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I.

Misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum
obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare

şi

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest reprezintă instituţia
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică care acţionează pentru
dezvoltarea şi promovarea regiunii în ansamblu la nivel naţional şi internaţional.
ADR Vest face parte din ansamblul organismelor şi instrumentelor financiare,
regionale şi naţionale descris în Legea nr. 315/ 2004 modificată şi completată
prin OUG 111/ 2004 drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. Acesta a fost
instituit pentru a permite României absorbţia fondurilor în perioada de preaderare.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a
dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a
gestiona competent programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale
alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a iniţia programe pentru promovarea
strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact pentru bunăstarea
comunităţii.
Principalele obiective ale ADR Vest sunt următoarele:
• Gestionarea fondurilor alocate de Uniunea Europeană Regiunii Vest;
• Monitorizarea, implementarea şi controlul proiectelor finanţate prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013;
• Promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional si realizarea
unor proiecte cu impact major în dezvoltarea regiunii;
• Creşterea atractivităţii regiunii de dezvoltare în vederea atragerii
investitorilor;

•

Promovarea inovării şi transferului tehnologic de know-how prin întărirea
legăturii între mediul de afaceri şi cel ştiinţific, tehnologic şi respectiv de
cercetare;
Diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi
culturale durabile a regiunii în scopul creşterii calităţii vieţii;
Preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
Recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate

•
•
•

II.

Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a
acestora

Număr
Număr
Număr
proiecte proiecte proiecte
aprobate contractate finalizate
Programul
Phare
2001
Coeziune
2
8
8
Economică şi Socială, Componenta
(restul în
Investiţii – Infrastructură Mică
derulare)
Subprogramul Investiţii în turism
7
7
5
7
Programul Phare 2003 TVET
8
8
(1 în
derulare)
Programul Phare 2003 CBC România 12
12
12
Serbia şi Muntenegru
0
Programul Phare 2003 Infrastructură
1
1
(în
locală şi regională
derulare)
Programul Phare Coeziune Economică şi
0
Socială 2004 - 2006 Dezvoltarea
3
3
(în
Infrastructurii Regionale
derulare)
Programul
Phare
2004
Coeziune
0
Economică şi Socială Schema de Investiţii
15
14
(în
pentru Proiecte Mici de Gestionare a
derulare)
Deşeurilor
Programul
Phare
2004
Coeziune
Economică şi Socială Schema de Granturi
0
(în
pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea
3
3
de Proiecte în domeniul Gestionării
derulare)
Deşeurilor

Nr.
Titlul programului de finanţare
crt.
1
2
3
4
5
6

7

8

III.

Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de
raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei
publice

1. Programul Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială,
Componenta Investiţii - Infrastructură Mică
Obiectivul general al programului este sprijinirea Guvernului României în
implementarea unei politici integrate de dezvoltare regională, prin proiecte de
investiţii în sectoare prioritare, pentru sporirea potenţialului economic şi social în
cadrul zonelor ţintă identificate care suferă de pe urma restructurării industriale
şi demonstrează un potenţial de creştere economică.
Componentele Programului Phare 2001 Coeziune Economică şi Socială
vizează:
3.1
asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
3.2
formare profesională - învăţământ profesional şi tehnic (TVET);
3.3
schema de investiţii în servicii sociale;
3.4
infrastructură mare/ regională;
3.5
schema de finanţare nerambursabilă pentru proiectele de
infrastructură mică.
Priorităţile componentei Investiţii – Infrastructură Mică sunt:
- Dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creşterii atractivităţii pentru
investiţii în zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea calităţii
vieţii în comunităţile din zonele de restructurare industrială;
- Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii
turistice şi de afaceri a zonelor urbane.
Suma globală pentru Regiunea Vest este de 3.898.577 euro. Sumele minime şi
maxime ale finanţării nerambursabile aferente proiectelor individuale ce au putut
fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele: suma minimă - 100.000
euro, suma maximă - 850.000 euro.
Programul s-a adresat organizaţiilor non-profit; autorităţilor publice locale,
care sunt responsabile pentru contractarea lucrărilor şi serviciilor; consiliilor locale
sau primăriilor şi consiliilor judeţene.

2. Subprogramul Investiţii în turism
Subprogramul Investiţii în turism, aprobat prin HG 402/2004, urmăreşte
dezvoltarea infrastructurii turistice. Aceasta face parte din primul pilon dintre cei

4 ai strategiei de dezvoltare a României din cadrul Planului Naţional de
Dezvoltare.
Obiectivele generale ale subprogramului urmăresc:
- îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor în turism;
- creşterea atracţiei staţiunilor turistice, prin creşterea numărului de turişti, în
special a numărului turiştilor străini;
- punerea în valoare a potenţialului turistic;
- creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de
muncă;
- creşterea investiţiilor în domeniul privat;
- dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare servicii generatoare de produse
cu valoare adăugată mare;
- transformarea staţiunilor turistice în poluri de dezvoltare economică ale
regiunilor.
Bugetul total estimat al subprogramului este de 404 miliarde lei. Ajutorul
financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are valori
cuprinse între: 1 miliard lei – suma minimă şi 4 miliarde lei – suma maximă.

3. Programul Phare 2003 - TVET
Programul Phare 2003 TVET - RO 2003/005/551.05.03.06.03.01.01
urmăreşte reabilitarea şi dotarea cu utilaje a celor 8 şcoli nominalizate în cadrul
Programului Phare 2001 TVET şi a fost contractat de către Ministerul Integrării
Europene cu firma de consultanţă SAFEGE - TRANSO CONSORTIUM.
Suma globală pentru Regiunea Vest este de 507.008 euro.
Numărul de şcoli din Regiunea Vest, repartizate pe judeţele, este următorul: 4 în
judeţul Caraş-Severin şi 4 în judeţul Hunedoara.
Beneficiarii acestui program sunt următorii:
- Grup Şcolar Industrial Bocşa;
- Grup Şcolar Administrativ Reşiţa;
- Grup Şcolar Construcţii-Montaj Reşiţa;
- Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu;
- Grup Şcolar Mihai Viteazu Vulcan;
- Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara;
- Colegiul Tehnic Anghel Saligny Simeria;
- Grup Şcolar Nicolaus Olahus Orăştie.

4. Programul Phare 2003 CBC România - Serbia şi
Muntenegru
Obiectivul general al Fondului Comun pentru Proiecte Mici, componentă a
Programului Phare CBC, este de a susţine activităţile locale de dezvoltare, la
scară redusă, de natură transfrontalieră, cu implicarea actorilor locali din
regiunile de graniţă: schimburi de experienţă la nivel interuman (”people to
people”) şi proiecte de mică amploare (”soft”).
Suma globală indicativă disponibilă pentru a prezenta solicitări de propuneri de
proiecte pentru România este de 465,000 euro. Suma globală pentru Regiunea
Vest este de 464.552 euro. Sumele minime şi maxime ale finanţării
nerambursabile aferente proiectelor individuale sunt următoarele: suma minimă
– 10,000 euro; suma maximă – 50,000 euro.
Programul se adresează:
• organizaţiilor non-profit;
• autorităţilor locale şi regionale, asociaţiilor autorităţilor locale şi regionale,
euroregiunilor, camerelor de comerţ, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor
• sindicale,
organizaţiilor
non-guvernamentale,
şcolilor,
liceelor,
universităţilor din zonele de frontieră definite;
• Pentru România sunt incluse următoarele judeţe: Timiş, Caraş-Severin şi
Mehedinţi sau reprezentanţele organizaţiilor naţionale care au un rol bine
definit în regiunea transfrontalieră;
• aplicanţii eligibili trebuie să aibă un partener de pe cealaltă parte a
frontierei, care trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi
solicitantul.

5. Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională
(Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa)
În cadrul acestui program, în Regiunea Vest este finanţat un singur proiect cu
titlul „Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii Moneasa” însă cu
valoare semnificativă, respectiv 4.078.660 euro.
Asistenţa financiară acordată acestui proiect este de 2.745.754 euro din partea
Comisiei Europene fonduri Phare alocate prin acest program, 915.251 euro
cofinanţare naţională acordată de Fondul Naţional de la bugetul de stat, 417.654
euro din sursele proprii ale beneficiarului local - Consiliul Judeţean Arad în
parteneriat cu Consiliul Local Moneasa.

În scopul realizării proiectului menţionat a fost încheiat Acordul Cadru Tripartit în
luna aprilie 2006 între Ministerul Integrării Europene în calitate de Autoritate
Contractantă, ADR Vest ca Autoritate de Implementare şi Beneficiarul Local, prin
care se stabilesc licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnică şi
financiară şi evaluarea proiectului.

6. Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 –
2006, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale
Obiectivul general al programului este îmbunătăţirea infrastructurii regionale
în vederea sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil
atragerii investiţiilor locale şi străine şi prin crearea unor locuri de muncă
durabile. Proiectele vor răspunde cerinţelor regionale de creştere economică şi se
vor alinia cerinţelor de dezvoltare durabilă.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
• Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism, inclusiv facilităţi de
agrement şi infrastructură cultural-istorică, şi prevederea de legături de
transport la aceste facilităţi, precum şi creşterea atractivităţii ariilor cu
potenţial balnear natural;
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport,
incluzând centuri, drumuri judeţene şi măsuri de siguranţă a traficului;
• Reabilitarea şi modernizarea zonelor industriale, incluzând refacerea
mediului degradat şi modernizarea acestor arii, furnizarea de legături de
transport la astfel de facilităţi;
• Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a posibilităţilor de acces la
acestea, pentru îmbunătăţirea accesului la mediul de afaceri, furnizarea de
informaţii, servicii şi tehnologii cu scopul de a creşte nivelul competitivităţii
afacerilor.
Regiunii Vest îi sunt alocate 12,77 milioane euro. La această sumă se mai
adaugă şi co-finanţarea din Fondul Naţional 33%, ceea ce duce la un total de
17,85 milioane euro la nivelul Regiunii Vest. Valoarea eligibilă minimă a
unui proiect este de 2 milioane euro. Valoarea maximă a finanţării
nerambursabile este de 6,650 milioane euro (din care 5 milioane euro din fonduri
Phare şi 1,65 milioane euro din Fondul Naţional), la care se adaugă minim 10%
co-finanţare proprie.
Programul se adresează autorităţilor publice locale: consilii judeţene şi consilii
locale orăşeneşti sau Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România (CNADNR) care au sediul în regiunea în care este implementat
proiectul. Solicitanţii pot forma asociaţii cu alte autorităţi publice locale eligibile

(consilii judeţene, consilii locale orăşeneşti, CNADNR) sau cu consilii locale rurale,
care sunt eligibile doar ca şi parteneri.

7. Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004 –
Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a
Deşeurilor
Obiectivul principal al acestui program de finanţare este de a asigura atât
asistenţa tehnică cât şi financiară autorităţilor publice locale responsabile cu
gestionarea deşeurilor în regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii Centru), în
eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă.
Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la
protecţia mediului;
• Elaborarea şi implementarea de proiecte locale în sectorul gestionării
deşeurilor, proiecte ce vor asigura facilităţi menite să sprijine reabilitarea
şi protejarea mediului înconjurător în zonele în care vor fi implementate;
• Reducerea impactului depozitelor de deşeuri asupra mediului;
• Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a
existat până acum un sistem public de salubrizare;
• Îmbunătăţirea metodelor simple şi eficace de tratare a deşeurilor în
sensul asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător.
Suma globală indicată disponibilă pentru această schemă este de 21,87
milioane EURO, din care 75% - respectiv 16,40 milioane EURO din fonduri
PHARE şi 25% - respectiv 5,47 milioane EURO co-finanţare naţională de la
Bugetul de Stat. Suma totală alocată Regiunii Vest este de 3,123 milioane
EURO, din care 2,343 milioane EURO din fonduri PHARE şi 0,78 milioane EURO
co-finanţare naţională.
Programul se adresează autorităţilor publice locale aferente unei localităţi cu
maxim 50.000 locuitori care sunt responsabile cu gestionarea deşeurilor: consilii
locale şi consilii judeţene care să aibă sediul în regiunea în care va fi implementat
proiectul.

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

Obiectivul general al programului este acela de a oferi asistenta financiara
IMM-urilor care actioneaza direct in sectorul privind gestionarea deseurilor sau au
un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deseurilor, cu scopul de a
le sprijini in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si/ sau de a trata
deseurile intr-un mod corespunzator.
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane euro
din fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat).
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect care poate fi solicitată este de 10.000
euro. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 75.000 euro.
Programul se adresează: societăţilor comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/
1990 actualizată care corespund definiţiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 2004
cu completările ulterioare; să fie înregistrate în mod legal înainte de 31
decembrie 2005 şi să aibă cel puţin un an de activitate.

Proiecte implementate sau finalizate în anul 2006:

Nr.
Titlul
Titlul proiectului
crt. programului

1.

-

Durata şi
Tip
Valoarea
termen Rol ADR Vest
finanţare proiectului
finalizare

„Tehimpuls - Centrul
Regional pentru
Inovare şi Transfer
Uniunea
Tehnologic – Măsura
Europeană
Pilot a Strategiei
Regionale de
Inovare”

-

Pan European
Co-finanţare
Business Co1 491 500
Comisia
2.
”Fit for Europe”
euro
operation
Europeană
Schemes
Programul
Cadru VI al „Strategia de Inovare
430.000
Regională a Regiunii Uniunea
Uniunii
3.
Nord-Vest (REGIS- Europeană
euro
Europene
NV)”

-

Coordonator

24 luni

Partener

32 luni

Partener

4.

Programul
Twinning
Phare 2003

Consultanţă
pentru
implementarea
Planului de Acţiune
5.
RIS,
oferita
de
Consorţiile
straine
Imis şi Innovation
Coach
GREENET
–
Eficientizarea
managementului
resurselor minerale
pentru construcţii şi a
Programul de
protecţiei
mediului
excelenţă
6.
prin realizarea unei
CEEX
reţele
inovative
performante
integrate în spaţiul
de
cercetare
european”
„Strategii
locale
Programului pentru
oportunităţi
Phare
– globale şi pentru un
Coeziune
viitor european al
Economică şi comunităţilor locale
Socială
din vestul României:
Programul
Întărirea capacităţii
7. Societatea
de
elaborare
şi
Civilă
implementare
a
Componenta 2 strategiilor
de
– Adoptarea şi dezvoltare
socioimplementarea economică la nivel
acquis-ului local, Regiunea Vest”
comunitar Acronim:
STRATEGVEST

Comisia
Europeană

570.431
euro

Comisia
Europeană

-

Ministerul
10 miliarde
Educaţiei şi
lei
Cercetării

Beneficiar: ADR
Vest,
18 luni Contractant:
Sodercan

2007

Beneficiar

29 luni Subcontractor

Uniunea
75.600 euro 12 luni Coordonator
Europeană

Comisia
Proiectul “BEFORE –
Europeană,
Benchmarking
si Comisia
8. FP
VI
–
Foresight
pentru Europeană
Regions
of
regiunile Europei”
knowledge 2

468.180
euro

24 luni Partener

Scurtă prezentare a proiectelor:
1. Tehimpuls - Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
– Măsura Pilot a Strategiei Regionale de Inovare
Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
- stimularea economiei regionale şi creşterea competitivităţii întreprinderilor
din Regiunea Vest prin promovarea inovării şi dezvoltării tehnologice;
- structurarea unei pieţe a inovării şi tehnologiei în Regiunea Vest
(restructurarea cererii şi ofertei prin servicii de brokeraj).
Comitetul de Intiaţivă Tehimpuls reuneşte reprezentanţi ai următoarelor
instituţii:
Fondatori:
1. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
2. Universitatea Politehnica
3. Universitatea “Aurel Vlaicu”
4. Universitatea de Vest
5. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
6. Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest
7. Asociaţia Inginerilor din România – Filiala Timişoara
Instrument: interfaţa regională între oferta şi cererea de inovare şi dezvoltare
tehnologică.
Servicii iniţiale:
¾ Dezvoltarea de proiecte inovatoare şi asistenţă în comercializarea
rezultatelor
¾ Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi CDI
¾ Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării
tehnologice în Regiunea Vest

2. Proiectul Fit for Europe
Agenţia pentru Dezvoltare Regională-Regiunea Vest a derulat, în perioada 2004 –
2006, proiectul “Fit for Europe”, proiect cofinanţat de Comisia Europeană şi
coordonat de EURADA, Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare, în numele
unui consorţiu format din 30 de ADR-uri şi o cameră de comerţ din ţări atât din
Uniunea Europeana cât şi din ţările candidate.

Proiectul a avut o durată de 24 de luni şi a vizat cooperarea economică
transnaţională dintre firme şi a fost implementat pentru prima dată în Regiunea
Vest.
Unul din obiectivele ADR Vest susţinut şi prin acest proiect este acela de a promova
internaţionalizarea firmelor cu potenţial de cooperare din Regiunea Vest prin
proiecte susţinute şi finanţate de Uniunea Europeană.
Scopul proiectului a fost acela de a întări cooperarea economică între firme
din 15 ţari membre ale UE şi IMM-uri din ţările candidate pentru
promovarea vânzărilor şi a altor acorduri comerciale de cooperare între firme.
Dintre rezultatele generale ale proiectului s-au concretizat următoarele:
• internaţionalizarea firmelor din regiunile candidate;
• organizarea a 14 expoziţii pe tema industriei sau participarea colectivă la
târguri regionale specializate;
• implicarea a 13 regiuni din UE şi a 16 regiuni din ţarile candidate;
• cooperări pe termen lung şi sustenabile între partenerii de afaceri;
• îmbunătăţirea sustenabilităţii afacerilor din ţările candidate în cadrul pieţei
unice.
În cadrul proiectului a fost planificată organizarea mai multor evenimente de tip
“Întâlneşte Cumparatorul” cunoscute ca şi evenimente IBEX (Expoziţii
Internaţionale ale Cumpărătorilor), iar avantajele implicării firmelor în acest
proiect internaţional, au fost multiple:
- promovarea profilului firmei în reţeaua a 30 de regiuni europene pe durata de
peste un an, reţea ce este accesibilă prin crearea unei pagini web
(www.fitforeurope.org );
- întâlniri de matchmaking special pregătite cu parteneri direct interesaţi de
companiile româneşti;
- încheierea unor contracte de export sau de subcontractare cu partenerii;
- extinderea cooperării internaţionale cu firmele din reţea.
ADR Vest a promovat în rândul IMM-urilor 9 evenimente de tip IBEX organizate pe
diferite sectoare de activitate reprezentative la nivelul Regiunii Vest.
Proiectul s-a încheiat oficial în data de 15 noiembrie 2006, iar ca rezultate concrete
se estimează că s-au încheiat contracte în valoare de aproximativ 4 milioane de
euro, ceea ce înseamnă că proiectul a fost un succes şi că şi-a atins obiectivele
propuse la început.
În mod cert, proiectul “Fit for Europe” a reprezentat în primul rând o oportunitate
pentru firmele din Regiunea Vest de a se pregăti pentru a deveni cât mai
competitive şi pentru a răspunde cât mai bine provocărilor la care vor trebui să faca
faţă pieţei Uniunii Europene. De asemenea, el a mărit gradul de conştientizare în
legatură cu importanţa cooperării cu firme europene. Pentru partenerii proiectului,
ca şi organizaţii intermediare, el a fost un mijloc de a analiza care sunt resursele

locale existente, infrastructura locală şi de a identifica concentrările regionale de
IMM-uri într-un anumit sector.

3. Proiectul Strategia de Inovare Regională a Regiunii Nord-Vest
(REGIS-NW)
Proiectul REGIS NW este finanţat prin Programul Cadru 6 al Uniunii Europene şi
are ca obiectiv general să contribuie la creşterea competitivităţii şi atractivităţii
regionale, prin dezvoltarea unui sistem suport pentru inovare şi prin promovarea
unei culturi a inovării la nivel regional.
Proiectul are la bază parteneriatul sub coordonarea ADR Nord-Vest, iar alţi 3
parteneri contribuie la implementarea cu succes a proiectului, printre care se
numără şi ADR Vest.
Bugetul este de 440.819 euro dintre care 336,489 finanţare nerambursabilă din
partea Comisiei Europene.

4. Twinning regional: înfrăţire cu regiuni din State Membre ale Uniunii
Europene – Twinning cu Regiunea Cantabria din Spania
În cadrul programului Phare 2003, obiectivul general al componentei de înfrăţire
regională este acela de a dezvolta şi implementa politicile naţionale şi programele
finanţate prin componenta de investiţii în coeziune economică şi socială, pe baze
multianuale, conform planificării Planului Naţional de Dezvoltare. De asemenea, se
doreşte dezvoltarea structurilor regionale necesare pentru administrarea
fondurilor structurale după aderarea la Uniunea Europeană.
Obiectivul general al acestei componente a fost acela de a dezvolta şi
implementa politicile naţionale şi programele finanţate prin componenta de investiţii
în coeziune economică şi socială, pe baze multianuale, conform planificării Planului
Naţional de Dezvoltare.
Ca obiectiv specific la nivel regional a fost dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale
agenţiilor pentru dezvoltare regională, ca instituţii profesionale, legitime şi
sustenabile, de a coordona dezvoltarea socio-economică în regiuni, în concordanţă
cu practicile de succes ale statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, se
vor avea în vedere: pregătirea pentru acreditarea EDIS (Extended Descentralized
Implementation System), întărirea parteneriatului regional, întărirea legitimităţii
procesului de programare regională.
Câteva dintre rezultatele aşteptate de la acest proiect au fost următoarele:
• îmbunătăţirea Planului de Dezvoltare Regională bazată pe o coordonare
transparentă şi sistematică între agenţiile pentru dezvoltare regională şi

•
•
•
•
•
•

partenerii regionali şi locali, susţinută prin informaţii colectate în noi
analize tematice, sectoriale şi geografice;
un management al fondurilor îmbunătăţit, bazat pe folosinţa efectivă a
unui sistem de monitorizare financiară şi operaţională dezvoltat în
Programul Phare 2002;
asistenţă de calitate şi consultanţă pentru potenţialii aplicanţi pentru
finanţări din fonduri europene;
eficientizarea procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor regionale prin
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului ADR Vest;
creşterea numărului de proiecte mature de investiţii în Regiunea Vest;
aprofundarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte cerinţele şi practicile UE
(Acquis Communautaire), atât pentru personalul ADR Vest cât şi pentru
parteneriat;
structuri cât mai eficiente pentru implementarea programelor la nivel
regional, bazate pe sisteme, proceduri coerente şi capacităţi crescute ale
resurselor umane.

5. Consultanţă pentru implementarea Planului de Acţiune RIS:
Consorţiile Imis şi Innovation Coach
Pentru a veni în sprijinul implementării de proiecte pilot în regiunile care au
elaborat deja o Strategie Regională de Inovare în perioada 2001 - 2004, printre
care se numară şi Regiunea Vest, Uniunea Europeană finanţează 5 scheme de
consultanţă. ADR Vest beneficiază de sprijinul a două dintre ele, Innovation
Coach şi Imis.
Obiectivul general pe care şi-l propun ambele consorţii este sprijinirea regiunilor
RIS în dezvoltarea, conturarea şi implementarea măsurilor specifice legate de
inovare, care au rezultat din Planurile de Acţiune Regionale de Inovare.
Cele 7 proiecte pilot care beneficiază de consultanţă din partea acestor două
consorţii sunt împărţite după cum urmează:
¾ Consorţiul IMIS se ocupă de implementarea a patru scheme de
consultanţă:
1. Centrul Regional pentru Promovarea Inovării şi Transferului
Tehnologic (Tehimpuls)
2. Lanţ de furnizori locali pentru industria automotive
3. Sprijin pentru Incubatorul de Afaceri şi Software Timişoara
4. Exemple de bună practică în domeniul descentralizării/ regionalizării
- exemplul Greciei
¾ Consorţiul Innovation Coach se ocupă de implementarea a trei
scheme de consultanţă:
1. Schema regională pentru finanţarea IMM-urilor inovative

2. Schema de sprijin antreprenorială (Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa)
3. Activităţi de sprijin în vederea creării unui Cluster regional IT.
6. GREENET - Eficientizarea managementului resurselor minerale
pentru construcţii şi a protecţiei mediului prin realizarea unei reţele
inovative performante integrate în spaţiul de cercetare european
Împreună cu PROCEMA CERCETARE SRL, ADR Vest participă la proiectul
„GREENET - Creşterea eficienţei managementului resurselor minerale cu utilizări
eco-industriale prin realizarea unei reţele inovative performante integrate în
spaţiul de cercetare european.”
Acest proiect îşi propune ca obiective majore crearea unei reţele de cercetare de
excelenţă privind managementul sustenabil şi ecologic al resurselor minerale din
Regiunile Vest şi Nord-Vest, implementarea unei strategii de identificare a
necesităţilor sectorului de extracţie şi prelucrare a mineralelor, realizarea şi
promovarea de produse şi servicii inteligente şi eficiente, de materiale avansate
şi produse multi-funcţionale, creşterea gradului de dezvoltare, asimilare şi
transfer de cunoştinţe şi servicii către mediul economic în vederea valorificării şi
protecţiei resurselor minerale în contextul unui mediu durabil.
Partenerii implicaţi în proiect sunt S.C. Procema Geologi SRL Bucureşti
(coodonator de proiect), S.C. Procema Cercetare Bucureşti, Universitatea
"Politehnica" Bucureşti, Betonita SA Satu-Mare, Helios SA, Bega Minerale
Industriale Aghires şi Timişoara, CARPAT Agregate SA.
ADR Vest şi ADR Nord-Vest participă ca organizaţii sub-contractoare la realizarea
acestui proiect.

7. Proiectul „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, Regiunea Vest” din cadrul Programului
Phare – Coeziune Economică şi Socială - StrategVest
În cadrul acestui proiect, ADR Vest este coordonator şi are ca partener Centrul
de Asistenţă Rurală (CAR).
Obiectivul principal al proiectului StrategVest este sprijinirea adoptării acquis-ului
comunitar în domeniul dezvoltării socio-economice prin întărirea capacităţii de a
elabora strategii de dezvoltare locală în Regiunea Vest. Pentru atingerea acestui
obiectiv, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest şi Centrul de Asistenţă Rurală
din Timişoara vor lucra cu diferite comunităţi locale din Regiunea Vest (oraşe,

comune sau micro-regiuni) în vederea elaborării a patru strategii de dezvoltare
locală. Alături de elaborarea acestor strategii şi de transferul de competenţe şi
aptitudini către grupurile ţintă (administraţia locală, liderii locali, promotorii
locali), proiectul va conduce şi la redactarea unui ghid pentru elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală şi la crearea unei platforme virtuale a dezvoltării
locale care va fi găzduită pe pagina de internet a ADR Vest.

8. Proiectul BEFORE Benchmarking si Foresight pentru regiunile
Europei
Prin acest proiect se vor realiza analize comparative a instrumentelor de suport
pentru cercetare-dezvoltare în zone geografice cu probleme demografice
semnificative. Se va dezvolta, de asemenea, un panel de indicatori de impact
pentru politicile de sprijin regionale de cercetare în aceste regiuni, o atenţie
specială oferindu-se indicatorilor de impact social.
Principalele obiective strategice sunt următoarele:
- realizarea unei analize comparative inter-regionale a instrumentelor de suport
pentru cercetare în regiuni aflate la diferite nivele de dezvoltare dar caracterizate
în toate cazurile printr-o economie cu o componentă semnificativă rurală şi
existenţa unor dezechilibre demografice importante (îmbătrânire, depopulare,
imigrare etc.);
- analizarea folosind instrumente economice, viitoare provocări pe tema
dezvoltării tehnologice şi cercetării regiunilor europene cu anumite caracteristici
comune;
- promovarea unui flux de informaţii printre regiunile implicate în proiect şi a
altora cu caracteristici asemănătoare. Fluxul de informaţie se va baza pe o
platformă virtuală care va permite dezvoltarea unor activităţi stabile de
networking între parteneri şi în general, pentru a disemina informaţia legată de
activităţile proiectului, studii şi buletine.

IV.

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe

Nr.
crt.

Titlul programului

Sume plătite pe
programe până la
31.12.2006

1

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

3.027.970 euro

2
3
4
5

Subprogramul Investiţii în turism
Programul Phare 2003 TVET
Programul Phare 2003 CBC Romania – Serbia si Muntenegru
Programul Phare 2003 Infrastructură locală şi regională
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004-2006,
6
Dezvoltarea Infrastructurii Regionale
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004, Schema
7
de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor
Programul Phare Coeziune Economică şi Socială 2004, Schema
8 de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de
Proiecte în domeniul Gestionării Deşeurilor

1.261.799 RON
469.351 euro
434.914 euro
982.235 euro
0
0
0

V.

Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora – nu este cazul

VI.

Propuneri pentru remedierea deficienţelor – nu este cazul

