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I. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

 

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

 

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

 

 

 

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă şi prosperitatea Regiunii Vest, 
prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi 
de creare de noi locuri de muncă.  

 

Experienţa câştigată în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare 
Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost 
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considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi a 
fost utilizată în tranziţia către implementarea Regio - Programul Operaţional Regional. Astfel, o 
dată cu trecerea de la fondurile de pre-aderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR 
Vest deţine un rol extrem de important în managementul Fondurilor Structurale, prin calitatea 
sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest. 
Organismul Intermediar reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de 
Management, implementează axele prioritare din Programul Operaţional Regional, iar 
Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are responsabilitatea 
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate prin Regio - 
Programul Operaţional Regional. 

 

 

1.1. Viziunea, misiunea şi valorile organizaţionale ale ADR Vest 

 

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

 

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

 

Valorile organizaţionale ale ADR Vest ghidează întreaga activitate a instituţiei. Aceste valori 
sunt prezente în toate procesele decizionale şi îi ghidează pe toţi angajaţii ADR Vest. Valorile 
organizaţionale ale ADR Vest sunt: 

• Respect 

• Integritate profesională şi morală 

• Responsabilitate faţă de activitatea profesională 

• Competenţă profesională  

• Munca în echipă şi colaborare între direcţii 

• Orientare spre rezultate calitative şi de succes 
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1.2. Atribuţiile ADR Vest 

 

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

• gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de către Uniunea Europeană Regiunii 
Vest; 

• asigurarea realizării programelor de dezvoltare regională şi a planurilor de 
gestionare a fondurilor în parteneriat cu actorii locali;  

• promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de 
afaceri, cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii; 

• coordonarea realizării parteneriatelor interregionale, intraregionale şi a relaţiilor 
internaţionale ale agenţiei;  

• identificarea şi promovarea în parteneriat, a proiectelor de interes regional şi local, 
precum şi a proiectelor de cooperare intraregională;  
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• promovarea cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, a regiunii şi 
atragerea de investiţii străine;  

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

 

Atribuţiile ADR Vest, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional  

 

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 Regio – Programul 
Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrţiei Publice (fostul Minister 
al Dezvoltării Regionale şi Turismului) a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei Fondurilor 
Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin 
intermediul Acordului Cadru încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional – şi 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional. Acordul Cadru mai sus menţionat a fost semnat în data de 19 
decembrie 2006, la Timişoara. 

 

Printre principalele atribuţii ale ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional se numără: informarea şi publicitatea; gestionarea şi dezvoltarea 
portofoliului de proiecte eligibile; lansarea licitaţiilor la nivel regional pentru depunerea 
cererilor de finanţare;  primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare; evaluarea şi contractarea 
proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional; monitorizarea, 
implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional; 
verificarea realizării operaţiunilor  (verificarea cererilor de plată, verificări la faţa locului şi 
recuperarea debitelor); monitorizarea procesului de implementare a programului la nivelul 
Regiunii Vest.  

 

 

1.3. Structura organizatorică a ADR Vest 

 

Începând cu data de 21 decembrie 2011 organigrama agenţiei a fost actualizată prin crearea, în 
cadrul Direcţiei Politici Regionale şi Internaţionalizare, a Departamentului Promovarea şi 
Dezvoltarea Investiţiilor, a Departamentului Politici Regionale şi Amenajarea Teritoriului, 
precum şi a Departamentului pentru Creşterea Competitivităţii Regionale – Institutul pentru 
Creşterea Competitivităţii Regionale – ORCHESTRA. 
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În prezent, în cadrul ADR Vest, există următoarea structură organizatorică: 

 

Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, care îndeplineşte în acelaşi 
timp şi funcţia de Şef al Organismului Intermediar  pentru POR pentru Regiunea Vest, 
asigură conducerea operativă a agenţiei prin coordonarea activităţii direcţiilor şi birourilor 
agenţiei în vederea dezvoltării Regiunii Vest precum şi managementul financiar al agenţiei în 
limitele bugetului aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest. În calitate de 
şef al Organismului Intermediar pentru Regiunea Vest asigură coordonarea şi supervizarea 
implementării Regio - Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest.  

 

Direcţia Implementare Program Operaţional Regional are misiunea de a contribui la 
implementarea Regio - Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest în perioada 2007 
– 2013, prin realizarea unor activităţi precum monitorizarea proiectelor contractate de ADR 
Vest cu beneficiarii programelor de finanţare nerambursabilă, verificarea cererilor de plată 
justificative, oferirea asistenţei de specialitate beneficiarilor de finanţare, organizarea de 
seminarii de informare şi instruire pentru aceştia sau monitorizarea contractelor de asistenţă 
tehnică ale ADR Vest pentru Regio - Programul Operaţional Regional. 

 

Direcţia Suport Implementare contribuie la gestionarea eficientă a Regio - Programul 
Operaţional Regional prin îndeplinirea atribuţiilor de informare, lansare, pregătirea de 
proiecte, evaluarea programului şi raportare, precum şi gestionarea SMIS. De asemenea, în 
cadrul Direcţiei Suport Implementare funcţionează Biroul Proiecte Preaderare care are ca 
principale atribuţii oferirea de suport pentru beneficiarii de finanţări din programele Phare şi 
Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR) în vederea implementării proiectelor, 
precum şi monitorizarea acestor programe. 

 

Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare asigură planificarea strategică regională în 
parteneriat, iniţierea şi fundamentarea politicilor de dezvoltare regională, implementarea de 
proiecte cu impact regional, facilitarea atragerii investiţiilor directe în regiune, sprijinirea și 
dezvoltarea potenţialului de competitivitate al Regiunii Vest, prin maximizarea avantajelor și 
prioritizarea investiţiilor și serviciilor de susţinere a economiei regionale, precum şi 
reprezentarea regiunii în reţele şi parteneriate inter-regionale europene.   

 

Direcţia Economică, Administrativă şi Control Financiar asigură realizarea activităţilor 
financiare, administrative, a celor referitoare la desfăşurarea controlului financiar al 
operaţiunilor patrimoniale ale agenţiei şi a operaţiunilor efectuate pe  seama fondurilor 
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publice cu finanţare  internă şi externă. De asemenea, asigură elaborarea şi aplicarea 
întregului set de proceduri interne financiar–contabile, pornind de la întocmirea 
documentelor justificative până la întocmirea Situaţiilor financiare anuale. 

 

Direcţia Resurse Umane şi Comunicare asigură coordonarea eficientă a activităţilor de 
resurse umane şi comunicare internă şi externă în vederea realizării lor în conformitate cu 
politicile şi procedurile interne, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de 
performanţă ale agenţiei.  

 

Biroul de Audit Intern asigură realizarea activităţii de audit prin analizarea conformităţii la 
prevederile legale a operaţiunilor, activităţilor şi acţiunilor realizate în cadrul agenţiei şi 
evaluează eficacitatea şi eficienţa sistemului de control intern în vederea îmbunătăţirii 
permanente a acestuia. De asemenea, urmăreşte evaluarea transparenţei şi conformităţii cu 
normele de legalitate, regularitate, eficienţă ale sistemelor de management financiar şi 
control ale agenţiei. 

 

Biroul Juridic şi de Control asigură reprezentarea intereselor agenţiei în instanţă şi în relaţiile 
cu alte autorităţi şi instituţii publice, oferă asistenţă juridică în vederea încheierii 
contractelor în care este implicată agenţia, precum şi consultanţă juridică tuturor direcţiilor 
şi birourilor din cadrul ADR Vest.  

 

Biroul Coordonare Pol de Creştere are ca principale atribuţii: stabilirea unei relaţii de 
colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere (preşedintele Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul polului de creştere Timişoara) precum şi 
cu celelalte autorităţi locale din cadrul polului; facilitarea legăturii dintre autorităţile centrale 
şi cele locale implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID); 
acordarea de sprijin în elaborarea şi implementarea PID; sprijinirea implementării 
proiectelor incluse în lista de proiecte din PID; participarea la monitorizarea respectării 
graficului de implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID; 
contribuie la campania de promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând 
transparenţa şi vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului; elaborarea de rapoarte 
periodice  sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea 
lor la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Aministraţiei Publice şi 
directorului general ADR Vest. 
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are sediul central la Timişoara, şi câte un birou 
teritorial în fiecare reşedinţă de judeţ a celorlalte judeţe componente ale Regiunii Vest – Arad, 
Hunedoara şi Caraş – Severin.  Datele de contact ale birourilor ADR Vest din Timişoara şi 
teritoriu sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

REŞIŢA 

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

ARAD 

Bd. Revoluţiei nr. 81, 
310025, Arad, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0257 285808, 0357 809960 
e-mail: office.ar@adrvest.ro  

web: www.adrvest.ro  

DEVA 

Bd. 1 Decembrie nr. 28, 
330025, Deva, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0254 219770, 0354 407376 
e-mail: office.hd@adrvest.ro  

web: www.adrvest.ro  

 

TIMIŞOARA 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 

300054, Timişoara, ROMÂNIA 

Tel./ fax: 0256 491981, 0256 491923 

e-mail: office@adrvest.ro 

web: www.adrvest.ro 
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II. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără persona-
litate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de 
dezvoltare vest în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare care decurg din 
politicile de dezvoltare regională.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a fost constituit odată cu semnarea Con-
venţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost semnată de către cei 
16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al CDR Vest.  

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din: 

• preşedinţii consiliilor judeţene ale regiunii 

• 4 reprezentanţi ai consiliilor locale municipale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii 

• 4 reprezentanţi ai consiliilor locale orăşeneşti, câte unul din fiecare judeţ al regiunii 

• 4 reprezentanţi ai consiliilor locale comunale, câte unul din fiecare judeţ al regiunii.  

 

Conducerea consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi re-
prezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un 
mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. În funcţie de problematica supusă 
dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor, 
reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi ai instituţiilor 
şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai societăţii civile, 
dar şi parteneri socio-economici relevanţi. 

 

România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 miliarde Euro 
de la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007. În contextul implementării Regio 
- Programului Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în 
prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) a delegat o serie de atribuţii către 
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nivelul regional –  în cazul Regiunii Vest către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
delegare care a avut un impact major asupra absorbţiei Fondurilor Structurale în regiunile de 
dezvoltare din România.  

 

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

 

 

 

 

 

2.1 Componenţa CDR Vest  

 

1 Ianuarie – 31 Octombrie 2012 

 

Nr. 
crt. 

Numele Funcţia 
Rolul îndeplinit  în 
cadrul CDR Vest 

1. Petru Nicoale IOŢCU Preşedintele Consiliului Judeţean Arad Preşedinte CDR Vest  
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2. 

 

Sorin FRUNZĂVERDE  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin  

Vicepreşedinte CDR Vest 

3. Constantin 
OSTAFICIUC 

Preşedinte Consiliul Judeţean Timiş Membru 

4. Mircea Ioan MOLOŢ  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara 

Membru 

5. 

 

Gheorghe CIUHANDU Primar Timişoara 

 

Membru 

6. 

 

Marinel PAŞCA Primar Recaş Membru 

8. Vasile HORJ 

 

Primar Variaş Membru 

7. Gheorghe FALCĂ 

 

Primar Arad Membru 

9. Peter ANTAL 

 

Primar Pecica Membru 

10. Emilia BRĂNEŢ 

 

Primar Şagu Membru 

11. Mihai STEPĂNESCU Primar Reşiţa  

 

Membru 

12. Simion IANCU 

 

Primar Oţelu Roşu Membru 

13. Ioan BORDUZ 

 

Primar Fârliug Membru 

14. Mircia MUNTEAN 

 

Primar Deva Membru 

15. Emil RIŞTEIU 

 

Primar Băcia Membru 

16. Adrian Filip 
IOVĂNESC 

Primar Călan Membru 
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31 Octombrie – prezent 

 

Nr. 
crt. 

Numele Funcţia 
Rolul îndeplinit  în 
cadrul CDR Vest 

1. Sorin FRUNZĂVERDE Preşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin 

Preşedinte CDR Vest  

2. 

 

Petru Nicoale IOŢCU Preşedintele Consiliului Judeţean Arad Vicepreşedinte CDR Vest 

3. Mircea Ioan MOLOŢ Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara 

Membru 

4. Titu BOJIN Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş 

Membru 

5. Alger Viorel ILAŞ Primar Buziaş Membru 

6. Emilia BRĂNEŢ Primar Şagu Membru 

8. Gheorghe FALCĂ Primar Arad Membru 

7. Ghorghe Petru FEIEŞ Primar Sebiş Membru 

9. Ghorghe ROMÂNU  Primar Anina Membru 

10. Ioan BORDUZ 

 

Primar Fârliug Membru 

11. Ioan Marcel VELA 

 

Primar Caransebeş Membru 

12. Ioan SORINCĂU 

 

Primar Moşniţa Noua Membru 

13. Marcel Adrian GOIA Primar Haţeg Membru 

14. Nicolae ROBU 

 

Primar Timişoara Membru 

15. Petru MĂRGIMEANU Primar Deva Membru 
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16. Tiberiu PASCONI 

 

Primar Tomeşti Membru 

  

 

 

 

 

 

2.2 Hotărârile adoptate de CDR Vest  în anul 2012 

 

În data de 31 octombrie 2012, în Sala Şedinţei a Consiliului Judeţean Caraş – Severin, a avut loc 

şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională, cu următoarea ordine pe zi: 

1. Hotărârea privind aprobarea componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 

pentru perioada 2012 – 2016. 

2. Hotărâre privind alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest. 

3. Informare privind rolul și activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 

4. Informare privind stadiul implementării Regio - Programului Operaţional Regional în 

Regiunea Vest. 
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5. Informare privind iniţierea procesului de planificare regională pentru următoarea etapă 

de programare 2014 – 2020. 

6. Informare privind propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) 

referitoare la modificarea legii dezvoltării regionale. 

7. Hotărâre privind aprobarea componenţei reprezentanţilor Regiunii Vest în cadrul 

Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional. 

8. Hotărâre privind realocarea sumei rămase disponibile din cadrul domeniului major de 

intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă pentru Regiunea Vest, către domeniul major de 

intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale.   

9. Hotărâre privind avizarea acordului de parteneriat cu Universitatea de Vest din 

Timișoara – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor  pentru organizarea și 

desfășurarea stagiului de practică a stdenţilor, a protocolului de colaborare Cluster 

Agrofood Banat Crișana, a Acordului cadru cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Știinţifică  - parteneriat de inovare și a Declaraţiei de parteneriat cu agenţiile pentru 

dezvoltare regională cu privire la proiectul www.politicaregională.ro 

10. Diverse. 

 

*** 

 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate 5 hotărâri, după cum urmează: 

 

Hotărârea nr. 1/2012 - privind  aprobarea componenţei  Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest  pentru mandatul 2012-2016 

Hotărârea nr. 2/2012 - privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 

Hotărâri 
adoptate în 

cadrul 
şedinţei CDR 
Vest din data 

de 31 
octombrie Hotărârea nr. 3/2012 - privind aprobarea noilor reprezentanţi ai Regiunii Vest 

în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional 
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Hotărârea nr. 4/2012 - privind aprobarea propunerii Regiunii Vest de realocare 
a sumei rămase disponibile în cadrul domeniului major de intervenţie 3.3 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă pentru Regiunea Vest, către domeniul major 
de intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale ale Regio - Programului Operaţional Regional  

2012 

Hotărârea nr. 5/2012 - privind avizarea Protocoalelor şi Acordurilor de 
parteneriat încheiate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
cu Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi 
Administrare a Afacerilor,  Clusterul Agrofood Banat Crişana, Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Știinţifică  şi cu agenţiile pentru dezvoltare 
regională 
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III. Evenimente importante 
 

 

3.1. Regiunea Vest la Forumul Economic Interregional Moldo – Român 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)  a organizat, în parteneriat cu Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord din Republica Moldova (Regiunea Nord), Forumul Economic 
Interregional Moldo – Român. Forumul s-a desfășurat în perioada 28 – 29 martie 2012 în orașul 
Bălţi din Republica Moldova. 

 

 

 

Forumul Economic Interregional Moldo – Român este primul rezultat obţinut ca urmare a 
semnării - în data de 29 noiembrie 2011, între Regiunea Vest (România), respectiv ADR Vest și 
Regiunea Nord (Republica Moldova), respectiv Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, a 
Memorandumului de Înţelegere pe tema dezvoltării regionale. Prin intermediul acestui 
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memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova și Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 
beneficiază de sprijinul Regiunii Vest și al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest din 
România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

 

 

 

Delegaţia Regiunii Vest a fost condusă de domnul Nicolae IOŢCU în calitate de președinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Din delegaţie au făcut parte membri ai Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest, reprezentanţi ai administraţiilor locale și judeţene din 
Regiunea Vest, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest conduși de domnul 
Sorin MAXIM – director general al agenţiei, precum și reprezentanţi ai mediului de afaceri din 
regiune. Un număr de 22 de companii din Regiunea Vest au fost prezente la Forumul Economic 
Interregional Moldo – Român din Republica Moldova. Domeniile în cadrul cărora activează 
companiile participante sunt dintre cele mai diverse: automotive, telecomunicaţii, tehnologia 
informaţiei (IT), construcţii, turism, bancar, juridic, consultanţă în management și training sau chiar 
în domeniul industriei alimentare, în domeniul medical și cel artistic.   

 

De asemenea, Excelenţa Sa domnul Marius LAZURCA – Ambasador Extraordinar și 
Plenipotenţiar al României în Moldova și directorul general executiv al companiei aeriene 
Carpatair, domnul Nicolae PETROV, s-au alăturat delegaţiei Regiunii Vest. 
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Regiunea Nord a Republicii Moldova a fost reprezentată în cadrul Forumului Economic 
Interregional Moldo – Român de președintele regiunii – domnul Ion PAREA, precum şi de 
reprezentanţi ai mediului de afaceri și reprezentanţi din administraţia centrală -  domnul Valeriu 
LAZĂR - Viceprim-ministru Ministrul Economiei, domnul Marcel RĂDUCAN – Ministrul Dezvoltării 
Regionale și Construcţiilor. 

 

 

 

Tematica Forumului Economic Interregional a inclus cooperarea economică dintre cele două 
regiuni, relaţii comerciale precum şi cooperarea dintre administraţiile publice ale celor două 
regiuni. În cadrul Forumului au avut loc prezentări de oportunităţi de investiţii în Regiunea de 
Dezvoltare Nord din Republica Moldova în sectoare precum: industria constructoare de maşini, 
sectorul agroalimentar, industria uşoară, transport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 
consultanţă şi sevicii de business. 

 

Lansarea Forumului Economic a avut loc în data de 28 martie 2012 printr-o sesiune plenară 
care a cuprins următoarele puncte: 

 

A. Prezentarea climatului investiţional al Republicii Moldova 
 

B. Expoziţia „Potenţialul economic şi investiţional al Regiunii de Dezvoltare 
Nord” 
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C. Sesiuni interactive structurate în mai multe paneluri, orientate tematic, astfel: 

 

Panel I. Oportunităţi investiţionale în Zonele Economice Libere din Regiunea 
de Dezvoltare Nord 

Panel II. Oportunităţi investiţionale în sectorul Agroalimentar  

Panel III. Oportunităţi investiţionale în sectorul Tehnologia Informaţiilor şi 
Comunicaţiilor 

Panel IV. Oportunităţi investiţionale în sectorul Transporturi 

Panel V. Oportunităţi investiţionale în sectorul Industrie Uşoară 

Panel VI. Oportunităţi investiţionale în sectorul Turism 

 

Cuvântul de încheiere al sesiunii plenare i-a aparţinut domnului Ion LUPAN, Director General, 
Direcţia generală politici industriale şi de competitivitate, Ministerul Economiei, care a 
prezentat oportunităţile oferite de Parcurile Industriale din Republica Moldova. 

 

 

 

De asemenea, delegaţia Regiunii Vest a vizitat Zona Economică Liberă „Bălţi”, Parcul  Industrial 
Uzina „Răut” şi societatea „Barza Albă” SA. 
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3.2. Regiunea Vest a semnat cu Banca Mondială un acord pentru a primi asistenţă în 
realizarea planificării regionale şi a dezvoltării durabile 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat acordul cadru cu Banca 
Mondială, respectiv contractul de finanţare cu Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor 
Structurale în România (ACIS) pentru implementarea pachetului de asistenţă tehnică intitulat 
„Servicii pentru creşterea competitivităţii şi specializare inteligentă în Regiunea Vest”. 
Semnarea acordului de către agenţie a avut loc la sediul ADR Vest în data de 10 septembrie 
2012.   

 

Contractul de finanţare, respectiv acordul cadru au fost semnate în prezenţa reprezentaţilor 
Băncii Mondiale – domnul Donato De ROSA în calitate de Coordonator pentru Europa Centrală 
și de Est şi doamna Arabela APRAHAMIAN în calitate de expert senior, a reprezentantei ACIS – 
doamna Livia CHIRIŢĂ în calitate de director general al AM POAT şi a reprezentantului ADR Vest 
– domnul Sorin MAXIM în calitate de director general al ADR Vest. 
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Acest acord este un proiect pilot în România - Banca Mondială asistând o regiune, respectiv o 
organizaţie regională, în demersul de planificare. 

 

Demersul de planificare vizează perioada 2014 – 2020 iar ADR Vest deţine un rol deosebit de 
important în cadrul procesului de programare regional fiind organizaţia abilitată să elaboreze, în 
parteneriat cu actorii din Regiunea Vest şi partenerii de la nivel naţional, Planul de Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest. Acest plan este documentul de planificare strategică al Regiunii Vest 
cu rolul de a orienta dezvoltarea regiunii şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile 
Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. 

 

ADR Vest a obţinut finanţare nerambursabilă pentru acord în vederea realizării unei analize a 
competitivităţii Regiunii Vest și formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor 
publice din regiune – analiză pentru realizarea căreia a fost contractată Banca Mondială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a proiectului depăşeşte 3 milioane lei. Acesta este integral finanţat cu fonduri 
europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), axa 
prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea 
programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul și 
implementarea instrumentelor structurale”, operaţiunea „Sprijin comprehensiv în procesul de 
pregătire pentru viitoarele intervenţii din instrumentele structurale”.  
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După ceremonia de semnare, a avut loc prima întâlnire din cadrul proiectului având ca invitaţi 
organizaţii locale şi regionale ce participă la procesul de planificare regională (universităţi, 
consilii judeţene, primării, centre de cercetare, companii, etc.).  

 

 

3.3. Regiunea Vest - membru al Reţelei Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei 
Comunicaţiilor (ERNACT) 

 

Regiunea Vest a devenit membru cu drepturi depline în Reţeaua Regiunilor Europene pentru 
Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor (European Regions Network for the Application of 
Communications Technology – ERNACT). Evenimentul în cadrul căruia s-a acordat votul oficial 
de primire a Regiunii Vest în cadrul Reţelei ERNACT a avut loc joi, 26 ianuarie 2012, la 
Bruxelles. 

 

Regiunea Vest a fost reprezentată în cadrul evenimentului de către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, prin domnul director general Sorin MAXIM și doamna Raluca CIBU–BUZAC în 
calitate de director al direcţiei Politici Regionale și Internaţionalizare, alături de domnul Iosif 
MATULA – membru în Parlamentul European și vice-președinte al Partidului Popular European 
în cadrul comisiei REGI (Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European) şi 
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domnul profesor doctor Nicolae ROBU - Rector al Universităţii Politehnica Timişoara şi membru 
în Parlamentul României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul acestei întâlniri a fost acela de a prezenta Regiunea Vest celorlalţi membri, precum şi de 
a asista la votul oficial de primire a Regiunii Vest în cadrul Reţelei ERNACT. 

 

 

3.4. Regiunea Vest a participat la sărbătorirea a 21 de ani de cooperare între regiunile 
membre ale ERNACT 

 

Regiunea Vest a fost prezentă în perioada 26 ianuarie 2012 la Bruxelles pentru a participa în 
cadrul evenimentului „Bandă largă (broadband) de mare viteză – O platformă pentru inovare” 
organizat cu ocazia împlinirii a 21 de ani de cooperare a regiunilor europene membre ale 
Reţelei Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor (European Regions 
Network for the Application of Communications Technology – ERNACT) în vederea 
implementării unei Agende Digitale în cadrul Uniunii Europene. Regiunea Vest a devenit 
membru cu drepturi depline al ERNACT. 

 

Regiunea Vest a fost reprezentată în cadrul evenimentului de către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest - respectiv domnul director general Sorin MAXIM, doamna Raluca CIBU–BUZAC 
- director al Direcţiei Politici Regionale și Internaţionalizare și doamna Miruna VITCU - director 
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al Direcţiei Resurse Umane și Comunicare - și invitaţii săi: domnul Iosif MATULA – deputat în 
Parlamentul European, doamna Aura RĂDUCU – Director, Direcţia Generală de Politică 
Regională a Comisiei Europene și domnul Ronald BINKOFSKI – director general al Microsoft 
România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul a beneficiat de prezenţa Comisarului European pentru Cercetare, Inovare și 
Știinţă - doamna Máire Georghegan – Quinn – care a vorbit despre nevoia regiunilor de a 
utiliza o combinaţie între politicile de coeziune, politicile de cercetare și inovare și cele de 
cooperare transnaţională în vedere atingerii obiectivelor de inovare. 

 

La invitaţia ERNACT, domnului Sorin MAXIM i-a revenit cuvântul de închidere. În cadrul 
discursului său, domnul Sorin MAXIM a prezentat implicarea ERNACT în activităţile de 
planificare ale Comisiei Europene și a vorbit despre suportul pe care îl acordă Comisia 
Europeană în vederea generării de proiecte strategice în regiunile membre ERNACT – proiecte 
realizate în parteneriat cu Comisia Europeană. 

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate şi discutate posibilităţile de cooperare teritorială 
în vederea implementării şi dezvoltării de soluţii TIC (Tehnologia Informaţiei și a 
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Comunicaţiilor), au fost prezentate posibilităţile de finanţare nerambursabilă prin programe 
europene dedicate cooperării teritoriale și cercetării și inovării și au avut loc discuţii și 
prezentări pe tema dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii în tehnologii de bandă largă 
și în inovare. 

 

 

 

Agenda evenimentului a mai cuprins şi întâlniri cu potenţialii parteneri pentru realizarea de 
proiecte privind cercetarea, inovarea și implementarea tehnologiilor de bandă largă şi 
prezentarea platformei de învăţare realizată ca suport în dezvoltarea regiunilor membre 
ERNACT în vederea facilitării schimbului de informaţii și experienţe și iniţierii de colaborări. 
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3.5. Protocol de colaborare semnat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest 
Timişoara 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat în data de 8 februarie 2012, protocolul de 
colaborare cu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul 
Universităţii de Vest din Timișoara. Evenimentul a avut loc în sala de consiliu a Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest.  

 

 

 

Protocolul de colaborare a fost semnat de domnul Sorin MAXIM, director general al ADR Vest, 
și de domnul profesor doctor Marilen PIRTEA, decan al FEAA din cadrul Universităţii de Vest din 
Timișoara. 

 

Obiectivul acestui protocol este acela de a organiza stagii de practică consistente, cu aplicaţii 
practice pentru studenţii interesaţi de tematici precum dezvoltarea regională și accesarea 
fondurilor europene. Stagiile de practică la ADR Vest vizează facilitarea consolidării 
cunoștinţelor participanţilor și formarea și dobândirea abilităţilor acestora în domeniul 
dezvoltării regionale. 

 

Astfel, studenţii care vor parcurge un stagiu de practică în cadrul ADR Vest vor fi implicaţi în 
diferite proiecte implementate de agenţie. Unul dintre aceste proiecte vizează realizarea 
Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Vest corespunzător perioadei 2014 – 2020 
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– document la care studenţii vor contribui prin asigurarea muncii de cercetare și având ca 
teme de studiu economia Regiunii Vest (analiză ce va fi făcută pe sectoare și subsectoare de 
activitate), principalii indicatori macroeconomici regionali, dezvoltarea antreprenorială 
regională, principalii agenţi economici și domeniile de excelenţă economică, iniţiative 
antreprenoriale, structuri de sprijinire a afacerilor, relaţia mediului economic cu mediul de 
cercetare-dezvoltare-inovare și efectele crizei economico-financiare asupra economiei Regiunii 
Vest. 

 

 

 

ADR Vest oferă această oportunitate de practică studenţilor FEAA din anul doi de facultate şi 
celor din ciclul masteral care studiază domenii precum: administrarea afacerilor, economie, 
economie și afaceri internaţionale, finanţe, cibernetică, statistică și informatică economică. 

 

 

3.6. Organizarea unei conferinţe de presă pentru anunţarea finalizării depunerii de proiecte în 
cadrul Polului de Creştere Timişoara 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest a organizat în data de 29 februarie 2012, la 
Consiliul Judeţean Timiş o conferinţă de presă pentru a anunţa încheierea procesului de 
depunere a cererilor de finanţare realizate în cadrul Polului de Creștere Timişoara, finanţat cu 
fonduri europene nerambursabile prin Regio – Programul Operaţional Regional. 
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În cadrul Polului de Creştere Timişoara au fost depuse spre finanţare 24 de proiecte individuale 
ce fac parte dintr-un plan integrat de dezvoltare și au o valoare nerambursabilă de aproximativ 
80 milioane euro. 

 

La eveniment au luat parte: domnul Constantin OSTAFICIUC în calitate de Președinte al 
Consiliului Judeţean Timiș, domnul Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului 
Timișoara, domnul Geza SZILAGYI în calitate de Primar al Comunei Dumbrăviţa – beneficiari ai 
proiectului, și domnul Sorin MAXIM – director general al ADR Vest – în calitate de reprezentant 
al Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest. 

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate proiectele prioritare ale Planului Integrat de 
Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, stadiul implementării acestora, precum și 
rezultatele preconizate pentru finalul implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului 
de Creștere Timișoara. 

 

 

3.7. Semnarea a două proiecte în cadrul Polului de Creştere Timişoara 

 

În data de 11 mai 2012, a avut loc semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele 
„Centru Judeţean Multifuncţional pentru susţinerea afacerilor Timişoara” şi „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciului pentru protecţia copilului şi familiei 
Timişoara”. Proiectele aparţin Consiliului Judeţean Timiş,  respectiv Municipiului Timişoara. 

Semnarea contractelor de finanţare a avut loc în prezenţa reprezentanţilor beneficiarilor - 
domnul Constantin OSTAFICIUC – Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi domnul Adrian 
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ORZA – Viceprimar în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - și în prezenţa domnului Sorin 
MAXIM – Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional.  

 

Proiectul Consiliului Judeţean Timiş „Centru Judeţean Multifuncţional pentru susţinerea 
afacerilor Timişoara” vizează realizarea unei clădiri moderne şi a unei structuri de afaceri care 
să susţină cu prioritate firmele ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei și 
comunicaţiilor în Regiunea Vest. Astfel, prin localizarea unui număr de aproximativ 40 de 
întreprinderi mici și mijlocii în cadrul acestei structuri de sprijinire a afacerilor, se estimează 
crearea unui număr de 320 de locuri de muncă. 

 

 

 

 

Durata de implementare a proiectului este de 31 de luni dintre care, pentru execuţia lucrării 
sunt prevăzute 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 76,35 milioane lei 
iar cea a finanţării nerambursabile este de aproximativ 29,73 milioane lei.  

 

Proiectul Municipiului Timișoara „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
serviciului pentru protecţia copilului şi familiei Timişoara” vizează creşterea calităţii serviciilor 
de asistenţă socială destinate prevenirii abandonului și instituţionalizării copilului şi 
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extinderea spaţiilor destinate activităţilor sociale crescând astfel numărul de beneficiari 
direcţi. 

 

Astfel, principalele obiective ale proiectului sunt construirea mansardei în care își desfășoară 
activitatea serviciul pentru protecţia copilului și familiei și asigurarea dotărilor necesare și a 
serviciilor suport. 

 

Proiectul se va implementa pe parcursul a 12 luni dintre care, execuţia lucrărilor va avea loc pe 
parcursul a 9 luni. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1,55 milioane lei iar cea a 
finanţării nerambursabile este de aproximativ 0,98 milioane lei.  

 

 

3.8. Semnarea unui contract pentru sectorul automotive finanţat prin Regio – Programul 
Operaţional Regional 

 

În data de 22 august 2012, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara a avut loc 
ceremonia de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul „Centru Regional de 
Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive”. Evenimentul a avut loc, în 
prezenţa domnului Nicolae ROBU – Primar al Municipiului Timişoara şi beneficiar al proiectului 
şi a domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional. 

 

Proiectul contractat aparţine Municipiului Timişoara şi va primi finanţare prin Regio – 
Programul Operaţional Regional în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”/ Subdomeniul „Poli de creştere”. 

 

Prin proiectul „Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul 
Automotive” Primăria Municipiului Timişoara, în calitate de solicitant al finanţării, urmăreşte 
crearea unui cadru propice creşterii performanţei sectorului automotive prin îmbunătăţirea 
competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţiilor de maşini. Valoarea totală a 
proiectului este de aproximativ 12,63 milioane lei iar cea a finanţării nerambursabile este de 
aproximativ 4,9 milioane lei. 

 

În acest sens, proiectul, care se va implementa pe parcursul a 18 luni, prevede realizarea unei 
construcţii cu suprafaţa de 1600 mp care va adăposti spaţii administrative, săli de curs, 
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recepţie, punct de informare, un laborator de măsurare / testare, un atelier de injecţie mase 
plastice şi un atelier de prelucrare dotat cu maşini cu comandă numerică. Dotările şi 
echipamentele de specialitate aferente Centrului sunt destinate utilizării în colaborare de către 
întreprinderile beneficiare ale Centrului, dar şi desfăşurării unor activităţi de instruire şi 
formare, respectiv consultanţă şi asistenţă. 

 

 

 

Conceput să funcţioneze ca o firmă-şcoală, Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a 
Furnizorilor din Sectorul Automotive va oferi servicii cum ar fi: activităţi de formare / 
specializare teoretică şi cursuri de instruire tehnică şi practică, cursuri pe teme de îmbunătăţire 
a proceselor de producţie; realizarea de prototipuri şi de componente auto în serie mică (volum 
mic / complexitate mare) pentru firmele interesate de utilizarea facilităţilor şi echipamentelor 
acestuia; servicii de testare, măsurare şi certificare de produse; servicii de marketing şi 
organizare de evenimente, în special în vederea extinderii de clustere în industria auto a 
Regiunii Vest 

 

 

3.9. Semnarea contractului de finanţare pemtru proiectul „Parc Tehnologic pentru Energie 
Alternativă Timişoara” 

 

În data de 30 octombrie 2012 , în Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean Timiş a avut loc 
semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Parc Tehnologic pentru Energie 
Alternativă Timişoara”. 
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Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Titu BOJIN – Preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş şi beneficiar al proiectului şi a domnului Sorin MAXIM – Director 
general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest -  Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional. 

  

Proiectul „Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă Timişoara” vizează crearea unui mediu 
propice pentru dezvoltarea firmelor din domeniul tehnologiilor de producţie a energiei din 
surse regenerabile și din alte domenii de interes conexe. În acest sens, investiţia urmăreşte 
realizarea unei clădiri multifuncţionale destinată activităţilor administrative, serviciilor şi 
organizării de evenimente de către întreprinderile locate în parc, echiparea terenului destinat 
firmelor interesate cu infrastructură tehnico-edilitară şi de comunicaţie, precum şi oferirea de 
servicii de promovare a proiectului şi a portofoliului de servicii oferite investitorilor în domeniu. 

 

La finalul implementării proiectului „Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă Timişoara” 
beneficiarul va putea oferi firmelor din domeniul echipamentelor pentru energie alternativă 
interesate de localizarea și funcţionare în cadrul parcului tehnologic următoarele funcţiuni: 
spaţii de producţie, întreprinderi/ateliere, depozite, servicii publice; spaţii administrative, 
birouri; acces auto, spaţii pentru parcare auto; acces la utilităţi tehnico-edilitare. 

 

 

3.10. Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul Campus Universitar “Complex 
Eftimie Murgu” 

 

În data de 20 noiembrie 2012, în Sala Senatului  a Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa a 
avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul Campus Universitar Complex 
„Eftimie Murgu”. 
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Semnarea contractului de finanţare a fost efectuată de către doamna prof. univ. dr. ing. Doina 
Funză VERDE, în calitate de rector şi beneficiar, şi de domnul Sorin MAXIM, director general al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

Astfel, pe parcursul a 30 de luni, vor fi realizate lucrări de modenizare şi extindere a cladirilor 
existente. Complexul va fi format din corpul Cămin, corpul Cantină şi un corp care va face 
legătura între cămin şi cantină. În urma acestor lucrări vor rezulta : spaţii de cazare – 120 de 
camere (pentru 360 de studenţi) şi 10 apartamente cu 1 cameră (pentru 20 masteranzi sau 
doctoranzi), spaţii adiţionale (spălătorii, loc de călcat rufe, oficii, locuri de depozitare), cantină, 
bibliotecă, facilităţi de agrement, precum şi spaţii multifuncţionale pentru diferite activităţi (săli 
de studio, săli pentru activităţi didactice, conferinţe, consultaţii, etc.). Tot în cadrul proiectului 
se vor realiza lucrări de reabilitare termică a clădirilor.  

 

 

 

 

3.11. Conferinţa de promovare a Regio – Programul Operaţional Regional 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a organizat conferinţa anuală de promovare a Regio – 
Programul Operaţional Regional (Regio - POR). Conferinţa a avut loc în sala de consiliu a 
agenţiei în prezenţa colaboratorilor acesteia – firme de consultaţă, beneficiari Regio - 
Programul Operaţional Regional, asociaţii și clustere din Regiunea Vest. 

 

Domnul director general Sorin MAXIM a prezentat participanţilor la conferinţă stadiul 
implementării Regio – POR în Regiunea Vest, proiectele importante ale regiunii ca exemple de 
bună practică, precum şi provocările implementării programului. Prezentarea a subliniat 
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rezultatele obţinute prin implementarea Regio - POR în Regiunea Vest şi impactul acestora 
asupra dezvoltării regionale.  

 

 

 

Conferinţa de promovare a POR este organizată cu frecvenţă anuală şi se adresează tuturor 
celor interesaţi de implementarea Regio – POR şi de activitatea ADR Vest în contextul 
gestionării fondurilor nerambursabile. 

 

Participanţii prezenţi în cadrul acestui tip de conferinţe sunt: potenţialii beneficiari, 
reprezentanţi ai mass – media, beneficiari, companii de consultanţă în domeniul fondurilor 
europene și alţi colaboratori ADR Vest. 

 

Aceste întâlniri fac posibilă transmiterea de informaţii relevante şi actualizate despre Regio – 
POR, creşterea nivelului de conştientizare asupra instrumentelor financiare, menţinerea 
transparenţei agenţiei în Regiunea de Vest.   
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IV. Implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007 - 2013 

 

 

Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR) reprezintă unul dintre cele şapte 
programe operaţionale elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi este finanţat 
din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR). Programul Operaţional Regional urmăreşte sprijinirea unei dezvoltări 
economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor României, corespunzător 
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, 
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 

 

Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013 operează  în toate cele opt regiuni de 
dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.  

 

Pentru finanţarea POR, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate 
aproximativ 4,178 miliarde Euro.  

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de este de 432,25 
milioane euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. 
Domeniile majore de intervenţie ale POR gestionate de ADR Vest în calitate de organism 
intermediar însumează 417,92 milioane euro.  Această valoare include contribuţia Uniunii 
Europene şi cofinanţarea din sursele publice naţionale.  

 

Este important de menţionat că această repartizare a fondurilor pe regiuni are un rol orientativ, 
astfel că fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie 
de care vor da dovadă. 

 

Regio - Programul Operaţional Regional este structurat pe şase axe prioritare:  

• Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere;  

• Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport ; 
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• Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;  

• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;  

• Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;  

• Axa prioritară 6: Asistenţă tehnică. 
 

Managementul, gestionarea şi implementarea Regio revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, care este desemnat Autoritate de Management pentru acest program. Cele opt 
Agenţii  pentru Dezvoltare Regională sunt desemnate Organisme Intermediare pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional. Organismele Intermediare au 
responsabilitatea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management, 
conform unui acord cadru semnat cu AM POR. 

 

În funcţie de specificul fiecărei axe prioritare, pot fi mai multe tipuri de solicitanţi de fonduri în 
cadrul Regio: 

• Autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; 

• Furnizori de servicii sociale; 

• Universităţile de stat; 

• Instituţii de formare profesională a adulţilor din sistemul public şi privat; 

• Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri); 

• Companiile private, în special IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) şi 
microîntreprinderi. 

• Instituţii de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică. 
 

Implementarea Regio ar trebui să conducă la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi 
a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi 
arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive  investitori şi cele neatractive, 
printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. 

 

* * * 

 

720 proiecte au fost depuse pînă la data de 07.03.2013, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional 

Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea financiară pentru Regiunea 
Vest, gestionată de ADR Vest, este de 417,92 milioane euro. 
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Până în acest moment, au fost contractate 328 proiecte, valoarea totală a acestora fiind de 

678,14 milioane euro, dintre care 474,17 milioane euro reprezintă valoarea finanţării 
nerambursabile, gradul de contractare fiind de 113,46%.  

 

Au fost efectuate plăţi în valoare de 111,54 milioane euro, gradul de absorbţie fiind de 26,69%.   

 

152  proiecte se află în diferite faze de evaluare, precontractare sau rezervă având o valoare 

totală de aproximativ 411,93 milioane euro, dintre care aproximativ 323,40 milioane euro 
reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. 

 

 

 

În funcţie de axa prioritară şi de domeniul de intervenţie în cadrul căruia au fost depuse 
proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea: 
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Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere  

 

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

 

În data de 6 noiembrie 2008 s-a lansat cererea de proiecte cu termen limită de depunere 31 
martie 2009. Până la această dată s-au putut depune Planurile integrate de dezvoltare urbană 
însoţite de proiectele individuale aferente. Această cerere de proiecte a fost adresată centrelor 
urbane din Regiunea Vest, respectiv oraşelor/municipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu 
excepţia polilor de creştere (Timişoara) şi a polilor de dezvoltare urbană (Arad, Deva) desemnaţi 
prin HG nr.998/2008 cu completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 42,29 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul cererii deschise de proiecte este următoarea: 

• Total depuse: 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă  de 68,01 milioane euro 

o Contractate: 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale, cu o valoare 
nerambursabilă de 60,88 milioane euro.  

o Plăţi: 13,96 milioane euro. 

o Proiecte finalizate: 12 proiecte. 

• Respinse: 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare 

nerambursabilă  de 7,13 milioane euro 

 

Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiară este depăşită cu 
43,96%. 



    
 
 

 
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 

 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 20 noiembrie 2008. În cadrul acestui 
subdomeniu de intervenţie pot depune Planuri integrate de dezvoltare urbană exclusiv 
municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană prin HG nr.998/2008 cu 
completările şi modificările ulterioare.   

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 28,19 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

Municipiul Arad 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 8 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 
18,40 milioane euro. 

• Contractate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 12,35 milioane euro. 

o Plăţi: 2,91 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 2 proiecte 

• În evaluare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 6,05 milioane euro. 
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Municipiul Deva 

• Total depuse: 1 plan integrat şi 9 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă  de 
21,18 milioane euro. 

• Contractate: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 7,32 milioane euro. 

o Plăţi: 0,59 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 1 proiect 

• În precontractre: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă  de 8,25 milioane euro 

• Respinse: 3 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 5,61 milioane euro. 

 

 

 

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte a fost lansată în data de 8 decembrie 2008. Acest subdomeniu de 
intervenţie este destinat exclusiv municipiului Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea 
Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 998/2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest subdomeniu este de 70,49 milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest sub-domeniu de intervenţie este următoarea: 
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• Total depuse: 1 plan integrat şi 29 proiecte individuale cu o valoare nerambursabilă de 
102,03 milioane de euro. 

• Contractate: 22 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 75,25 milioane euro. 

o Plăţi: 1,77 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 2 proiecte 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 5 proiecte individuale cu o valoare 
nerambursabilă de 10,37  milioane de euro. 

• Respinse/ retrase: 2 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 16,41 
milioane euro. 

 

Alocarea financiară este depăşită cu 21,46%. 
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„Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul 
Timişoara” 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 

„Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micalaca” 

Beneficiar: Municipiul Arad 

 

 

Domeniul de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe”  

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest pe acest subdomeniu de intervenţie este de  22,80 
milioane euro. 

 

În cadrul acestui domeniu de intervenţie vor fi finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe.  

 

Solicitanţii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale, la nivel de municipiu reşedinţă de 
judeţ. 

 

Un beneficiar (municipiu resedinţă de judeţ) poate primi finantare nerambursabilă în limita de 
maxim 35% din alocarea financiară aferentă regiunii. 

 

Activităţi eligibile: 

• Lucrări la spaţiile exterioare ale blocului/ scării de bloc 

• Spaţiile și instalaţiile interioare comune ale blocului/ scării de bloc 
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Valoarea cererii de finanţare: minim 1.700.000 lei – maxim 46.000.000 lei.  

 

Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pe acest domeniu de intervenție. 

 

 

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 

 

Domeniul de intervenţie 2.1  „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură”  

 

În data de 10 septembrie 2007 s-a lansat cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de 
intervenţie, care a fost şi prima cerere pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 88,84 milioane 
euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 316,11 milioane euro. 

• Contractate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 112,21 milioane euro. 
o Plăţi: 42,63 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 10 proiecte 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 27 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 
152,69 milioane euro. 

• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă  de 51,21 milioane euro. 
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009 şi nu se mai pot depune proiecte la 
sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 
198,18 % alocarea regională. 
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„Centura Nord-Vest de ocolire a orașului Buziaș, L=4.3 
km” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş în Parteneriat cu 
Consiliul Local Buziaș 

„Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din 
Municipiul Petroşani” 

Beneficiar: Municipiul Petroşani 

 

 

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

 

Domeniul de intervenţie 3.1  „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de  22 
ianuarie 2008.  
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 17,59 milioane 
euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

• Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 48,85 milioane euro. 

• Contractate: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,49 milioane euro. 
o Plăţi: 2,45 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 3 proiecte 

• În precontractare/rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,22 
milioane euro. 

• Respinse: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,14 milioane euro.  
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de  5 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 148,49% alocarea regională. 
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„Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva modernizarea şi 

echiparea cu aparatură de specialitate”  
 

 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Hunedoara 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului clinicii de chirurgie cranio-maxilo-

facială din cadrul spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara” 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 

 

 

Domeniul de intervenţie 3.2  „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 28 
ianuarie 2008.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 10,08 milioane 
euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

• Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,41 milioane euro. 

• Contractate: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,00 milioane euro. 

o Plăţi: 3,88 milioane euro 

o Proiecte finalizate: 6 proiecte 

• În precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,55 milioane euro. 

• Respinse/ retrase: 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,86 milioane euro.  
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 30 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 14,58% alocarea regională. 

 

 

 

 

  

„Modernizare şi extindere centru social pentru 
persoane vârstnice CARP Deva” 

Beneficiar: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Deva 

„Reabilitarea şi modernizarea azilului de bătrâni 
Reşiţa” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
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Domeniul de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 31 
octombrie 2007.  

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 10,08 milioane 
euro.  

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,40 milioane euro. 

• Contractate:  2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,40 milioane euro. 
o Plăţi: 3,71 milioane euro 

 

Suma rămasă disponibilă: 0,68 milioane euro. 
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„Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat în Regiunea 5 Vest” 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
ADIVEST 

 

 

Domeniul de intervenţie 3.4  „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 29 
februarie 2008.  

 

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

 

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

 

• Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 138,58 milioane euro. 

• Contractate: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 34,75 milioane euro. 
o Plăţi: 12,02 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 12 proiecte 

• În rezervă: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 78,49 milioane euro. 

• Respinse/ retrase: 15 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 25,34 milioane euro.  
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26 noiembrie 2009 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 292,24% alocarea regională. 



    
 
 

 
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 

 

 

  

„Campus Universitar de Vară” 
 

 

Beneficiar: Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa 

„Modernizare Şcoala Generală O.V. Călan şi Şcoala 
Generală Strada Unirii – Corpuri de Clădire A şi B” 

Beneficiar: Oraşul Călan 

 

 

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local  

 

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

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25 
aprilie 2008. 
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Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 26,97 milioane 
euro. 

 

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

 

• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 69,37 milioane euro. 

• Contractate: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,58 milioane euro. 
o Plăţi: 3,45 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 1 proiect 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,97 
milioane euro. 

• Respinse/ retrase: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 37,82 milioane euro.  
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 08 februarie 2011 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 16,98% alocarea regională. 
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„City Business Development Centre – Structură de 
sprijin pentru afacerile inovative din Timişoara” 

Beneficiar: SC Modatim  Business Facility SRL 

„Structura de sprijinire a afacerilor - ARED SA” 

 

Beneficiar: SC ARED SA 

 

 

Domeniul de intervenţie 4.2  „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităţi” 

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 25 
aprilie 2008. 

 

Alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenţie este de 23,13 milioane 
euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 

 

• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,62 milioane euro. 

• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,62 milioane euro. 
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 24 august 2012 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 32,38% alocarea regională. 
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„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 
industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” 

Beneficiar: Parteneriatul dintre Primăria Călan și 
Consiliul Judeţean Hunedoara 

„Reabilitarea şi pregatirea sitului industrial poluat si 
neutilizat din satul Cozla, comuna Berzasca, in vederea 

reutilizarii si dezvoltarii parcului de afaceri” 

Beneficiar: Primăria Berzasca 

 

 

Domeniul de intervenţie 4.3  „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 20,16 
milioane euro. 

 

Situaţia proiectelor depuse pe acest domeniu de intervenţie este următoarea: 
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• Total depuse (apel 1 si 2): 383 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 47,23 milioane 
euro. 

• Contractate: 177 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 21,38 milioane euro. 
o Plăţi: 12,31 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 120 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 61 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,52 
milioane euro.  

• Respinse/ retrase: 145 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,33  milioane euro. 
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 27 august 2010 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 48,31 % alocarea regională. 

 

Dintre proiectele contractate, 20 proiecte în valoare de 1,67 milioane euro au fost reziliate. 
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„Fabrica de ecopellets” 

Beneficiar: SC Vilella Inter SRL 

„Profi Beton -Baza Construcţiilor Durabile la 
Standarde Europene” 

Beneficiar: SC Profi Beton SRL 

 

 

Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului 

 

Domeniul de intervenţie 5.1  „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea  /modernizarea infrastructurilor conexe”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 14 
martie 2008.  

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 25,32 
milioane euro. 

 

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

 

• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 62,46 milioane euro. 

• Contractate: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 31,89 milioane euro. 
o Plăţi: 5,85 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 1 

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,57 milioane euro.  

• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,00 milioane euro. 
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Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 noiembrie 2010 şi nu se mai pot depune 
proiecte la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse 
depăşeşte cu 44,00% alocarea regională. 

 

 

 

„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului 
Arad” 

 

Beneficiar: Consiliul Local Arad 

  

 

 

„Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin 
renovarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii şi 

Mănăstirii Maria Radna” 

Beneficiar: Episcopia Romano-Catolică Timişoara 
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Domeniul de intervenţie 5.2  „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”  

 

Cererea deschisă de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie a fost lansată în data de 29 
aprilie 2008.   

 

Alocarea financiară pentru acest domeniu de intervenţie în Regiunea Vest este de 25,91 
milioane euro. 

 

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

 

• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 88,53 milioane euro. 

• Contractate: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 28,05 milioane euro. 
o Plăţi: 6,01 milioane euro 
o Proiecte finalizate: 3 

• În evaluare/precontractare/rezervă: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,72 
milioane de euro. 

• Respinse: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 42,76 milioane euro.  
 

Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 19 mai 2010 şi nu se mai pot depune proiecte 
la sediul ADR Vest. Finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse depăşeşte cu 
76,65% alocarea regională. 
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„Extindere imobil existent: alimentaţie publică, sală 
de conferinţe, hol - recepţie, spaţii cazare pentru 

dezvoltarea serviciilor turistice” 

Beneficiar: SC Vacanţa SRL 

„Dezvoltarea turismului prin valorificarea obiectivelor 
turistice din zona comunei Berzasca. Refacere traseu 

mocăniţă” 

Beneficiar: Primăria Berzasca 

 

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instrucţiunilor AMPOR,  la cursul 1 euro = 
4,5100 lei  
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V. Polul de Creştere Timişoara 
 

 

5.1. Stadiul proiectelor incluse în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara 

 

Lista proiectelor prioritare în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara, 
aprobată prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale nr. 26/02.08.2012 prezintă următoarele aspecte: 

• cuprinde 64 de proiecte dintre care 10 proiecte în rezervă 

• 34 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio - POR Axa 1  

• 30 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare alte programe de finanţare 
europeană  

• valoare proiecte prioritare – 2.150.468.208,28 lei 

• valoare proiecte în rezervă – 423.838.325,95 lei 

• valoare proiecte POR Axa 1 – 545.331.455,14 lei 

• valoare asistenţă financiară nerambursabilă solicitată pentru proiecte prioritare 
POR axa 1 – 382.736.096,97 lei  

 

Alocarea financiară pentru Polul de Creştere Timişoara din POR Axa 1 este de 296.900.000 lei. 
Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile a proiectelor depuse la ADR Vest pentru 
Polul de Creştere Timişoara până la data de 31 iulie 2012 este de 382.736.096,97 lei (echivalent 
a cca. 128,91% din alocarea financiară totală). Valoarea totală a asistenţei financiare 
nerambursabile a proiectelor contractate este de 230.440.389,61 lei (echivalent a 77,61% din 
alocarea financiară totală). 

 

Situaţia celor 33 de proiecte care au indicată ca sursă de finanţare Regio – POR Axa 1 este 
prezentată mai jos: 
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Proiecte 
contractate 

 

Proiecte în 
etapa de 

contractare 

 

Proiecte în 
etapa 

precontractuală 

Proiecte în 
etapa de 
evaluare 
tehnică şi 
financiară 

Proiecte 
în lista de 
rezervă 

14 8 1 3 8 

 

Pâna la sfârşitul anului 2012 situaţia proiectelor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al 
Polului de creştere Timişoara se prezenta astfel: 

 

 

Proiecte contractate 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect individual Valoare totală 
proiect (lei) 

Valoare 
nerambursabilă 

solicitată (lei) 

Data semnării 
contractului 

1 

Reabilitare Strada Iancu 
Văcărescu – tronsonul 

cuprins între b-dul Regele 
Carol I şi b-dul 16 
Decembrie 1989 

5.963.431,82 3.625.574,58 07.05.2011 

2 
Modernizarea Parcului 

Rozelor 
5.634.131,55 4.455.036,98 07.05.2011 

3 

Sistem de informare şi 
comunicare facil pentru 

cetăţeni - panouri 
informative 

4.522.865 3.559.294,08 28.07.2011 

4 
Infrastructură Regională de 
afaceri şi inovare în sectorul 

IT&C 
19.159.203,27 7.217.067,83 28.07.2011 

5 

Modernizarea str. Cloşca – 
extindere la 4 benzi, sector 

Bld. Cetăţii – str. Ovidiu 
Balea 

14.039.993,22 10.867.480,19 26.08.2011 
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6 

Structuri  locale pentru 
sprijinirea afacerilor în 
Comuna Dumbrăviţa - 
Incubator de afaceri 

4.840.672,15 1.776.273,92 14.12.2011 

7 
Reabilitarea spaţiilor publice 

din centrul istoric al 
Municipiului Timişoara 

65.549.489,70 51.211.343,90 29.12.2011 

8 
Amenajare complex rutier 

Michelangelo 
69.057.561,92 54.539.466,36 29.12.2011 

9 

Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
Serviciului pentru Protecţia 

Copilului şi Familiei 
Timişoara 

1.545.365,44 986.304,14 11.05.2012 

10 

Centru Judeţean 
Multifuncţional pentru 
Susţinerea Afacerilor 
Timişoara (CJMSAT) 

76.347.260,27 29.728.572,86 11.05.2012 

11 
Reabilitarea Centrului de zi 
pentru copiii cu dizabilităţi 

Podul Lung Timişoara 
5.162.561,08 4.048.887,20 29.05.2012 

12 
Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor 

Canalului Bega 
65.549.489,70 51.211.343,90 29.06.2012 

13 

Centru regional de 
competenţe şi dezvoltare a 

furnizorilor în sectorul 
automotive 

 

12.625.307,35 4.906.255,42 22.08.2012 

14 
Parc Tehnologic pentru 

Energie Alternativă 
Timişoara 

49.879.586,88 19.379.371,95 23.10.2012 
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“Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă 
Timişoara” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş 

 

 

 

“Centru Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea 
Afacerilor Timișoara (CJMSAT)” 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş 

  

“Infrastructura regională de afaceri şi inovare în 
sectorul IT&C” 

Beneficiar: Primăria Timişoara 

“Reabilitarea spaţiilor publice din Centrul Istoric al 
Municipiului Timişoara” 

Beneficiar: Primăria Timişoara 
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Proiecte în contractare 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect individual Valoare totală proiect (lei) 
Valoare 

nerambursabilă 
solicitată (lei) 

1 
Modernizarea staţiilor de transport 

public intermodal la nivelul PCT 
7.489.225,70 5.540.358,66 

2 
Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul 
cuprins între b-dul Regele Carol şi Spl. T. 

Vladimirescu 
8.281.564,16 6.559.517,46 

3 
Sistem de supraveghere pentru 

creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în municipiul Timişoara 

3.999.719,84 3.115.650,21 

4 
Reabilitare linii tramvai şi modernizare 
trame stradale pe  str. Ştefan cel Mare 

din municipiul Timişoara 
24.695.616,45 24.663.570,43 

5 
Trafic management şi supraveghere 

video 
43.762.356,71 43.725.010,83 

6 
Reabilitare clădire persoane în 

dificultate 
2.995.213,20 2.992.485,20 

7 
Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în 

comuna Dumbrăviţa 
7.898.468,40 7.035.988,82 

8 

Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa 
(Accesibilizarea zonei prin extinderea 

reţelei de troleibuze Timişoara – 
Dumbrăviţa) 

17.228.694,14 17.222.949,22 
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Proiecte în etapa precontractuală 

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect individual 
Valoare totală proiect 

(lei) 
Valoare nerambursabilă 

solicitată (lei) 

1 

Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea 
şi echiparea Cantinei de Ajutor Social 

pentru dezvoltarea unui Centru Social de 
Urgenţă pentru Persoane fără adăpost, 
situat în Timişoara, str. Telegrafului nr.8 

3.994.333,55 3.163.314,75 

 

 

 

“Reabilitare clădire pentru persoane aflate în dificultate” 

Beneficiar: Primăria Timişoara 
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Proiecte în etapa de evaluare tehnică şi financiară  

 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect individual 
Valoare totală proiect 

(lei) 
Valoare nerambursabilă 

solicitată (lei) 

1 Modernizarea Parcului Alpinet 1.929.728,16 1.790.277,19 

2 Modernizarea Parcului Justiţiei 2.096.732,65 2.042.691,46 

3 
Amenajare complex rutier 

Michelangelo – etapa II 
37.421.116,05 36.356. 720,94 

 

 

Proiecte în rezervă 

1. Extindere reţea troleibuz Ghiroda  

2. Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic PITT 

3. Extindere linie cale tramvai Moşniţa (accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de 
tramvai Timişoara – Albina) 

4. Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe  str. Ioan Slavici, str. Polonă din 
municipiul Timişoara 

5. Modul inel IV sector aleea CFR - Calea Lipovei şi racordul inelului IV cu str. Demetriade 

6. Reabilitare/modernizare locuinţă protejată DINU 

7. Reabilitarea Ansamblului urban interbelic “Corso” al Municipiului Timişoara,  parte a 
patrimoniului cultural naţional 

8. Reamenajarea şi modernizarea Parcului (Grădinii) Botanic Timişoara 

 

 

5.2. Finanţarea activităţilor biroului pol de creştere 

 

În condiţiile constituirii în cadrul ADR Vest a Biroului Pol de Creştere, a fost elaborată şi depusă 
o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007 - 2013 
pentru acoperirea cheltuielilor cu finanţarea activităţii acestuia, în condiţiile în care Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică are drept obiectiv asigurarea unui proces de implementare a 
instrumentelor structurale în România. 
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Proiectul este depus în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1, încadrându-se în activitatea 
eligibilă Sprijin pentru coordonarea strategiei privind polii de creştere. Proiectul are ca scop 
coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de 
creştere Timişoara prin sprijinirea activităţii coordonatorului de pol (care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul ADR Vest) şi a personalului de sprijin al acestuia.  

 

Proiectul a fost depus în luna ianuarie 2010, iar contractul de finanţare între Ministerul 
Economiei şi Finanţelor în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional 
Asistenţă Tehnică şi ADR Vest, în calitate de beneficiar a fost semnat la 18 martie 2010. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.745.831,72 lei, dintre care 1.320.393,5 lei reprezintă 
valoarea finanţării nerambursabile a proiectului. Valoarea eligibilă a proiectului este de 
1.650.491,87 lei. Până la sfârşitul lunii decembrie 2012 au fost depuse 11 cereri de rambursare 
şi aprobate 10.  
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VI. Activităţi de sprijinire a implementării programelor 
cu finanţare nerambursabilă 

 

 

Pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 la nivel regional în cele 
mai bune condiţii, pentru asigurarea managementului eficient al programului şi pentru 
utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui program, precum şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013, este sprijinită prin intermediul alocărilor 
financiare prin axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică. 

 

6.1 Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1 
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional” 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.1 
„Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional” s-
a încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar 
pentru POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de 
Management pentru POR, în data de 19 iulie 2011 pentru perioada 2011 - 2012. Valoarea 
eligibilă a contractului este de 11.555.635,96 lei. 

 

Contractul asigură sustenabilitatea financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea responsabilităţilor 
delegate prin Acordul Cadru pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 - 
2013 la nivelul Regiunii Vest. Aceste responsabilităţi se referă la managementul tehnic şi 
administrativ al fondurilor structurale la nivel regional şi întărirea capacităţii instituţionale şi 
administrative ale Organismului Intermediar cu scopul asigurării absorbţiei cât mai ridicate a 
Fondurilor Structurale.  

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale acestui domeniu de intervenţie Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013, 
beneficiază în principal de suportul financiar şi tehnic pentru  pregătirea, selecţia, evaluarea, 
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auditul şi monitorizarea activităţilor şi a proiectelor realizate pentru implementarea POR la 
nivelul Regiunii Vest. De asemenea, prin acest domeniu de intervenţie se finanţează salarizarea 
personalului contractual, introducerea datelor în SMIS, achiziţia şi instalarea echipamentului 
necesar pentru implementarea POR la nivelul Regiunii Vest. 

 

6.2 Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.2 
“Sprijinirea activităţilor de publicitate şi   informare  privind  POR” 

 

Contractul de finanţare din instrumente structurale pentru domeniul de intervenţie 6.2 
“Sprijinirea activităţilor de publicitate şi   informare  privind  POR” s-a încheiat între Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR, şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fost MDRT), în calitate de Autoritate de 
Management pentru POR, în data de 3 mai 2012 pentru perioada 2011 - 2012. Valoarea 
eligibilă a contractului este de 474.574,68 lei. 

 

Obiectul acestui contract vizează promovarea constantă şi eficientă a Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 pentru Regiunea Vest astfel încât să fie asigurată absorbţia Fondurilor 
Structurale, în vederea dezvoltării locale durabile economice şi sociale a Regiunii Vest. 

 

Obiectivele specifice ale contractului se referă la: 

1. Informarea constantă şi corectă a publicului larg şi mass-media asupra disponibilităţii 
asistenţei financiare şi a existenţei fondurilor, precum şi a rolului UE în acest 
domeniu. 

2. Informarea constantă şi corectă a  potenţialilor beneficiari asupra Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

3. Promovarea impactului economic şi social al asistenţei financiare, a valorii adăugate 
a acesteia şi a rolului său asupra dezvoltării regionale. 

4. Asigurarea transparenţei şi a corectitudinii finanţărilor şi a sistemului care 
gestionează fondurile. 

5. Asigurarea informării şi conştientizării cu privire la temele orizontale: egalitatea de 
şanse şi dezvoltarea durabilă. 

6. Conştientizarea beneficiarilor asupra obligaţiilor de informare şi publicitate pe care 
le au în urma obţinerii unei finanţări. 

7. Informarea publicului larg asupra rezultatelor proiectelor finanţate prin intermediul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, a proiectelor de succes, a bunelor 
practici. 
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VII. Politici regionale şi amenajarea teritoriului 
 

7.1. Pregătirea elaborării Planului de Dezvoltare Regională  a Regiunii Vest 2014 -2020 (PDR 
2014 - 2020) 

 

În această perioadă, s-au continuat demersurile pentru pregătirea elaborării Planului de 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada de programare 2014 - 2020.   

 

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (fost MDRT) a aprobat 
Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea Comitetelor Regionale pentru 
elaborarea Planurilor pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020.   
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Astfel, au fost continuate demersurile în vederea definitivării bazei de date cu persoanele şi cu 
instituțiile relevante pentru procesul de planificare şi au fost stabilite grupurile tematice mari 
de lucru.  

 

În noiembrie a avut loc prima reuniune de constituire a Comitetului Regional pentru elaborarea 
PDR 2014 - 2020.  

 

 

 

Totodată, au fost pregătite analize detaliate pentru următoarele sectoare: infrastructură, 
educație, sănătate, competitivitate. De asemenea, au fost studiate noile documente 
programatice şi de planificare realizate de către Comisia Europeană, în vederea facilitării 
procesului de planificare regională. 

 

S-a asigurat reprezentarea ADR Vest la grupurile de lucru organizate de MDRAP pe următoarele 
tematici: dezvoltare urbană, grupuri defavorizate, mediu şi infrastructură de afaceri, 
infrastructură regională şi eficiență energetică.  

 

De asemenea, s-a asigurat reprezentarea ADR Vest la grupurile de lucru organizate de 
Ministerul Sănătății pe componenta de infrastrucutră medicală şi de Ministerul 
Telecomunicațiilor pe componenta de broadband.  
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7.2. Portofoliul de hărţi regionale  

 

În cadrul activității de planificare strategică, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest utilizează 
mai multe instrumente, printre care se numără şi hărțile tematice digitale produse cu ajutorul 
tehnologiei GIS (Geographical Information Systems sau Sisteme Informatice Geografice).  

 

 

 

Softurile GIS sunt folosite pentru vizualizarea şi analiza datelor spațiale din perspectivă 
geografică şi constituie instrumente informatice pentru găsirea de soluții la problemele spațiale 
şi pentru luarea de decizii. 

 

De la achiziționarea programului până în prezent, hărțile digitale, în calitate de produs final al 
analizelor spațiale, au servit pentru localizarea proiectelor finanțate prin Regio - Programul 
Operațional Regional în regiune, pentru Planul de Dezvoltare Regională, pentru elaborarea de 
studii şi analize tematice şi sectoriale şi de strategii regionale, pentru atragerea de investitori 
străini în regiune, pentru realizarea de broşuri de prezentare a regiunii şi pentru susținerea unor 
proiecte proprii ale ADR Vest. 
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7.3. Actualizarea paginii web www.strategvest.ro 

 

În mod constant sunt întreprinse activități pentru actualizarea paginii web www.strategvest.ro, în 
ideea menținerii acesteia ca o platformă de comunicare utilă pe teme de planificare strategică. 
De asemenea, există un newsletter trimestrial al portalului care este trimis rețelei regionale de 
parteneri. 

 

 

 

Această pagină a fost realizată inițial în cursul anului 2007, fiind unul dintre rezultatele 
proiectului STRATEGVEST - “Strategii locale pentru oportunităţi globale şi pentru 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”.  

 

 

 

 



    
 
 

 
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 

 

7.4. Finanţare de studii prin Facilitatea de Asistenţă Tehnică 

 

La sfârşitul anului 2011 au fost elaborate două cereri de finanțare pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile necesare realizării a două studii regionale prin instrumentul numit Facilitatea 
de Asistență Tehnică din cadrul Programului Operațional de Asistență Tehnică, Lotul I, dedicat 
studiilor regionale. Un studiu vizează domeniul transportului şi a mobilității regionale, iar cel de-
al doilea, alcătuirea unui index al dezvoltării regionale care să faciliteze elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Regională 2014 - 2020, cât şi un portofoliu de proiecte de impact.  

 

În urma depunerii şi evaluării celor două cereri de către Autoritatea de Coordonare a 
Instrumentelor Structurale, a fost obținută finanțarea solicitată, iar studiile vor fi realizate de 
către firme de consultanță specializate contractate de către ACIS.  Aceste studii vor fi folosite şi 
pentru fundamentarea Strategiei pentru dezvoltare regională a Regiunii Vest din cadrul Planului 
pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020.  

 

În această perioadă a fost implementat studiul pe componenta de Transport şi mobilitate 

regională, care oferă diferite scenarii de dezvoltare pe lângă studiul de specialitate cele două 
studii, şi cea de Analiză a nivelului de dezvoltare durabilă a regiunii.  

 

Transport şi mobilitate regională 

 

ADR Vest şi-a propus realizarea unui studiu cu privire la sistemul de transport cu scopul de a 
sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi îmbunătățirea accesibilității, 
dezvoltării teritoriale, competitivității şi coeziunii.  

 

Studiul îşi propune să analizeze sistemul de transport prin prisma tuturor elementelor 
componente: transportul rutier, transportul feroviar, transportul aerian, transportul naval (în 
contextul Strategiei Dunării).  

 

În cadrul proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 

���� o bază de date cu indicatorii relevanți; 
���� un raport de analiză a datelor colectate; 
���� 3 scenarii de modelare a mobilității, cu indicarea variantei optime; 
���� o strategie privind mobilitatea şi transportul la nivelul Regiunii Vest; 
���� un plan de acțiune pentru scenariul selectat. 
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SUSTENABILITATEA – MOTOR AL DEZVOLTĂRII ÎN REGIUNEA VEST 

 

Proiectul propus de ADR Vest urmărește realizarea unei metodologii de analiză a nivelului 
dezvoltării durabile în Regiunea Vest care să permită o mai bună activitate de programare 
regională, conectată la direcțiile strategice europene, dar în acelaşi timp, bazată pe 
diagnosticarea resurselor şi nevoilor de dezvoltare din prisma sustenabilității intervenției cu 
proiecte de finanțare.    

 

Rezultate obținute: 

���� o imagine la nivel actual, privind gradul de dezvoltare durabilă a Regiunii 
Vest; 

���� un cadru metodologic coerent şi accesibil ce permite reluarea demersului 
de analiză, fiind un bun instrument de monitorizare a progresului 
dezvoltării regionale şi a impactului finanțărilor la diferite niveluri; 
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���� o inventariere a principalelor riscuri cu incidență privind dezvoltarea 
durabilă (ex. probleme de mediu, sărăcie, lipsa accesului la servicii 
medicale, disparități, etc); 

���� un cadru de elaborare de idei de proiecte strategice pentru dezvoltarea durabilă a 
Regiunii Vest; 

���� un model ce poate fi replicat şi în alte regiuni. 
 

 

 

 

7.5. Finanţare de studii prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 

 

În această perioadă au fost elaborate trei cereri de finanțare pentru obținerea de fonduri 
nerambursabile necesare realizării a trei studii regionale prin Programul Operațional de 
Asistență Tehnică. Primul studiu vizează Axa Arad - Timişoara, al doilea calitatea vieții în 
Regiunea Vest pentru care contractele au fost încheiate în luna mai 2012 şi studiile vor fi 
finanțate în perioada mai 2012 – februarie 2013.  

 

Proiectul Studiu de potenţial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timișoara și Arad, 
reprezintă un cadru general coerent pentru planificarea şi programarea regională în perioada 
de programare post 2013 și, totodată, un model de dezvoltare urbană integrată durabilă, 
bazată pe coeziune economică, socială și teritorială. 

 

Studiul va cuprinde o analiză socială, economică şi teritorială a oraşelor Timişoara şi Arad şi a 
localităților limitrofe, va identifica viziunea şi obiectivele studiului, va stabili direcțiile de 
dezvoltare ale axei Timişoara-Arad, cât şi modul în care obiectivele şi prioritățile stabilite vor fi 
atinse (total sau parțial), prin intermediul unui pachet de proiecte, identificate atent şi suficient 
de mature pentru a fi implementate în perioada viitoare de finanțare 2014-2020. Studiul va 
aborda tematici corelate cu prinicipalele obiective teritoriale: accesibilitate, servicii economice, 
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valorizarea potențialului teritorial, punerea în rețea a orașelor, susținerea ariilor funcționale 
etc. 

 

Proiectul Creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor 
din Regiunea Vest  urmărește identificarea potențialului de dezvoltare și stimularea activității 
de generare de proiecte strategice care să fie finanțate din următoarea generație de Fonduri 
Structurale și alte fonduri destinate dezvoltării în vederea creșterii calităţii vieţii și transformării 
Regiunii Vest într-un loc atractiv pentru locuit, muncit și vizitat.  

 

Rezultate preconizate: 

• realizarea studiului asupra calităţii vieţii aşa cum este percepută la nivelul cetățenilor 
din Regiunea Vest. Realizarea acestui studiu presupune selectarea pe baza unor criterii 
multiple, stabilite anterior, a unei serii de unități teritorial-administrative. Culegerea şi 
centralizarea datelor de către o firmă specializată de sondare a opiniei publice va sta la 
baza elaborării  unui top al localităţilor urbane; 

 

 

 

 

• generearea unui portofoliu de proiecte, ca urmare a studiului realizat şi a întâlnirilor 
Forumului Regional. Acest portofoliu furnizează un input important pentru procesul de 
reactualizare al Planului de Dezvoltare Regional şi o sursă redutabilă de recomandări 
pentru îmbunătățirea ghidurilor de finanțare. 
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Studiul Servicii pentru creșterea competitivităţii în Regiunea Vest are în vedere dezvoltarea 
unei evaluări în profunzime a competitivității sectoarelor selectate în Regiunea Vest şi de a 
identifica principalele politici şi intervenții prin care se pot pune mai bine în evidență potențialul 
lor de creştere, luând în considerare și baza de cunoaștere (CDI) disponibilă în regiune.  

 

Proiectul va consta în două activități complementare:  

• activitatea de evaluare a competitivității în economia regiunii,  

• studii de caz sectoriale pentru specializare inteligentă. 

 

Acest studiu este realizat prin asistența Băncii Mondiale. În cadrul acestui studiu s-au făcut 
primele demersuri de analiză a sectoarelor economice considerate competitive respectiv: 
automotive, ICT, agro-alimentar, sănătate şi turism, energie şi eficiență energetică, textile şi 
logistică. Pentrua aceste sectoare s-au realizat analize statistice aprofundate din perspectiva, 
exporturilor şi performanțelor economice.  

 

O delegație a Băncii Mondiale a desfăşurat în perioada 28 noiembrie - 6 decembrie opt sesiuni 
de focus - grupuri destinate sectoarelor economice indicate şi 17 interviuri cu instituții 
aparținând mediului CDI sau administrație. 
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VIII. Proiecte şi Internaţionalizare 
 

 

8.1.   Proiectul FRESH - Programul INTERREG IV C  

 

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

 

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

 

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

 

Bugetul proiectului  FRESH este de 2.156.704 euro (din care 1.639.547,30 euro finanțare din 
partea Fondului European de Dezvoltare Regională) iar perioada de implementare preconizată 
este noiembrie 2009 – decembrie 2012.  

 

Activităţile cele mai importante desfăşurate pe parcursul anului 2012 au fost: 
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• Pregătirea pro-activă a procesului de îndeplinire a condiţionalităţilor ex-ante care vor 
exista la nivel regional în perioada 2014 - 2020 pentru obţinerea finanţărilor de la 
Uniunea Europeană.  În conformitate cu noile reglementări privind politica de coeziune 
în perioada 2014 - 2020 pentru a obține finațări din partea UE regiunile vor trebui să 
demonstreze ex-ante că au creat condiții favorabile pentru eficacitatea investiţiilor 
europene prin pregătirea unor strategii de specializare inteligentă (smart specialisation 

strategies –S3) la nivel regional. ADR Vest, prin resursele disponibile din proiectul FRESH, 
lucrează la elaborarea unei noi strategii regionale de invoare bazată pe principiul 
specializării inteligente la nivel regional. În acest sens, în anul 2012 s-a continuat 
colaborarea cu specialiştii finlandezi din regiunile Kainuun şi Päijät-Häme în vederea 
transferării experienței finlandeze de succes exprimată în buna practică Strategia de 

Inovare Regională din Regiunea Päijät-Häme în componenta de eco-inovare a viitoarei 
strategii regionale inteligente de inovare. De asemenea, s-a inițiat şi implementat un 
proiect comun de cercetare cu Banca Mondială care va produce rezultate care vor putea 
fi utilizate în vederea elaborării strategiei de specializare inteligentă a Regiuniii Vest.  

 

• Susținerea procesului de planificare regională în domeniul dezvoltării sustenabile prin 
analiza metodologiei aferente conceptului inovativ de măsurare a dezvoltării sustenabile  
Genuine Progress Indicator (GPI) utilizat în regiunile Kainuun şi Päijät-Häme din Finlanda. 
În condițiile în care acest concept este inclus printre bunele practici din proiectul FRESH, 
ADR Vest a utilizat abordarea multi-dimensională a procesului de dezvoltare economică 
şi metolodolgia specifică GPI pentru evaluarea situației dezvoltării sustenabile la nivel 
regional. 

 

• Realizarea unui proces de auditare a situației regionale în domeniul eco-inovării şi 
dezvoltării sustenabile prin cooperarea cu expertul irlandez Brian Callanan.  Rezultatele 
specifice pentru Regiunea Vest au fost incluse în studiul comprehensiv elaborat de către 
exertul extern pentru toate regiunile participante în proiect. 

 

• Participarea a doi experți ADR Vest la atelierul The S3 Guide and Peer discussion as a 

step closer towards S3 strategies” organizat la Sevilla de către Smart Specialisation 
Platform din cadrul Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS) în perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2012.  În urma participării la acest 
eveniment au fost demarate o serie de acțiuni care vizează pregătirea pro-activă în 
Regiunea Vest a primei strategii de specializare inteligentă din România. 

 

• Participarea unui expert ADR Vest la seminarul de proiect dedicat problemei specializării 
inteligente la nivel regional care a avut loc la Helsinki în data de 20 aprilie 2012. 
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Imagini de la seminarul de la Helsinki, 20 aprilie 2012 

 

• Participarea a doi experți ADR Vest la a 15-a Conferință Globală Anuală a Institutului de 
Competitivitate (TCI) care a avut loc la Bilbao şi San Sebastian (Ţara Bascilor, Spania) în 
perioada 16 - 19 noiembrie 2012.  

 

 

Imagini de la Conferinţa Anuală Globală a TCI, 16 - 19 noiembrie 2012 

 

• Coordonarea de către ADR Vest, în calitate de lider pentru Componenta 2 – Activităţi  de 

comunicare şi diseminare, a activităților din această componentă realizate în decursul 
anului 2012. Printre cele mai importante activități realizate cu contribuția directă a ADR 
Vest în cadrul componentei 2 se numără rapoartele semestriale de activitate pe această 
componentă, pregătirea conferinței finale de proiect (care va avea loc în februarie 
2013), selectarea şi pregătirea materialelor de promovare care se vor utiliza în cadrul 
conferinței finale, elaborarea şi pregătirea tipăririi celei de a doua broşuri şi a studiului 
realizat pentru prezentarea rezultatelor proiectului. 

 

• Participarea unui expert ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc la Veneția în 
perioada 27 - 28 mai 2012. În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării 
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proiectului şi au fost clarificate aspectele tehnice, financiare şi logistice necesare pentru 
derularea cu succes a activităților rămase până la închiderea proiectului în luna 
februarie 2012. În cea a doua parte a anului 2012 au fost realizate mai multe întâlniri 
on-line pentru managementul etapei finale a proiectului. 

 

 

Imagini de la întâlnirea de proiect de la Veneţia, 27 - 28 mai 2012 

 
Cele mai importante rezultate obținute până acum în cadrul proiectului FRESH sunt: 

���� o pagină de internet funcțională http://freshproject.eu ; 

���� o broşură de prezentare a proiectului; 

���� o variantă preliminară pentru cea de doua ediție a broşurii proiectului; 

���� o variantă preliminare pentru manualul de prezentare a rezultatelor obținute prin 
implementarea proiecutului FRESH; 

���� o colecție de bune practici în domeniul sustenabilității, cu un focus special pe domeniul 
construcțiilor sustenabile. Colecția este disponibilă pe pagina de internet a proiectului; 

���� operaționalizarea unui Grup Regional Consultativ în domeniul construcțiilor sustenabile; 

���� o colecție de prezentări despre politicile şi bunele practici privind  sustenabilitatea în 
domeniul construcțiilor, disponibilă pe pagina de internet a proiectului; 

���� o metodologie privind procesul de transfer de bune practici; 

���� n document prin care s-a realizat o auditare a situației eco-inovării şi a dezvoltării 
sustenabile în Regiunea Vest ; 

���� un studiu asupra sustenabilității dezvoltării regionale care abordează această problemă 
prin luarea în considerare a bunei practici Genuine Progress Indicator; 

���� documente suport pentru pregătirea  elaborării strategiei de specializare inteligentă la 
nivel regional ca document strategic pentru accesarea Fondurilor Structurale în perioada 
2014 - 2020. 
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8.2. Proiectul PROSESC - Programul INTERREG IV C 

 

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

 

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

 

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

 

Bugetul proiectului  PROSESC este de 1 295 594,12 euro (din care 1 002 311,2 euro finanțare 
din partea Fondului European de Dezvoltare Regională).   

 

Perioada de implementare a acestui proiect este noiembrie 2009 - decembrie 2012. 

 

Activităţile cele mai importante desfăşurate în cadrul proiectului PROSESC pe parcursul anului 
2012 au fost: 
 

• Realizarea unor demersuri în vederea implementării în Regiunea Vest a metodologiei 
privind evaluarea comparativă (benchmarking) a companiilor din sectorul automotive 
prin intermediul instrumentului „benchmarking club”. Această metodologie a fost 
implementată cu succes de clusterul automotive din Ungaria de Vest de experții din 
cadrul Hungarian Vehicle Engeenering Cluster (partener asociat în proiectul PROSESC).  
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• Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc la 
Torino (Italia) în perioada 28 – 30 martie 2012.  

 

Imagini de la întâlnirea de proiect din 28 - 30 martie 2012 

 

• Susținerea procesului de elaborare a documentelor strategice din proiect (studiile 
tematice, etc.) prin facilitarea interacțiunii dintre experții responsabili cu aceste studii şi 
experții locali din Regiunea Vest. 

 

• Participarea unui reprezentant al ADR Vest la întâlnirea de proiect care a avut loc la Vigo 
(Spania) în perioada 13 – 14 iunie 2012.  

 

 

Imagini de la întâlnirea de proiect din 13 - 14 iunie 2012 

 

• Participarea a trei reprezentanți ai ADR Vest la conferința finală de închidere a 
proiectului care a avut loc la Stuttgart (Germania)  în perioada 8 – 10 octombrie 2012.  
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Imagini de la întâlnirea de proiect din 8 - 10 octombrie 2012 

 

 
Cele mai importante rezultate obținute în cadrul proiectului PROSESC sunt: 

���� publicarea unui buletin de informare (trei numere până în prezent); 

���� identificarea unor bune practici relevante în domeniul transportului sustenabil şi a 
energiei verzi. Prezentările sunt dispobile pe site-ul proiectului www.prosesc.org ; 

���� realizarea unui profil regional privind situația sectorului automotive în Regiunea Vest. 

 

 

8.3. Proiectul Cooperating 2 Foster Renewables and Energy Efficiency  - CO2FRE  

 

Consorţiul proiectului CO2FREE este compus din Rețeaua Regiunilor Europene pentru Utilizarea 
Aplicațiilor Tehnologiei Comunicațiilor) (ERNACT EEIG, Irlanda – lider de proiect), Consiliul 
Districtului Donegal (Irlanda), Consiliul Districtului Derry (Marea Britanie - Irlanda de Nord), 
Asociația Autorităților Locale din Regiunea Vaesternorrland (Suedia), Agenția pentru Dezvoltare 
Regională şi Inovare a Regiunii Sud-Est (Bulgaria), Fomento de San Sebastian (Spania), Consiliul 
Regional al Regiunii Karelia de Nord (Finlanda), Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest 
(România), Consiliul Districtului Avila (Spania).   

 

Obiectivul strategic al proiectului CO2FREE este de a promova creşterea eficienței energetice şi 
exploatarea superioară a energiilor regenerabile în cadrul viitoarelor programe de dezvoltare 
finanțate prin Fondurile Structurale prin încurajarea preluării şi integrării în aceste programe a 
soluțiilor inovatoare existente privind utilizarea aplicațiilor tehnologiilor informației şi 
comunicațiilor în domeniul energetic.  
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Bugetul proiectului CO2FREE: 1 645 549,36 euro (din care bugetul alocat pentru ADR Vest este 
de 67 780 euro). 

 

Perioada de implementare: octombrie 2010 –  decembrie 2012. 

 

Cele mai importante activităţi realizate în cadrul proiectului CO2FREE în anul 2012 sunt: 

 

• Elaborarea a două planuri de acțiune regională privind utilizarea biomasei pentru 
producerea de energie verde şi eficiența energetică în clădiri. Aceste planuri de acțiune 
au fost construite plecând de la două din bunele practici identificate în cadrul proiectului 
CO2FREE: 1) energie regenerabilă, biomasă, şi serviciul public de alimentare cu energie 
termică în Regiunea Karelia de Nord (Finlanda) şi 2) eficiența energetică în clădirile 
publice din San Sebastian (Spania).  Ca parte a procesului de elaborare a acestor planuri 
de acțiune a fost organizat un exercițiu de planificare orientată pe obiective (Goal 

Oriented Project Planning – GOPP).  

 

 

Imagini de la a doua sesiune GOPP din 25 - 26 aprilie 2012 

 

• Realizarea unui atelier dedicat utilizării biomasei ca resursă regenerabilă pentru 
producerea de bioenergie în data de 3 mai 2012. La atelier au vorbit invitați externi 
domnii Jouko Parvainen (Agenția de Dezvoltare din Joensu, Finlanda) şi domnul Mihai 
Braşoveanu (coordonator regional pentru Cehia, Cipru, Polonia şi România din partea 
Ministerului Danez al Energiei) care au prezentat bune practici în ceea ce priveşte 
utilizarea biomasei pentru producerea de energie termică, inclusiv din România 
(programul Rumeguş 200). La atelier au participat reprezentanți ai administrației locale 
din Regiunea Vest. Pentru a capitaliza prezența domnului Parvainen şi pentru a explora 
posibilitățile de pregătire de noi inițiative în domeniul utilizării energiilor regenerabile, 
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ADR Vest a organizat o deplasare a expertului finlandez în comuna Berzasca, unde au 
fost discutate  aspecte importante pentru inițierea unor potențiale colaborări între 
Primăria Berzasca şi organizații din Finlanda. 

 

 

Imagini de la atelierul din 3 mai 2012 

 

• Participarea a doi reprezentanți ai ADR Vest la conferința finală de proiect care a avut 
loc în Donegal (Irlanda) în 12 - 13 septembrie 2012. 

 

• Implementarea unei evaluări regionale a resurselor de biomasă din punct de vedere al 
utilizării acestei resurse pentru producerea de bioenergie. În conformitate cu planul de 
acțiune privind biomasa, au fost demarate un set de activități de cooperare între ADR 
Vest, Institutul Finlandez pentru Cercetări în Silvicultură, Universitatea din Finlanda de 
Est şi Universitatea de Ştiințe Aplicate din Karelia de Nord. Ca urmare a acestei 
colaborări între ADR Vest şi aceste instituții din Finlanda se va realiza un studiu de caz 
privind posibilitatea introducerii încălzirii centrale pe bază de biomasă în comuna 
Berzasca din județul Caraş-Severin. În ultima partea a anului 2012 au  fost implementate 
diverse activități pregătitoare pentru realizarea acestui studiu (colectare de informații, 
comunicare cu factorii interesați, pregătirea vizitei experților finlandezi în Regiunea 
Vest).  

 

Cele mai importante rezultate obținute în cadrul proiectului CO2FREE sunt: 

���� operaționalizarea paginii de internet a proiectului www.co2free-project.eu ; 

���� publicarea broşurii proiectului; 

���� realizarea unei colecții de bune practici. Aceasta este disponibilă pe pagina de internet a 
proiectului. Bunele practici identificate în cadrul proiectului au fost transferate între 
parteneri şi au fost preluate în planurile regionale de acțiune elaborate în cadrul 
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proiectului. Astfel, cele două planuri de acțiune elaborate de către ADR Vest au fost 
structurate plecând de la sistemul de eficiență energetică în clădiri utilizat în San 
Sebastian (Spania) şi la modelul de utilizare a biomasei pentru producerea de bioenergie 
în Regiunea Karelia de Nord (Finlanda). Pe de altă parte, o bună practică din Regiunea 
Vest, Insitutul de Cercetare pentru Energii Regenerabile, a fost preluată în planul de 
acțiune elaborat de partenerii din Karelia de Nord;  

���� realizarea unor prezentări privind energiile regenerabile şi eficiența energetică, 
disponibile pe site-ul www.co2free-project.eu ; 

���� elaborarea unei metodologii privind transferul de bune practici (roadmap);  

���� două planuri de acțiune regională privind: 1) utilizarea biomasei pentru producerea de 
energie verde şi 2) eficiența energetică în clădiri. 

���� demararea unui set de acțiuni pentru evaluarea posibilității utilizării resurselor de 
biomasă din Regiunea Vest în vederea producerii de bioenergie şi pentru realizarea unui 
proiect pilot în comuna Berzasca (județul Caraş-Severin). 
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IX. Promovarea şi dezvoltarea investiţiilor 
 

 

Permanenta activitate de consultare a pieței, atât din discuțiile cu investitorii noi şi cei localizați 
deja, cât şi consultarea unor manageri de infrastructuri de afaceri (parcuri industriale, clădiri de 
birouri/centre de afaceri şi parcuri logistice), contribuie la adaptarea activității Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest, la cerințele investitorilor. Diversificarea portofoliului de servicii 
pentru investitori a fost şi este de asemenea o activitate permanentă asigurată de Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Vest. 

 

 

9.1. Managementul promovării infrastructurilor de afaceri localizate în Regiunea Vest 

 

Această nouă abordare bazată pe managementul promovării locațiilor din Regiunea Vest se 
bazează pe două obiective şi anume: 

 

1. Atragerea de investiții directe străine şi extindere a celor existente 

2. Managementul promovării infrastructurilor de afaceri (IA) şi a locațiilor destinate 
investițiilor  

 

Pornind de la cele 2 obiective activitatea de dezvoltare şi promovare a investițiilor poate fi 
structurată astfel: 
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Partea de DEZVOLTARE a investiţiilor cuprinde trei activităţi centrale si anume: 

 

1. Dezvoltarea unei reţele de infrastructuri de afaceri 

De menționat este faptul că analiza serviciilor, tendințelor de dezvoltare, a resurselor 
umane care le alimentează, nevoile de formare, etc. vor fi analizate printr-un chestionar 
aplicat pe parcursul unor vizite pe teren. 

 

a) Mapare servicii oferite de infrastructuri de afaceri (IA) 

Va fi realizat un chestionar care va analiza infrastructurile de afaceri din punct de 
vedere al serviciilor oferite şi abordării chiriaşilor. 

 

b) Mapare tendinţe de dezvoltare 

Vor fi analizate planurile şi tendințele de dezvoltare ale infrastructurilor existente şi 
a celor noi dezvoltate de fiecare proprietar de infrastructuri de afaceri.  

 

c) Mapare resurse umane pe zone 

Analiza permanentă a resurselor umane pe zone şi a oportunităților de investiții 
pentru justificarea valorii adăugate a locațiilor de investiții către companiile care 
cercetează Regiunea Vest în vederea localizării. 
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2. Asistenţă tehnică (AT) pentru infrastructuri de afaceri 

a) Standardizare servicii oferite de infrastructurile de afaceri 

Promovarea de modele de servicii către zonele industriale, implementarea unor 
servicii pilot şi certificarea lor ulterioară ca servicii specializate standardizate pentru 
chiriaşi, precum şi cumularea unor servicii la nivel județean şi/sau regional 
(optimizare de costuri şi justificare a resurselor prin concentrarea lor în puncte 
cheie). 

 

Serviciile furnizate vor cuprinde şi elemente cu valoare adăugată mare atât pentru 
managementul locațiilor: implementarea şi menținerea sustenabilității 
infrastructurilor de afaceri, aplicarea de tehnologii noi în construcțiile din 
zonele/parcurile industriale privind eficiența energetică, cât şi pentru firmele 
găzduite: facilitarea implementării unor certificări de calitate şi certificări de mediu. 

 

b) Training pentru infrastructurile de afaceri 

Formarea personalului ifrastructurilor de afaceri va fi necesară atât pentru creşterea 
capacității de a implementa servicii cu valoare adăugată pentru investitori cât şi 
pentru crearea unor celule flexibile care să răspundă rapid cerințelor investitorilor. 

 

Această activitate implică instruirea persoanelor cheie de către experții agenției, 
aducerea unor experți externi pentru diverse module de curs dar şi organizarea unor 
vizite la infrastructuri de afaceri din țară şi din străinătate care sunt considerate 
„best practice”. 

 

c) Asistenţă în planificarea teritorială şi a creionării tendinţelor de extindere a 
infrastructurilor de afaceri existente şi de înfiinţare a altora noi 

ADR Vest va face corelarea dintre industriile locale din jurul infrastructurilor de 
afaceri respective sau cele propuse pentru a fi localizate în interiorul acestora şi cele 
mai dezvoltate industrii regionale, conform unei strategii regionale viitoare dedicată 
canalizării investițiilor pe ramuri industriale strategice.  

 

3. Ofertă investiţii mari 

Presupune crearea unui potențial de ofertare pentru investiții mari (de tipul celei de 
la Kecskemet, a firmei Daimler). Va fi realizată o analiză a potențialului geografic şi 
apoi a rețelelor de infrastructuri existente sau potențial livrabile în zonă, criterii care 
vor departaja propunerile pentru selecția finală.  
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Demersul va fi propus apoi administrațiilor publice implicate şi se va crea o asociere 
informală sub incidența unui acord de principiu (va conține disponibilitatea de 
terenuri, disponibilitatea de a aduce valoare adăugată acestora şi împărțirea 
sarcinilor pe fiecare Consiliu Local implicat). Demersul poate fi cuprins în Planul de 
Dezvoltare Regională corespondent următoarei perioade de programare a fondurilor 
structurale. 

 

 

Partea de PROMOVARE a investiţiilor cuprinde patru activităţi centrale si anume: 

 

1. Încheierea unui acord de participare în reţea 

Acest acord va fi încheiat cu toate infrastructurile de afaceri care doresc să facă parte din 
rețeaua coordonată de ADR Vest. Rețeaua va fi de tip asociativ fără personalitate juridică. 
Acordul semnat va aduce în prim plan condițiile colaborării, încercând să mobilizeze 
partenerii pentru o colaborare strânsă. 

 

2. Relaţii cu parteneri interni şi internaţionali 

Aici intră toate relațiile noastre cu parteneri de investiții (ambasade, CRPCIS, Camere de 
comerț mixte etc.) cât şi cele dezvoltate pe proiectele internaționale în care agenția este 
implicată. Promovarea teritorială a Regiunii Vest depinde în mod direct de relațiile naționale 
şi internaționale dezvoltate. 

 

3. Promovare şi târguri 

a. Brand reţea (sub cel al Regiunii Vest) 

Crearea unui brand comun este o necesitate. Pentru o imagine integrată cu teritoriul 
este nevoie de un brand derivat din cel al Regiunii Vest (vezi ex Sodercan 
http://www.sodercan.es/). 

 

b. Pachet de materiale de promovare 

La pachetul de promovare din portofoliul agenției va fi adăugată o broşură sub formă de 
catalog care să cuprindă toate locațiile regiunii. Acestea vor fi prezentate sub forma 
unor fişe. Realizarea unui portofoliu foto şi a unui film este de asemenea foarte 
necesară.  
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c. Participare la târguri şi evenimente 

Vor fi țintite cel puțin un târg internațional anual pentru o participare cu stand (în 
parteneriat sau singuri): MIPIM, Exporeal, La Baule, etc. De asemenea vor fi organizate 
prezentări în cadrul unor evenimente ale partenerilor noştri internaționali. Nu este 
exclusă şi organizarea de evenimente de dimensiuni mici în străinătate (de ex. Viena). 

 

4. Organizare vizite / asistenţă investitori 

Această activitate se va desfăşura conform procedurilor existente şi va fi continuu 
îmbunătățită. 

 

 

9.2. Proiecte de  investiţii 

 

CRPCIS a transmis o solicitare  pentru a asista un proiect în 
domeniul producției de componente auto către ADR Vest. 

Informaţii investiţie: 

Compania este un producator american de componente auto (discuri de frână), iar valoarea 
instituției este de 115 milioane euro. A fost selectata zona Timişoara – Arad pentru realizarea 
unei vizite. Aceasta  a avut loc în data de 14 mai 2012 şi a cuprins patru întâlniri cu instituțiile 
partenere ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest. Au fost vizitate 7 locații posibile, 
conforme cu cerințele investitorului. 

 

   ADR Vest a fost contactată de U.S. Commercial Service Bucharest, Ambasada 
SUA, pentru a stabili o întalnire cu domnul Daniel McGahn, Preşedintele şi 
Directorul Executiv al AMSC, companie americană interesată să investească în 
regiune. Având activitate în proiectarea şi livrarea de soluții pentru folosirea 
de turbine eoliene precum şi soluții pentru rețele de colectare, stocare şi 

integrare a energiei în rețea, firma americană a avut o serie de întâlniri 
preponderent cu administrația publică din județele Timiş şi Arad. A fost selectată zona 
Timişoara – Arad pentru realizarea unor vizite ce au avut loc la mijlocul lunii octombrie. 

 

Compania Swoboda KG cu sediul în Wiggensbach (Allgäu) a preluat 
toate activitățile companiei NEWTEC Innovation S.R.L având sediul în 
Timişoara / România. SC NEWTEC Innovation S.R.L produce o gamă 
largă de componente electromecanice cum ar fi conectori şi carcase 
pentru componente electronice, având în primul rând clienți din 
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industria automotive. Swoboda este un furnizor în industria automotive având o gamă largă de 
tehnologii şi mulți ani de experiență în fabricarea de componente de metal-plastic şi piese 
compozite,  în principal  pentru producția de serii mari.Reprezentanții companiei, au contactat 
ADR Vest, în vederea solicitării unor informații legate de posibile locații/terenuri pentru noua 
investiție. 

 

ADR Vest, a fost contactată de către reprezentanții unei 
companii din Bavaria, furnizor tradițional de repere 
injectate din mase plastice pentru industria automotive. 
Acest furnizor doreşte să investească în Regiunea Vest şi 

să producă repere de precizie pentru companiile de profil precum Continental, Autoliv, Hella, 
Preh si alții. Obiectivul principal este găsirea unui partener local, care are deja o firmă de profil 
şi doreşte să crească printr-un joint venture. Urmează ca în februarie 2013 reprezentanții 
companiei să viziteze Regiunea Vest. 

 

Firma de consultanță Buck International a contactat ADR Vest în 
vederea asistării unui proiect de investiții în producția de utilaje 
şi sisteme pentru agricultură. Denumit proiectul Albast, acesta 
se află acum în faza în care sunt comparate 11 regiuni din 5 țări. 

Cerințele firmei client sunt de achiziție a unui teren de 5 hectare şi construcția a 30.000 mp de 
clădire. Reprezentanții firmei de consultanță vor vizita Regiunea Vest în perioada 11 - 14 
Februarie 2013, pentru o primă evaluare a ofertei regiunii. 

 

 

9.3. Promovarea investiţiilor 

 

Regiunea Vest a semnat în data de 29 noiembrie 2011, Memorandumul de Înțelegere pe tema 
dezvoltării regionale cu Regiunea Nord a Republicii Moldova. Prin intermediul acestui 
memorandum, Regiunea Nord a Republicii Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională Nord 
vor beneficia de sprijinul Regiunii Vest și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest din 
România în procesul de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.  

 

Ca urmare a acestei colaborări, Regiunea Vest, România şi Regiunea Nord, Republica Moldova 
au organizat Forumul Economic Interregional în perioada 27 - 30 martie 2012. Acest 
eveniment a fost adresat membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, echipei ADR 
Vest precum şi reprezentanților mediului economic. Din partea gazdelor din Republica 
Moldova, evenimentul a beneficiat de reprezentare la nivel înalt, şi anume: Ministrul 
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Economiei, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, Preşedintele Regiunii Nord, 
Republica Moldova. 

 

 

Imagini de la Forumul Economic Interregional, Republica Moldova 

27 – 30 Martie 2012 

 

A fost lansat site-ul www.politicaregionala.ro, platformă de promovare şi dezbatere a politicilor 
de dezvoltare regională din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Scopul acestei 
platforme este acela de a contribui la creşterea nivelului de informare, cunoaştere şi participare 
a părților interesate şi a publicului larg la dezvoltarea regională în Romania. De asemenea, 
portalul vizează încurajarea schimbului de bune practici în domeniul dezvoltării regionale şi a 
cooperării interregionale.   

 

ADR Vest se va ocupa de promovarea şi publicarea pe website: ştiri, informații, opinii şi 
comentarii de interes regional, național şi internațional.  

 

 

9.4. Management 

 

La sfârşitul anului 2011, la propunerea ADR Vest, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Vest, activitatea care priveşte activitatea de atragere a investițiilor urma să fie 
dezvoltată atribuindui-se competențe care privesc  managementul promovării infrastructurilor 
de afaceri din Regiunea Vest. 

 

Cu un total de 5 angajați, a fost propusă transformarea Biroului Investiții în Departamentul 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Investițiilor, care să aibă în competență desfăşurarea 
următoarelor activități: 
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• Planificare integrată a teritoriului din care să rezulte prioritizarea pe zone/sectoare 
economice/industriale, necesară atragerii focalizate de investitori. Realizarea unei 
oferte integrate de locații care să conțină soluții pentru posibile cerințe cumulate ale 
investitorilor (producție, birouri, servicii). 

• Analiza permanentă a resurselor umane pe zone şi a oportunităților de investiții pentru 
justificarea valorii adăugate a locațiilor de investiții către companiile care cercetează 
Regiunea Vest în vederea localizării. 

• Încheierea de acorduri de asociere sub forma unei rețele fără personalitate juridică şi 
eventual includerea administratorilor într-un „Consiliu Consultativ”. 

• Colectarea permanentă de informații detaliate despre zonele industriale sau locațiile de 
afaceri inclusiv strategii de viitor ce țin de PUG-ul localității. 

• Pentru a putea promova teritorii sau infrastructuri de afaceri, administrațiile locale/alte 
organizații, vor trebui să facă demersuri viitoare pentru creşterea valorii adăugate a 
imobilelor promovate. Se va realiza integrarea acestor informații într-o strategie de 
dezvoltare teritorială a regiunii. De asemenea, dezvoltarea unei strategii teritoriale este 
necesară pentru direcționarea strategică a unor ramuri industriale în funcție de 
dezvoltarea fiecărei zone. Acest lucru precum şi dezvoltarea de strategii vor fi posibile 
prin intermediul unei asistențe tehnice din partea ADR Vest pentru proiecte de 
extindere a infrastructurilor de afaceri existente şi dezvoltarea de altele noi. 

• Managementul promovării infrastructurilor de afaceri şi a locațiilor destinate investițiilor 
presupune: îmbunătățirea managementului acestor locații prin aplicarea unui 
instrument de analiză şi comparație de tip „benchmarking”, promovarea acestor zone 
industriale (uniformizarea promovării este necesară pentru respectarea unui brand şi a 
unei imagini create cu ajutorul rețelei). 

• Formare continuă pentru personalul instituțiilor proprietare/administrator va fi 
necesară atât pentru creşterea capacității de a implementa servicii cu valoare adăugată 
pentru investitori cât şi pentru crearea unor celule flexibile care să răspundă rapid 
cerințelor investitorilor. 

• Promovarea de modele de servicii către zonele industriale, implementarea unor servicii 
pilot şi certificarea lor ulterioară ca servicii specializate standardizate pentru chiriaşi, 
precum şi cumularea unor servicii la nivel județean şi/sau regional (optimizare de costuri 
şi justificare a resurselor prin concentrarea lor în puncte cheie). 

• Serviciile furnizate vor cuprinde şi elemente cu valoare adăugată mare atât pentru 
managementul locațiilor: implementarea şi menținerea sustenabilității infrastructurilor 
de afaceri, aplicarea de tehnologii noi în construcțiile din zonele/parcurile industriale 
privind eficiența energetică, cât şi pentru firmele găzduite: facilitarea implementării 
unor certificări de calitatea, certificări de mediu. 
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• Cumularea de terenuri pentru a răspunde cerințelor unor investiții mai mari trebuie să 
fie în permanență o activitate care să creeze în final un instrument funcțional. Aceasta 
presupune încheierea de acorduri speciale între anumiți membri, instituții proprietare 
de locații pentru investiții. 

• Folosirea şi administrarea de instrumente pentru activitatea de promovare. De exemplu 
este necesară ramforsarea imaginii şi brandului regional prin crearea unui pachet de 
promovare care să conțină: materiale tipărite cu o calitate îmbunătățită, materiale 
audio-video – eventual un mini TV, fotografii, îmbunătățirea site-ului 
www.regiuneavest.ro, crearea de subpagini web dedicate serviciilor personalizate pentru 
investitori oferite de infrastructurile de afaceri. 
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X. Activităţi de comunicare şi promovare 
 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) îndeplineşte un rol important, la nivel 
regional, în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor structurale. În acest context, comunicarea 
externă, precum şi cea internă, reprezintă un factor esențial pentru agenție. 
 
Strategia de comunicare a agenției implică o transparență totală din partea acesteia în relație 
cu toți cei interesați de activitatea acesteia şi cu programele şi proiectele gestionate de agenție. 
Această transparență a contribuit, de-a lungul timpului, la stabilirea unei relații de încredere cu 
jurnaliştii din Regiunea Vest, precum şi cu alți  jurnalişti interesați de informații legate de 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest  şi activitatea acesteia. 
 
Publicurile agenției sunt menținute la curent, în mod constant, cu noutățile din viața 
organizației şi sunt implicate în activitățile acesteia. De asemenea, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operațional Regional, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
menține o comunicare constantă cu publicurile sale asigurând transparența utilizării fondurilor 
nerambursabile în Regiunea Vest. 
 
În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajații agenției şi cu 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu potențialii beneficiari de 
finanțare nerambursabilă, cu beneficiarii de finanțare, cu rețeaua comunicatorilor REGIO şi cu 
mass-media. 
 
 
10.1. Comunicarea internă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

Pentru asigurarea unui flux informațional intern, ADR Vest foloseşte mai multe instrumente şi 
căi de comunicare. Astfel, pe lângă întâlnirile dintre angajaţi şi conducerea organizaţiei în 
cadrul şedințelor, se foloseşte comunicarea prin poşta electronică, precum şi stabilirea unor 
surse comune de informare aflate pe serverul organizației. 
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Informarea internă este un instrument important folosit cu 
o frecvență săptămânală, în vederea informării angajaților 
ADR Vest în legătură cu activitățile desfăşurate de agenție în 
săptămâna respectivă. Informarea prezintă cele mai 
importante aspecte ale activității fiecărei direcții şi fiecărui 
birou din cadrul ADR Vest. Astfel, toți angajații ADR Vest 
dețin informații de ultimă oră privind activitatea agenției, 
stadiul diverselor proiecte derulate de aceasta sau inițiative 
ce urmează a fi puse în aplicare. În acest mod, angajații 
devin purtătorii mesajului ADR Vest către mediul exterior.  

 

 

 

 

Un alt instrument de comunicare internă este revista presei, material realizat cu frecvență 
zilnică. Fiind transmisă în format electronic, pe e-mail, 
revista presei a devenit o importantă sursă de informare 
pentru toți angajații agenției acest material prezentând 
articolele apărute în mass-media cu privire la ADR Vest, 
cele mai importante ştiri din Regiunea Vest şi despre 
fondurile structurale, precum şi informații din politica şi 
economia națională şi internațională de importanță 
pentru regiune.  

 

Urmărind revista presei, angajații sunt informați, în mod 
constant, cu privire la aparițiile ADR Vest în paginile 
publicațiilor şi în mediul online. Astfel, aceştia pot să 
vadă singuri care este percepția publicului larg cu privire 
la activitățile pe care le desfăşoară şi cu privire la 
organizația în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. De 
asemenea, sunt informați referitor la cele mai 
importante evenimente/noutăți legate de domeniul în 
care activează ADR Vest, informații care pot ajuta 
angajații în desfăşurarea activităților eficient şi în bune condiții. 
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Sesiunile de informare dedicate publicului intern sunt prilejuri foarte bune pentru prezentarea 
rezultatelor obținute în implementarea Regio – Programul Operațional Regional în Regiunea 
Vest, pentru discutarea problemelor întâmpinate în activitatea zilnică, provocările estimate 
pentru perioada următoare și găsirea de soluții pentru acestea. De asemenea, aceste sesiuni 
sunt importante prin prisma transferului de cunoștințe între departamentele Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest astfel încât toți angajații agenției – agenți de multiplicare a 
informației referitoare la Regio – să cunoască în detaliu activitatea organizației și 
implementarea programului în Regiunea Vest pentru a putea transmite către exterior informații 
corecte și complete. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat mai multe astfel de sesiuni pe parcursul 
anilor. Ca urmare a organizării acestora, comunicarea între angajații ADR Vest, precum și cea 
dintre angajați și managementul agenției a fost înlesnită iar performanțele profesionale au 

crescut în mod constant.   

 
 
 
 
 
 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest face 
parte din publicul intern al agenției. În acest sens, 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este 
informat de către ADR Vest în mod constant cu 
privire la stadiul implementării Programului 
Operațional Regional, precum şi cu privire la alte 
activități desfăşurate de agenție în vederea 
contribuirii la dezvoltarea sustenabilă a Regiunii 
Vest. 
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10.2. Comunicarea externă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest are trei publicuri care prezintă o importanță majoră: 
potențialii beneficiari de finanțare nerambursabilă, beneficiarii de finanțare nerambursabilă şi 
mass-media din Regiunea Vest precum şi din mediul on-line specializat în informații referitoare 
la fonduri structurale. 
 
În acest sens, prezentăm în cele ce urmează activitățile de comunicare şi promovare întreprinse 
de ADR Vest în relație cu publicul extern al organizației. 

 

Organizarea activităţii de helpdesk în cadrul ADR Vest 

 

Activitatea de informare şi  helpdesk pentru POR 2007 – 2013 desfăşurată în cadrul ADR Vest 
are ca scop furnizarea de informații, şi reprezintă răspunsul ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar la necesitățile de informare, îndrumare şi consiliere, atât ale potențialilor aplicanți 
cât şi ale beneficiarilor POR din Regiunea Vest.  

 

În cadrul rețelei de informare constituită pentru Programul Operațional Regional, helpdesk-urile 
organizate în cadrul birourilor ADR Vest (Timişoara, Arad, Deva, Reşița) reprezintă principalele 
puncte de informare din Regiunea Vest, pe teme de finanțare din POR şi Fonduri Structurale, 
punând la dispoziția publicului atât informații în diferite forme (documente programatice, 
ghiduri, alte materiale informative), cât şi îndrumare şi consiliere pentru aplicanți şi beneficiari, 
asigurată de profesionişti.  

 

În cadrul Direcției Suport Implementare se desfăşoară activități specifice de helpdesk pentru 
POR. Activități specifice de informare şi helpdesk pe POR se desfăşoară atât în cadrul sediului 
ADR Vest din Timişoara cât şi în cadrul birourilor teritoriale ale ADR Vest de la Deva, Arad şi 
Reşița. 

 

Principalele activităţi de helpdesk derulate pe parcursul anului 2012 sunt: 

 

a) Activităţi de Informare 

•••• oferirea de informații generale cu privire la Fondurile Structurale şi îndeosebi cu 
privire la Programul Operațional Regional (regulamente, cadru instituțional etc.);  
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•••• oferirea de răspunsuri la întrebările privind instrumentele structurale şi, în 
special, privind oportunitățile de finanțare în România şi în Regiunea Vest; 

•••• oferirea de informații despre oportunitățile de finanțare, formatul şi conținutul 
cererilor de finanțare, criterii de selecție, proceduri ce trebuie urmate, orientări 
cu privire la publicitate şi vizibilitate; 

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

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

•••• oferirea de informații pentru pagina web a ADR Vest. 

 

b) Îndrumare şi consiliere  

•••• îndrumare şi consiliere pentru potențialii aplicanți pentru pregătirea cererii de 
finanțare conform specificațiilor din ghidurile solicitanților (e.g. explicarea 
cerințelor din cererea de finanțare şi nu completarea cererii de finanțare). 

•••• îndrumare pentru potențialii aplicanți către instituțiile abilitate în scopul obținerii 
avizelor şi/sau aprobărilor ce constituie documentație obligatorie în dosarele 
cererilor de finanțare.  

 

c) Monitorizarea activităţii de helpdesk  

Toate infomațiile privind solicitările primite se înregistrează în Registrul Solicitărilor. În 
vederea monitorizării activității de helpdesk, se completează şi arhivează fişele de helpdesk.  

 

De asemenea, au fost create şi sunt în permanență actualizate bazele de date cu privire la: 

•••• Potențialii aplicanți 

•••• Evenimente organizate 

•••• Materiale distribuite 

•••• Solicitările primite 

 

În vederea monitorizării activității de helpdesk, trimestrial se întocmesc şi se transmit către 
AM POR Rapoarte de activitate ale Birourilor de informare ale ADR Vest pentru POR în 
Regiunea Vest. 
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Comunicarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu beneficiarii de finanţare 
nerambursabilă prin Regio 

 

Reprezentanții ADR Vest au o relație de strânsă colaborare cu beneficiarii de finanțare 
nerambursabilă prin Regio - Programul Operațional Regional din Regiunea Vest. Astfel, 
aceştia sunt informați în mod constant cu privire la modificările care îi privesc şi sunt 
instruiți cu privire la regulile de identitate vizuală şi la modul în care se recomandă 
implementarea proiectelor finanțate astfel încât rezultatele obținute să fie unele foarte 
bune. În acest sens, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de finanțare europeană, pe 
durata anului 2012, ADR Vest a organizat zece seminarii de instruire care le-au fost 
destinate.  

 

Seminariile organizate de către ADR Vest s-au adresat beneficiarilor din cadrul domeniilor 
de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 1.2 “Sprijinirea investiților în 
eficiența energetică a blocurilor de locuințe” 3.1 “Reabilitarea/modernizarea/echiparea/ 
infrastructurii serviciilor de sănătate”, 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, 3.3 “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”, 4.1 “Dezvoltarea durabilă a 
strcturilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională şi locală”, 4.2 “Reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activități”, 4.3 “Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” şi 5.2 “Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale 
şi creşterea calității serviciilor turistice”. Aceste s-au desfăşurat la sediul ADR Vest, în 
Timişoara, dupa cum urmează: 
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• 12 ianuarie 2012 pentru DMI 1.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.2 – 45 participanţi 

• 9 martie 2012 pentru DMI 3.2, 4.3, 5.1, 5.2 -  9 participanţi 

• 26 aprilie 2012 pentru DMI 3.2, 4.1, 4.3, 5.2 – 13 participanţi 

• 17 mai 2012 pentru  DMI 1.1, 4.3 – 16 participanţi 

• 21 iunie 2012 pentru DMI 1.1, 3.1, 4.2, 4.3 – 18 participanţi 

• 17 iulie 2012, DMI 3.2, 3.3 – 6 participanţi 

• 25 iulie 2012, DMI 1.1, 4.2, 4.3 – 11 participanţi 

• 18 septembrie 2012, DMI 1.1 si 4.2 – 6 participanţi 

• 25 octombrie 2012, DMI 1.2 – 15 participanţi 

• 5 decembrie 2012, DMI 1.1, 3.1, 4.2, 4.3 – 14 participanţi 

 

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

 
 

Comunicarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu mass-media  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a apărut în paginile a numeroase publicații locale, 
regionale, dar şi naționale. De asemenea, aparițiile agenției nu s-au rezumat doar la mediile 
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de comunicare tradiționale, ci şi-au făcut simțită prezența şi în mediul electronic, pe diferite 
pagini de internet, pagini ale ziarelor şi pe pagini dedicate fondurilor structurale. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest se află într-un proces continuu de actualizare a 
bazei de date cu jurnaliştii, pentru a asigura, astfel, informarea tuturor celor interesați de 
fondurile structurale prin Regio – Programul Operațional Regional din Regiunea Vest.  

 

Cele mai importante evenimente, din anul 2012, la care Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest a invitat jurnaliştii din Regiunea Vest au fost: 

 

• 8 februarie 2012 – semnarea Protocolului de colaborare între Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Vest şi Facultatea de Economie şi de Administrare a 
Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 

 

Evenimentul a avut loc în sala de consiliu a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest. 
Protocolul de colaborare a fost semnat de domnul Sorin MAXIM, director general al ADR Vest, 
și de domnul profesor doctor Marilen PIRTEA, decan al FEAA din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara.Obiectivul acestui protocol este acela de organiza stagii de practică consistente, cu 
aplicații practice pentru studenții interesați de tematici precum dezvoltarea regională și 
accesarea fondurilor europene. Stagiile de practică la ADR Vest vizează facilitarea consolidării 
cunoștințelor participanților și formarea și dobândirea abilităților acestora în domeniul 
dezvoltării regionale. 

 

35 de articole au apărut în presa regională ca urmare a promovării evenimentului de către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. 
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• 29 februarie 2012 – Conferinţă de presă organizată cu ocazia încheierii procesului 
de depunere a cererilor de finanţare realizate în cadrul Polului de Creștere 
Timișoara, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Regio – Programul 
Operaţional Regional 

 

Conferința de presă a fost organizată la Consiliul Județean Timiș. La eveniment au luat 
parte: domnul Constantin Ostaficiuc - Președinte al Consiliului Județean Timiș, domnul 
Gheorghe CIUHANDU – Primar al Municipiului Timișoara, domnul Geza SZILAGYI – Primar al 
Comunei Dumbrăvița, în calitate de beneficiari, și domnul Sorin MAXIM – director general al 
ADR Vest – în calitate de reprezentant al Organismului Intermediar pentru Programul 
Operațional Regional în Regiunea Vest. În cadrul evenimentului au fost prezentate 
proiectele prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, 
stadiul implementării acestora, precum și rezultatele preconizate pentru finalul 
implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara. 
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În urma promovării evenimentului în mass-media regională au fost publicate 19 articole.  
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• 11 mai 2012 – Semnarea a două proiecte din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană Timişoara 

 

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele „Centru Judeţean Multifuncţional 
pentru susţinerea afacerilor Timişoara” (beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş) şi 
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciului pentru protecţia 
copilului şi familiei Timişoara” (beneficiar: Municipiul Timişoara) a avut loc în prezența 
reprezentanților beneficiarilor - domnul Constantin OSTAFICIUC – Președintele Consiliului 
Județean Timiș și domnul Adrian ORZA – Viceprimar în cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara - și în prezența domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional.  

 

Ca urmare a promovării evenimentului în mass-media au fost publicate 20 de articole de 
presă pe această temă. 
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• 22 august 2012 - Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Centru 
Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive” 

 

Ceremonia de semnare a contractului de finanţare pentru proiectul „Centru Regional de 
Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” a avut loc în Sala de 
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara. Evenimentul s-a desfăşurat, în prezența 
domnului Nicolae ROBU – Primar al Municipiului Timişoara şi beneficiar al proiectului şi a 
domnului Sorin MAXIM – Director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional. Cu ocazia acestui eveniment 
a fost organizată o conferință de presă la care a fost invitată mass-media din Regiunea Vest. 

 

Ca urmare a promovării evenimentului în presă au apărut 26 de articole. 
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• 10 septembrie 2012 – Semnarea unui acord cu Banca Mondială în vederea 
furnizării de asistenţă în domeniul planificării regionale 

 

Semnarea acordului cadru cu Banca Mondială şi a contractului de finanţare cu Autoritatea 
de Coordonare a Instrumentelor Structurale în România (ACIS) pentru implementarea 
pachetului de asistenţă tehnică intitulat „Servicii pentru creşterea competitivităţii şi 
specializare inteligentă în Regiunea Vest” a avut loc în Sala de Consiliu a Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest în data de 10 septembrie 2012. Cu această ocazie ADR Vest a 
organizat o conferință de presă la care a invitat reprezentanți ai mass-media din Regiune. 
Contractul de finanțare, respectiv acordul cadru au fost semnate în prezența reprezentaților 
Băncii Mondiale – domnul Donato De Rosa în calitate de Coordonator pentru Europa 
Centrală și de Est şi doamna Arabela Aprahamian în calitate de expert senior, a 
reprezentantei ACIS – doamna Livia Chiriţă în calitate de director general al AM POAT şi a 
reprezentantului ADR Vest – domnul Sorin Maxim în calitate de director general. 

 

Ca urmare a promovării evenimentului în mass-media au fost publicate 52 de articole de 
presă pe această temă. 

 



    
 
 

 
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 

 

 

• 18 septembrie 2012 – Participarea Regiunii Vest la săbătorirea a 21 de ani de 
cooperare între regiunile membre ERNACT 

 

Evenimentul a avut loc la Bruxelles. Regiunea Vest a fost reprezentată de către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest - respectiv domnul director general Sorin MAXIM, 
doamna Raluca CIBU–BUZAC - director al Direcției Politici Regionale și Internaționalizare și 
doamna Miruna VITCU - director al Direcției Resurse Umane și Comunicare - și invitații săi: 
domnul Iosif MATULA – deputat în Parlamentul European, doamna Aura RĂDUCU – 
Director, Direcția Generală de Politică Regională a Comisiei Europene și domnul Ronald 
BINKOFSKI – director general al Microsoft România.  
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Ca urmare a promovării evenimentului în mass-media au fost publicate 6 articole de presă 
pe această temă. 

 

 

 

 

 

• 18 decembrie 2012 – Sesiunea de informare pentru jurnaliştii din Regiunea Vest 

Sesiunea a avut loc în sala de consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR 
Vest). Acest eveniment a constituit un cadru informal de discuții cu reprezentanţii mass – 
media. 
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Domnul Sorin MAXIM, director general al ADR Vest, împreună cu doamna Miruna VITCU, 
director al Direcției Resurse Umane şi Comunicare din cadrul agenției, au prezentat 
jurnaliştilor stadiul implementării programului Regio – Programul Operaţional Regional 
(Regio - POR) în Regiunea Vest la final de an 2012, precum şi previziunile pentru anul 2013. 

 

Implementarea Regio – POR, impactul rezultatelor obținute de proiectele finanțate prin 
intermediul programului asupra dezvoltării regionale, precum şi informații privind 
următoarea perioadă de implementare au reprezentat teme de interes pentru jurnaliştii 
prezenți în cadrul întâlnirii. 

 

Astfel de sesiuni se organizează cu frecvenţă anuală astfel încât ADR Vest să asigure în 
permanență o comunicare transparentă, constantă, corectă şi deschisă față de 
reprezentanții mass-media în legătură cu toate etapele implementării Regio - Programul 
Operațional Regional  în Regiunea Vest, precum şi cu diferitele aspecte tehnice ale 
implementării acestuia. 

 

• 18 decembrie 2012 – Conferinţa de promovare a Regio - Programul Operaţional 
Regional  
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a organizat conferința anuală de promovare a Regio – 
Programul Operațional Regional (Regio - POR). Conferința a avut loc în sala de consiliu a 
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agenției în prezența colaboratorilor acesteia – firme de consultață, beneficiari Regio - 
Programul Operațional Regional, asociații și clustere din Regiunea Vest. 

 

Domnul director general Sorin MAXIM a prezentat participanților la conferință stadiul 
implementării Regio – POR în Regiunea Vest, proiectele importante ale regiunii ca exemple 
de bună practică, precum şi provocările implementării programului. Prezentarea a subliniat 
rezultatele obţinute prin implementarea Regio - POR în Regiunea Vest şi impactul acestora 
asupra dezvoltării regionale.  

 

 

 

Conferința de promovare a POR este organizată cu frecvenţă anuală şi se adresează tuturor 
celor interesați de implementarea Regio – POR şi de activitatea ADR Vest în contextul 
gestionării fondurilor nerambursabile. 

 

Participanții prezenți în cadrul acestui tip de conferințe sunt: potențialii beneficiari, 
reprezentanți ai mass–media, beneficiari, companii de consultanță în domeniul fondurilor 
europene și alți colaboratori ADR Vest. 

 

Aceste întâlniri fac posibilă transmiterea de informații relevante şi actualizate despre Regio 
– POR, creşterea nivelului de conştientizare asupra instrumentelor financiare, menținerea 
transparenței agenției în Regiunea de Vest.   
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• 18 decembrie 2012 – Eveniment dedicat membrilor reţelei comunicatorilor Regio 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regional Vest (ADR Vest) a organizat în sala de consiliu a 
agenției un evenimentul dedicat reţelei comunicatorilor Regio din Regiunea Vest. 

 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate acțiunile de informare şi publicitate ale ADR Vest și ale 
Rețelei Comunicatorilor Regio din anul 2012. 

 

 

 

Pe lângă faptul că această întâlnire a facilitat interacțiunea între membrii reţelei 
comunicatorilor Regio, a fost şi un moment propice pentru prezentarea previziunilor 
implementării programului Regio – Programul Operaţional Regional (Regio - POR) în 
Regiunea Vest pentru anul 2013. 

 

Întâlnirea a fost urmată de o serie de interacțiuni informale între promotorii programului 
din Regiunea Vest astfel încât aceştia au avut posibilitatea de a schimba opinii şi experiențe 
cu privire la modalitățile de promovare al Regio - POR. 

 

Rețeaua comunicatorilor Regio este formată din Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional, Organismele Intermediare pentru POR, Autoritatea pentru 
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Coordonarea Instrumentelor Structurale, Organismele Intermediare alături de  alte instituții 
care îndeplinesc funcții de promovare şi informare, personalul specializat din cadrul 
departamentelor pentru integrare europeană din instituțiile publice locale (instituțiile 
prefectului, consilii județene, centrele EUROPE DIRECT, alte organisme intermediare cu 
reprezentare regională, universități publice, institute de formare profesională continuă, 
institute specializate în sprijinirea mediului de afaceri ( ex. camere de comerț şi industrie, 
firme de consultanță, parcuri industriale, incubatoare de afaceri), societăți comerciale, 
primarii de municipii şi oraşe, ONG - uri cu scop de dezvoltare comunitară, primării de 
comune, biblioteci județene, inspectorate şcolare, etc. 

 

În cadrul întâlnirii, ADR Vest a subliniat modul în care proiectele finanțate prin Regio - POR 
îmbunătățesc aspectele economice şi sociale ale comunităților regionale şi locale. 

 

Pentru a comunica cu jurnaliştii, în permanență, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
foloseşte instrumente precum: evenimente dedicate şi conferințe de presă, comunicate de 
presă, ştiri publicate pe pagina web a agenției, precum şi materiale de informare şi 
publicitate realizate de agenție şi distribuite tuturor publicurilor interesate. 

 

Astfel, în anul 2012, ADR Vest a transmis către mass-media:  

 

• 21 comunicate de presă dintre care 5 au fost referitoare la implementarea Regio în 
Regiunea Vest, 16 comunicate de presă au fost transmise ca urmare a evenimentelor 
în care agenția a fost implicată. 
 

• 33 ştiri 
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Situaţia comunicatelor de presă din anul 2012 

 

 

 

 

Ca urmare a demersurilor Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest de promovare a Regio – 
Programul Operațional Regional, în mass-media şi pe paginile de internet dedicate ştirilor sau 
accesării fondurilor nerambursabile au apărut 435 de articole de presă.  

 

Monitorizarea presei este realizată cu frecvență zilnică prin revista presei şi este realizată,  de  
asemenea,  prin  rapoartele  de  presă  realizate  ca  urmare  a aparițiilor mass-media în presă. 

 

În această perioadă au fost realizate: 

 

• 246 numere ale revistei presei 

• 18 rapoarte de presă. 
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Situaţia rapoartelor de presă din anul 2012 

 

 

 

 

Situaţia articolelor de presă apărute în 2012 despre ADR Vest 
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Reţeaua comunicatorilor Regio este unul dintre publicurile țintă ale ADR Vest şi ale 
Programului Operațional Regional 2007 - 2013 în Regiunea Vest. Membrii acestei rețele sunt 
multiplicatori de informaţie despre Regio – Programul Operațional Regional în Regiunea Vest, 
având astfel un rol important în promovarea programului în regiune. 

 

Obiectivul strategic al rețelei este acela de a crea un cadru unitar care să asigure o informarea 
promptă şi corectă a publicului larg, a potențialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre 
oportunitățile programului si despre modul în care proiectele finanțate prin POR pot îmbunătăți 
aspectele economice şi sociale ale comunităților regionale şi locale. 

 

Din nivelul regional pot face parte: personalul specializat din cadrul departamentelor pentru 
integrare europeană din instituțiile publice locale (Instituțiile Prefectului, Consilii Județene,  
Centrele EUROPE DIRECT, alte organisme intermediare cu reprezentare regională, universități 
publice, institute de formare profesională continuă, institute specializate în sprijinirea mediului 
de afaceri ( ex. Camere de Comerț şi Industrie, firme de consultanță, parcuri industriale, 
incubatoare de afaceri), societăți comerciale, primării de municipii şi oraşe, ONG - uri cu scop 
de dezvoltare comunitară, primării de comune, biblioteci județene, inspectorate şcolare, etc. 

 

În acest context, ADR Vest actualizează baza de date cu reprezentanți ai organizațiilor locale şi 
regionale în mod constant. Membrii rețelei sunt informați permanent cu privire la noutățile 
apărute în implementarea Regio în Regiunea Vest.   
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Reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest au participat, în data de 6 aprilie 
2012, la Sighișoara, în cadrul Întâlnirii regionale a comunicatorilor Regio. 

  

Scopul întâlnirii a fost acela de consolidare a rețelei comunicatorilor şi de realizare a schimbului 
de experiențe între membrii acestei rețele. Întâlnirea regională a comunicatorilor Regio a 
cuprins atât prezentări ale reprezentanților organismelor intermediare referitoare la 
promovarea Regio – Programul Operațional Regional, cât şi ateliere de lucru cu teme precum 
comunicarea on-line și social-media. 

 

 

Imagini de la întâlnirea comunicatorilor Regio, 6 aprilie 2012 

 

 

În perioada 26 - 28 septembrie 2012 o delegaţie a Regiunii Vest a participat la Forumul 
Comunicatorilor Regio. 

 

În cadrul evenimentului care a avut loc la Bran, delegația Regiunii Vest prezentă în cadrul 
forumului a fost alcătuită din reprezentanți ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
precum şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Primăriei Municipiului 
Petroşani, Primăriei Comunei Dumbrăviţa, Asociaţiei Samaritenii Orăștieni şi  ai companiei de 
consultanţă din Timișoara Focus Success. Forumul a fost organizat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (fost MDRT) în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional și a reunit un număr de peste 120 de 
comunicatori Regio din întreaga țară. 

 

Lucrările Forumului Comunicatorilor Regio au fostdeschise de către reprezentanții Autorităţii 
de Management pentru Programul Operaţional Regional care au prezentat stadiul 
implementării Regio – Programul Operaţional Regional la nivel național, au vorbit despre 
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perioada următoare de programare precum şi despre măsurile de promovare pentru program şi 
evaluarea acestora.  

 

 

 

Regiunea Vest a fost prima dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ce a susținut prezentări în cadrul 
Forumului Comunicatorilor Regio. “Regiunea Vest <<vorbeşte>> Regio” este titlul prezentării 
ADR Vest – prezentare referitoare la modalitățile de promovare şi la lecțiile învățate. “Regio în 
Municipiul Petroşani” a fost cea de-a doua prezentare a Regiunii Vest, această prezentare 
aducând exemple concrete de promovare a Regio la nivel local prin implementarea proiectelor 
finanțate în cadrul programului. 

 

Pe lângă prezentările celor 8 Regiuni de Dezvoltare, în cadrul Forumului Comunicatorilor REGIO 
a fost organizată o expoziție de fotografie cu imagini de la proiectele finanțate prin Regio și 
finalizate, precum și ateliere de lucru având ca teme de discuție fotografia, materialele foto-
video şi branding-ul.  

 

 

Pagina de internet a ADR Vest este actualizată permanent cu noutăți despre ultimele 
evenimente organizate de agenție, precum şi cu materiale de prezentare, documente cu 
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caracter strategic, noi programe de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi cu 
noile reglementări în privința fondurilor structurale şi a documentelor ce stau la baza acestora. 

  

 

 

Astfel, performanțele paginii de internet a ADR Vest, pentru anul 2012, arată în felul următor: 

 

• 148.045 de vizite au fost făcute site-ului în această perioadă; 

• Ziua din săptămână în care pagina de web a agenției a fost cel mai des vizitată  a fost 
ziua de luni. 
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Vizitarea pagini web a ADR Vest pe parcursul anului 2012 
 

 

 

 

Situaţia accesărilor săptămânale al paginii web a ADR Vest în data de 31 decembrie 2012 
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Numărul de accesări directe al paginii web a ADR Vest pe parcursul anului 2012 
 

 

 

 

Situaţia accesărilor paginii web a ADR Vest pe parcursul unei zile pe perioada anului 2012 
(decembrie) 
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XI. Managementul resurselor umane 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul 
uman ca fiind resursa cea mai valoroasă a sa. Astfel, este prioritară  
dezvoltarea unei politici de gestionare a resurselor umane, strategia 
de resurse umane fiind integrată în strategia mai amplă de 
dezvoltare a organizaţiei. Obiectivele principale vizate de politica de 
gestionare a resurselor umane sunt menţinerea stabilităţii şi 

dezvoltarea profesională a angajaţilor, şi sporirea cantităţii şi menţinerea calităţii activităţilor 
desfăşurate. Acestor obiective le corespunde în plan funcţional dezvoltarea continuă a 
potenţialului uman, care conduce la dezvoltarea organizaţiei în ansamblu. 

 

 

11.1. Activitatea de planificare a personalului 

 

Activitatea de planificare a personalului este un 
proces complex care are ca aspecte principale 
planificarea dezvoltării profesionale a angajaţilor, 
adică asigurarea faptului că există oamenii cu 
calificări potrivite, la locul potrivit, la timpul potrivit 
şi planificarea succesiunilor, şi anume existenţa 
oamenilor potriviţi pregătiţi pentru funcţiile 
potrivite, când este nevoie. 

 

Planificarea personalului este un proces care presupune parcurgerea unui ciclu format din 
mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în vederea pregătirii Planului de personal 
pentru anul 2012 au fost parcurse, următoarele etape:  
 

 

• Analiza situaţiei curente  

• Evaluarea nevoilor viitoare    

• Analiza lipsurilor  
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• Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi faza de 
planificare 

 

 

11.2. Fişe de post 

 

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

 

Astfel, pe parcursul anului 2012 au fost actualizate fişele de post ca urmare a necesităţii 
corelării cu noile coduri COR şi cu modificările procedurale cu impact asupra fişelor de post. 
De asemenea, au fost actualizate fişele de post pentru noii angajaţi şi pentru angajaţii 
transferaţi intern. 

 

 

11.3. Instruire şi dezvoltare 

 

În anul 2012 s-a lucrat la elaborarea următoarelor documente de instruire: 

 

√√√√ Planul regional de acţiune  pentru instruire pentru perioada 2012 – 2013. Acesta 
reprezintă documentul de implementare a Programului de Instruire 2007 – 2013 
pentru Programul Operaţional Regional. El urmăreşte acoperirea nevoilor de instruire 
comune ale următoarelor grupuri ţintă:  Autoritatea de Management pentru POR şi 
cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Organisme Intermediare şi 
beneficiari potenţiali sau actuali ai POR. În vederea elaborării Planului de acţiune  
pentru instruire pentru perioada 2012 - 2013 Direcţia de Resurse Umane şi 
Comunicare în colaborare cu echipa managerială a identificat nevoile de instruire 
pentru această perioadă şi a elaborat Planul de instruire al ADR Vest pentru perioada 
2012 – 2013 care a fost aprobat Directorului General al ADR Vest şi a fost transmis 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 

√√√√ Planul anual de dezvoltare şi instruire al ADR Vest pentru anul 2012 este elaborat 
de către biroul de resurse umane, iniţial sub formă de proiect pentru discuţii, corecţii 
şi pentru aprobarea de către echipa managerială a ADR Vest.  
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Planul de dezvoltare şi instruire se realizează pe baza informaţiilor referitoare la 
măsurile de instruire necesare, informaţii referitoare la:  

• Nevoile de instruire individuale identificate prin elaborarea Planurilor de 
dezvoltare personală; 

• Nevoile la nivelul echipei, identificate pentru fiecare direcţie şi pentru echipa 
managerială; 

• Nevoile rezultate din planul anual de personal incluzându-le pe cele 
identificate la nivel organizaţional. 

 

Nevoile identificate au fost prioritizate în cadrul unei şedinţe a echipei manageriale 
pe baza obiectivelor curente şi direcţiei viitoare a ADR Vest luând în calcul şi 
informaţiile obţinute din analiza activităţilor de instruire desfăşurate pe parcursul 
anului 2011.  

 

Nevoile astfel prioritizate au constituit baza pentru pregătirea activităţilor de instruire 
propuse în cadrul proiectului planului de instruire şi dezvoltare pentru anul 2012.  

 

 

 

În anul 2012 în vederea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor identificate în cadrul 
procesului de analiză a nevoilor de instruire şi dezvoltare angajaţii ADR Vest au participat 
la următoarele cursuri: 

 

A. Instruiri organizate de ADR Vest 

 

În perioada 16 ianuarie – 8 februarie 2012  Oana Minescu – Specialist Relaţii Publice în 
cadrul ADR Vest a participat la primul modul al cursului de grafică publicitară cu tema 
Iniţiere în prelucrarea imaginii cu Adobe Photoshop CS5. 

 

 

Tematica cursului: 

• Istoria Photoshop. Deontologia prelucrării de imagine. Spaţiul de lucru. 
Preferinţe. Navigare (zoom, pan). Decupare, îndreptare (corp, straight). Rotirea 
imaginii versus rotirea canvas. Crearea unei noi imagini. Deschiderea unei imagini. 
Salvarea în diferite formate de fişiere. 
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• Imagini digitale raster şi vectoriale. Pixelii. Rezoluţia Bit depth. Redimensionarea 
corectă a imaginii. Image size. Canvas size. Culori. Moduri de culoare. Spaţii de 
culoare. Canale. Adobe Bridge. Mini Bridge. 

• Camera Raw. Selecţii. 

• Straturi. Măşti. Smart Objects. Smart Filters. 

• Corecţia tonuri, contrast, culoare. Pictarea în Photoshop. 

• Instrumente vectoriale (text, pen tool, shape layer). Automatizarea. 

• Photoshop mai puţin convenţional (Tips&Tricks) 

 

 

În perioada 22 – 23 februarie 2012 s-a desfăşurat, la sediul ADR Vest, workshop-ul cu tema 
“Developing goal-oriented initiatives in a complex environment” care l-a avut ca lector pe 
Charles de Monchy. La acest workshop au participat din partea ADR Vest Sorin Maxim - 
Director General,  Raluca Cibu-Buzac – Director Direcţia Politici Regionale şi 

Internaţionalizare, Adrian Mariciuc – Şef Birou Coordonare Pol de Creştere, Andreea 
Constantin – Consultant GIS, Cristian Goţia – Consultant Politici Regionale, Miruna Vitcu – 
Director Direcţia Resurse Umane şi Comunicare, Cristin Cistelecan – Şef Departament 

Promovarea şi Dezvoltarea Investiţiilor, Corneliu Berari – Şef Birou Proiecte şi 

Internaţionalizare şi Daniela Vlăduţ – Consultant Proiecte Regionale. 

 

Obiectivul acestui workshop a fost acela de a-i deprinde pe participanţi cu folosirea 
metodologiilor interactive în vederea dezvoltării de iniţiative realiste şi pragmatice împreună 
cu celelate părţi implicate. 

 

Tematica workshop-ului: 

• Cum să folosim logica pentru a elabora o strategie care presupune integrarea mai 
multor perspective diferite 

• Analiza unei probleme din mai multe perspective şi evidenţierea punctelor 
comune şi a legăturilor dintre acestea 

• Ierarhizarea obiectivelor 

• Formularea presupunerilor care stau la baza intervenţiei 

• Formularea obiectivelor în termeni cât mai clari şi realişti 

• Analizarea obstacolelor care pot interveni 

• Elaborarea planului operaţional 

• Studii de caz. 
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În perioada 3 – 4 aprilie 2012  Carmen Mager – Consultant Achiziţii  în cadrul ADR Vest a 
participat la un curs de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) organizat 
de SC IdeaS Training & Consulting SRL. 

 

Tematica cursului: 

Parte teoretică - Procedura de recuperare/reînnoire certificat digital; 

• Prezentare interfaţă după autentificarea în sistem- meniurile principale; 

• Căutare proceduri de atribuire (după criteriul de atribuire, online şi offline, cu 
loturi şi fără loturi); 

• Participare la licitaţiile electronice ca şi fază finală la o procedură offline; 

Parte practică - accesări aplicaţie  DEMO – SEAP; 

• Înregistrare cont acces DEMO - operator economic; 

• Aplicaţie criptare ofertă de preţ pentru procedurile online; 

• Încărcare documente ca şi răspuns la criteriile de calificare pentru procedurile 
online în SEAP; 

• Modificare date secţiune “Profil”- administrare useri pe cont; 

• Gestionare catalog de produse/lucrări/servicii. 

 

 

În perioada 25 – 26 aprilie 2012 ADR Vest a organizat o sesiune de instruire referitoare la 
elaborarea Planurilor de Acţiune pentru transferul de bune practici şi anume, este vorba de 
două practici identificate în cadrul proiectului CO2FREE: 1. energie regenerabilă, biomasă şi 
serviciul public de alimentare cu energie termică în Regiunea Karelia de Nord – Finlanda şi 2. 
eficienţa energetică în clădirile publice din San Sebastian – Spania. Obiectivul instruirii a 
constat în însuşirea de către participaţi a unei metode moderne de planificare orientată pe 
obiective – Goal Orientated Project Planning, GOPP. Cursul a fost susţinut de către expertul 
internaţional Charles de Monchy. 
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În perioada 25 – 27 mai 2012 ADR Vest a organizat cursul cu tema Dezvoltarea abilităţilor 
manageriale, curs destinat angajaţilor cu funcţii de conducere. 
 
 

  
 
 
Obiectivele cursului 

• Identificarea de către fiecare participant la curs a stilului personal de leadership; 

• Enumerarea caracteristicilor specifice unui lider în cadrul agenţiei; 

• Descrierea şi aplicarea a două modele de leadership în cadrul agenţiei; 

• Dezvoltarea de competenţe de advocacy; 

• Folosirea metodei „U” pentru culegerea informaţiilor şi luarea deciziilor în cadrul 
echipelor; 

• Identificarea a 2-3 obiective personale de leadership. 
 

 
În perioada 28 mai – 1 iunie 2012, Anca Gabor – Consultant Resurse Umane a participat la 
cursul cu tema Manager resurse umane organizat de SC Intratest SRL. 

 

Tematica abordată: 

• Rolul şi importanţa resurselor umane într-o organizaţie; 
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• Resursele umane şi cultura organizational; 

• Recrutarea şi selecţia personalului; 

• Integrarea noilor angajaţi în organizaţie; 

• Analiza şi descrierea posturilor; 

• Motivarea angajaţilor; 

• Evaluarea angajaţilor; 

• Formarea profesională a angajaţilor; 

• Autodezvoltarea angajaţilor. 

 

 

În perioada 12 – 13 iulie 2012 ADR Vest a organizat pentru angajaţii săi vizita de studiu cu 
tema Implementarea proiectelor. În cadrul acesteia au fost vizitate proiecte implementate 
prin Programul Operaţional Regional în judeţele Timiş şi Arad. Printre proiectele vizitate s-au 
numărat proiecte precum: „Reamenajare zonă de agrement Pădurice”, „Reabilitarea 
Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”, „Modernizare tronson Juliţa - Mădrigeşti, 
Componentă a traseului turistic E68 Moneasa”, „Extindere şi modernizare şcoala generală 
Ioan Slavici Şiria”, „Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi 
includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna”. 

 

Obiectivul vizitei a fost acela ca Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest să beneficieze de 
angajaţi motivaţi și corect informaţi asupra întregului proces de implementare al Regio în 
Regiunea Vest, aceștia fiind importanţi agenţi de informare asupra Regio-Programul 
Operaţional Regional în Regiunea Vest.  

 

  

 

Prin participarea în cadrul vizitei de studiu angajaţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest au avut posibilitatea de a vedea, aplicate, proiectele la care au lucrat şi la 
implementarea cărora au contribuit sau contribuie în continuare.     
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Această vizită a dat o dimensiune reală proiectelor şi a oferit Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest posibilitatea de a observa rezultatele muncii în echipă depuse pe parcursul 
timpului de către toţi angajaţii implicaţi în implementarea Regio-Programul Operaţional 
Regional în Regiunea Vest.    

 

 

În perioada 2 – 4 noiembrie 2012 a fost organizată pentru angajaţii ADR Vest, la Băile 
Herculane, o sesiune de instruire cu tema Dezvoltarea abilităţilor administrative. În cadrul 
instruirii au fost desfăşurate activităţi care au vizat consolidarea coeziunii şi comunicării 
echipei ADR Vest. Tot în cadrul acestei activităţi de instruire au fost vizitate proiecte 
implementate prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în judeţul Caraş – 
Severin. 

 

   

 

 

În data de 21 noiembrie 2012 doamna Mariana Frâncu şi domnul Călin Chirfot au participat 
la semniarul cu tema Codul Muncii şi REVISAL în anul 2012. Aspecte practice şi clarificări 
legislative organizat de firma BRUM Partners to Trust la Timişoara.  

 

Tematica seminarului 

A. Modificări operate în Codul Muncii conform Legii nr. 40 din 2011, republicat, intrat 
în vigoare la 18 mai 2011 

• Implicaţiile nou introduse asupra activităţii angajatorului 

• Aplicarea în practică a noutăţilor legislative 

• Contractul individual de muncă – forma, înregistrarea, modificarea şi 
suspendarea lui 

• Perioada de probă, timpul de muncă, compensarea orelor suplimentare 

• Clauye special ale contractului individual de muncă 

• Preavizul 

• Concedierea. Interdicţii în concediere. Concedierea colectivă 

• Răspunderea părţilor 
B. Aplicaţia REVISAL, conform HG 1105/2011 
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• Utilizarea programului informatics REVISAL – probleme de interpretare şi 
soluţii practice de rezolvare a acestora 

• Înregistrarea sporurilor 

• Suspendarea contractelor individuale de muncă încheiate pentru o zi 

• Înregistrarea salariaţilor cetăţeni străini 
C. Legea Dialogului Social, conform Legii nr. 62 din 2011 

• Contractele colective de muncă – reprezentarea părţilor, negocierea şi 
încheierea lor 

• Soluţionarea conflictelor de muncă. 

 

 

În perioada 10 – 14 decembrie 2012 domnul Papa Benedict Cristian a participat la cursul 
„Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008” furnizat de eta2u. 
Participarea la acest curs s-a realizat în vederea creşterii performanţei şi felxibilităţii 
infrastructurii IT din cadrul ADR Vest prin folosirea unor instrumente noi de virtualizare, 
resurse web şi îmbunătăţirea sistemului de administrare. În cadrul cursului participanţii s-au 
familiarizat cu unelte precum Internet Information Services, Server Manager, Hyper-V şi 
Windows PowerShell.  

 

 

B. Cursuri organizate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

 

În perioada 3 – 7 septembrie 2012 Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional împreună cu Star Storage a organizat sesiunea de instruire cu tema 
Sistem de gestiune şi arhivare a documentelor de implementare a POR. Din partea ADR 
Vest a participat la această instruire domnul Dacian Bogdan. 

 

Tematica abordată 

• Descriere Soluţie  

• Descriere şi exemplificare functionalităţi Aplicaţie SCW  

• Descriere şi exemplificare flux de conversie a documentelor 

• Descriere Funcţionalităţi Aplicaţie de Gestiune Arhivă Electronică 

• Descriere Securitate Documente 

• Descriere şi exemplificare Module de Administrare Star Capture Web 
Creare/Configurare Flux de Conversie  

• Gestiune Utilizatori/Grupuri 
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• Descriere şi exemplificare funcţionalităţi specifice administrării Soluţiei de Gestiune a 
Documentelor  

• Administrare Conţinut şi Metadate  

• Administrare Utilizatori, Grupuri şi Roluri 

 

 

C. Cursuri organizate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a organizat trei sesiuni de 
instruire cu tema Achiziţiile publice în contextul proiectelor cu finanţare din instrumente 
structurale desfăşurate în 11 – 12 aprilie 2012, 23 – 24 aprilie 2012, respectiv 10 – 11 mai 
2012 la care au participat din partea ADR Vest Alina Muzicaş – Consultant Implementare 

POR, Alina Brăteanu – Ofiţer de Contract Monitorizare, Ionela Roman – Şef Birou Audit Intern 
şi Cristina Popa – Auditor Intern. 

 

Tematica abordată: 

• Detalieri privind rolul şi atribuţiile instituţiilor ce fac parte din cadrul instituţional al 
sistemului de achiziţii publice; 

• Detalieri privind întocmirea documentelor de atribuire; 

• Principalele deficienţe constatate privind: alegerea criteriilor de calificare şi selecţie, 
alegerea factorilor de evaluare, reducerea termenelor de publicare prevăzute de 
lege, accelerarea procedurilor de achiziţie publică, aplicarea art.122, litera (i) si (j) din 
OUG 34/ 2006, activitatea comisiei de evaluare, întocmirea raportului procedurii şi 
comunicarea rezultatului acesteia, încheierea contractului de achiziţie publică; 

• Soluţionarea contestaţiilor şi modul de aducere la îndeplinire a dispozitivului 
deciziilor CNSC; 

• Conflictul de interese; 

• Prezentarea listei unitare de verificare. 

 

 

În perioada 28 mai – 1 iunie 2012  a fost organizată sesiunea de instruire cu tema Metode de 
analiză a proiectelor de investiţii în contextul instrumentelor structurale desfăşurată. La 
acest curs au participat din partea ADR Vest Raluca Pirtea – Consultant Implementare POR şi 
Cristina Popa – Auditor Intern. 
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Tematica cursului: 

• Indicatori de performanţă ce pot fi utilizaţi în procesul de selecţie a proiectelor. 
Practica curentă în evaluarea şi selecţia proiectelor de investiţii finanţate din FEDR şi 
FC; 

• Metode de evaluare aplicabile în procesul de selecţie a proiectelor de investiţii 
(analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate, analiza multicriterială); 

• Pregătirea proiectului de investiţii: definirea obiectivelor, identificarea proiectului şi 
analiza opţiunilor; 

• Principii şi concepte utilizate în analiza cost-beneficiu (actualizarea, inflaţia, orizontul 
de timp, valoarea reziduală, monetizarea, etc.). Etapele realizării ACB; 

• Analiza financiară: obiective, etape de realizare, corecţii fiscale, conversia preţurilor, 
externalităţi, indicatori economici, rata de actualizare socială. Interpretarea 
rezultatelor analizei; 

• Analiza de senzitivitate şi risc: obiective, indicatori relevanţi, scenarii, identificarea 
variabilelor; 

• Limitările ACB; 

• Analiza multicriterială: etape de realizare, limitări, avantaje şi dezavantaje, utilizarea 
AM în decizia de finanţare; 

• Analiza cost-eficiacitate: etape de realizare, limitări, avantaje şi dezavantaje, utilizate 
ACE în decizia de finanţare; 

• Studii de caz, aplicaţii. 

 
 

11.4. Evaluarea performanţelor profesionale individuale 

 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
angajaţilor ADR Vest se realizează la începutul fiecărui an 
şi vizează activitatea desfăşurată în anul anterior. 
Procedura de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale se aplică fiecărui angajat al ADR Vest, în 
raport cu realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor 
prevăzute în fişa postului şi prin raportarea 
competenţelor/criteriilor de performanţă la gradul de 

îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului. 

 

În ceea ce priveşte evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2011 
aceasta s-a realizat în luna ianuarie 2012 în conformitate cu procedurile interne de resurse 
umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării performanţelor profesionale individuale ale 
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angajaţilor agenţiei pentru anul 2011 au fost completate Formularele de evaluare 
corespunzătoare.  

 

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

 

12.1. Misiuni de audit intern 

 

Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte perfecţionarea 
capacităţii agenţiei de implementare a politicii de dezvoltare regională şi atingerea 
obiectivelor corespunzătoare acestei politici. 

 

A. Misiunea de audit privind Evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul  Axei 1, DMI 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare ” şi Axei 4, DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”    

 

În perioada ianuarie – iunie 2012 s-au desfăşurat etapele misiunii de audit privind Evaluarea 
activităţilor desfăşurate de agenţie pentru implementarea proiectelor din cadrul Axei 1, 
DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare ” şi Axei 4, DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. 

 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţii cu regulamentele, 
procedurile şi contractele a activităţilor de implementare a activităţilor precum şi evaluarea 
sistemului de control intern şi a managementului riscului. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit : 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de evaluare şi selecţie în cazul cererilor de 
finanţare depuse pentru DMI 4.3 al Regio - POR; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de contractare în cazul cererilor de 
finanţare depuse pentru DMI 4.3 al Regio - POR; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor contractate 
de beneficiarii de finanţare din DMI 1.1 al Regio - POR; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea cheltuielilor 
din cererile de prefinanţare şi rambursare depuse de beneficiarii de finanţare din 
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DMI 1.1 al Regio - POR. 

Misiunea s-a finalizat cu întocmirea raportului de audit, care cuprinde recomandări care au 
fost implementate de către structura auditată. 

 

B. Misiunea de audit privind „Monitorizarea ex-post a programelor finanţate din 
fonduri PHARE”  

 

Misiunea de audit Monitorizarea ex-post a programelor finanţate din fonduri PHARE, 
având ca obiectiv general evaluarea conformităţii cu acordurile, manualele, procedurile şi 
contractele a activităţilor de monitorizare ex-post precum şi evaluarea controlului intern, 
asociat activităţilor de realizare a monitorizării ex-post, bazat pe managementul riscurilor, a 
fost finalizată în luna decembrie a anului 2012. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

• Întocmirea şi transmiterea formularelor Preamble; 

• Întocmirea şi transmiterea Listelor de verificare aferente rapoartelor Preamble; 

• Pregătirea şi transmiterea formularelor Operational Overview Table of the Project; 

• Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor Final State of Play of the Project; 

• Monitorizarea implementării măsurilor de sustenabilitate ale proiectelor; 

• Păstrarea şi arhivarea documentelor aferente programelor şi proiectelor finanţate 
din fonduri PHARE; 

• Controlul intern, asociat activităţilor de realizare a monitorizării ex-post, bazat pe 
managementul riscurilor.  

 

În urma derulării acestei misiuni de audit nu s-au formulat recomandări, toate deficienţele 
constatate fiind remediate de către structura auditată până la finalizarea misiunii. 

 

C. Misiunea de audit privind „Realizarea activităţilor de management a resurselor 
umane”  

 

Misiunea de audit privind Realizarea activităţilor de management a resurselor umane a fost 
finalizată în luna noiembrie a anului 2012.  
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Obiectivul general al misiunii a fost evaluarea conformităţi cu regulamentele, manualele, 
procedurile şi contractele a activităţilor precum şi evaluarea sistemului de control intern şi 
management a riscurilor iar obiectivele specifice ale misiunii au vizat:  

• Evaluarea modului de întocmire, actualizare şi păstrare a dosarelor de personal şi a 
documentelor aferente;  

• Evaluarea modului de întocmire a situaţiilor şi rapoartelor privind mutaţiile 
contractelor individuale de muncă ale angajaţilor agenţiei; 

• Evaluarea modului de completare a registrelor de evidenţă privind documentele de 
personal; 

• Evaluarea modului de înregistrare a informaţiilor privind personalul în Registrul 
electronic de evidenţă a salariaţilor – ReviSal.  

 

Misiunea s-a finalizat cu întocmirea raportului de audit, care cuprinde recomandări care 
urmează să fie implementate de către structura auditată. 

 

D. Misiunea de audit privind „Evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.2 Reabilitarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale  

 

Misiunea de audit privind Evaluarea activităţilor desfăşurate de agenţie pentru 
implementarea proiectelor din cadrul Axei 3, DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale a demarat în luna august fiind 
finalizată în luna noiembrie a anului 2012.  

 

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţii cu regulamentele, 
procedurile şi contractele a activităţilor de implementare a activităţilor precum şi evaluarea 
sistemului de control intern şi a managementului riscului. 

 

Obiectivele specifice ale misiunii au privit: 

• Evaluarea respectării cadrului procedural de monitorizare a proiectelor contractate 
de beneficiarii de finanţare din DMI 3.2 al Regio - POR; 

• Evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea şi avizarea cheltuielilor 
din cererile de prefinanţare şi rambursare depuse de beneficiarii de finanţare din 
DMI 3.2 al Regio - POR. 

Misiunea s-a finalizat cu întocmirea raportului de audit, care cuprinde recomandări care 
au fost implementate de către structura auditată. 
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E. Misiunea de audit privind „Sistemul informatic al agenţiei”  

 

Misiunea de audit privind Sistemul informatic al agenţiei a fost finalizată în luna decembrie 
a anului 2012.  

 

Obiectivul general al misiunii a fost evaluarea modului de funcţionare şi administrare a 
sistemului informatic al agenţiei şi a conformităţii organizării acestuia cu manualele şi 
procedurile care guvernează domeniul iar obiectivele specifice ale misiunii au vizat : 

• Evaluarea modului de organizare şi administrare a sistemului IT&C; 

• Evaluarea infrastructurii şi a modului de implementare a sistemului IT&C; 

• Managementul riscurilor IT&C ale ADR Vest. 

 

Misiunea s-a finalizat cu întocmirea raportului de audit, care cuprinde recomandări care 
urmează să fie implementate de către structura auditată. 

 

 

12.2. Misiuni ale Autorităţii de Audit  

 

Autoritatea de Audit efectuează misiuni de audit extern în vederea verificării funcţionării 
eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului POR şi efectuează controale ale 
operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvat, pentru a se verifica cheltuielile declarate. 

 

În perioada 8 – 23 februarie 2012, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat o misiune de verificare a unor 
aspecte semnalate de către diverse instituţii, privind programele Phare. Nu au fost primite 
recomandări în urma finalizării acestei misiunii. 

 

În perioada februarie – mai 2012, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat la sediul ADR Vest o misiune pentru 
obţinerea unei asigurări rezonabile că declaraţiile de cheltuieli prezentate Comisiei 
Europene în perioada 1  ianuarie – 31 decembrie 2011 sunt corecte, iar tranzacţiile care 
stau la baza acestora sunt legale şi regulamentare. În luna iunie 2012, Autoritatea de Audit 
evaluat şi procedurile de achiziţie verificate de AM POR şi OI POR.  
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Misiunea s-a finalizat, au fost formulate 10 recomandări, nouă dintre ele urmând să fie 
implementate de AM POR iar una de către ADR Vest. Agenţia a implementat recomandarea 
care i-a fost adresată. 

 

În perioada septembrie – noiembrie 2012, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi a României, prin Oficiul Regional de Audit Timiş, a derulat la sediul ADR Vest o 
misiune pentru:  

 

• obţinerea unei asigurări rezonabile că sistemul de management şi control stabilit 
pentru Regio - Programul Operaţional Regional funcţionează eficace pentru 
prevenirea erorilor şi a neregulilor şi că, în cazul apariţiei acestora, sistemul a 
acţionat eficient în detectarea şi corectarea lor  

• verificarea achiziţiilor iniţiate în SEAP ulterior datei de 01.10.2011 şi 

• verificarea cheltuielilor declarate Comisiei Europene în perioada 01.01.2011 – 
31.12.2011. 
 

În urma finalizării acestei misiuni au fost formulate 6 recomandări, patru dintre ele urmând 
să fie implementate de AM POR iar două de către beneficiarii de finanţare din POR, 
implementarea acestora din urmă urmând să fie verificată de către ADR Vest. 
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XIII. Asociaţiile TehImpuls, AutomotiVEST şi Clusterul 

Regional TIC 

 

 

13.1. Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic - TEHIMPULS 

 

Asociaţia TehImpuls este un organism neguvernamental nonprofit, care desfăşoară activităţi 
în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice, având drept obiectiv stimularea economiei 
regionale şi creşterea capacităţii competitive a companiilor regionale.  

 

TehImpuls furnizează servicii de asistenţă pentru aplicarea şi comercializarea inovării la 
nivelul industriei. De asemenea, TehImpuls dezvoltă şi implementează proiecte în domeniile 
cercetării şi dezvoltării tehnologice, transferului de tehnologie şi know-how şi turismului prin 
intermediul programelor europene de finanţare. 

 

Rezultatele activităţii Asociaţiei TehImpuls în anul  2012  

 

A. PROIECTE FINANŢATE 

 

1. Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - border Business Cooperation and 
Competitiveness through Innovation 

Proiectul InnoBoost - Boosting Cross - border Business Cooperation and Competitiveness 
through Innovation este un proiect care a primit finanţare în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.   

 

Proiectul are o valoare totală de 85.933 euro şi se derulează pe o perioadă de 15 luni, 
începând cu luna aprilie 2012, în parteneriat cu Agenţia pentru Inovare Szeged.   
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Obiectivul general al proiectului este acela de a favoriza creşterea cooperării şi a 
competitivităţii bazate pe inovare a firmelor din regiunea transfrontalieră prin derularea 
de activităţi integrate:  

•••• Identificarea şi promovarea de produse/servicii/soluţii inovatoare în vederea 
creşterii competitivităţii şi vizibilităţii firmelor din regiunea transfrontalieră.  

•••• Dezvoltarea de instrumente de match-making şi promovarea de bune practici 
pentru facilitarea cooperării dintre firmele din regiunea transfrontalieră.   

•••• Sprijin pentru îmbunătăţirea performanţei firmelor din regiunea transfrontalieră. 

 

Activităţi derulate în anul 2012 

 

Activităţi de management  

���� Recrutarea membrilor echipei de proiect: pentru implementarea proiectului 
InnoBoost au fost recrutate 3 persoane în cadrul Asociaţiei TehImpuls, respectiv 2 
persoane pentru posturile de Expert Junior şi 1 persoană pentru posturile de 
Manager Proiect şi Expert Senior; 

���� Organizarea de întâlniri ale echipei de proiect:  

→ 25 iunie 2012, Timişoara. Discuţiile din cadrul primei întâlniri de proiect s-au 
axat pe următoarele puncte: planul detaliat al activităţilor proiectului, 
planificarea activităţilor pentru următoarele 4 luni de implementare a 
proiectului, achiziţiile publice din cadrul proiectului, pregătirea primei 
raportări tehnice şi financiare, cheltuielile efectuate şi prelungirea proiectului. 

→ 5 septembrie 2012, Szeged. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii despre 
aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului, pregătirea 
primului Raport de Progres al proiectului, statusul activităţilor. 

→ 11 octombrie 2012, Timişoara. În cadrul întâlnirii au avut loc discuţii despre 
website-ul proiectului, calendarul transmiterii comunicatelor de presă, 
transmiterea invitaţiilor la Târgul InnoMatch către baza de date a inovatorilor 
din regiunea transfrontalieră, analiza mesei rotunde. 

 

     

Imagini de la întâlnirile echipei de proiect 
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���� Raportare:  

→ În luna iulie 2012, a fost transmis primul raportul de progres tehnic şi 
financiar, toate cheltuielile fiind validate ulterior de către Biroul Controlului 
de Prim Nivel. 

→ În urma transmiterii de către Biroul Controlului de Prim Nivel a declaraţiei de 
validare a cheltuielilor aferente primului raport de progres, a fost transmis 
primul raport centralizat şi prima cererea de rambursare. 

→ În luna noiembrie 2012 a fost transmis al doilea raport de progres tehnic şi 
financiar către controlorii de prim nivel de la BRECO Oradea. 

→ La mijlocul lunii noiembrie 2012 a fost aprobat primul Raport de Progres al 
proiectului şi prima Cerere de Rambursare de către Secretariatul Tehnic 
Comun de la Budapesta. În urma validării raportului, a fost primită contribuţia 
FEDR aferentă primei Cereri de Rambursare, respectiv a fost transmisă 
partenerului de proiect suma aferentă acestuia. 

→ În urma validării primului raport de progres, în luna decembrie 2012 a fost 
transmisă prima cerere de plată a avansului către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice (fostul MDRT). 

 

Activităţi de comunicare şi diseminare 

 

���� Crearea unui Infopoint 

A fost creat un punct de informare pentru a veni în întâmpinarea participanţilor la târgul 
InnoMatch, cu rolul de a oferi informaţii despre proiectul InnoBoost, precum şi despre târg.  

 

���� Crearea unui subdomeniu web al 
paginii Asociaţiei TehImpuls 

A fost creat un subdomeniu al paginii web a 
proiectului, subdomeniu care a fost updatat 
periodic cu informaţii referitoare la 
implementarea activităţilor din cadrul 
proiectului.  

De asemenea, a fost creat şi un banner 
online cu rolul de a promova târgul 
InnoMatch. Bannerul a fost postat pe pagina 
web a Asociaţiei Tehimpuls, precum şi pe 
site-ul proiectului. 

    http://innoboost.tehimpuls.ro 
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���� Media  

A fost transmis un comunicat de presă referitor la proiectul InnoBoost şi la târgul 
InnoMatch, care a apărut în mass media din judeţele Timiş şi Arad.   

 

Activităţi de pregătire a Târgului InnoMatch 

 

Târgul InnoMatch va fi organizat în perioada 3 - 4 aprilie 2013 la Expo Arad Internaţional. 

Obiectivul general al Târgului Innomatch este 
acela de a facilita crearea de start-up-uri 

inovative, promovarea şi valorificarea de soluţii 
inovatoare, în vederea dezvoltării de afaceri noi 
în regiunea transfrontalieră.  

 

���� Elaborarea formularului de înscriere la Târgul InnoMatch 

Formularul de participare regăseşte accesând pagina de internet 
http://innoboost.tehimpuls.ro sau pe pagina de internet www.tehimpuls.ro se accesează 
banner-ul electronic pentru Târgul InnoMatch.  

În consecinţă, organizaţiile interesate să participe în cadrul Târgului pot să se înscrie 
completând formularul de pe pagina de internet http://innoboost.tehimpuls.ro 

 

���� Crearea unei baze de date a inovatorilor din regiunea transfrontalieră 

o Au fost identificate sectoarele cu 
potenţial inovativ în regiunea 
transfrontalieră: TIC, automotive, 
agroofood, eficienţă energetică şi 
energii regenerabile, construcţii 
sustenabile, energii geotermale şi 
biotehnologii;  

o Au fost identificate organizaţii cu 
potenţial inovativ din mediul academic 
şi cel de business din sectoarele 
identificate; 

o A fost dezvoltată o bază de date transfrontalieră cu  produse/servicii/ tehnologii 
inovative;  
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���� Agenda preliminară a Târgului InnoMatch 
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���� Întâlniri bilaterale  

Au avut loc întâlniri bilaterale cu următoarele universităţi: 

o Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa – 16 noiembrie 2012 
o Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad – 20 noiembrie 2012 
o Universitatea Aurel Vlaicu din Arad – 21 noiembrie 2012 
o Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara - 21 noiembrie 

2012  
o Universitatea Politehnica din Timişoara – 26 noiembrie 2012   
o Universitatea de Vest  din Timişoara – 27 noiembrie 2012 
o Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – 

27 noiembrie 2012 
o  

În cadrul întâlnirilor au avut loc discuţii cu privire la promovarea târgului InnoMatch şi 
atragerea universităţilor şi a departamentelor de cercetare-dezvoltare aferente în calitate de 
expozanţi în cadrul Târgului InnoMatch.  

Pe lângă întâlnirile cu universităţile, au avut loc întâlniri şi cu reprezentanţi ai firmelor din 
domeniul ICT, Automotive, Incubatorul de Afaceri Software Timişoara. În cadrul acestor 
întâlniri au fost dezbătute detalii referitoare la Târgul InnoMatch şi participarea firmelor în 
calitate de expozant în cadrul târgului. 

 

���� Consiliul Strategic şi a Comisia de Evaluare a Competiţiei   

În data de 10 decembrie 2012 a avut loc la Timişoara prima întâlnire a Consiliului Strategic şi 
a Comisiei de Evaluare a Competiţiei InnoImpuls. Consiliul Strategic şi Comisia de Evaluare 
este formată din persoane cu experienţă în domeniul inovării, fiind constituite atât din 
experţi români, cât şi din experţi maghiari. Consiliul Strategic are rolul de a superviza 
managementul procesului de evaluare a produselor inovatoare, iar Comisia de evaluare are 
rolul de a evalua produsele inovatoare înscrise în Competiţia InnoImpuls. 

 

���� Mese rotunde  

Prima masă rotundă a avut loc în data de 11 octombrie 2012 la Timişoara. Evenimentul a 
avut ca scop prezentarea proiectului InnoBoost, precum şi pregătirea Târgului InnoMatch.  
La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare.  
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Imagini de la masa rotundă organizată în 11 octombrie la Timişoara 

 

 

2. BanaTour - Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru 
beneficiul comunităţilor locale 

 

Asociaţia TehImpuls, în calitate de partener lider, a propus spre finanţare proiectul BanaTour 

- Regenerarea turismului transfrontalier prin servicii inovative pentru beneficiul comunităţilor 

locale în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Serbia.  

 

Proiectul are o valoare totală de 333 608 euro şi se va derula pe o perioadă de 18 luni în 
parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Banat din Zrenjanin, adresându-
se antreprenorilor din industria turistică, instituţiilor publice active în sectorul turistic, ONG-
urilor care operează în turism, turiştilor naţionali şi internaţionali. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea strategică, eficientă şi de impact a 
ofertei şi potenţialului turistic transfrontalier printr-un pachet personalizat de instrumente 
şi servicii inovative pentru beneficiul comunităţilor locale. 

 

Obiective specifice 

•••• Crearea unui pachet integrat de instrumente şi servicii cu valoare adăugată în 
sectorul turismului (portal turistic, o bază de date comună şi materiale 
promoţionale). 

•••• Înfiinţarea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale în cadrul a două entităţi de 
promovare a turismului transfrontalier. 

•••• Crearea şi operaţionalizarea unei reţele extinse de actori publici şi privaţi din 
domeniul turismului cu scopul de a valorifica potenţialul comunităţilor locale. 
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•••• Susţinerea administraţiei locale pentru sprijinirea unui brand turistic 
transfrontalier. 

 

Proiectul a debutat în data de 15 octombrie 2012. 

 

Activităţi derulate în anul 2012 

 

Activităţi de management  

���� Recrutarea membrilor echipei de proiect 

Au fost recrutate 2 persoane în cadrul proiectului în funcţiile de Manager de Proiect şi Expert 
Financiar. 

 

���� Întâlnire de proiect 
În data de 22 noiembrie 2012 a avut loc la Timişoara prima întâlnire cu partenerul din Serbia, 
fiind discutate  activităţile care urmează să fie derulate.  

 

���� Achiziţii echipamente 

A fost lansată achiziţia publică având drept obiect furnizarea de produse   consumabile 
pentru birou.  

 

 

B. PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIRE 

 

Reţeaua regională agro-food 

 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui 
sistem integrat în domeniul agro-alimentar prin 
crearea unei reţele la nivel regional care să 
asigure bazele instituţionale şi ale 
infrastructurii acesteia. 

 

Proiectul urmăreşte să asigure fluxul complet în 
sectorul agro-alimentar, de la producătorii 

agricoli până la consumator, să crească ponderea produselor autohtone de pe piaţă şi să 
pună la punct managementul complet şi integrat al acestui sistem, prin exploatarea 
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potenţialului agro-alimentar al Regiunii Vest, în beneficiul direct al cetăţenilor săi, creând în 
acelaşi timp o autonomie a resurselor alimentare pentru regiune. 

 

Etape 

•••• Identificarea principalilor actori implicaţi: de la etapa de producţie la stadiul de 
prelucrare şi distribuţie; 

•••• Cartografierea potenţialului agro-alimentar al Regiunii Vest; 

•••• Sprijinirea grupurilor de producători prin diferite instrumente, inclusiv financiare, în 
vederea asigurării unui standard de viaţă echitabil;  

•••• Sprijinirea producătorilor de a utiliza îngrăşăminte organice; 

•••• Încurajarea activităţilor de procesare la nivelul fermelor (pot fi obţinute produse 
finale, dar, de asemenea, produse intermediare, cum ar fi uleiuri, grăsimi, zaharuri), 
în vederea creşterii valorii adăugate a activităţii agricole; 

•••• Dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, în scopul de a evita, de exemplu, 
obezitatea;  

•••• Crearea unei capacităţi de stocare şi distribuţie la nivel regional, crearea unui lanţ 
complet de comercializare în regiune; 

•••• Crearea unei organizaţii regionale care să gestioneze întreg sistemul şi care să asigure 
durabilitatea acestuia. 

 

 

Centrul vocaţional de pregătire profesională 

 

La baza acestei idei de proiect stau pregătirea deficitară şi lipsa resurselor umane într-o 
serie de domenii cu profil tehnic la nivel regional, resimţită de către sectorul productiv. 
Dezvoltarea unui proiect în acest sens va favoriza organizarea unui sistem pentru 
profesionalizarea resurselor umane care să asigure externalizarea cheltuielilor cu serviciile 
de pregătire a personalului de către companiile private, axându-se pe un sistem de pregătire 
profesională pe orizontală a resurselor umane. 

 

Obiectivul strategic al proiectului este crearea unui centru regional de pregătire 
profesională multisectorială în domenii tehnice. 
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Obiective specifice 

•••• Diagnosticul pieţei forţei de muncă – cercetare la faţa locului: identificarea 
expertizei/competenţelor necesare, 
identificarea ofertei existente pe piaţă, 
identificarea competenţelor oferite de 
şcolile profesionale, identificarea 
modului în care forţa de muncă ar trebui 
pregătită în vederea atragerii de investiţii 
străine în Regiunea Vest. 

 

•••• Livrarea cursurilor de formare 
profesională – furnizarea de formare 
profesională de specialitate de către 
formatori specializaţi în formare 
profesională, reorientarea pieţei forţei 
de muncă către domeniile cu potenţial 
din Regiunea Vest şi de care ar putea fi interesaţi investitori străini. 

 

 

C. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Adunarea Generală TehImpuls a avut loc în data de 14 martie 2012, în Sala de Consiliu a 
ADR Vest, cu următoarea ordine de zi:  

 

•••• Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2011 

•••• Aprobarea Bilanţului Asociaţiei Tehimpuls pe anul 2011 

•••• Prezentarea Stadiului colectării contribuţiilor membrilor 

•••• Aprobarea Planului de Activităţi pe anul 2012 

•••• Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Tehimpuls pe anul 2012 

•••• Diverse  

o Strategia de Inovare Regională 2014-2020 și conceptul de « smart 
specialisation » 

o Aprobarea participării Asociaţiei Tehimpuls în cadrul proiectelor finanţate 
în cadrul Programelor de Cooperare Transfrontalieră 
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Imagini de la Adunarea Generală a Asociaţiei TehImpuls, 14 martie 2012 

 

Contact: TehImpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic 

Str. Proclamaţia 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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13.2. Asociaţia AutomotiVEST  

 

Asociaţia AutomotiVEST este coordonată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi a 
fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a 
membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto.  

 

Membrii clusterului AutomotiVEST sunt întreprinderi din industria construcţiilor de maşini 
şi subsectorul automotive precum Continental Automotive Romania SRL, Yazaki Component 
Technology, Interpart Production SRL, Inteliform SRL, CPM Bocsa,  instituţii publice, 
universităţi şi camere de comerţ. 

 

Obiectivele Asociaţiei AutomotiVEST pentru anul 2012 au fost:  

���� atragerea de finanţări pentru proiectele clusterului 

���� dezvoltarea unui nou serviciu al clusterului 

���� creşterea numărului de membri. 

 

Serviciile pe care Asociaţia AutomotiVEST le oferă sunt: 

• Serviciul de promovare, comunicare şi internaţionalizare - se referă la creşterea 
vizibilităţii întreprinderilor din Regiunea Vest în cadrul sectorului automotive şi 
facilitarea de cooperări de afaceri cu parteneri internaţionali. 

• Serviciul de training ajută la creşterea competenţelor personalului angajat în 
cadrul sectorului automotive prin intermediul unor sesiuni de instruire. 

• Ciclul de dezvoltare a furnizorilor - se referă la creşterea competenţelor firmelor 
din Regiunea Vest în vederea furnizării companiilor din lanţul automotive.  

 

Servicii noi propuse: 

• AbmC – West Region Automotive Benchmarking Club – este un instrument 
de analiză comparativă care foloseşte până la 24 de indicatori de performanţă 
colectaţi bianual de firmele participante. Acest instrument comparativ de evaluare 
a performanţelor, atât între firmele din industria auto regională cât şi pe plan 
internaţional (în regiunile unde acest instrument este implementat), este un nou 
cadru de învăţare a mediului business şi a funcţiilor inovatoare. 
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EVENIMENTE 

 

Întâlnire informală cu firmele din regiune – 17 Februarie 2012 

În data de 17 februarie 2012, la sediul ADR Vest a avut loc o întâlnire informală cu firmele 
auto reprezentative din Regiunea Vest. La întâlnire au participat firme cum ar fi: Inteliform, 
Interpart Production, Continental Automotive Products, Yazaki Engineering, Continental 
Automotive Romania, Hella Romania şi Dura Automotive România. Subiectele principale ale 
întâlnirii au fost: 

• Proiectul CERC (Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în 
Sectorul Automotive); 

• Participarea la târgul SEE Auto Compo Net 2012, Third International South East 
Europe Automotive Suppliers Industry Trade Fair, Kragujevac, 9 - 11 mai 2012; 

• Programul de finanţare pentru Polii de Competitivitate. 

 

În contextul celor două finanţări, a fost rediscutată lista de nevoi stabilită în şedinţa AGA a 
clusterului AutomotiVEST din luna aprilie 2011: 

 

Domenii/activităţi: 

• Prototipuri mase plastice; 

• Testare: 

• Mecanică; 

• Termică; 

• Electrică. 

• Măsurare 3D şi măsurare rugozitate a suprafeţelor neplane; 

• Teste chimice materii prime; 

• Simulări soft mase plastice; 

• Pneumatică şi hidraulică. 

 

Training/formare: 

•••• Calitate (implementare de standarde mai ales pentru furnizori, formare pe tema 
standardelor de precizie, statistică etc.) 

•••• Curs polimeri/mase plastice; 
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•••• Curs pneumatică; 

•••• Curs automatizări; 

•••• Curs CAD-CAM, specific pe programul KATIA; 

•••• Curs prelucrări prin aşchiere; 

•••• Curs Six Sigma, AIAG, Lean, etc. 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST – 14 martie 2012 

În data de 14 martie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST. Cele mai 
importante puncte pe ordinea de zi au fost: 

 

1. Prezentarea Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 
naţional şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de 
Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea 
unui concept de proiect având ca beneficiar Asociaţia AutomotiVEST. 

 

2. Introducerea unui instrument denumit „Automotive Benchmarking Club”, dedicat 
firmelor membre şi firmelor partenere ale clusterului. „Automotive Benchmarking 
Club” va fi implementat ca serviciu distinct al clusterului. Toate costurile de 
implementare vor fi suportate de ADR Vest în cadrul proiectului PROSESC. 

 

   

 

 

Târgul de componente auto, AUTO COMPO NET 2012 – 9-11 mai 2012 

Membrii Asociaţiei AutomotiVEST au participat în data de 9 mai la târgul de componente 
auto, AUTO COMPO NET 2012  care a avut loc la Kragujevac, Serbia. În cadrul târgului 
membrii asociaţiei au participat la întâlniri B2B cu firme, organizaţii, clustere. 
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Târgul internaţional TRANSPORT-AR şi SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO ARAD 
(S.I.A.A), ediţia  a XIX-a – 7-10 iunie 2012 

 

În perioada  7 - 10 iunie 2012, Expo Arad International a organizat cel mai mare eveniment 
de transporturi profesionale, rutiere, feroviare, servicii conexe, logistică, salon de siguranţă 
rutieră, Târgul internaţional TRANSPORT-AR şi SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO ARAD 
(S.I.A.A), ediţia  a XIX-a, dedicat transporturilor din România şi care aduce celor interesaţi 
ultimele noutăţi din acest domeniu. Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Arad, în 
calitate de membru al clusterului AutomotiVEST, a pus la dispoziţie un stand gratuit pentru 
reprezentarea membrilor Asociaţiei AutomotiVEST şi a firmelor cu care aceasta colaborează. 
În acest sens membrii şi colaboratorii Asociaţiei AutomotiVEST au primit invitaţia de a 
participa la târg sau de a trimite materiale de promovare. Reprezentanţii ADR Vest, în 
calitate de membru al Asociaţiei AutomotiVEST, au participat în data de 7 iunie 2012 în 
cadrul târgului cu un stand de promovare al Asociaţiei AutomotiVEST. Standul a fost 
disponibil pe toată durata târgului cu materiale de promovare: afişe, broşuri, pliante. 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei Automotivest – 27 august 2012 

Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST a avut loc în data de 27 august 2012.  

 

 

Imagini de la Adunarea Generală a Asociaţiei AutomotiVEST, 27 august 2012 

 

� În cadrul sedinţei AGA, ca urmare a exprimării interesului de a adera la cluster, 
Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi  Perfecţionare Profesională în Domeniul 
Construcţiilor Timişoara, Continental Automotive România, Asociaţia TehImpuls, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată şi Yazaki Component Technology  au intrat în Asociaţie. 
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� Totodată  a fost prezentat pachetul integrat de proiecte având ca beneficiar Asociaţia 
Automotivest aferent Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 
interes naţional şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului 
Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE 
precum şi a Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia 
AutomotiVEST.  

 
� De asemenea au fost aprobate şi semnate de către toţi membrii Strategia de 

Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia AutomotiVEST şi Acordul de 
Parteneriat privind pachetul integrat de proiecte. 

 

 

INNO-AUTO 2012, Ungaria 

Camera de Comerţ și Industrie a judeţului Győr-Moson-Sopron County a organizat în data de 
8 noiembrie 2012 un eveniment de brokeraj, cu titlul "INNO-AUTO 2012" - Inovare în 
industria de automobile, în regiunea Europei Centrale și în Ungaria. 

 

Evenimentul a avut drept scop stabilirea unui forum unde companiile din sectorul 
automotive vor putea să găsească noi parteneri de afaceri în şi înafara Europei Centrale.În 
acest sens, Asociaţia Automotivest a primit o invitaţie de a participa la eveniment, aceasta 
fiind transmisă către membri şi colaboratori. 

 

 

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE  

 

Experţii Asociaţiei AutomotiVEST au contribuit la finalizarea cererii de finanţare pentru 
proiectul Centru Regional de Competenţe în Sectorul Automotive – CERC, proiect 
aparţinând Primăriei Timişoara.  

 

Reprezentanţii Primăriei Timişoara şi cei ai ADR Vest au semnat un contract de finanţare din 
fonduri europene care va permite construirea Centrului Regional de Competenţe şi 
Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul automotive. Proiectul în valoare de 12,6 milioane de lei 
va permite construcţia unui centru şcoală pentru cei care doresc să lucreze în domeniul 
automotive. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 12,63 milioane lei iar cea a 
finanţării nerambursabile este de 4,9 milioane lei. 

 

Proiectul, care se va implementa pe parcursul a 18 luni, prevede realizarea unei construcţii 
cu suprafaţă de 1600 mp care va adăposti spaţii administrative, săli de curs, recepţie, punct 
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de informare, un laborator de măsurare / testare, un atelier de injecţie mase plastice şi un 
atelier de prelucrare dotat cu maşini cu comandă numerică. Dotările şi echipamentele de 
specialitate aferente Centrului sunt destinate utilizării în colaborare de către întreprinderile 
beneficiare ale Centrului, dar şi desfăşurării unor activităţi de instruire şi formare, respectiv 
consultanţă şi asistenţă. 

 

 

 

În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei AutomotiVEST din data de 14 martie 2012 a fost 
prezentată Operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional 
şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 
"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea unui concept de 
proiect având ca beneficiar Asociaţia AutomotiVEST.Ca urmare, Asociaţia AutomotiVEST a 
demarat procedurile pentru a putea aplica ca şi beneficiar. În acest sens, a fost depus  un 
pachet integrat de proiecte pe POS CCE, axa prioritară 1, ”Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient”, domeniul major de intervenţie D 1.3, „Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 
naţional şi internaţional”. 

 

Valoarea totală a pachetului integrat este de 30.806.733 lei – reprezentând mai mult de 7 
milioane euro - iar 17.015.833 lei – reprezentând aproximativ 4 milioane euro – constituie 
valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin proiect. Pachetul depus conţine un număr 
de 6 proiecte și vizează creşterea competitivităţii sectorului construcţiilor de mașini din 
Regiunea Vest prin crearea de produse proprii, valoare adăugată şi prin inovare. Cele 6 
proiecte din cadrul pachetului integrat sunt proiecte de investiţii, proiecte de cercetare sau 
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proiecte ce vizează dezvoltarea resurselor umane ale Asociaţiei Automotivest și 
îmbunătăţirea funcţionării acesteia din perspectiva managementului și organizării 
administrative.  

 

Proiectele depuse în cadrul pachetului integrat sunt: 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 

Tip 
proiect 

(investiţii 
/soft/CDI) 

Solicitant / Tip 
entitate juridică 

Parteneri / Tip 
membru al 

polului 

1 
Centru de Competenţe pentru Proiectare, 
Testare, Prototipare şi Simulări 

Investiţii Polul de 
Competitivitate 
Asociaţia 
AutomotiVEST/ ONG 

N / A 

2 
Conservarea energiei în domeniul “Maşinilor 
Verzi”  utilizând generatoarele 
termoelectrice 

CDI SC Continental 
Automotive România 
SRL / întreprindere 

Universitatea 
Politehnica 
Timişoara  

3 

Dezvoltarea competenţelor inginereşti în 
domeniul EMC (testarea influenţelor 
undelor electromagnetice asupra 
echipamentelor electronice) şi Reliability 
testing (teste de fiabilitate a produselor) 

soft SC Continental 
Automotive România 
SRL / întreprindere 

Universitatea 
Politehnica din 
Timişoara / 
universitateAsocia
ţia AutomotiVEST 
/ ONG 

4 
Managementul integrat al Polului de 
Competitivitate AutomotiVEST 

soft Polul de 
Competitivitate 
Asociaţia 
AutomotiVEST / ONG 

N / A 

5 
Acţiuni de suport pentru consolidarea 
polului de competitivitate: formare, 
promovare şi internaţionalizare 

soft Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională 
Vest 

Asociaţia 
Tehimpuls/ONG 

6 
Dezvoltarea polului de competitivitate 
AutomotiVEST prin dezvoltarea resurselor 
umane, utilizând metode inovative 

soft Fundaţia Româno-
Germană 

Asociaţia 
AutomotiVEST / 
ONG 

 

 

Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de cluster din România 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro, website:  www.automotivest.ro 
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13.3.  Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest 
România” 

 

„Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest România” a 
fost constituit în cadrul şedinţei Adunării Generale din data de 21 aprilie 2011, organizată de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe au fost aprobate şi 
semnate documentele constitutive ale Asociaţiei, au fost alese structurile de conducere şi 
onorifice şi votaţi membrii Consiliului Director şi cei ai Structurilor Onorifice.  

 

Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 2011. 

 

Această iniţiativă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al Strategiei 
de Inovare Regională 2009 - 2013 și face parte din activităţile şi proiectele prin care ADR 
Vest sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest. 

 

Membrii Fondatori ai Clusterului Regional TIC

•••• Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest 

•••• Judeţul Arad 

•••• Judeţul Caraş-Severin 

•••• Judeţul Timiş 

•••• Municipiul Arad 

•••• Municipiul Timişoara 

•••• Municipiul Deva 

•••• Universitatea Politehnica din 
Timişoara 

•••• Universitatea de Vest din Timişoara 

•••• Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

•••• Alcatel Lucent România 

•••• Aci Worldwide 

•••• Ssi Schaefer 

•••• Lasting System 

•••• Oce Software 

•••• Kathrein România 

•••• Deltatel 

•••• Flextronics Romania 

•••• Institutul E-Austria Timişoara 

•••• Vox Filemakers Solutions 

•••• Modatim Business Facility 

•••• Genisoft 

•••• Eta 2u 

•••• Incubatorul de Afaceri Software 
Timişoara - UBIT 

•••• Syonic 

•••• Visma Software 
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Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC 

Comisii de specialitate pe domenii prioritare 

• Administraţie 

• Educaţie – instruire  

• Cercetare – dezvoltare – inovare 

• Dezvoltare de afaceri TIC şi start - up 

• Internaţionalizare 

 

Consiliul Director 

• Preşedinte – Sorin MAXIM, Director General ADR Vest 

• Secretar – Ovidiu ŞANDOR, Director General Modatim Business Facility 

• Membri – coordonatori ai celor 5 comisii de specialitate: 

• Administraţie – Consiliul Judeţean Arad 

• Educaţie–instruire – Institutul E-Austria 

• Cercetare-dezvoltare-inovare – OCE Software 

• Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up – Lasting System  

• Internaţionalizare – Alcatel Lucent 

 

Structuri onorifice 

• Varujan PAMBUCCIAN – Preşedinte Onorific, membru în Comisia de IT a Camerei 
Deputaţilor, Profesor Politehnica Bucureşti 

• Dan BEDROS – Membru, fost Preşedinte şi Director General Alcatel România (12 
ţări), fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru Europa de Est,   Preşedinte al 
Consiliului Strategic al Thales România 

• Virgil MARTON – Membru, fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost 
Responsabil telecomunicaţii pentru Europa al Lucent  

• Radu GEORGESCU – Membru, Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, Avangate, 
GECAD NET şi Director al GECAD ePayment 

• Silviu HOTĂRAN – Membru, fost Director General al Microsoft România, fost 
Director al Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL România 

• Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest – Membru 
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• Primarul Municipiului Timişoara – Membru 

 

Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC sunt:  

• Evoluţia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerţ şi servicii către 
consultanţă şi produse proprii  

• Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare şi 
creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare 

• Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional 

• Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest 

• Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor publice în 
sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii.  

 

 

Extinderea Clusterului Regional TIC  

 

Pe parcursul anului 2012, 7 noi organizaţii au transmis Clusterului Regional TIC expresii de 
interes pentru a deveni membri în cadrul Asociaţiei: 5 companii dezvoltatoare de software 
(Intuitive Software, High-Tech Systems & Software şi Digital Geek, Haufe Lexware şi 
UnifiedPost), Universitatea Vasile Goldiş din Arad şi Asociaţia TehImpuls.  

 

Aderarea acestora a fost supusă dezbaterii în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei din 
data de 24 august 2012 şi, respectiv, Adunarea Generală a Asociaţiei din data de 13 noiembrie 
2012, iar în urma aprobării în unanimitate de către membri fondatori prezenţi la şedinţe, cele 7 
entităţi au devenit membri cu drepturi depline.  

 

Astfel, în prezent Asociaţia Cluster Regional TIC numără 33 de membri, cuprinzând  19 firme, 6 
autorităţi publice locale, 4 universităţi, 1 institut de cercetare, un centru de inovare şi transfer 
tehnologic şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.    
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Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 21 martie 2012 

 

În data de 21 martie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC în 
cadrul căreia au fost discutate şi aprobate în unanimitate următoarele: 

1. Raportul de Activitate al Asociaţiei Cluster Regional TIC pe anul 2011 

2. Bilanţul Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2011 

3. Planul de Activitate Cluster Regional TIC pentru anul 2012 

4. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2012 

5. Actul Adiţional de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Cluster 
Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România” pentru 
modificarea denumirii instituţiei Municipiului Timişoara din „Municipiul Timişoara prin 

Primăria Municipiului Timişoara, reprezentat de Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, 

Primar” în „Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, 

reprezentat de Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, Primar”   

 

De asemenea au fost discutate următoarele: 

• Operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 
internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 
"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea unui concept de 
proiect având ca beneficiar Asociaţia Cluster Regional TIC 

• Reţeaua European Regions Network for the Application of Communications Technology - 

ERNACT în cadrul căreia Regiunea Vest a devenit membru cu drepturi depline începând 
cu ianuarie 2012 

• Iniţiativa „Centru de inovare pentru internet şi broadband” propusă  de compania 
Internet Valley din Groningen, Olanda pentru depunere în cadrul Programului Cadru 
Competitivitate şi Inovare, componenta de Sprijinire a Politicilor TIC (CIP ICT-PSP). 

 

 

 Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 24 august 2012 

 

În data de 24 august 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC a cărei 
ordine de zi a cuprins:  
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1. Prezentarea, propunerea şi votarea primirii unor membri noi în Asociaţia Cluster 
Regional TIC - Intuitive Software, Digital Geek, High Tech, Universitatea Vasile Goldiş 
din Arad,  Asociaţia Tehimpuls 

2. Prezentarea pachetului integrat de proiecte având ca beneficiar Asociaţia Cluster 
Regional TIC aferent Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 
interes naţional şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major 
de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE precum şi a 
Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia Cluster Regional TIC 

• Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia 
Cluster Regional TIC  

• Semnarea Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia 
Cluster Regional TIC 

• Aprobarea pachetului integrat de proiecte având ca beneficiar Asociaţia Cluster 
Regional TIC 

• Semnarea de către toţi membrii a Acordului de Parteneriat privind pachetul 
integrat de proiecte. 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 13 noiembrie 2012 

 

În data de 13 noiembrie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC în 
cadrul căreia au fost discutate următoarele: 

1. Participarea la Apelul de Proiecte Sprijin financiar acordat pentru integrarea 
întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere din cadrul Programului Operaţional 
Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 „Un sistem de 
producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea 
durabilă a antreprenoriatului”. Ca urmare a dezbaterii s-a stabilit formarea unui grup de 
lucru pentru pregătirea unui proiect al Asociaţiei după lansarea apelului.   

2. Aprobarea şi semnarea Actului Adiţional nr. 2 de modificare a Statutului Asociaţiei 
„Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România ” 
pentru introducerea unui articol nou referitor la activităţi de cercetare şi dezvoltare pe 
care Asociaţia le poate desfăşura. Actul Adiţional a fost aprobat şi semnat de către 
membri Asociaţiei, urmând ca acesta să fie depus la Judecătorie împreună cu 
documentele aferente necesare pentru înregistrarea Actului Adiţional. 

3. Prezentarea Târgului de Inovare InnoMatch organizat în perioada 3 – 4 aprilie 2013 de 
către Asociaţia TehImpuls în cadrul proiectului InnoBoost finanţat prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007 – 2013.  Ulterior ADR Vest a 
colaborat cu 12 companii din cadrul Asociaţiei pentru a reprezenta sectorul TIC în cadrul 
Târgului Regional de Inovare.  
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4. Prezentarea, propunerea şi votarea primirii unor membri noi în Asociaţia Cluster 
Regional TIC – Haufe-Lexware S.R.L  şi Unified Post S.R.L . Toţi membri prezenţi au votat 
în unanimitate primirea celor două entităţi în cadrul Clusterului. 

5. Prezentarea chestionarului destinat membrilor în vederea elaborării unei hărţi de 
competenţe la nivelul Clusterului Regional TIC propusă în cadrul primelor şedinţe ale 
Comisiilor de Specialitate. 

 

Propunere de colaborare cu Keiretsu Forum, Silicon Valley, USA. Ca urmare a interesului 
exprimat, s-au realizat demersurile necesare pentru stabilirea unei colaborări cu Forumul 
Keiretsu. 

 

 

Comisiile de Specialitate ale  Cluster Regional TIC 

 

În perioada 28 – 30 mai 2012 au avut loc primele şedinţe a patru Comisii de Specialitate ale 
Asociaţiei Cluster Regional TIC în cadrul cărora au fost discutate  priorităţile pe domeniile 
aferente comisiilor şi au fost stabilite o serie de acţiuni care urmează să fie implementate şi 
coordonate la nivelul comisiilor cu participarea tuturor membrilor . 

 

Astfel următoarele acţiuni au fost stabilite în cadrul şedinţelor celor patru comisii: 

 

1. Comisia de Specialitate „Dezvoltarea Afacerilor TIC şi start-ups” 

���� Identificarea de măsuri pentru îmbunătăţirea parteneriatelor de tip outsourcing cu 
companiile multinaţionale; 

���� Atragerea de noi companii dezvoltatoare de produse inovative care să lucreze cu 
universităţile regionale; 

���� Cluster TIC ca broker de idei – finanţarea de către Clusterul TIC a iniţiativelor de 
dezvoltare de produse noi şi dezvoltarea unui program de evaluare permanentă a ideilor 
(crearea unui Consiliu al „creierelor” care să genereze idei noi, inclusiv de la non - 
membri, pe care Clusterul TIC să le promoveze; crearea unui mecanism de asigurare a 
proprietăţii intelectuale pentru generatorii de idei); 

���� Cluster TIC ca broker de nevoi - facilitarea dezvoltării de proiecte de CDI între membrii 
Clusterului TIC, dar şi între firme din afara Clusterului; 

���� Sprijinirea dezvoltării de infrastructură ITC - crearea de centre de dezvoltare locale, 
colaborare cu Comisia de Administraţie;  
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���� Exploatarea potenţialului absolvenţilor de top care vor să îşi dezvolte afaceri proprii 
prin sprijinirea acestora. În acest sens s-a discutat crearea unui pachet de servicii (de 
promovare, instruire, finanţare, networking, incubare);   

���� Identificarea de oportunităţi oferite de fonduri de garantare BEI, etc. 

 

2. Comisia de Specialitate „Internaţionalizare” 

� Crearea unui chestionar care să fie transmis tuturor membrilor pentru a selecta 
domeniile de interes pentru fiecare entitate  

• Identificarea zonelor ţintă la nivel global şi a obiectivelor Clusterului şi membrilor în 
aceste zone; 

• Inventarierea serviciilor existente (portofoliu la nivel de Cluster) precum şi 
identificarea unor servicii mai complexe, sau de nişă,  care nu au fost exploatate 
până în prezent, cu potenţial pentru piaţa externă. 

� Definirea unor acţiuni pentru vizibilitatea internaţională a Clusterului şi a membrilor 
prin: 

• Formarea de parteneriate cu alte clustere din zona centrală şi est europeană, 
dar şi din Europa de vest; 

• Identificarea de parteneri / clustere TIC din Europa pentru a desfăşura activităţi 
de lobby la nivel european – Bruxelles (de exemplu în materie de strategii de 
broadband şi  Next Generation Access); 

• Participarea la evenimente şi târguri  internaţionale de profil (1 – 2  pe an) 
pentru vizibilitate şi networking.  

� Măsuri pentru promovarea internaţională a competenţelor şi serviciilor TIC regionale 
atât pentru atragerea de investitori şi penetrarea pieţelor externe 

• Promovarea la nivel internaţional a competenţelor regionale existente; 

• Dezvoltarea de noi servicii care să cumuleze competenţele regionale, prin 
intermediul unei infrastructuri de tip Data Center care să fie în proprietatea 
Clusterului TIC; 

• Participarea la licitaţii internaţionale ca şi cluster, având o serie de avantaje 
suplimentare faţă de capacitatea individuală a membrilor, anume: cifra de 
afaceri cumulată, paletă mai largă de competenţe prin cumularea competenţelor 
membrilor Clusterului TIC, grad crescut de încredere.  
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3. Comisia de Specialitate „Educaţie şi Instruire” 

� Organizarea unui Târg de joburi dedicat studenţilor în ani terminali şi absolvenţilor,  în 
parteneriat cu universităţile membre; 

� Organizarea unor stagii de practică la scară mai largă  pentru studenţi; 

� Facilitarea de instruiri pentru softskills pentru tineri antreprenori; 

� Coordonare între cei care au nevoi similare de dezvoltare a competenţelor pentru 
atragere de traineri în Regiunea Vest; 

� Calificarea în domenii IT a absolvenţilor din domenii adiacente (ex. fizică, matematică) 
pentru creşterea capacităţii de angajare; 

� Stabilirea de noi parteneriate de anvergură la nivel regional – smart cities.    

 

4. Comisia de Specialitate „Cercetare – Dezvoltare - Inovare” 

� Analiza competenţelor existente în zona de CDI; 

� Definirea domeniilor de acţiune în zona CDI, ţinându-se cont de posibilitatea de 
implicare a entităţilor din afara Clusterului TIC în viitor; 

� Inventarierea iniţiativelor similare atât la nivelul membrilor Clusterului TIC, cât şi din 
afară, în vederea corelării acţiunilor şi evitării dublării eforturilor;  

� Capitalizarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor de CDI gestionate de Universităţi; 

� Stabilirea unor instrumente de comunicare internă şi externă: 

• crearea portalului Clusterului   

• stabilirea unor medii de comunicare virtuale comun agreate 

• nominalizarea unor responsabili pentru zona de CDI din cadrul membrilor 
participanţi în Comisia  CDI (dar şi a altor membri interesaţi), care să asigure 
comunicarea permanentă şi realizarea activităţilor planificate în cadrul Comisiei 
CDI; 

� Crearea unui Club al Comisiei CDI având ca scop facilitarea unor întâlniri informale între 
membrii acesteia care să stimuleze schimbul de idei;  

� Crearea unui Consiliu pentru Intelectual Property în cadrul Comisiei CDI alcătuită din 
reprezentanţi ai firmelor membre cu competenţe în acest domeniu, scopul acestui 
Consiliu fiind acela de a oferi membrilor consultanţă în chestiuni legate de proprietatea 
intelectuală în acţiunile realizate în cadrul Clusterului TIC. 
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Harta competenţelor la nivelul Clusterului Regional TIC   

 

În cadrul primelor şedinţe a celor patru comisii de specialitate ale Clusterului Regional TIC 
(Afaceri şi Dezvoltarea de Start-ups, Internaţionalizare, Educaţie-Instruire şi Cercetare-
Dezvoltare-Inovare), care au avut loc în semestrul 2 al anului 2012 (28 – 30 mai) a fost 
evidenţiată nevoia de inventariere a competenţelor existente la nivelul entităţilor membre ale 
Clusterului precum şi a priorităţilor de dezvoltarea ale acestora.  

 

În perioada iulie - august 2012, ADR Vest, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Director, a 
elaborat un chestionar care să servească drept instrument pentru crearea unei hărţi a 
competenţelor la nivelul Clusterului TIC precum şi a pentru determinarea zonelor de interes 
pentru acţiunile pe termen scurt şi mediu ale Clusterului Regional TIC. Chestionarul a fost 
finalizat şi va fi transmis spre completare tuturor membrilor Asociaţiei.   

 

 

Şedinţa Comisiei IT a American Chamber of Commrece în România 

 

În data de 2 iulie 2012  Clusterul Regional TIC a participat la şedinţa Comisiei de IT a American 
Chamber of Commerce, ca urmarea a invitaţiei domnului Ronald Binkofsky, CEO al Microsoft 
România şi Coordonator al Comisiei de IT din cadrul American Chamber of Commerce în 
România.  

 

Delegaţia  Clusterului Regional TIC a fost alcătuită din: 

• Domnul Sorin MAXIM, Preşedinte al Asociaţiei Cluster Regional TIC 

• Doamna Raluca CIBU-BUZAC – Director al Direcţie Politici Regionale şi Internaţionalizare 
din cadrul ADR Vest 

• Domnul Horaţiu MOLDOVAN – Preşedinte al Lasting System şi  Coordonator al Comisiei 
de Specialitate „Dezvoltare de Afaceri TIC şi start-ups” 

• Doamna Delia GOLCEA – Manager General al OCE Software şi Coordonator al Comisiei 
de Specialitate „Cercetare – Dezvoltare - Inovare” 

• Domnul Sabin TOTOREAN – Director de Vânzări în cadrul Alcatel – Lucent şi 
Coordonator al Comisiei de Specialitate „Internaţionalizare” 

• Domnul Varujan PAMBUCCIAN - Preşedinte Onorific al Asociaţiei Cluster Regional TIC 
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• Domnul Florin PETOLEA – CEO al Alcatel Lucent 

• Domnul Cosmin BRÂNZAN – CEO al Cap Gemini 

 

La şedinţă au participat de asemenea reprezentanţi ai companiilor multinaţionale din sectorul 
TIC din România (IBM, Microsoft, etc.).  

 

Scopul participării la această şedinţă a fost de a prezenta priorităţile Clusterului  Regional TIC şi 
de a realiza un plan de acţiune comun pentru sprijinirea sectorul TIC la nivel naţional.    

 

Principalele priorităţi ale American Chamber of Commerce în România sunt: 

� Creşterea competitivităţii sectorului TIC din România prin facilitarea transferului de 
tehnologii;   

� Dezvoltarea e-guvernării în România; 

� Dezvoltarea IMM-urilor prin exploatarea resurselor digitale (oportunităţi multiple 
oferite de fondurile europene dedicate antreprenoriatului şi digitizării). 

 

 

Proiecte depuse spre finanţare în 2012 

 

���� Pachet Integrat de proiecte pentru depunere în cadrul Operaţiunii  1.3.1 
Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 
internaţional – Poli de competitivitate din cadrul POSCCE 

 

În data de 4 mai 2012 a fost lansată Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate” din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. 

 

În cadrul acestui apel depunerea se realizează în două etape: 

 

•••• Etapa I constă în evaluarea strategiei polului de competitivitate şi a fişelor de proiecte 
pentru proiectele propuse ca parte a pachetului integrat care are ca scop 
implementarea strategiile de dezvoltare. Termenul de depunere pentru această primă 
etapă este 17 august 2012. 
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•••• Pentru cea de-a II-a etapă – se vor depune cererile de finanţare şi documentaţia suport 
aferentă pentru fiecare dintre proiectele care compun pachetul integrat.  

 

În 31 august 2012 Asociaţia Cluster Regional TIC a depus la Autoritatea de Management a 
POSCCE, în cadrul apelului de proiecte pentru Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de 

sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de Competitivitate", aplicaţia 
pentru pachetul integrat de proiecte pentru dezvoltarea Polului de Competitivitate Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţilor Regiunea Vest.  

 

Aplicaţia cuprinde documentaţia pentru prima etapă de evaluare din cadrul acestui apel, 
respectiv Strategia de Dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC Vest, 10 fişe ale proiectelor 
care constituie pachetul integrat, precum şi acordul de parteneriat al membrilor pentru 
pachetul integrat de proiecte. Documentele au fost aprobate şi semnate de către membri 
fondatori şi asociaţi în cadrul şedinţei Adunării generale a Asociaţiei din data de 24 august 
2012.  

 

 

Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate 

 

Obiectivul strategic este operaţionalizarea unui pol de competitivitate în domeniul 
tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) care va mobiliza şi capitaliza capacităţile 
productive existente în aglomerarea industrială de profil din Regiunea Vest în vederea generării 
de proiecte şi produse inovative pentru sporirea productivităţii întreprinderilor şi consolidarea 
şi dezvoltarea sectorului productiv, precum şi pentru îmbunătăţirea proceselor din sectorul 
public. 

 

Astfel, Polul de competitivitate TIC va contribui în mod direct la efortul de atingere a 
următorilor indicatori strategici asumaţi de România în cadrul Strategiei Europa 2020: creşterea 
ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare până la 2 % din PIB, creşterea ponderii 
sectoarelor caracterizate de o intensitate mare a cercetării şi dezvoltării de 10,7 % (din totalul 
sectoarelor), creşterea competenţelor digitale ale cetăţenilor în aşa fel încât cel puţin 50 % din 
cetăţeni să utilizeze servicii de tip e-government  
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Obiectivele specifice ale strategiei 

 

Obiectiv specific 1: îmbunătăţirea capacităţii de inovare în cadrul aglomerării industriale TIC 
din Regiunea Vest prin crearea unei infrastructuri tehnologice şi instituţionale competitive 
capabile să susţină transformarea acestui cluster emergent într-un pol de competitivitate TIC  

 

Pentru atingerea acestui obiectiv Clusterul Regional TIC îşi propune dezvoltarea a:  

• 2 infrastructuri de suport în perioada 2013-2015 – Centrul Regional de Expertiză, 

Guvernanţă şi Suport TIC, Şcoala de Afaceri TIC (infrastructură) 

• 2 infrastructuri de suport în perioada 2016-2020 – Parc Ştiinţific TIC, Accelerator de Afaceri 

TIC  

 

Obiectiv specific nr. 2: creşterea competitivităţii sectorului TIC prin  generarea de produse şi 
aplicaţii proprii inovative în cadrul polului TIC care vor fi capabile să concureze cu succes pe 
pieţele internaţionale şi să contribuie la îmbunătăţirea productivităţii în alte sectoare (inclusiv 
în cel public) 

 

Astfel, Clusterul Regional TIC va angaja acţiuni pentru intensificarea şi sprijinirea activităţilor de 
CDI pentru generarea de produse şi soluţii inovatoare proprii, competitive pe piaţa globală. 
Până în 2020 Clusterul îşi propune să sprijine dezvoltarea şi brevetarea a cel puţin 16 produse 
inovatoare.  

 

Obiectiv specific nr. 3: creşterea vizibilităţii polului TIC şi susţinerea unei poziţionării strategice 
competitive în cadrul de referinţă definit pentru sectorul TIC de către Agenda 2020 prin 
implementarea unor acţiuni inovatoare de suport şi coordonare.  

 

În vederea consolidării Clusterului Regional TIC şi coagulării oportunităţilor regionale de 
dezvoltare în sectorul TIC, Asociaţia va dezvolta un set de servicii de suport pentru afaceri 
operaţionalizate în cadrul polului TIC (internaţionalizare, branding, business start-up) 
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Pachetul Integrat de Proiecte al Polului de Competitivitate Cluster Regional TIC  

 

Pentru realizarea obiectivelor strategice, Clusterul Regional TIC a propus spre evaluare şi 
finanţare un pachet integrat de 10 proiecte, şi anume 2 proiecte de investiţii în infrastructură, 
1 proiecte de management, 2 proiecte de dezvoltare de servicii suport la nivelul Clusterului şi 
5 proiecte de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.  

 

Valoarea totală a proiectelor este de  46.914.760 Lei (aproximativ 11 milioane euro), din care 
valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 29.290.670 lei (aproximativ 7 milioane 
euro).  

 

Pachetul integrat de Proiecte al Clusterului Regional TIC - Pol de Competitivitate 

 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Tip proiect

 

Valoare totală 
proiect 

(lei) 

Valoare ajutor 
nerambursabil 

solicitat (lei) 

Solicitant / Tip 
entitate juridică 

Parteneri / Tip 
membru al 

polului 

1 
DigiVest – „Centru Regional de 
Date, expertiză, guvernanţă și 
suport TIC – Regiunea Vest” 

Investiţii 23.414.580 lei 11.707.290 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC  
N / A 

2 

Dezvoltarea infrastructurii de 
suport pentru extinderea 
competenţelor resursei umane din 
sectorul TIC 

Investiţii 6.279.700 lei 3.139.850 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC  
N / A 
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3 
Management integrat al Polului de 
Competitivitate Asociaţia Cluster 
Regional TIC 

soft 877.560 lei 877.560 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N/A 

4 
Sprijinirea dezvoltării de  start-up-
uri inovative TIC în Regiunea Vest 

soft 877.560 lei 438.780 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N / A 

5 

Acţiuni de suport pentru 
consolidarea polului de 
competitivitate: formare, 
promovare şi internaţionalizare 

 

soft 877.560 lei 877.560 lei ADR Vest  
Asociaţia 

Tehimpuls  

6 

„E-educaţie /E-mentorat” 

Sistem inteligent pentru analiza și 
recomandarea profilului 
profesional al elevilor 

CDI 2.193.900 lei 1.535.730 lei  Lasting System  
Universitatea 

Politehnica 
Timişoara  

7 

“e-reputaţie” 

Platformă software pentru analiza 
și managementul reputaţiei online 

CDI 2.193.900 lei 2.193.900 lei 
 Intituitive 
Software   

Lasting System   

8 
Crearea unui sistem software 
integrat de servicii contextuale 
auto-menţinute 

CDI 2.000.000 lei 1.400.000 lei  OCE Software  
Universitatea 

Politehnica 
Timişoara  

9 
Aplicaţie de managementul 
documentelor pe echipamente 
desktop, smartphones şi tablete 

CDI 3.800.000 lei 3.600.000 lei  Digital Geek  
City Business 

Center Timișoara  

10 

Sistem distribuit inteligent de 
transport de date cu capacităţi 
avansate de auto-reglare, 
securizare, decuplare și integrare 
cu platforme de cloud computing 

CDI 4.400.000 lei 3.520.000 lei Genisoft   
 High-Tech 
System & 
Software    

 
Subtotal Valoare totală proiecte 
soft 

 2.632.680 Lei 2.193.900 lei   

 
VALOARE TOTALĂ PACHET 
INTEGRAT 

X 46.914.760 Lei 29.290.670 Lei X X 

 

 

 

Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC  

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 

Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 

Email: office@adrvest.ro 
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XIV. Raport privind încheierea contului de execuţie pe 
anul financiar 2012 

 

 

14.1. Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul financiar  2012 

 

 În cursul anului 2012, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a derulat 
o activitate complexă în vederea atingerii obiectivelor sale, aşa cum sunt 
prevăzute în Legea 315/2004 – Legea dezvoltării regionale în România. 
Astfel, au fost organizate numeroase evenimente – seminarii regionale şi 
interregionale, conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde 

pentru informarea publicului larg asupra oportunităţilor de finanţare, conferinţe de presă – şi 
au fost iniţiate şi implementate numeroase proiecte în vederea intensificării prezenţei ADR Vest 
pe plan internaţional. 

 

Dorim să menţionăm că ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea 
Programului Operational Regional 2007-2013, a continuat, pe parcursul anului 2012, 
implementarea contractului de finanţare pentru domeniul de intervenţie 6.1 „ Sprijinirea 
implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional”, sprijin 
acordat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Perioada de implementare a 
activităţilor finanţate prin acest  contract este 01.01.2011-31.12.2012. 

 

Obiectul acestui contract a constat în acordarea finanţării necesare implementarii proiectului 
„Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea şi 
monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor finanţate din POR 2007-2013”. 
Valoarea eligibilă a contractului de finanţare a fost  10.530.554,10 lei. 

 

De asemenea, în anul 2012 s-a început  implementarea  proiectului pentru domeniul de 
intervenţie 6.2 „Sprijin pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate din 
Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii 
Vest”. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost 390.236,29 lei. 
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În cursul anului 2012 ADR Vest a efectuat o serie de  investiţii ca de exemplu: achiziţionarea de 
PC-uri pentru noii angajaţi, achiziţionarea de copiatoare, videoproiectoare,  imprimante, 
distrugătoare documente, monitoare LCD, aparate foto-digitale,  echipamente monitorizare 
proiecte, echipamente de protecţia muncii, achiziţionarea de mobilier  pentru păstrarea şi 
arhivarea documentelor. 

 

În acest context, execuţia bugetară pe anul 2012 s-a finalizat printr-un excedent de 1.291.143 
lei, aceasta datorându-se în principal rambursării cheltuielilor salariale  pentru  personalul 
angajat în proiect şi cheltuielilor angajate cu ocazia efectuării investiţiilor necesare 
implementării proiectului mai sus menţionat, cheltuieli efectuate în perioada 01.01.2012-
31.12.2012 precum şi datorita recuperării unor contribuţii restante  datorate de consilliile 
judeţene  aferete anului 2011 şi 2012 . 

 

 

14.2. Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Venituri  

 

Realizarea veniturilor ADR Vest a fost făcută atât din încasarea contribuţiilor consiliilor judeţene 
pe de o parte, cât şi din veniturile aferente proiectelor şi programelor europene în care agenţia 
este angrenată, respectiv: 

• Venituri din proiecte europene:  Proiectul Fresh , Proiectul Mitke, Proiectul Prosesc, 
Proiectul CO2FREE ; 

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

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

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare 
al Polului de Creștere Timișoara”. 

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „Servicii pentru creșterea competitivităţii și specializare inteligentă în 
Regiunea Vest ”. 
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• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „Creșterea impactului utilizării Fondurilor Structurale asupra calităţii vieţii 
locuitorilor din Regiunea Vest ”. 

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „Studiu de potenţial privind dezvoltarea axei Timişoara şi Arad centrii de 
polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest ”. 

 

 

14.3. Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli  

 

A. Cheltuieli de personal  

 

Economiile totale existente la nivelul salariilor cât şi la nivelul contribuţiilor  asigurărilor sociale, 
de sănătate, şomaj se datorează posturilor vacante existente în Statul de funcţiuni aprobat, cât 
şi folosirii unor metode exacte de evaluare a personalului şi a remuneraţiei acestora în funcţie 
de aceste evaluări. 

 

De asemenea, datorită evaluării precise a nivelului cheltuielilor salariale, conducerea agenţiei a 
avut posibilitatea stimulării unor categorii de angajaţi pentru eforturile întreprinse în cadrul 
activităţilor în care aceştia au fost implicaţi, ca de exemplu derularea cu succes a proceselor de 
evaluare în cadrul programului  ”Sprijin pentru ADR Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru implementarea şi monitorizarea cu succes şi profesionalism a proiectelor finanţate din 
POR 2007-2013”. 

 

B. Cheltuieli materiale 

 

În cadrul acestui capitol s-a înregistrat o singura  depăşire  a nivelului  cheltuielilor faţă de 
nivelul prognozat, acest lucru neinfluenţând, în ansamblu lor, nivelul cheltuielilor angajate faţă 
de cele aprobate. 

 

 

La linia bugetară “Chirie” s-a înregistrat o depăşire a cheltuielilor prognozate faţă de nivelul 
aprobat de 183 lei. Aceasta depăşire se datorează creșterii cursului euro/leu peste nivelul 
prevăzut în fundamentarea bugetului, cuantumul lunar al chiriei fiind calculat în euro raportat 
la cursul BNR din ziua emiterii facturii. 
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C. Cheltuieli cu achiziţionarea de  mijloace fixe şi obiecte de inventar 

 

În cadrul acestui capitol bugetar au fost achiziţionate în întregime mijloacele fixe și obiectele de 
inventar cuprinse în nota de fundamentare care a stat la baza aprobării bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2012. 

 

Menţionăm că lucrările de proiectare și reparaţii aferente sediului nou situat în str. Gh. Lazar nr. 
14 urmează a se realiza în perioada următoare 2013-2014. 

 

 

14.4. Încheierea contului de execuţie pe anul 2012 

 

Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2012 aprobat 

RON 

Buget 2012 12 luni 

RON 

 VENITURI TOTALE (ADR +BRCT) 14.788.446 10.490.747 

 VENITURI TOTALE ADR 14.298.446 10.000.747 

A. 
Venituri din contribuţii consilii judetene 

( nr. total populaţie Regiunea Vest: 
1.981.123/1.929.604) 

3.827.662 2.657.130 

 
- judeţul Arad 

(populaţie : 461.730/458.920) 
910.252 910.252 

 
- judeţul Caraş-Severin 

(populaţie : 331.388/327.579) 
640.782 160.200 

 
- judeţul Hunedoara 

(populaţie :  480.459/474.112) 
919.934 229.984 

 
- judeţul Timiş 

(populaţie : 658.837/716.549) 
1.356.694 1.356.694 

B. Venituri din alte surse 10.470.784 7.343.617 

1. 
Venituri din contracte semnate pentru 

asistenţa tehnică proiecte PHARE 
0 0 

2. 
Venituri din fonduri structurale /alte 

proiecte 
9.711.557 6.490.835 
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Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2012 aprobat 

RON 

Buget 2012 12 luni 

RON 

3. Venituri din proiecte europene 703.910 656.877 

4. 
Venituri din sectorul privat 

(sponsorizări, taxe participare seminari 
etc.) 

55.317 195.905 

C. 
Venituri contribuţii CDR la funcţionarea 

BRCT 
490.000 490.000 

5. pentru birou Timişoara 340,000 340.000 

 din partea CJ Timiş 170,000 170,000 

 din partea CJ Caraş-Severin 170,000 220,000 

6. pentru birou Oradea 150.000 150.000 

 din partea CJ Timiş 75.000 75.000 

 din partea CJ Arad 75.000 75.000 

 CHELTUIELI TOTALE (ADR+BRCT) 14.788.446 9.199.604 

 CHELTUIELI TOTALE ADR 14.298.446 8.709.604 

A. Cheltuieli de personal 6.840.453 5.826.116 

1. Salarii brute + sporuri 4.655.087 3.978.832 

2. Fond de premii ( 10%) 465.509 427.463 

3. 
Contribuţii asigurări sociale +fond 

sănătate 
1.383.482 1.206.077 

4. Contribuţii fond şomaj 40.870 32.527 

5. Comisioane ITM 0 0 

6. Tichete de masă 181.440 128.106 

7. Deplasări-diurne 114.065 53.511 

B. Cheltuieli materiale 4.813.773 2.798.936 

8. Transport şi delegaţii 545.530 269.658 

9. Curent electric 45.600 39.170 

10. Întreţinere (încălzit, apă, canal ) 39.120 39.120 

11. Chirie 329.844 330.027 

12. Poşta şi telecomunicaţii 58.800 56.555 

13. Furnituri de birou + Obiecte de inventar 66.400 30.067 
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Nr 

Crt 
Denumire indicatori 

Buget 2012 aprobat 

RON 

Buget 2012 12 luni 

RON 

de mică valoare 

14. Materiale pentru informatică, fax, xerox 84.376 50.120 

15. Materiale curăţenie 18.000 11.699 

16. Reparaţii curente + Piese de schimb 77.800 39.815 

17. Servicii bancare 54.300 12.995 

18. Servicii de informatică, web, internet 68.422 31.661 

19. Cărţi şi publicaţii 50.295 43.309 

20. Cursuri de formare profesională 52.800 35.385 

21. Organizare evenimente (protocol) 142.560 141.674 

22. Reclamă, publicitate, promovare 446.270 226.611 

23. 
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor de 

transport 
34.200 30.748 

24. 
Audit extern, expertize tehnice, 

judiciare, contabile, contracte experţi 
POR, alte cheltuieli 

1.159.676 869.829 

25. Cotizaţii, contribuţii (EURADA) 19.780 19.287 

26. Elaborare studii 1.520.000 521.206 

C. 
Cheltuieli cu achiziţionarea mijloacelor 

fixe şi obiectelor de inventar 
2.644.220 84.552 

27. Cheltuieli cu achiziţia de mijloace fixe 2.590.320 76.208 

28. 
Cheltuieli cu achiziţia de obiecte de 

inventar 
53.900 8.344 

D. 
Cheltuieli Birouri Teritoriale Cooperare 
Transfrontalieră - Timişoara şi Oradea 

490.000 490.000 

29. Pentru  birou Timişoara 340,000 340.000 

30. Pentru birou Oradea 150.000 150.000 
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