)

88

82

20

9

10

11

12

Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
granturi
sectorul public
pregătirea de
proiecte în domeniul protectiei mediului”
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu” LD1
Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de
investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
privat al IMM în domeniul gestionării
deşeurilor” - LD3
Programul PHARE 2005 CES - ”Asistenţă
acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării
de servicii de consultanţă în afaceri” - LD2
TOTAL
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III. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate prin intermediul ADR Vest şi a
modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice
1. Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială, Componenta Investiţii – Infrastructură
Mică
Obiectivul general al programului a fost sprijinirea Guvernului României în implementarea unei
politici integrate de dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii în sectoare prioritare, sporirea
potenţialului economic şi social în cadrul zonelor ţintă identificate care suferă de pe urma
restructurării industriale şi demonstrează un potenţial de creştere economică.
Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică au fost:
• Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii investiţii în zonele
urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii vieţii în comunităţile din zonele de
restructurare industrială;
• Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii turistice şi de
afaceri a zonelor urbane.
Suma globală indicativă disponibilă Regiunea Vest a fost de 2,591,000 euro. Sumele minime şi
maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce au putut fi finanţate în
cadrul programului sunt următoarele: suma minimă – 100,000 euro, suma maximă – 850,000 euro.
Prin redistribuire, în urma solicitărilor ADR Vest, suma alocată Regiunii Vest a ajuns la 3,900,000
euro.
Programul s-a adresat organizaţiilor non-profit, autorităţilor publice locale, care sunt responsabile
contractarea lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale sau primăriilor şi consiliilor judeţene.
2. Subprogramul Investiţii în turism
Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, a urmărit dezvoltarea
infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei 4 ai strategiei de dezvoltare a
României din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare.
Obiectivele generale ale subprogramului au urmărit:
• îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism;
• creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în special a
numărului turiştilor străini;
• punerea în valoare a potenţialului turistic;
• creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de muncă;
• creşterea investiţiilor în domeniul privat;
• dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse cu valoare
adăugată mare;
• transformarea staţiunilor turistice în poluri de dezvoltare economică ale regiunilor.
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Bugetul total estimat al subprogramului a fost de 404 miliarde lei.Ajutorul financiar
nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, a avut valori cuprinse între: 1 miliard lei –
suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă.
În urma evaluării, la sediul MDLPL, a proiectelor depuse de către solicitanţi, au fost propuse spre
finanţare un număr de 7 proiecte redate sintetic în tabelul :
Nr.
crt.

Beneficiar

2
3

CaraşSeverin
Hunedoara
Arad

4

Total

1

Nr.
contracte
3
3
1
7

3. Programul Phare 2003 TVET
Programul Phare 2003 TVET - a urmărit reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în
cadrul Programului Phare 2001 TVET, şi a fost contractat de către MDLPL cu firma de consultanţă
SAFEGE - TRANSO CONSORTIUM. Acesta se derulează după finalizarea Programului Phare 2001
TVET.
ADR Vest, în calitate de Autoritate de Implementare, a avut următoarele responsabilităţi:
• monitorizarea şi implementarea proiectului;
• verificarea certificatelor de plată întocmite de Supervizor (Inginer);
• constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului;
• organizarea CLC (comitet de coordonare proiect) - responsabil cu urmărirea implementării
proiectului;
Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţe reiese din tabelul alăturat:

Judeţ

Număr de şcoli

Caraş-Severin

4

Hunedoara

4

Total

8

Beneficiarii acestui program sunt următorii:
• Grup Şcolar Industrial Bocşa;
• Grup Şcolar Administrativ Reşiţa;
• Grup Şcolar Construcţii-Montaj Reşiţa;
• Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu;
• Grup Şcolar Mihai Viteazu Vulcan;
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•
•
•

Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara;
Colegiul Tehnic Anghel Saligny Simeria;
Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie.

Programul a avut ca termen de finalizare sfârşitul lunii august 2006. Din motive obiective termenul
de finalizare a fost prelungit, diferenţiat pe şcoli, luna septembrie 2006 şi apoi replanificat până în
cursul lunii ianuarie 2007. Obiectivele programului au fost îndeplinite, fiind recepţionate toate
lucrările.

4. Programul Phare 2003 - Infrastructură locală şi regională
În cadrul acestui program, în Regiunea Vest este finanţat un singur proiect cu titlul „Dezvoltarea
potenţialului turistic al staţiunii Moneasa” beneficiari fiind Consiliul Local Moneasa şi Consiliul
Judeţean Arad, însă cu o valoare semnificativă, respectiv 4.078.660 Euro.
Asistenţa financiară acordată acestui proiect este de 2.745.754 Euro din partea Comisiei Europene
fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251 Euro cofinanţare naţională acordată de Fondul
Naţional de la bugetul de stat, 417.654 Euro din sursele proprii ale beneficiarului local - Consiliul
Judeţean Arad în parteneriat cu Consiliul Local Moneasa.
În urma încheierii Acordului Cadru, implementarea proiectului a început în luna aprilie 2006, fiind
în momentul actual în curs de desfăşurare. Termenul final al lucrărilor este 18 aprilie 2008 conform
ultimului act adiţional încheiat.
Pe parcursul anului 2007, au avut loc întâlniri lunare cu factorii implicaţi în implementarea
proiectului determinarea stadiului la lucrările executate şi s-au efectuat măsurători în scopul
avizării procentelor corespunzătoare din cererile de plată ale constructorului.

5. Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 – Schema de Investiţii Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor
Programul Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială se referă la Investiţii în Proiecte Mici de
gestionare a deşeurilor, componenta adresată autorităţilor locale din regiunile de dezvoltare – cu
excepţia Regiunii Centru care a beneficiat de faza pilot finanţată din Programul Phare 2003.
Obiectivul principal al acestui program de finanţare este de a asigura atât asistenţa tehnică cât şi
financiară autorităţilor publice locale responsabile cu gestionarea deşeurilor în regiunile de
dezvoltare (cu excepţia regiunii Centru), în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi de a
stimula colectarea selectivă.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului;
• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării deşeurilor, proiecte
ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea şi protejarea mediului înconjurător în
zonele în care vor fi implementate;
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•
•
•

Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;
Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a existat până acum
un sistem public de salubrizare;
Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în sensul asigurării unui
raport cost-beneficiu satisfăcător.

Suma globală indicată disponibilă această schemă este de 21,87 milioane euro, din care 75% respectiv 16,40 milioane euro din fonduri PHARE şi 25% - respectiv 5,47 milioane EURO cofinanţare naţională de la Bugetul de Stat. Suma totală alocată Regiunii Vest este de 3,123 milioane
euro, din care 2,343 milioane euro din fonduri PHARE şi 0,78 milioane EURO co-finanţare
naţională.
Programul se adresează autorităţilor publice locale aferente unei localităţi cu maxim 50.000
locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii locale şi consilii judeţene care să
aibă sediul în regiunea în care va fi implementat proiectul.
În urma procesului de evaluare din cele 22 de proiecte, care au fost depuse la nivelul Regiunii Vest
spre a obţine finanţare, cinci proiecte urmau să obţină finanţare de la Uniunea Europeană. În acest
sens, au fost semnate contractele de finanţare cu beneficiarii celor 5 proiecte căştigătoare în cadrul
Regiunii Vest.
În urma redistribuirii de sume la nivel naţional şi datorită portofoliului de proiecte existent în
Regiunea Vest, în final au fost încheiate 14 contracte (5 proiecte in faza iniţială la care se adaugă
încă 9 proiecte din cadrul listei de rezervă - lista de rezervă conţinând 10 aplicaţii, dar ulterior un
aplicant a renunţat la implementarea proiectului), cu finanţare nerambursabilă în sumă de 10,1
milioane euro.
În anul 2007, datorită modificărilor legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
schimbărilor în structura managementului de proiect şi modificărilor bugetare, au fost întocmite şi
avizate 14 acte adiţionale la contractele de finanţare nerambursabilă. Aceste acte adiţionale prevăd:
modificarea procedurilor de achiziţie, prelungirea duratei de implementare a proiectului,
modificări bugetare şi modificarea echipei de management. A fost acordată asistenţă beneficiarilor
întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

6. Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de Granturi Sectorul Privat
Pregătirea de Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor
Obiectivul general al programului este de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor care acţionează
direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un impact direct asupra sectorului privind
gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor
şi/sau de a trata deşeurile într-un mod corespunzător.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
• îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a gestiona mai bine problemele privind deşeurile şi,
în consecinţă, de a contribui la protecţia mediului;
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•

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

Suma globală indicativă disponibilă sectorul privat/ IMM-uri în cadrul acestei licitaţii deschise
este de 3,2 milioane euro, din care 2,4 milioane euro din fonduri Phare şi 0,8 milioane euro cofinanţare de la bugetul de stat.
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din fonduri Phare
şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat).
Programul se adresează:
• societăţilor comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/ 1990 actualizată şi să corespundă
definiţiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 2004 cu completările ulterioare;
• care sunt înregistrate în mod legal înainte de 31 decembrie 2005;
• şi care au cel puţin un an de activitate.
ADR Vest, împreună cu reprezentantul Asistenţei Tehnice, a organizat Help-Desk-ul aferent
programului, menit să ofere consultanţă potenţialilor aplicanţi şi să păstreze legătura cu MDLPL
eventualele clarificări sau completări aduse pe parcursul implementării programului. Astfel, a fost
oferită consultanţă potenţialilor aplicanţi soluţionarea eventualelor neclarităţi în privinţa întocmirii
şi depunerii proiectelor spre a fi finanţate în cadrul Regiunii Vest.
În cadrul acestui program, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, proiectele au fost depuse
direct la sediul MDLPL. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte a fost data de 2
octombrie 2006. Aferente Regiunii Vest a fost depus un număr de 5 proiecte din totalul de 45 de
aplicaţii depuse la nivelul întregii ţări.
Data planificată pentru demararea proiectelor, după semnarea contractului de către părţi, este
decembrie 2006 – această dată este doar indicativă. Proiectele trebuie finalizate toate înainte de luna
noiembrie 2008.
În urma sesiunii de evaluare organizată în cadrul Ministerului Integrării Europene, aferente
Regiunii Vest au fost selectate spre a fi finanţate în cadrul aceastei scheme de finanţare trei proiecte,
acestea fiind cererile de finanţare aferente următorilor aplicanţi: SC LINEO DESIGN SRL, SC
CALOR GRUP SRL şi SC BERG-BANAT SRL, a căror finanţare nerambursabilă este de 34.045
euro. Suma rămasă necontractată a fost realocată finanţarea suplimentară a proiectelor depuse pe
componenta Phare 2004 - Schema de Investiţii Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor.

7. Programul PHARE 2004 TVET
Programul PHARE 2004 TVET - RO 2004/016-772.04.01.02.04.01.01.10 a urmărit reabilitarea a 6 şcoli
din judeţul Arad. M.D.L.P.L. a contractat acest contract cu firma de consultanţă ROUGHTON
INTERNATIONAL, contractorul fiind SC CONFORT SA, valoarea contractelor fiind:
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Lot nr. 1 - 908.981,18 Euro
Lot nr. 2 - 1.105.787,14 Euro
Beneficiarii acestui program sunt următorii:
Lot nr.1
• Grupul Şcolar Beliu;
• Centrul Şcolar Ineu;
• Grupul Şcolar Industrial "Mihai Viteazul" Ineu.
Lot nr. 2
• Grupul Şcolar Industrial "Ioan Buteanu" Gurahonţ;
• Grupul Şcolar “Atanasie Marienescu” Lipova;
• Grupul Şcolar Agricol Miniş.
Data de finalizare a lucrărilor este 30 aprilie 2008. Programul urmăreşte reabilitarea de ateliere
şcoală sau în unele cazuri construcţia acestora. Lucrările de construcţie sunt în curs de execuţie.

8. Programul Phare 2005 – Infrastructură locală şi regională
În cadrul bugetului aferent anului 2005, au fost selectate spre finanţare 10 proiecte dintre care două
proiecte aferente Regiuni Vest, şi anume „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa”,
respectiv „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul”.
Pentru proiectul „Reabilitare zonă industrială Valea Ţerovei - Reşiţa” valoarea totală a
contractului de lucrări este 10.060.135, 07 Euro.
Predarea amplasamentului s-a făcut la data de 9 octombrie 2007. Lucrările sunt în desfaşurare la
acest obiectiv. Asistenţa tehnică pentru acest proiect este asigurată de către Louis Berger SAS.
Pentru proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul” valoarea totală a
contractului de lucrări este 9.731.874, 56 Euro.
Data de începere a proiectului este 6 martie 2008 iar predarea amplasamentului către constructor
este preconizată data de 18 martie 2008. Asistenţa tehnică este asigurată de către Louis Berger SAS.

9. Phare 2005 – Schema de granturi sectorul public pentru pregătirea de proiecte în domeniul
protecţiei mediului
Această schemă de granturi oferă sprijin financiar sectorului public din România, în pregătirea de
viitoare proiecte de investiţii în domeniul mediului. Sunt eligibile următoarele activităţi:
pregătirea de studii, studii de piaţă, analize cost-beneficiu, studii de pre-fezabilitate, studii de
fezabilitate, evaluări de impact asupra mediului, care vor sta la baza unor viitoare proiecte de
investiţii ce urmează a fi implementate de către beneficiarii finanţării nerambursabile.
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Rezultatele acestei scheme (de ex. studii, analize, evaluări, etc) vor forma un portofoliu care să stea
la baza unor viitoare proiecte de investiţii în domeniul mediului, proiecte ce ar putea primi
finanţare în cadrul schemelor de investiţii în domeniul mediului din Phare CES 2005-2006, sau din
alte surse de finanţare, inclusiv din Instrumentele Structurale şi de la Instituţiile Financiare
Internaţionale (IFI).
Obiectivul principal al Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în
domeniul Protecţiei Mediului (SGSP-PP) este acela de a oferi asistenţă financiară autorităţilor
publice
/ONGurilor
(doar
cu
responsabilităţi
sau
specializate
în
domeniul
biodiversităţii/protecţiei naturii) din cele opt regiuni ale României, cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei mediului, în eforturile lor de a:
• reduce volumul deşeurilor,
• îmbunătăţi calitatea resurselor de apă şi a apei potabile,
• reduce poluarea aerului,
• extinde activităţile privind protecţia naturii şi biodiversitatea.
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în
domeniul Protecţiei Mediului (SGSP-PP) sunt următoarele:
Sprijinirea Guvernului României a dezvolta şi implementa programul naţional integrat multianual
perioada 2004 -2006, prin crearea şi promovarea activităţilor locale din domeniul mediului. Aceasta
va ajuta beneficiarii de finanţare nerambursabilă să:
• implementeze priorităţile din PND şi Directivele UE,
• crească atractivitatea diverselor zone în sensul atragerii de investiţii,
• reabiliteze mediul înconjurător,
• crească calitatea vieţii,
• protejeze sănătatea populaţiei,
• îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice şi a ONGurilor de a contribui la protecţia
mediului,
• elaborarea de studii, analize sau evaluări direct legate de proiecte care ar putea fi
implementate cu finanţare din Instrumentele Structurale (începând din 2007), precum şi
în cadrul programelor finanţate de alţi donori /IFIs.
Bugetul disponibil acestă licitaţie este de 3,2 milioane euro (0,4 milioane euro fiecare regiune),
din care 2,4 milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane euro co-finanţare de la bugetul de
stat.
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro din fonduri
Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat). Valoarea finanţării nerambursabile
aceste proiecte pregătitoare va fi cuprinsă între 10.000 euro şi 75.000 euro, fiecare proiect.
La nivelul Regiunii Vest spre a obţine finanţare au fost depuse 57 de proiecte. Implementarea
proiectelor a început la 1 decembrie 2007.
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10.Programul Phare 2005 CES – “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu” - LD1 (Schema de granturi: Investiţii publice în
sectoarele de mediu)
Obiectivul principal al schemei este asigurarea sprijinului Guvernul României dezvoltarea şi
implementarea unui program naţional integrat multianual perioada 2005-2006 în diferite sectoare
ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea mediului, va duce la creşterea calităţii vieţii şi va
avea un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei din România. Autorităţile şi instituţiile regionale
şi locale vor putea să rezolve problemele de mediu apelând la propriile capacităţi şi aptitudini.
Implementarea schemei va duce la îmbunătăţirea capacităţilor necesare planificarea multianuală a
politicilor şi proiectelor specifice. Prin urmare, fiecare proiect de investiţie va fi acompaniat de o
componentă de conştientizare publică şi de activităţi de training persoanele implicate în
implementare.
Obiectivele specifice pentru cele trei sectoare de mediu, care sunt cuprinse în aceasta schemă,
derivă din nevoile specifice şi politicile naţionale deja definite.
Obiectivele specifice pentru sectorul Gestionarea deşeurilor sunt:
• Dezvoltarea şi implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deşeurilor, prin care va
fi posibilă furnizarea facilităţilor de gestionare a deşeurilor în vederea reabilitării şi protecţiei
mediului înconjurător;
• Reducerea impactului asupra mediului înconjurător a depozitelor de deşeuri;
• Introducerea colectării şi transportului deşeurilor în zonele în care nu a existat până în
momentul de faţă sistem de salubrizare;
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor într-un raport optim costbeneficiu.
Obiectivele specifice pentru sectorul Gospodărirea apei şi a apelor uzate sunt:
• Conformarea la reglementările naţionale şi UE;
• Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă destinată consumului public (proiecte de apă);
• Constituirea unor sisteme de gospodărire a apelor uzate conforme cu standardele UE (proiecte
de gospodărire a apelor uzate);
• Îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor.
Obiectivele specifice pentru sectorul Protecţia naturii – biodiversitate sunt:
• Implementarea proiectelor de investiţii al căror scop este salvarea şi reconstrucţia ecologică a
regiunilor aflate în arii protejate şi habitate de importanţă europeană;
• Asigurarea managementului habitatelor naturale şi conservării biodiversităţii;
• Promovarea şi implementarea legislaţiei legate de ariile naturale protejate;
• Dezvoltarea centrelor de informare - vizitare legate de ariile protejate;
• Implementarea lucrărilor de investiţii cu scopul de a creşte gradul de conservare al zonelor
protejate şi al zonelor vecine acestora;
• Sprijinirea comunităţilor locale în dezvoltarea unor activităţi alternative în ariile protejate.
Suma globală indicativă disponibilă din cadrul Phare 2005 CES sectorul public în cadrul acestei
licitaţii deschise este de 26,67 milioane euro, din care 20 milioane euro din fonduri Phare şi 6,67
milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat. Aceasta înseamnă că suma disponibilă fiecare
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regiune este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din fonduri Phare şi 0,834 milioane
euro de la bugetul de stat.
Suma alocată Regiunii Vest este de 3,334 milioane euro, din care 2,5 milioane euro din fonduri
Phare şi 0,834 milioane euro de la bugetul de stat.
Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi
finanţate în cadrul programului (valoarea totală a fondurilor publice: Phare - 75% + co-finanţarea
de la Bugetul de Stat – 25%), sunt următoarele:
•
•

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

Din cele 30 proiecte depuse evaluare în cadrul acestei scheme, au fost contractate iniţial 4 proiecte,
iar mai apoi din lista de rezerve au fost contractate în urma realocărilorde fonduri încă 5 proiecte.
Aceste contracte s-au semnat de către Autoritatea Contractantă în data de 30 noiembrie 2007.

11. Programul Phare 2005 CES – “Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului privat
al IMM în domeniul gestionării deşeurilor”
Obiectivul general al Schemei de Granturi „Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor sectorului
privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” este acela de a oferi asistenţă financiară IMMurilor din cele opt regiuni ale României, care:
• acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor,
• au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deşeurilor.
cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata deşeurile
într-un mod corespunzător.
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi ”Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor
sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor” sunt următoarele:
• Sprijinirea sectorului privat (IMM-uri) implicat în activităţi de protecţia mediului, cu scopul de a
creşte atractivitatea zonelor investiţii interne, de a reabilita mediul înconjurător şi de a
îmbunătăţi calitatea vieţii şi sănătatea populaţiei;
• Dezvoltarea şi implementarea proiectelor la nivel local în cadrul sectorului de gestionare a
deşeurilor, care vor pune la dispoziţie facilităţi de gestionare a deşeurilor a asigura reabilitarea
şi protejarea mediului în zonele unde acestea vor fi implementate;
• Întărirea cooperării în domeniul protecţiei mediului între autorităţile publice locale şi IMM-uri;
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficiente de tratare a deşeurilor cu un raport optim costbeneficiu.
Implementarea schemei doreşte să întărească capacitatea IMM-urilor de a contribui la o politică
durabilă din punct de vedere economic şi ecologic. Schema va contribui la implementarea
proiectelor de investiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii a îndeplini cerinţele UE şi cele naţionale
referitoare la sectorul gestionarea deşeurilor.
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Alocarea financiară indicativă disponibilă în cadrul acestei licitaţii deschise este de 8,67 milioane
euro.
Sum alocată Regiunii Vest este 1,0837 milioane Euro, din care 0,8125 milioane Euro contribuţia
Phare şi 0,2712 milioane euro de la Bugetul de Stat.
Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi
finanţate în cadrul programului sunt cuprinse între 50.000 şi 200.000 Euro.
Din cele 9 proiecte depuse la ADR Vest şi evaluate în cadrul acestei scheme, au fost selectate spre
finanţare 6 proiecte. Suma rămasă necontractată a fost realocată finanţarea suplimentară a
proiectelor depuse pe componenta Phare 2005 CES – “Schema de investiţii sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

12. Programul Phare 2005 CES – „Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţioării de
servicii de consultanţă în afaceri”
Obiectivul principal al schemei de finanţare „Asistenţă IMM achiziţionarea de servicii de
consultanţă în afaceri” este îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor,
oferite de către prestatorii de servicii de consultanţă. Acest obiectiv va fi urmărit prin reducerea
costurilor suportate de către IMM achiziţionarea serviciilor corespunzătoare de consultanţă.
Acest obiectiv se încadrează în Strategia dezvoltarea sectorului IMM, elaborată de către fosta
ANIMMC (în prezent Ministerul Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
- MIMMCTPL) şi aprobată de Guvernul României în August 2004. Acest document indică
priorităţile care vor urmări stimularea dezvoltării IMM în perioada 2004 - 2008. Aceste priorităţi
sunt în acord cu principiile şi prorităţile definite în Carta Europeană a Intreprinderilor Mici şi
includ:
• Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarea şi creşterea IMM;
• Creşterea competitivităţii IMM;
• Îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare;
• Îmbunătăţirea performanţelor la export ale IMM;
• Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea abilităţilor în management.
Bugetul disponibil la nivel naţional în cadrul acestei licitaţii deschise este de 7,2 milioane euro,
din care 5,4 milioane euro din fonduri Phare şi 1,8 milioane euro co-finanţare de la bugetul de stat.
Suma disponibilă pentru Regiunea Vest este de 636 mii Euro, din care 477 mii Euro contribuţia
Phare şi 159 mii Euro co-finanţarea de la bugetul de stat.
Mărimea finanţării nerambursabile - Sumele minime şi maxime ale finanţării nerambursabile,
aferente proiectelor individuale ce pot fi finanţate în cadrul programului (valoarea totală a
fondurilor publice: Phare 75% + co-finanţarea de la Bugetul de Stat 25%), sunt următoarele:
• In cazul în care solicitantul este un IMM:
Suma minimă: 8.000 euro
Suma maximă: 20.000 euro
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•

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

Din cele 11 proiecte depuse la ADR Vest evaluare în cadrul acestei scheme, au fost selectate
finanţare 8 proiecte. Suma rămasă necontractată a fost realocată finanţarea suplimentară a
proiectelor depuse pe componenta PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.

IV. Proiecte implementate sau finalizate în anul 2007:
În anul 2007, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, a gestionat în calitate de autoritate de
implementare următoarele programe:
Valoarea finanţării (euro)
Titlul programului
Programul Phare
2001 Coeziune
Economică şi Socială,
Componenta
Investiţii–
Infrastructură Mică
Subprogramul
Investiţii în turism (1
euro=3,5 RON)
Programul Phare
2003 - TVET
Programul Phare
2003 – Infrastructură
locală şi regională
Programul Phare
2004 Coeziune
Economică şi Socială
– Schema de
Investiţii Proiecte
Mici de Gestionare a
Deşeurilor
Programul Phare
2004 Coeziune
Economică şi Socială
– Schema de
Granturi Sectorul
Privat Pregătirea de
Proiecte în domeniul
Gestionării

Numar contracte
În
Încheiate Reziliate derulare Finalizate

Alocată

Contractată

2.591.000

3.898.577

8

0

0

8

682.936

682.936

7

4

0

3

507.008

507.008

8

0

0

8

3.661.005

3.661.005

1

0

1

0

3.123.000

10.114.092

14

0

14

0

400.000

34.045

3

1

1

1
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Deşeurilor

Program Phare 2004
2.014.768
2.014.768
TVET
Programul Phare
2005 – infrastructură
8.592.000
13.333.333,34
locală şi regională –
în curs de derulare
Programul PHARE
2005 CES - ”Schema
de granturi sectorul
400.000
380.196,93
public pregătirea de
proiecte în domeniul
protectiei mediului”
Programul PHARE
2005 CES - ”Schema
de investiţii
sprijinirea
3.334.000
6.764.844,83
iniţiativelor
sectorului public în
sectoarele prioritare
de mediu” - LD1
Programul PHARE
2005 CES - ”Schema
de investiţii
sprijinirea
iniţiativelor
1.083.700,00
358.410
sectorului privat al
IMM în domeniul
gestionării
deşeurilor” - LD3
Programul PHARE
2005 CES - ”Asistenţă
acordată IMM-urilor
în scopul
636.000,00
76.242
achiziţionării de
servicii de
consultanţă în
afaceri” - LD2
TOTAL

27.025.417

41.825.458

6

0

6

0

2

0

2

0

15

0

15

0

9

0

9

0

3

0

3

0

6

0

6

0

82

5

57

20
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V. Scurtă prezentare a proiectelor în care ADR Vest are calitatea de aplicant sau
beneficiar:
În anul 2007, ADR Vest a continuat demersurile de implementare a proiectelor contractate în anii
anteriori şi a noilor proiecte câştigate. Aceste proiecte au drept scop dezvoltarea Regiunii Vest –
judeţele Timiş, Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, şi se adaugă celorlalte programe gestionate de
către ADR Vest. Proiectele sunt redate sintetic în tabelul alăturat:
Nr.
crt.

Denumire Proiect

Proiectul StrategVest

1.

Strategii locale oportunităţi globale şi un viitor
european al comunităţilor locale din Vestul
României: întărirea capacităţii de elaborare şi
implementare a strategiilor de dezvoltare socioeconomică la nivel local în Regiunea Vest

2.

Regiuni pentru Schimbare Economică

3.

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

4.

Programul IMPACT şi Polul de excelenţă
în domeniul tehnologiei informaţiei

Obiective vizate
Sprijinirea
adoptării
aquis-ului
comunitar în domeniul dezvoltării socioeconomice prin întărirea capacităţii de a
elabora strategii de dezvoltare în
rândurile
comunităţilor
locale
din
Regiunea Vest.
-Corelarea strategiilor şi eforturilor de
dezvoltare locală întreprinse în Regiunea
Vest atât între ele cât şi cu documentele
programatice la nivel naţional, precum şi
cu obiectivele strategice ale Uniunii
Europene.
- Întărirea parteneriatelor dintre diferite
regiuni şi organizaţii europene în aşa fel
încât să se ajungă la o mai bună folosire şi
capitalizare a experienţelor de succes şi a
bunelor practici dezvoltate în cadrul
programelor europene de finanţare.
- Promovarea schimbului de bune practici
şi preluarea experienţelor de succes
dezvoltate în contextul programelor din
Obiectivul de Cooperare Teritorială
(INTERREG şi URBACT) în programele
operaţionale implementate sub egida
Obiectivelor de Convergenţă şi de
Competitivitate Regională şi Ocupare a
Forţei de Muncă.
- Construirea unei platforme europeane
care să ducă la îmbunătăţirea produselor
dezvoltate, a proceselor si a inovării
organizaţionale în şi între regiunile
implicate.
- Înfiinţarea unui pol de excelenţă în
Regiunea
Vest
prin
Programul
Operaţional
Sectorial
„Creşterea
Competitivităţii Economice”
- Stimularea economiei regionale şi
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5.

6.

7.

8.

Asociaţia Tehimpuls
Centrul Regional de Inovare şi
Transfer Tehnologic

Proiectul BEFORE
Benchmarking si Foresight pentru
regiunile Europei

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

9.

Programul IMIS şi INNOVATION COACH
Schema de consultanţă pentru Regiunea Vest

10.

Asociaţia „automotiVEST”

11.

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

creşterea competitivităţii întreprinderilor
din Regiunea Vest prin promovarea
inovării şi dezvoltării tehnologice.
- Structurarea unei pieţe a inovării şi
tehnologiei
în
Regiunea
Vest
(restructurarea cererii şi ofertei prin
servicii de brokeraj).
- Realizarea unei analize de tip
benchmarking
inter-regional
privind
eficienţa instrumentelor de suport pentru
CD în regiuni aflate la niveluri diferite de
dezvoltare.
- Analiza, pe baza instrumentelor
inteligenţei economice prospective, a
viitoarelor provocări ale Cercetării şi
Dezvoltării Tehnologice (CD) în regiuni
europene similare.
- Realizarea unei reţele inovative de
cercetare de excelenţă integrată în spaţiul
european, care să asigure un management
informaţional facil şi eficient resursele
minerale construcţii si eco-industrie din
Regiunile Vest şi Nord-Vest.
- Implementarea tehnologiei WiMAX în
Regiunea Vest
- Program de consultanţă şi asistenţă
tehnică în beneficiul regiunilor din Europa
Centrală şi de Est care au realizat Strategii
de Inovare Regională.
- Crearea unui mediu economic care să
sprijine iniţiativa de “cluster” din
domeniul industriei auto prin dezvoltarea
unei platforme centrale de servicii pentru
firmele (furnizori/cumpărători) din
Regiunea Vest
- Facilitarea formării unui cluster în
sectorul industriei automotive printr-o
serie
de
acţiuni
de
consolidare
instituţională şi de încurajare a cooperării
dintre mediul universitar şi cel de afaceri.
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1. Proiectul StrategVest - „Strategii locale oportunităţi globale şi un viitor european al
comunităţilor locale din Vestul României: întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a
strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local în Regiunea Vest”
Proiectul „Strategii locale oportunităţi globale şi un viitor european al comunităţilor locale
din Vestul României: întărirea capacităţii de elaborare şi implementare a strategiilor de
dezvoltare socio-economică la nivel local în Regiunea Vest” a fost derulat de ADR Vest în
parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală la nivelul comunităţilor din Regiunea Vest.
Obiectivul general al proiectului „StrategVest” a fost de a sprijini adoptarea aquis-ului
comunitar în domeniul dezvoltării socio-economice prin întărirea capacităţii de a elabora
strategii de dezvoltare în rândurile comunităţilor locale din Regiunea Vest. Astfel, prin proiect
s-a urmărit consolidarea la nivel local a competenţelor şi aptitudinilor care le vor putea permite
acestor comunităţi să identifice proiecte de dezvoltare bine adaptate atât la nevoile proprii, cât şi
la exigenţele noului cadru instituţional şi legislativ rezultat prin integrarea României în Uniunea
Europeană.
Cel de al doilea obiectiv urmărit prin acest proiect a fost de a obţine o corelare a strategiilor şi
eforturilor de dezvoltare locală întreprinse în Regiunea Vest atât între ele cât şi cu documentele
programatice la nivel naţional, precum şi cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene.
Beneficiari direcţi au fost:
• aministraţia publică locală (primării, consilii locale) din cele 4 comunităţi locale (oraşe,
comune, micro-regiuni) selectate a fi ajutate să elaboreze strategii;
• promotorii locali;
• alţi lideri locali;
• cele patru comunităţi în ansamblul lor.
La nivelul comunităţilor locale din Regiunea Vest, proiectul a vizat în mod particular oraşele de
dimensiuni mai mici şi zonele rurale. Astfel, proiectul a încurajat mai multe comunităţi să se
solidarizeze în cadrul unei micro-regiuni şi să dezvolte o strategie integrată care să pună în
valoare resursele existente în respectiva micro-regiune.
Concret proiectul StrategVest a asistat 4 comunităţi locale din Regiunea Vest (comune, oraşe sau
microregiuni) în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală.
În urma evaluării celor 43 de aplicaţii, au fost selectate următoarele 4 comunităţi locale:
• Microregiunea Sântana, din judeţul Arad, alcatuita din: Sântana, Curtici, Pâncota, Olari,
Zimand, Zărand, Şimand;
• Microregiunea Valea Jiului, din judeţul Hunedoara alcatuita din: Petroşani, Petrila,
Aninoasa,Vulcan, Lupeni, Uricani;
• Microregiunea Timiş – Torontal, din judeţul Timiş alcatuita din: Deta, Gătaia, Ciacova,
Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pădureni, Voiteg, Moraviţa;
• Oraşul Anina, judeţul Caraş- Severin.
Proiectul a avut o durată de implementare de 13 luni. Contractul a fost semnat la data de 1
noiembrie 2006 şi s-a încheiat la data de 30 noiembrie 2007.
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În data de 29 noiembrie 2007 a avut loc în Sala de Consiliu a ADR Vest conferinţa finală din
cadrul proiectului StrategVest, eveniment organizat de către Agenţia Dezvoltare Regională Vest
(ADR Vest) în parteneriat cu Centrul de Asistenţă Rurală (CAR) la care au fost invitaţi
reprezentanţii celor patru comunităţii locale câştigătoare şi a vizat prezentarea rezultatelor
obţinute în perioada de implementare a proiectului.

2 Regiuni pentru Schimbare Economică
Regiuni pentru Schimbare Economică este o iniţiativă recentă a Comisiei Europene prin care se
urmăreşte întărirea parteneriatelor dintre diferite regiuni şi organizaţii europene în aşa fel încât să
se ajungă la o mai bună folosire şi capitalizare a experienţelor de succes şi a bunelor practici
dezvoltate în cadrul programelor europene de finanţare. În mod particular, această iniţiativă
promovează schimbul de bune practici şi preluarea experienţelor de succes dezvoltate în contextul
programelor din Obiectivul de Cooperare Teritorială (INTERREG şi URBACT) în programele
operaţionale implementate sub egida Obiectivelor de Convergenţă şi de Competitivitate Regională
şi Ocupare a Forţei de Muncă.
În vederea atingerii acestor obiective strategice în cadrul iniţiativei Regiuni Schimbare Economică
s-au definit patru mari domenii de acţiune:
1. Identificarea a 30 de teme prioritare în jurul cărora se va concentra efortul de modernizare şi
de realizare a noii versiuni a Agendei Lisabona;
2. Construirea unui cadru instituţional de legătură între activităţile dezvoltate în jurul celor 30
de teme prioritare şi programele principale ale Fondurilor Structurale;
3. Un efort susţinut de comunicare în jurul acestei iniţiative, care include o conferinţă anuală şi
un premiu anual inovare;
4. O opţiune de acţiune rapidă (fast track option) prin care Comisia va oferi consultanţă unor
reţele finanţate prin programele Interreg IVC şi URBAN II.
Încă de la primele etape ale construirii iniţiativei Regiuni Schimbare Economică, Regiunea Vest a
fost luată în considerare de către DG Regio ca o regiune de interes implementarea acestei iniţiative.
Astfel, în momentul definitivării structurii acestei iniţiative Regiunea Vest a fost invitată să
participe în reţeaua de regiuni asociate temei tematice „Bringing Innovative Ideas to Market”.

3. Reţeaua BeLCAR - Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in
European Regions
În luna martie 2007, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de coordoonator al
iniţiativei de cluster în domeniul automotive a aplicat pentru participarea ca membru asociat în
reţeaua BeLCAR.
'Bench Learning in Cluster management for the Automotive sector in European Regions', pe scurt
BeLCAR, este o reţea europeană formată din structuri regionale de tip „cluster” din domeniul
automotive.
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Obiectivul principal al acestei reţele este acela de a construi o platformă europeană care să ducă la
îmbunătăţirea produselor dezvoltate, a proceselor si a inovării organizaţionale în şi între regiunile
implicate.
Reţeaua BeLCAR a fost lansată în cadrul implementării unui proiect pe programul cadru 6
(cercetare – dezvoltare) al Uniunii Europene la care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are
statutul de partener asociat după cum reiese din tabelul alăturat:
Parteneri Asociaţi:

Ţara

Agencia Navarra de Innovacion (ANAIN)

Spania

Automotive Sweden - Business Region Goteborg

Suedia

Galician Cluster of Automotive Companies (CEAGA)

Spania

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

Franţa

Cluster-ul Automotive al Regiunii Vest - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

România

4 Programul IMPACT şi Polul de excelenţă în domeniul tehnologiei informaţiei
În primul trimestru al anului 2007 a fost studiată posibilitatea înfiinţării unui pol de excelenţă în
Regiunea Vest prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POS Competitivitate). Pentru aceasta, Asociaţia Tehimpuls a apelat la Programul „Impact” al
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), care finanţează consultanţa în vederea
elaborării aplicaţiei Fondurile Structurale prin POS Competitivitate.
În urma câştigării finanţării de la ANCS, Asociaţia Tehimpuls a optat pentru compania KPMG ca
şi consultant pentru pregătirea strategiei polului de excelenţă şi a cererii de finanţare POS
Competitivitate. De asemenea, s-a completat baza de date cu potenţiali parteneri şi au fost
formulate invitaţiile către partenerii din regiune pentru a participa pe data de 23 august la o
sesiune GOPP (Goal Oriented Project Planning) de planificare a proiectului, moderată de expertul
olandez, Charles de Monchy.
În urma acestei etape, au fost elaborate cererea de finanţare a proiectului şi master planul polului
de excelenţă, care au fost predate Autorităţii Naţionale Cercetare Ştiinţifică.

5. Asociaţia Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic
Tehimpuls - Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic – Măsura Pilot a Strategiei
Regionale de Inovare
Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
- stimularea economiei regionale şi creşterea competitivităţii întreprinderilor din Regiunea Vest
prin promovarea inovării şi dezvoltării tehnologice;
- structurarea unei pieţe a inovării şi tehnologiei în Regiunea Vest (restructurarea cererii şi
ofertei prin servicii de brokeraj).
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Comitetul de Intiaţivă Tehimpuls reuneşte reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
Fondatori:
1. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
2. Universitatea Politehnica
3. Universitatea “Aurel Vlaicu”
4. Universitatea de Vest
5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
6. Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest
7. Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara
Instrument: interfaţa regională între oferta şi cererea de inovare şi dezvoltare tehnologică.
Pe parcursul anului 2007, Asociaţia Tehimpuls a desfăşurat o serie de activităţi după cum urmează:
•

În data de 3 aprilie 2007, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara, a avut loc sesiunea de instruire asupra serviciilor Tehimpuls, oferită de
către firma finlandeză Advansis. Pe parcursul acestei sesiuni au fost prezentate etapele parcurse
în experienţa finlandeză de stimulare a cercetării şi inovării şi a înfiinţării organizaţiilor de
transfer tehnologic;

•

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

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

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

Un număr considerabil de firme au lucrat împreună cu Asociaţia Tehimpuls şi compania de
consultanţă KPMG la proiectul de înfiinţare a polului regional de excelenţă pentru sectorul
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, adică la pregătirea strategiei polului de excelenţă şi a
cererii de finanţare POS Competitivitate. Ulterior aceste documente elaborate au fost predate
Autorităţii Naţionale Cercetare Ştiinţifică.
Proiectul Phare 2005 Dezvoltarea Resurselor Umane cu titlul "Promovarea competitivitatii si
adaptabilitatii fortei de munca din sectoare cheie ale Regiunii Vest prin promovarea activitatilor
de invatare la nivel managerial" a fost elaborat de Asociatia "Tehimpuls" şi Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare –
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filiala Timişoara. Acest proiect propune realizarea unui curs de formare profesională, structurat în
6 module, pentru manageri din 3 sectoare cheie ale Regiunii Vest: industria alimentară, industria
construcţiilor de maşini şi electronică şi electrotehnică.
Asociaţia Tehimpuls a iniţiat serviciul proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor
cercetării-dezvoltării-inovării cu ajutorul unei echipe de experţi care auditează centre de cercetare
în vederea realizării unei baze de date cu ofertele acestora de cercetare-dezvoltare-inovare. Aceste
oferte vor fi promovate şi comercializate de către Tehimpuls.
Proiectul "Support Actions for the Emergence of a Research-Driven Automotive Cluster in West
Romania" (WeSteer) a fost elaborat de ADR Vest în parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din
Timişoara, firma Interpart Production şi Asociaţia "Tehimpuls". Proiectul îşi propune să obţină ca şi
rezultate: un raport actualizat despre sectorul automotive din Regiunea Vest, o strategie pentru
intensificarea cooperării dintre actorii CDI şi companiile din sectorul auto, un proiect pilot de
cooperare între mediul academic şi industria auto, o platformă web şi un newsletter, o serie de
ateliere de lucru pe tema maşinilor cu comandă numerică şi tehnicilor de sudură, un plan
multianual de acţiune pentru administrarea clusterului auto şi o strategie de marketing şi
internaţionalizare.
Proiectul „BROKINNOVOUCHER” – Sprijin cooperarea şi inovarea întreprinderilor mici şi
mijlocii din zona România-Ungaria, elaborat de către Tehimpuls, urmăreşte îmbunătăţirea
competitivităţii sectorului productiv din zona de graniţă dintre România şi Ungaria prin acţiuni de
sprijinire a cooperării transfrontaliere şi de promovare a culturii de inovare, creând o “piaţă
regională pentru cunoaştere”, care să permită intreprinderilor mici şi mijlocii să apeleze la surse
externe de cunoaştere şi cercetare, dar oferind în acelaşi timp şi instrumentele necesare gestionării
eficiente a procesului de inovare într-o firmă.
Asociaţia Tehimpuls a dezvoltat împreună cu firma Soft-Class SRL pagina de internet a Centrului
Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic. Aceasta poate fi accesată la adresa
www.tehimpuls.ro.

6. Proiectul BEFORE - Benchmarking şi Foresight pentru regiunile Europei
În perioada 21 - 22 februarie 2007, a avut loc, în Spania, la Valladolid, conferinţa de lansare a
proiectului BEFORE. În acest sens, s-a elaborat o prezentare a ADR Vest precum şi a principalelor
priorităţi şi rezultate estimate din perspectiva ADR Vest.
De asemenea, coordonatorul proiectului a detaliat cele 4 pachete de lucru ale proiectului,
menţionând rolul fiecărui partener iar ofiţerul de proiect din partea Comisiei Europene a explicat
metodologia de raportare precum şi alte aspecte legate de buna derulare a proiectului.
Obiectivele principale ale proiectului sunt realizarea unei analize de tip benchmarking interregional privind eficienţa instrumentelor de suport pentru CD în regiuni aflate la niveluri diferite
de dezvoltare şi analiza, pe baza instrumentelor inteligenţei economice prospective, a viitoarelor
provocări ale Cercetării şi Dezvoltării Tehnologice (CD) în regiuni europene similare.
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Cele mai importante activităţi realizate în 2007 au fost definirea indicatorilor şi colectarea datelor
pentru contribuţia regională la exerciţiul inter-regional de benchmarking al infrastructurii de
suport a politicilor şi instrumentelor de susţinere a cercetării şi dezvoltării, realizarea vizitelor de
studiu în regiunea Brandenburg şi Castilia şi Leon şi definirea proiectelor celor două exerciţii
regionale de foresight sectoarele auto şi TIC.
Pe parcursul anului 2007 au fost realizate următoarele activităţi:
• s-au creat grupurile de lucru regionale si transregionale in fiecare dintre cele 5 regiuni
partenere ale proiectului;
• identificarea celor 5 sectoare de activitate pentru care se vor realiza studiile de foresight;
• s-a stabilit sigla proiectului;
• a fost construită pagina web;
• au fost elaborate primele 5 dintre cele 15 buletine sectoriale de Inteligenţă Economică,
fiecare partener realizand două studii sectoriale pentru două dintre cele mai reprezentative
sectoare din regiune, in cazul Regiunii Vest au fost elaborate aceste studii sectoriale pentru
sectoarele Automotive şi ICT;
• au fost create cele cinci grupuri de experti la nivel transregional.
Proiectul Before este realizat în cadrul Programului Cadru VI- FP6-2004-KNOW-REG-2 –
Integrarea şi Consolidarea Ariei Europene de Cercetare - “Dezvoltarea coerentă a politicilor de
cercetare şi inovare“ având drept orizont de timp perioada 1 Decembrie 2006 – 1 Decembrie 2008
Parteneri ADR Vest în acest proiect sunt Regiunile Castilia şi Leon (SPA) – ADEuropa,
Brandenburg (GER)– ZAB, Estonia – IBS, Vasterrnorland (SWE) – LSTY,

7. Proiectul GREENET - Eficientizarea managementului resurselor minerale construcţii şi a
protecţiei mediului prin realizarea unei reţele inovative performante integrate în spaţiul de
cercetare european
Proiectul „Eficientizarea managementului resurselor minerale construcţii şi a protecţiei mediului
prin realizarea unei reţele inovative performante integrate în spaţiul de cercetare european”
(GREENET) a fost un proiect implementat prin programul Relansin de către PROCEMA
CERCETARE în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi cu Helios SA Aştileu,
Bega Minerale Industriale SA Arghireş, Bega Minerale Industriale SA Arghireş – sucursala
Timişoara, Bentonita SA Satu Mare şi Carpat Agregate SA Bucureşti (ca parteneri cofinanţatori) şi
având ca şi colaboratori Agenţia de Dezvoltare Regională Vest şi Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord Vest. În decembrie 2007 proiectul GREENET a fost finalizat cu succes.
Obiectivul ştiinţific şi tehnic principal al Greenet a constat în realizarea unei reţele inovative de
cercetare de excelenţă integrată în spaţiul european, care să asigure un management informaţional
facil şi eficient resursele minerale construcţii si eco-industrie din Regiunile Vest şi Nord-Vest.
Greenet s-a derulat în perioada 3 octombrie 2005 – 15 decembrie 2007.
În calitate de colaborator ADR Vest s-a implicat în realizarea activităţilor acestui program,
contribuind la configurarea reţelei inovative de cercetare de excelenţă trans-regionale în domeniul
resurselor minerale construcţii şi a eco-industriei. Alături de găzduirea uneia din cele două
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conferinţe anuale ale proiectului, ADR Vest a contribuit la elaborarea unei baze de date privind
instituţiile şi firmele active pe plan regional în domeniile de interes proiect precum şi a unui
material în care au fost prezentate diferite oportunităţi de finanţare.

8. Implementarea tehnologiei WiMAX în Regiunea Vest
În continuarea acţiunilor întreprinse în anii 2005 şi 2006 ADR Vest, când printr-o serie de prezentări
şi întâlniri s-a reuşit informarea unui segment semnificativ de reprezentanţi ai mediului de afaceri,
universitar şi ai administraţiei locale în privinţa potenţialelor beneficii directe pe care le-ar putea
avea prin folosirea acestei noi tehnologii, în 2007 ADR Vest a avut o serie de întâlniri cu actori
relevanţi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în vederea clarificării aspectelor
concrete prin care această tehnologie ar putea fi implementată în mod integrat în Regiunea Vest.
Astfel, în anul 2007 ADR Vest a continuat demersurile vizând implementarea în Regiunea Vest a
uneia dintre cele mai noi şi mai promiţătoare tehnologii în domeniul comunicaţiilor şi a
tehnologiilor informaţiei. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access interoperabilitate universală acces prin microunde) este o tehnologie care prin instalarea de reţele
wireless de mare viteză furnizează acces broadband fix, nomadic, portabil şi mobil, fară a fi
necesară vizibilitatea directă cu staţia de bază. Prin staţii şi antene instalate la distanţe de 3 – 10 Km
aplicaţii fixe şi portabile tehnologia WiMax furnizeaza capacităţi de până la 40 Mbps / canal, fiind
complementară accesului pe fibră optică şi având ca principali competitori tehnologiile de tip
xDSL, cable-link si WiFi. Această nouă tehnologie de comunicaţii wireless este deosebit de
interesantă deoarece promite să reducă costurile accesului la internet, să faciliteze conectarea
broadband în zone greu accesibile conectarea la internet prin cablu şi să ducă la reducerea
substanţială a „diviziunii digitale” în ceea ce priveşte accesul la internet şi servicii informatice.
condiţiile în care va exista un concept strategic privind utilizarea tehnologiilor informaţionale în
vederea modernizării activităţilor economice, sociale şi administrative din Regiunea Vest.

9. Programele IMIS şi INNOVATION COACH - Schema de consultanţă pentru Regiunea Vest
În anul 2007, Comisia Europeană a finanţat un program de consultanţă şi asistenţă tehnică în
beneficiul regiunilor din Europa Centrală şi de Est care au realizat Strategii de Inovare Regională.
Regiunea Vest a beneficiat, datorită numărului mare de proiect pilot, de cele mai multe scheme de
consultanţă din partea a două consorţii europene – IMIS coordonar de Logotech Grecia şi
INNOVATION COACH coordonat de Meta Group Italia.
Aceste scheme de consultanţă au venit în sprijinul următoarelor iniţiative ale Agenţiei Dezvoltare
Regională Vest:
• Actualizarea Strategiei de Inovare Regională 2005-2008;
• Cluster automotive regional;
• Platformă regională WiMax;
• Tehnoparc;
• Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic „Tehimpuls”;
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•
•
•

Fond regional de tip „venture” şi „pre-seed”/”seed” afaceri inovatoare;
Cursuri de antreprenoriat studenţi la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Consultanţă Incubatorul de Afaceri Software din Timişoara.

10 Asociaţia „automotiVEST”
Iniţiativa de cluster în domeniul automotive este un proiect demarat de către ADR Vest.
Obiectivul principal a vizat crearea unui mediu economic care să sprijine iniţiativa de “cluster”
din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de servicii pentru firmele
(furnizori/cumpărători) din Regiunea Vest active în acest domeniu.
Acest proiect a început cu o fază pregătitoare de aproximativ 1 an, în care ADR Vest a beneficiat de
consultanţă din partea unui consorţiu denumit IMIS, format din firme de consultanţă si agenţii de
dezvoltare regională din diferite state membre.
Ca pilon central în colaborarea pe tema automotive în acest consorţiu se află firma I.con (Stuttgart).
Beneficiind de experienţa germană în astfel de reţele de cluster, ADR Vest a organizat o primă
întâlnire a unui grup instituţional pe care l-am numit „cluster core” (grup structurat pe o schema
de instituii, inspirat din organizarea clusterului PANAC din Ungaria) în data de 1 Februarie 2007.
Astfel Grupul „cluster core” începe să se concretizeze şi instituţiile care participă la întâlniri vor
participa si la deciziile ce se vor lua de catre acest grup referitor la strategia viitoare a iniţiativei.
Folosind resursele schemei de consultanţă IMIS, ADR Vest a organizat o a doua întâlnire a
grupului de iniţiativă „cluster core”, precum şi a altor instituţii (primării, camere de comerţ,
universităţi, firme, consulate, consultanţi, etc.), în data de 28 Aprilie 2007. În această întâlnire a fost
folosit un instrument nou de analiză a proiectului, şi anume: GOPP (goal oriented project planning
/ planificare a proiectului orientată spre obiective şi rezultate), instrument care a fost implementat
cu ajutorul unui expert specializat, Dl. Charles de Monchy (Amsterdam).
În urma acestei întâlniri a rezultat un plan de acţiune pe trei luni, care a ghidat dezvoltarea
ulterioară a reţelei. În data de 3 iulie 2007, a avut loc o nouă întâlnire la care s-a propus înfiinţarea
unei asociaţii ca entitate legală care să reprezinte iniţiativa de cluster.
Astfel a fost înfiinţată Asociaţia Automotivest, având în componenţa sa 10 membri fondatori.
Participarea la reţeaua „automotivest” va avea avantajele unor servicii dedicate membrilor pe
mai multe domenii de intervenţie:
• Marketing si promovare;
• Formare şi calificare;
• Cercetare & Dezvoltare şi Transfer tehnologic;
• Internaţionalizarea firmelor;
• Informare şi comunicare;
• Analiză şi dezvoltare organizaţională;
• Alte activităţi.
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Membrii Asociaţiei Automotivest sunt:
1.Agenţia Dezvoltare Regională Vest ;
2. Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
3. Universitatea Politehnica Timişoara;
4. Municipiul Timişoara;
5. Municipiul Arad;
6. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad;
7. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş;
8. SC Interpart Production SRL;
9. SC Inteliform SRL;
10. SC Neferprod SRL.

11. Proiectul WeSteer - Acţiuni de Sprijin pentru Emergenţa unui Cluster Auto bazat pe
Cunoaştere în Regiunea Vest
Proiectul "WeSteer" – “Support Actions for the Emergence of a Research-Driven Automotive
Cluster in West Romania" - a fost elaborat la începutul anului 2007 de către ADR Vest în
parteneriat cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, firma Interpart Production şi Asociaţia
"Tehimpuls". Proiectul îşi propune să faciliteze formarea unui cluster în sectorul industriei
automotive printr-o serie de acţiuni de consolidare instituţională şi de încurajare a cooperării dintre
mediul universitar şi cel de afaceri.
Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea cadrul instituţional şi de a implementa un
pachet integrat de activităţi de sprijin facilitarea emergenţei unui cluster regional bazat pe
cercetare în sectorul auto. Pornind de la analiza evoluţiei rapide a aglomerării de întreprinderi din
acest sector al Regiunii Vest, proiectul va promova cooperarea dintre actorii relevanţi din domeniu
şi va exploata potenţialul acestei aglomerări prin:
• Mobilizarea resurselor ştiinţifice de nivel înalt în beneficiul IMM-urilor din sector;
• Constituirea unităţii de management a clusterului în cadrul ADR Vest;
Utilizarea relaţiilor de cooperare cu alte clustere auto din Europa.
În urma procesului de evaluare proiectul „WeSteer” a fost preselectat de către Comisia Europeană
dintre cele 125 proiecte depuse Apelul de Proiecte "Regiuni ale Cunoaşterii-2" din Programul
Cadru 7 al Uniunii Europene. Procesul de negociere cu Comisia Europeană pentru semnarea
acordului de finanţare nerambursabilă a proiectului s-a finalizat la Bruxelles în data de 8
Noiembrie 2007. şi a rezultat în aprobarea de către Comisie a propunerii revizuite a proiectului.
We Steer este unul dintre cele 5 proiecte care vor fi finanţate în cadrul acestui apel de propuneri de
proiect în toată Europa.
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VI. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe
În anul 2007, situaţia financiară a programelor derulate prin ADR Vest – în calitate de autoritate de
implementare, a fost următoarea:
Valoarea finanţării (euro)
Alocată
Contractată

Titlul programului
Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială,
Componenta Investiţii – Infrastructură Mică
Subprogramul Investiţii în turism (1 euro=3,5 RON)
Programul Phare 2003 - TVET
Programul Phare 2003 – Infrastructură locală şi regională

2.591.000

3.898.577

682.936
507.008
3.661.005

682.936
507.008
3.661.005

3.123.000

10.114.092

400.000

34.045

2.014.768

2.014.768

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

8.592.000

13.333.333,34

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

400.000

380.196,93

Programul PHARE 2005 CES - ”Schema de investiţii
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu” - LD1

3.334.000

6.764.844,83

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

1.083.700,00

358.410

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

636.000,00

76.242

TOTAL

27.025.417

41.825.458

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

VII. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora – nu este cazul

VIII. Propuneri pentru remedierea deficienţelor – nu este cazul
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