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1. Agenția pentru 
Dezvoltare Regională 
Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o organizaţie 
neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică ce 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 a fost constituită 
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.



 

Viziunea ADR Vest este aceea de a fi 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. 
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Valorile organizației noastre transpar prin 
tot ce facem și ghidează angajații ADR Vest 
în acțiunile și deciziile lor. Aceste valori 
sunt: 

Respect 

Integritate 

Responsabilitate 

Competență profesională 

Muncă în echipă și colaborare 

Orientare spre rezultate

Sorin Maxim, 
directorul general al ADR Vest

„Dezvol tarea Regiuni i Vest ș i 
creșterea calității vieții locuitorilor 
acesteia sunt obiectivele pe care le 
avem tot timpul în vedere atunci când 
evaluăm proiecte sau ne implicăm în 
c a d r u l d i f e r i t e l o r p r o i e c t e 
internaționale.”
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Gestionare la nivel regional a 
finanțărilor nerambursabile 

europene acordate prin: 
Phare 

POR 2007 - 2013 
POSCCE 

POR 2014 - 2020 
în calitatea sa de  

Organism Intermediar pentru 
Regiunea Vest

Susținerea dezvoltării 
mediului economic & a 
domeniului cercetării și 
inovării din regiune prin: 

EEN  
(Rețeaua Europeană a 

Întreprinderilor) 
Asociația TIC, 

AutomotiVEST & 
Tehimpuls

Atragerea de 
investiții & 

investitori în 
Regiunea Vest

Realizarea de documente 
programatice pentru Regiunea 

Vest: 
Planul pentru Dezvoltare 

Regională 
Strategia de Specializare 

Inteligentă 
diferite studii dedicate mediului 

economic din Regiunea Vest

Atribuții generale ale 
ADR Vest

Implicarea în 
proiecte 
internaționale 
care contribuie la 
dezvoltarea 
Regiunii Vest

Sprijinirea  
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest



Atribuțiile Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) sunt 
îndeplinite de un număr de 96 de angajați activiti în cadrul a 6 
direcții, 6 departamente și 16 birouri. 

Pe parcursul anului 2016, funcția de director general al ADR Vest a fost 
ocupată de domnul Sorin Maxim, dar și de domnul Silviu Adămuț - în perioada 28 
ianuarie - 15 mai 2016, ca urmare a numirii domnului Sorin Maxim în funcția de Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

Sorin MAXIM - director general ADR 
Vest

1 - 25 
ianuarie 

2016

Silviu ADĂMUȚ - înlocuitorul 
domnului Sorin Maxim al cărui 
contract a fost suspendat ca 
urmare a numirii sale în funcția de 
Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice

26 - 27 
ianuarie 

2016

Silviu ADĂMUȚ - numit în funcția de 
director general al ADR Vest

28 
ianuarie 

2016

Silviu ADĂMUȚ - director general al 
ADR Vest

28 
ianuarie - 

15 mai 
2016

Sorin MAXIM - director general ADR 
Vest

16 mai - 31 
decembrie 

2016

1Structura ADR Vest



ADR Vest este prezentă în toate cele 4 județe ale Regiunii Vest. Sediul central este situat 
în Timișoara, județul Timiș, iar reședințele județele Arad, Caraș-Severin și Hunedoara 
găzduiesc birourile teritoriale.  

 



 

2. Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională 
Vest

2

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Vest (CDR Vest) este organismul 
regional pentru care ADR Vest asigură 
secretariatul și în fața căruia răspunde 
pentru demersurile și rezultatele sale, 
a c e s t o r g a n i s m a v â n d r o l u l d e 
coordonator al activităților de elaborare și 
monitorizare ce decurg din politicile pentru 
dezvoltare regională, la nivelul Regiunii 
Vest (județele Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Timiș).  

CDR Vest este un organism regional 
deliberativ, fără personalitate juridică, care 
a fost constituit ca urmare a semnării unei 
Convenții de Asociere a celor patru județe 
din Regiunea Vest și care funcționează pe 
principii parteneriale. 

CDR Vest este alcătuit din: președinții 
celor 4 consilii județene din Regiunea 

Vest, primarii celor 4 municipii reședință 
de județ, 4 primari de orași din regiune 
(câte unul din fiecare județ) și 4 primari de 
comune din regiune (câte unul din fiecare 
județ). Președinția și vicepreședinția 
consiliului sunt asigurate - prin rotație, 
pentru câte un mandat de un 1 an - de 
președinții de consilii județene din 
Regiunea Vest.  

Membrii CDR Vest sunt propuși de către 
președintele de consiliu județean de care 
aparțin iar componența CDR Vest este 
votată și aprobată în cadrul unei ședințe 
de constituire. 

Componența CDR Vest se poate schimba 
și ca urmare a alegerilor parlamentare 
sau ca urmare a numirii unor membri în 
alte funcții decât cele care le conferă rolul 
de membru al CDR Vest.

CDR Vest a asigurat o bună colaborare în cadrul Regiunii Vest și a sprijinit, 
în permanență, ADR Vest devenind un reper  

în politica pentru dezvoltare regională din România.



 

2Componența CDR Vest
Pe parcursul anului 2016 componența CDR Vest a suferit modificări din 
diverse motive, dar modificările majore au survenit ca urmare a 
rezultatelor alegerilor locale din 5 iunie 2016.  

Astfel, componența CDR Vest, în perioada 1 ianuarie - 25 
septembrie 2016, a fost cea prezentată mai jos.

Rol în cadrul 
CDR Vest

Nume Funcție, Instituție reprezentată

Președinte Adrian DAVID Președinte, CJ Hunedoara

Vicepreședinte Titu BOJIN Vicepreședinte, CJ Timiș

Membru Adrian Florin ȚOLEA Președinte, CJ Arad

Membru Sorin FRUNZĂVERDE - 
până în data de 4 mai 2016 
Romeo DUMITRESCU - 
începând cu data de 5 mai 
2016

Președinte, CJ Caraș-Severin

Membru Gheorghe FALCĂ Primar, Municipiul Arad

Membru Ion Marcel VELA Primar, Municipiul Caransebeș

Membru Petru MĂRGINEAN Primar, Municipiul Deva

Membru Nicolae ROBU Primar, Municipiul Timișoara

Membru Gheorghe Petru FEIEȘ Primar, Orașul Sebiș

Membru Gheorghe ROMÂNU Primar, Orașul Anina

Membru Marcel Adrian GOIA Primar, Orașul Hațeg

Membru Alger Viorel ILAȘ Primar, Orașul Buziaș

Membru Emilia BRĂNEȚ Primar, Comuna Șagu

Membru Petru-Novac CRÂSNIC Primar, Comuna Glimboca

Membru Tiberiu PASCONI Primar, Comuna Totești

Ioan SORINCĂU Primar, Comuna Moșnița Nouă



CJ = Consiliul Județean 

Ca urmare a rezultatelor alegerilor locale organízate în anul 2016 
și după aprobarea componenței CDR Vest în cadrul ședinței din 
data de 26 septembrie 2016, membrii CDR Vest în perioada 26 
septiembre - 31 decembrie 2016 au fost cei prezentați în tabelul 
de mai jos. 

Rol în cadrul 
CDR Vest

Nume Funcție, Instituție reprezentată

Președinte Iustin-Marinel  
CIONCA-ARGHIR

Președinte, CJ Arad

Vicepreședinte Silviu HURDUZEU Vicepreședinte, CJ Caraș-Severin

Membru Laurențiu NISTOR Președinte, CJ Hunedoara

Membru Sorin Mihai GRINDEANU Președinte, CJ Timiș

Membru Gheorghe FALCĂ Primar, Municipiul Arad

Membru Ioan POPA Primar, Municipiul Reșița

Membru Gheorghe ILE Primar, Municipiul Vulcan

Membru Nicolae ROBU Primar, Municipiul Timișoara

Membru Gheorghe Petru FEIEȘ Primar, Orașul Sebiș

Membru Dumitru URSU Primar, Orașul Oravița

Membru Dănuț BUHĂESCU Primar, Orașul Uricani

Membru Teodor PAVEL Primar, Orașul Buziaș

Membru Corneliu POPI-MORODAN Primar, Comuna Ghioroc

Membru Adrian Sergiu STOICU Primar, Comuna Bozovici

Membru Tiberiu PASCONI Primar, Comuna Totești

Iosif Ionel TOMA Primar, Comuna Giroc

Membrii CDR Vest s-au întrunit, pe parcursul 
anului 2016, în cadrul a 2 ședințe:  

în 28 ianuarie & 26 septembrie.
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33. Cele mai importante 
aspecte din an

85,22% absorbție 
(2007 - 2013, 
Regiunea Vest)

256 proiecte 
realizate 

(2007 - 2013, 
Regiunea Vest)

Investiții străine - 
suport pentru 
potențialii 
investitori din 
Germania, Belgia 
& Italia 

Proiectul ADR Vest a ocupat 
locul 3 din 261 de aplicații & ADR 
Vest este lider de proiect pentru 

organizații din 7 state europene 

12 acorduri de 
colaborare 

Dechiderea 
programului & 
lansarea primelor 
priorități de investiții  
(2014 - 2020, 
Regiunea Vest)

INNOMATCH 
2016 eveniment 
internațional de 
brokeraj

Strategia 
Regională de 
Specializare 

Inteligentă

Proiecte 
internaționale  

& Asociații/
Clustere

O nouă 
identitate 
vizuală:



 

44. Finanțări europene

Regio - Programul  
Operațional Regional 

2007 - 2013

Programul  Operațional 
Sectorial Creșterea 

Competitivității 
Economice 
2007 - 2014

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de Organism Intermediar 
pentru toate cele 3 programe operaționale, în Regiunea Vest. Organismul Intermediar 
este cel care gestionează finanțarea la nivel regional (evaluează, monitorizează), 
intermediind între beneficiari și finanțator (Comisia Europeană și Guvernul României). 

Regio - Programul  
Operațional Regional 

2014 - 2020



 

Regio - Programul  
Operațional Regional 

2007 - 2013 
la final de an 2016

Regio - Programul Opera ţ ional 
Regional (POR) 2007 - 2013 a fost 
finanțat din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională ș i a urmărit 
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 
creş tere, îmbună tăţ i rea condi ţ i i lor 
infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 

În funcție de specificul fiecărei axe 
pr ior i tare ș i f iecă ru i domeniu de 
intervenț ie, programul s-a adresat: 
autorităților publice, companiilor private, 
o rgan iza ț i i l o r neguvernamenta le , 
universităților de stat, furnizorilor de 
servicii sociale, dar și instituțiilor de cult 
organizate ca persoane juridicede utilitate 
publică. 

Regio-POR 2007 - 2013 a început în 
a n u l 2 0 0 7 i a r i m p l e m e n t a r e a 
proiectelor a fost realizată până în anul 
2016. La finalul anului 2016, în cadrul 
programului, nu se mai puteau depune 
proiecte spre finanțare toate domeniile 
majore de intervenție fiind închise. 

446,64 milioane euro 
pentru Regiunea Vest 

788 proiecte depuse 

392 de proiecte finalizate 
sau aflate în 

implementare

ABSORBȚIA  
realizată la nivelul Regiunii Vest în 
cadrul Regio-Programul Operațional 
Regional 2007-2013 este de  
85,22%.



 
Alocare financiară (milioane euro) Proiecte realizate



 

Proiectele finanțate prin Regio-POR 2007 - 2013 au fost extrem de diverse, vizând 
de la spații publice urbane, blocuri, drumuri, școli, centre sociale, ambulatorii, centrele 
pentru situații de urgență, situri poluate, companii private (centre de afaceri și 
microîntreprinderi), infrastructura pentru turism și patrimoniul cultural. 



 

Programul  Operațional 
Sectorial Creșterea 

Competitivității 
Economice 
2007 - 2013

ADR Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial 
Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) abia în data de 11 martie 2013, ca 
urmare a preluării Axei prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient - și 
gestionării fondurilor alocate acesteia, la nivelul Regiunii Vest. 

Doar anumite operațiuni din cadrul Axei prioritare 1 au fost preluate de către ADR Vest - 
1.1.1 & 1.1.1A, 1.1.2, 1.1.3, dar și 1.3.2  

Un an mai târziu, în 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat în gestiune și Axa prioritară 3 - 
Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public - , Operațiunea 
3.1.1. - Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe.



 

Proiectele finanțate în cadrul POSCCE au fost finalizate până la data de 31 
decembrie 2015 - perioada de implementare a programului fiind prelungită până la 
sfârșitul anului 2015. 

Pe parcursul anului 2016, ADR Vest a monitorizat proiectele finanțate și finalizate 
în Regiunea Vest, acestea aflându-se în perioada de menținere obligatorie a investiției 
(ex-post).  

AXA PRIORITARĂ 1 
(operațiunile 1.1.1, 1.1.1A, 

1.1.2, 1.1.3 & 1.3.2) 

176  
proiecte realizate 

48,11  
milioane euro

AXA PRIORITARĂ 3 
(operațiunea 3.1.1) 

80 
proiecte realizate 

1,20  
milioane euro

SC Alco Line SRL 
(județul Caraș-Severin)

SC Art Papel SRL 
(județul Timiș)



 

Regio - Programul  
Operațional Regional 

2014 - 2020  
la final de an 2016

La fel ca în cazul Regio-Programul 
Operațional Regional 2007 - 2013, Regio-
Programul Operațional Regional (POR) 
2014 - 2020 este finanțat din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională al 
Uniunii Europene.  

Acest program continuă să finanțeze 
investiții precum cele pe care le-a 
sprijinit în perioada de programare 
2007 - 2013 (dezvol tare urbană , 
reabilitarea termică de blocuri de locuințe, 
infrastructură socială, de sănătate și 
educațională, întreprinderi mici și mijlocii 
și microîntreprinderi, infrastructură de 
drumuri, turism, patrimoniu 
cultural). Pe lângă aceste 
tipuri de investiții, Regio-
POR 2014 - 2020 sprijină 

și investiții care nu au fost finanțate în 
perioada de programare anterioară 
(2007 - 2013) precum cele ce vizează 
transportul public urban, reabilitarea 
termică a clădirilor publice, regenerarea 
u rbană , sp r i j i n i r ea comun i tă ț i l o r 
dezavantajate și centrele de transfer 
tehnologic.  

Alocarea financiară pentru Regio-POR 
2014 - 2020 este cu 69% mai mare decât 
cea pentru Regio-POR 2007 - 2013. 
Astfel, Regiunea Vest beneficiază de 
cea mai mare alocare financiară per 
județ și locuitor dintre toate cele 8 

regiuni de dezvoltare din 
România.    

Regio-POR  
2014 - 2020  

în Regiunea Vest 
are o  

alocare 
financiară de  

705,34  
milioane euro



 

Regio-POR 2014-2020 
prezintă o serie de modificări 
f a ț ă d e R e g i o - P O R 
2007-2013. Amintim în continuare 
câteva dintre cele mai importante 
modificări. 

Prima dintre aceste modificări este faptul 
că Regio-POR 2014-2020 are 12 axe 
prioritare (11 axe prioritare destinate 
beneficiarilor și cea de-a 12-a axă 
destinată asistenței tehnice) . În 
perioada 2007-2013, programul a avut 6 
axe prioritare (5 destinate beneficiarilor de 
finanțare și cea de-a 6-a destinată 
asistenței tehnice).  

În cadrul POR 2014-2020, depunerea 
proiectelor se face exclusiv prin 
aplicația electronică MySMIS, nu la 
sediul ADR Vest cum s-a procedat în 
perioada de programare anterioară, 
intența fiind ca întregul proces de 
evaluare și monitorizare să fie online, 
pentru un nivel cât mai mare de 
transparență.  

De asemenea, o diferență 
esențială este aceea că 

pentru 2014-2020 există un 
ghid general al solicitantului și 

ghiduri specifice fiecărei axe prioritare 
și priorități de investiții. 

O parte dintre apelurile de proiecte din 
cadrul noului program sunt apeluri 
competitive, cu termen limită pentru 
depunere. Astfel, proiectele primesc 
finanțare în funcție de punctajul obținut în 
cadrul etapelor de evaluare și în limita 
alocării financiare, nu pe principiul primul 
venit, primul servit.  

Proiectele respinse în cadrul etapelor 
de evaluare tehnică și financiară, nu 
pot fi redepuse.  

Contractele de finanțare pot fi semnate 
în baza studiului de fezabilitate sau a 
documenta ț i i lor de av izare a le 
lucrărilor de intervenție, existând 
posibilitatea de licitare -  simultan - atât a 
serviciilor de proiectare cât și a celor 
pentru execuție.  

Noutățile  

Regio-POR  
2014 - 2020



 

În 18 martie 2016 a avut loc conferința de lansare a Regio-POR 2014 - 
2020 și a primelor axe prioritare din cadrul său. La eveniment au 
participat atât potențiali beneficiari de finanțare, cât și reprezentanți ai mass-
media din Regiunea Vest. 

În cadrul evenimentului a fost prezentat 
programul, punându-se accentul pe o 
serie de elemente de noutate: existența 
unui ghid general al solicitantului, pe 
lângă cele specifice fiecărei priorități de 
investiț i i ; spri j inirea investiț i i lor în 
t r a n s f e r u l t e h n o l o g i c ș i p e n t r u 
incubatoarele și acceleratoarele de 
afaceri, finanțarea eficientizării energetice 
a clădirilor publice și a iluminatului public; 

finanțarea doar a  drumurilor județene de 
pe lista agreată anterior depunerii lor, de 
către CDR; realizarea de investiții în 
turismul din stațiunile balneare, în unitățile 
de primiri urgențe din spitale, precum și în 
creșe și grădinițe; sprijinirea îmbunătățirii 
sistemului de cadastru și carte funciară, 
precum și alte aspecte particulare Regio-
POR 2014-2020.



 

 

Până la finalul anului 2016, în Regiunea Vest au fost depuse spre finanțare 198 de 
proiecte cu o valoare totală de 211,07 milioane euro și o valoare a finanțării 
nerambursabile de 184,12 milioane euro.  

Situația acestor proiecte este prezentată în graficul de mai jos.

În etapa de evaluare Respinse Retrase

Cele 154 de proiecte din etapa de evaluare au o valoare totală de 124,83 milioane 
euro și o valoare a finanțării nerambursabile de 108,71 milioane euro. 

Cele 42 de proiecte respinse au o valoare totală de 64,48 milioane euro și o 
valoare a finanțării nerambursabile de 54,17 milioane euro. 

Cele 2 de proiecte retrase au o valoare totală de 21,76 milioane euro și o valoare 
a finanțării nerambursabile de 21,24 milioane euro.



 

 
 

Axa prioritară 1 
Promovarea transferului 

tehnologic

Axa prioritară 2 
Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii

Axa prioritară 3 
Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de 
carbon - eficiență energetică & 

mobilitate

Axa prioritară 4 
Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile

Axa prioritară 5 
Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural

Axa prioritară 6 
Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională

Au fost deschise apelurile pentru microîntreprinderi 
(2.1.A) și pentru IMM-uri (2.2)

Au fost deschise apelurile pentru clădiri rezidențiale 
(3.1/Operațiunea A) - acesta a și fost închis în anul 
2016 - și pentru clădiri publice (3.1/Operațiunea B)

Au fost deschise și închise apelurile pentru 
dezvoltarea patrimoniului cultural (5.1) și pentru 

zone urbane abandonate (5.2)

A fost deschis și închis un prim apel și, ulterior, 
deschis un al doilea apel (6.1)



 

Axa prioritară 7 
Diversificarea economiilor locale 

prin dezvoltarea durabilă a 
turismului

Axa prioritară 8 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

și sociale

Axa prioritară 9 
Sprijinirea regenerării economice 

și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban

Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale

Axa prioritară 11 
Extinderea geografică a sistemului 

de înregistrare a proprietăților în 
cadastru și cartea funciară

A fost deschis apelul pentru diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului (7.1)

A fost deschis apelul pentru servicii sociale dedicate 
persoanelor vârstnice (8.1/A)



 

Finanțarea din cadrul acestei axe 
prioritare vizează: crearea şi dezvoltarea 
infrastructurilor de inovare şi transfer 
tehnologic (ITT) - inclusiv parcuri științifice 
și tehnologice; construcţia, modernizarea, 
extinderea ş i dotarea acestora cu 
echipamente și software; achiziționarea 
de servicii tehnologice specifice, inclusiv 
consultanță specializată în afaceri; 
investiţii pentru IMM-uri (întreprinderi mici 
și mijlocii) în vederea  implementării unui 
rezultat al cercetări i – inovări i în 
parteneriat cu un ITT. 

Valoarea eligibilă a unui proiect poate fi 
între 100.000 și 3 milioane euro. 

Pot beneficia de această finanțare 
organizațiile de transfer tehnologic, 
parcuri le ș t i in ț i f ice ș i tehnologice 
acreditate, precum și companiile private în 
cadrul unor parteneriate realizate cu 
organizații care au ca obiect de activitate 
inovarea și transferul tehnologic. 

(Prioritatea de Investiții 1.1)

Axa prioritară 1 
Promovarea transferului tehnologic 

Alocare financiară 
24,31 milioane euro 



 

Axa prioritară 2 
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

Alocarea financiară 
80,43 milioane euro

Finanțarea acordată în cadrul acestei 
axe prioritare, prin Prioritatea de 
Invest i ț i i 2 .1 , v izează contruc ț ia , 
modernizarea și extinderea spațiului de 
producție/servicii al microîntreprinderilor 
( i n c l u s i v d o t a r e a a c e s t o r a c u 
echipamente, brevete, software, licențe, 
ș . a . m . d . ) , p r e c u m ș i c r e a r e a , 
m o d e r n i z a r e a s a u e x t i n d e r e a 
incubatoarelor și/sau acceleratoarelor 
de afaceri și a serviciilor aferente 
acestora. În cadrul Priorității de Investiții 
2.2 se acordă finanțare întreprinderilor 
mici sau mijlocii pentru: construcția și 
extinderea spațiilor de producție/servicii 
( inclusiv dotarea cu echipamente, 
s o f t w a r e , b r e v e t e , ș . a . m . d . ) ș i 
modernizarea acestora dacă a existat o 
investiție inițială în realizarea uneie 
construc ț i i /ext inderi sau dotăr i cu 
echipamente; realizarea unui e-shop; 

certificarea/recertificarea produselor/
serviciilor/proceselor specifice/sistemelor 
de management al calității, mediului sau 
sănătății; internaționalizarea companiei.   

Beneficiarii acestor finanțări pot fi:  
în cazul Priorității de Investiții 2.1 - 
microîntreprinderi din mediul urban (cu 
proiecte a căror valoare eligibilă poate fi 
între 25.000 ș i 200.000 euro) ș i 
incubatoare și acceleratoare de afaceri 
(cu proiecte a căror valoare eligibilă 
trebuie să fie între 200.000 și 7 milioane 
euro); 
în cazul Priorității de Investiții 2.2 - 
întreprinderile mici și mijlocii din mediul 
urban, întreprinderile mijlocii din mediul 
rural și asociații ale mediului de afaceri 
(cu proiecte a căror valoare eligibilă poate 
fi între 200.000 euro și 1 milion de euro).



 
Prioritatea de 

investiții 2.1/Apelul 
de proiecte 2.1.A - 
Microîntreprinderi:  

27,56 milioane euro 
alocare financiară

122 de proiecte 
în evaluare 

(18,61 milioane 
euro finanțare 

nerambursabilă)

Prioritatea de 
investiții 2.2 - IMM:  

Apel de proiecte 1 - 
20,36 milioane euro 
alocare financiară

Depunere de  
proiecte -  

începând cu  
23 februarie 2017

Ambele apeluri de proiecte (2.1.A și 2.2) sunt de tip competitiv, cu termen limită pentru 
depunere - proiectele intrând la finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul 
etapelor de evaluare și în limita alocării financiare.



 

Axa prioritară 3 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de carbon - eficiență 
energetică & mobilitate 

Alocarea financiară 
198,65 milioane euro  

(98,70 milioane euro pentru eficiență energetică &  
99,95 milioane euro pentru mobilitate)

Eficiență 
energetică 

Prioritatea de 
investiții 3.1

În centrul atenției acestei 
priorități de investiții se află 
clădirile publice - pentru 
care proiectele pot să aibă o 
valoare eligibilă de minim 
1 0 0 . 0 0 0 ș i m a x i m 
25.000.000 euro, clădirile 
rezidențiale - pentru care 
proiectele pot să aibă o 
valoare eligibilă de minim 
100.000 și maxim 5 milioane 
euro - și iluminatul public - 
p e n t r u c a r e p o t p r i m i 
f inan țare proiecte cu o 
valoare eligibilă cuprinsă 
între 100.000 și 5 milioane 
euro. 

Autorități și instituții publice 
c e n t r a l e , u n i t ă ț i 
administrativ-teritoriale și 
instituții publice locale din 

med iu l u rban ș i ru ra l , 
precum și parteneriate ale 
acestora pot beneficia de 
f i n a n ț a r e p e n t r u 
îmbună tăț i rea ef ic ien ței 
energe t i ce a c lăd i r i l o r 
publice. 

Primăriile de municipii și 
o r a ș e , î m p r e u n ă c u 
asociațiile de proprietari, pot 
ob ț ine f inan țare pentru 
îmbună tăț i rea ef ic ien ței 
energe t i ce a c lăd i r i l o r 
rezidențiale. 

Primăriile de municipii și 
orașe, sau parteneriate ale 
acestora, pot beneficia de 
finanțare pentru iluminatul 
public.



 

Operațiunea B - Clădiri publice

Operațiunea A -  
Clădiri rezidențiale

• anveloparea clădirii 
• consolidarea clădirii 
• modernizarea iluminatului interior, a 

sistemului de încălzire 
• înlocuirea circuitelor electrice și a 

lifturilor 
• surse regenerabile de energie și 

sisteme de management energetic 
• realizarea de strategii pentru eficiență 

e n e r g e t i că c a r e a u p r o i e c t e 
implementate prin POR 2014 - 2020

Fiecare operațiune are activități eligibile specifice. Amintim câteva dintre a c e s t e 
activități în cele ce urmează. 

Astfel, finanțarea vizează activități precum:

Prioritatea de 
investiții 3.1  - 
Operațiunea  

Clădiri publice 
are o  

alocare  financiară 
de 34,19 milioane 

euro 

Depunea de proiecte se 
face începând cu  
28 februarie 2017

A
pel de proiecte 

com
petitiv cu term

en 
lim

ită pentru depunere
Eficiență 

energetică 

Prioritatea de 
investiții 3.1



 

Operațiunea C 
Iluminat public

• extinderea/reîntregirea sistemului de 
iluminat public în localitățile urbane 

• realizarea sistemului de iluminat public 
cu eficiență energetică ridicată  

• utilizarea surselor regenerabile de 
energie 

• realizarea de strategii pentru eficiență 
energetică.

Prioritatea de 
investiții 3.1  - 
Operațiunea  

Clădiri rezidențiale 
are o  

alocare  financiară 
de 42,88 milioane 

euro 

Depunea de proiecte s-a făcut între 16 
mai și 16 noiembrie 2016:  

depuse - 36 proiecte ce cuprind 147 
de blocuri 

(14,19 milioane euro finanțare 
nerambursabilă) 

în evaluare - 11 proiecte ce cuprind 67 
de blocuri  

(5,13 milioane euro finanțare 
nerambursabilă) 

respinse - 25 proiecte ce cuprind 80 
de blocuri 

(9,06 milioane euro finanțare 
nerambursabilă)
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Finanțarea acordată în cadrul acestei 
operațiuni vizează activități precum:

Eficiență 
energetică 

Prioritatea de 
investiții 3.1

Valoarea proiectelor depuse și aflate în evaluare reprezintă 11,96% din alocarea 
financiară regională pentru această prioritate de investiții și operațiune.



 

Eficiență 
energetică 

Prioritatea de 
investiții 3.2 - 
mobilitate  
urbană

Obiectivul acestei priorități de investiții 
este acela de a promova strategiile de 
reducere a emisiilor de dioxid de carbon - 
în particular în zonele urbane, inclusiv de 
a promova planurile de mobilitate urbană.  

Primăriile din mediul urban - posibil în 
parteneriat cu operatorul de transport 
public (cu excepț ia municipiilor 
reședință de județ eligibile în cadrul 
Axei prioritare 4) pot beneficia de 
finanțarea acordată în cadrul acestei 
priorități.  

În funcție de numărul de locuitori ai 
orașulu i , pro iectu l depus spre 
finanțare trebuie să aibă o valoare 
eligibilă cuprinsă între 100.000 și 5 
milioane de euro - pentru orașele și 
municipiile cu un număr de locuitori mai 
mic de 20.000 - și între 100.000 și 10 
milioane de euro pentru orașele și 
municipiile cu un număr de locuitori mai 
mare de 20.000. 

Activitățile pentru care se acordă 
finanțare în cadrul acestei priorități de 
investiții vizează:  

• achiziția de vehicule ecologic 

• traseele de transport electric public 

• depourile pentru transport electric 

• i n f r a s t r u c t u ră r u t i e ră p e n t r u 
coridoarele deservite de transportul 
public 

• construirea de infrastructură pentru 
transportul electric (inclusiv stații de 
a l imenta re pen t ru au tomob i le 
electrice) 

• piste/trasee pentru biciclete ș i 
infrastructura tehnică aferentă (puncte 
de închiriere, sisteme de parcaj, etc.) 

• crearea de zone și trasee pietonale 

• sisteme de tip park and ride  

• perdele forestiere 

• sisteme de monitorizare video cu 
instrumente inovative și eficiente de 
management al traficului.  



 

Axa prioritară 4 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Alocarea financiară 
163,23 milioane euro  
(inclusiv rezerva de performanță)

Această axă prioritară se adresează, în 
principal, primăriilor municipiilor care 
sunt reședințe de județ - în cazul 
Regiunii Vest: Aradului, Devei, Reșiței și 
Timișoarei, dar nu în exclusivitate 
proiectele de mobilitate urbană putând fi 
implementate în parteneriat cu operatorul 
de transport public sau/și cu localitățile din 
zona funcțională urbană. 

Localitățile din zona funcțională urbană 
sunt excluse de la finanțare în cazul 
priorităților de investiții dedicate terenurilor 
industriale și a comunităților defavorizate, 
dar incluse în cazul priorității de investiții 
dedicate formării profesionale și învățării 
continue.

A x a p r i o r i t a ră 4 
vizează investiții în: 
• m o b i l i t a t e a 

urbană (132,58 
m i l i o a n e e u r o 
alocate), 

• t e r e n u r i l e 
i n d u s t r i a l e 
dezafectate și în 
r e d u c e r e a 
p o l u ă r i i ș i a 
z g o m o t u l u i 
(14,73 mil ioane 
euro alocate), 

• r e g e n e r a r e a 
c o m u n i t ă ț i l o r 
defavorizate (6,92 
m i l i o a n e e u r o 
alocate) 

• f o r m a r e 
profesională și 
învățare continuă 
(9 milioane euro 
alocate)



La sfârșitul anului 2015, Autoritatea de 
Management pentru POR - AM POR - 
(Ministerul Dezvoltăr i i Regional ș i 
Administrației Publice îndeplinea acest rol  
în momentul respectiv) a lansat în 
consultare publică Ghidul Solicitantului-
Condiții generale de implementare a 
dezvoltării urbane durabile - Axa 
Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”. În luna octombrie  a 
anului 2016 a fost lansată în consultare 
publică o nouă versiune a ghidului: 
Documentul Cadru de Implementare  a 
Dezvoltării Urbane Durabile. 

Acest Ghid impune niș te condiț i i 
prealabile de îndeplinit de către 

beneficiarii eligibili (municipii reședință de 
județ), până la accesarea efectivă a 
fondurilor dedicate Axei 4 prin proiecte 
individuale. 

Con fo rm aces tu i Gh id , condi ț i a 
obligatorie pentru acordarea finanţării 
în cadrul Axei prioritare 4, o reprezintă 
elaborarea de către municipiile reședință 
de județ a unor documente strategice: 
Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD), documente 
care se vor depune pentru evaluare la 
ADR Vest și apoi se vor transmite la AM 
POR.!

Beneficiarii eligibili în cadrul Axei prioritare 4, Regiunea Vest



 

O al tă condi ț ie impusă de că t re 
R e g u l a m e n t u l U n i u n i i E u r o p e n e 
1301/2013 (art. 7) pentru accesarea 
fondurilor dedicate dezvoltării urbane 
durabile este implicarea organismelor 
(autorități urbane) responsabile pentru 
implementarea SIDU în procesul de 
gestionare a fondurilor alocate dezvoltării 
urbane durabile.  

Această condiție presupune că AM POR 
p o a t e d e l e g a a t r i b u ț i i p r i v i n d 
managementu l ș i imp lemen ta rea 
activităților specifice către organismele 
care implementează dezvoltarea urbană 
(autorități urbane) constituite la nivelul 
municipiilor reședință de județ, fiind 
obligatorie cel puțin delegarea atribuției 
de selecție a operațiunilor (proiectelor). 
Autoritățile urbane (AU) vor fi desemnate 
și vor îndeplini rolul de organisme 
intermediare secundare (de nivel II), 
fiind incluse în sistemul de management 
ș i contro l a l fondur i lor europene 
structurale și de investiții. 

În acest context, datorită complexității și 
importanței bugetare în cadrul POR 2014 
- 2020 al acestei axe prioritare, AM POR a 

decis înființarea la nivelul ADR-urilor a 
unor structuri de sprijin a dezvoltării 
urbane durabile. În cadrul ADR Vest 
această structură este reprezentată de  
D e p a r t a m e n t u l d e P l a n i f i c a r e 
Regională ș i Dezvoltare Urbană 
(DPRDU). 

A s t f e l , p r i n i n t e r m e d i u l a c e s t u i 
depa r t amen t , ADR Ves t sp r i j i nă 
municipiile reședință de județ în: 
• elaborarea/actualizarea/modificarea 

documentelor strategice aferente 
implementăr i i dezvoltăr i i urbane 
durabile în perioada 2014 - 2020, 

• îndeplinirea responsabilităţilor, 
• monitorizarea Documentului justificativ 

pentru finanțarea intervențiilor din 
Fonduri ESI 2014 - 2020, 

• implementarea dezvoltării urbane 
durabile în perioada 2014 - 2020.  

În anul 2016 au avut loc atât întâlniri 
individuale cu fiecare din cele 4 
reșed in țe de jude ț î n vederea 
identificării nevoilor specifice acestora, 
cât și întâlniri comune, organizate sub 
forma seminariilor de informare. 



 

Stadiul elaborării documentelor 
strategice ale  

municipiilor reședință de județ  
(SIDU și PMUD)

Conform atribuțiilor delegate, ADR Vest a 
demarat procesul de sprijin acordat pentru 
elaborarea celor două documente 
strategice prin: 
• organizarea de întâlniri de lucru la 

sediul fiecăruia din cele 4 municipii 
reșed in ță de jude ț în vederea 
identificării nevoilor de sprijin și 
diseminării informațiilor din Documentul 
Cadru de Implementare a Dezvoltării 
Urbane Durabile (aflat în consultare 
publică); 

• întocmirea și actualizarea permanentă 
a unei situații centralizatoare - Stadiul 
implementării documentelor strategice 
ale municipiilor reședință de județ -  
pentru monitorizarea pregătirii acestora 
pentru accesarea Axei prioritare 4; 

• Întocmirea ș i t ransmiterea unor 
observații/comentarii/recomandări pe 
conținutul documentelor strategice ale 
municipiilor (SIDU, PMUD și PAED) sau 
al Listelor de proiecte cuprinse în SIDU, 
în diverse stadii de elaborare a 
acestora; 

• Întocmirea ș i t ransmiterea unor 
observații/comentarii referitoare la  
conținutul documentelor strategice ale 
mun i c i p i i l o r, ob l i ga to r i i pen t ru 

accesarea priorității de investiție 3.1: 
Planurile de Acțiune pentru Energie 
Durabilă; 

• Participare și implicare în dezbaterile 
publ ice organizate de municipi i 
reședință de județ pentru informarea 
publicului referitor la elaborarea acestor 
documente strategice; 

• Acordarea de asistență de tip helpdesk 
municipiilor în vederea includerii în 
planurile de acțiune ale documentelor 
strategice a unor proiecte conforme cu 
prevederile Ghidului General POR și 
ale Ghidurilor Specifice, 

• Organizarea de evenimente pentru 
d iseminarea ce lor mai recente 
informații referitoare la Documentul 
Cadru de Implementare  a Dezvoltării 
Urbane Durabile – Axa Prioritară 4 – 
Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. 

Toate municipiile reședință de județ au 
demarat procesul de elaborare a 
Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană și a Planurilor de Mobilitate 
Urbană și se află în diferite etape de 
î n t o c m i r e / a v i z a r e / r e v i z u i r e a 
documentelor. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Arad, Etapa 1 

- în consultare publică -



 

Dezvoltare 
urbană 

Prioritatea de 
investiții 4.1 - 
mobilitate 
urbană

Aceste proiecte, pentru a putea primi finanțare, 
trebuie să aibă o valoare eligibilă de minim 
100.000 de euro și maxim 20 milioane euro.

Printre activitățile eligibile în cadrul 
acestei priorități de investiții se numără 
cele care vizează: 

• achiziționarea de material rulant și/sau 
vehicule ecologice 

• trasportul electric public 
• modernizarea/reabilitarea - inclusiv 

construcția - de depouri  
• i n f r a s t r u c t u r a r u t i e r ă p e n t r u 

coridoarele deservite de transportul 
public 

• construire infrastructură pentru 
transportul electric (inclusiv stații de 
alimentare) 

• piste/ trasee pentru bic ic lete ș i 
infrastructura tehnică aferentă 

• crearea de zone și trasee pietonale 
• sisteme de tip park & ride 
• perdele forestiere 
• sisteme de monitorizare video pentru 

managementul traficului.



Printre activitățile eligibile în cadrul 
acestei priorități de investiții se numără 
cele care vizează: 

• demolarea clădirilor de pe terenurile 
supuse intervențiilor 

• realizarea de alei pietonale & spații 
verzi 

• crearea de facilități pentru recreere pe 
terenurile amenajate 

• instalarea Wi-Fi în spațiile publice 
• dotarea spaț i i lor revitalizate cu 

mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, 
ș.a.m.d.) 

• modern izarea s t răz i lor urbane 
a d i a c e n t e t e r e n u r i l o r s u p u s e 
intervențiilor. 

Dezvoltare urbană 

Prioritatea de 
investiții 4.2 - 
terenuri industriale 
dezafectate & 
reducerea poluării și 
a zgomotului

Valoarea eligibilă a acestor proiecte 
trebuie să fie de  
minim 100.000 de euro și de  
maxim 5 milioane euro.



 

Dezvoltare urbană 

Prioritatea de 
investiții 4.3 - 
regenerarea 
comunităților 
defavorizate

Valoarea eligibilă a acestor proiecte trebuie să 
fie de minim 100.000 de euro și de maxim 5 
milioane euro.

Această prioritate de investiții finanțează 
activități ce vizează: 

• crearea de zone verzi de mici 
dimensiuni, piețe publice, scuaruri, 
locuri de joacă pentru copii, facilități 
pen t ru ac t i v i tă ț i l e spo r t i ve ș i 
recreaționale, ș.a.m.d. 

• investiții în clădiri (inclusiv dotarea lor 
cu echipamente specifice) destinate 

utilizării publice pentru activități 
educative, culturale și recreative 

• toate tipurilor de utilități de bază la 
scară mică 

• străzile de importanță secundară, 
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, 
alei pietonale, căi de acces.



 

Dezvoltare urbană 

Prioritatea de investiții 
4.4 - formare 

profesională & 
învățare continuă

Tipurile de activități pentru care se acordă finanțare în cadrul acestei priorități de investiții 
vizează: 
• infrastructura educațională antepreșcolară și preșcolară (creșe & grădinițe) 
• învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 

tehnologice și școli profesionale).

Valoarea eligibilă a acestor proiecte trebuie să 
fie de minim 100.000 de euro și de maxim 5 
milioane euro.



 

Axa prioritară 5 
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural  

Alocarea financiară 
40,21 milioane euro

A c e a s tă a xă p r i o r i t a ră v i z e a ză 
conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural (Prioritatea de investiții 5.1 - 
alocare financiară de 28,81 milioane 
euro), precum și îmbunătățirii mediului 
u r b a n p r i n r e g e n e r a r e a ș i 
decontaminarea terenurilor industriale 
dezafectate, reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului (Prioritatea de investiții 5.2 - 
alocare financiară de 10,59 milioane 
euro).  

Valoare eligibilă a proiectelor depuse 
spre finanțare în cadrul acestei axe 
trebuie să fie de minim 100.000 euro și 
maxim de 5 milioane euro. Valoarea 
proiectelor ce vizează obiective din 

patrimoniul UNESCO poate să ajungă 
până la 10 milioane euro.  

Primăriile din mediul urban și rural, 
autoritățile publice centrale, unitățile de 
cult, organizațiile nonguvernamentale, 
precum și parteneriatele între aceste 
entităț i pot beneficia de finanțare 
nerambursabilă pentru patrimoniul natural 
și cultural. 

În cadrul priorității de investiții 5.2, 
beneficiarii de finanțare pot fi primăriile de 
orașe din mediul urban - cu excepția 
municipiilor reședință de județ care au 
dedicată prioritatea de investiții 4.2 pentru 
acest tip de investiții. 



 

Această prioritate de investiții 
finanțează obiectivele din 
patrimoniul UNESCO, cele 
d in patr imoniu l cu l tura l 
național (atât din mediul 
urban, cât și din cel rural), 
precum și obiectivele din 
patrimoniul cultural local din 
mediul urban. 

Activitățile eligibile în cadrul acestei priorități de 
investiții vizează: 

• monumentele istorice (restaurare, consolidare, 
protecție și conservare) 

• frescele, picturile interioare, picturile murale 
exterioare, stucaturile, iconostasele (restaurare, 
protecție, conservare) 

• restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor 
• dotăr i inter ioare ( instala ț i i , c l imat izare, 

antiefracție, siguranță la foc) 

• dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului 
cultural mobil și imobil 

• marketing & promovare turistică (inclusiv 
digitalizarea obiectivului restaurat) 

• punerea în valoare sau activităț i pentru 
funcționalitatea obiectivului restaurat.

Prioritatea de investiții 5.1 -  
Patrimoniul natural și cultural



 

Această prioritate de 
inves t i ț i i f i nan țează 
reconversia funcțională 
și/sau reutilizarea unor 
t e r e n u r i u r b a n e 
degradate, abandonate 
ș i neutilizate - cu o 
suprafață de minim 
1 . 0 0 0 m p - ș i 
transformarea lor în zone 
de agrement și petrecere 
a timpului liber pentru 
comunitate.

Prioritatea de investiții 5.2 - Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea și 
decontaminarea terenurilor industriale dezafectate, reducerea poluării aerului și 
promovarea măsurilor de reducere a zgomotului

Activitățile eligibile în cadrul acestei 
priorități de investiții vizează: 

• demolarea clădirilor de pe terenurile 
supuse intervențiilor 

• realizarea de alei pietonale, trotuare, 
piste pentru biciclete 

• amenajarea de spații verzi, crearea de 
facilități pentru recreere pe terenurile 
amenajate   

• achiziția și montarea de foișoare, alei, 
pergole, grilaje, scene, spații pentru 
întreținere/vestiare, grupuri sanitare  

• instalare Wi-Fi în spațiile publice 
• instalare sisteme de supraveghere 

video a spațiilor amenajate 
• dotarea cu mobilier urban 
• modernizarea străzilor care conduc în 

mod direct la terenul supus intervenției 
• înlocuirea/racordarea la utilităț i le 

publice a terenului 
• realizare sistem de irigații/de iluminat 

pentru spațiile amenajate.



 

Valoarea proiectelor depuse și aflate în evaluare reprezintă  
118,54% din alocarea financiară regională pentru această prioritate de investiții.

Valoarea 
finanțării 

nerambursabile: 
34,15 milioane 

euro

Valoarea 
finanțării 
nerambursabile: 
28,15 milioane 
euro

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 
16,96 milioane 
euro

Valoarea 
finanțării 

nerambursabile: 
7,85 milioane 

euro

Valoarea proiectelor depuse și aflate în evaluare reprezintă  
74,13% din alocarea financiară regională pentru această prioritate de investiții.

Cele două apeluri de proiecte lansate au fost de tip competitiv, cu termen limită pentru 
depunere, cererile de finanțare fiind depuse la sediul ADR Vest între 25 mai și 25 
noiembrie 2016.



 

Axa prioritară 6 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională 

Alocarea financiară 
95,45 milioane euro

Această axă prioritară, 
p r i n P r i o r i t a t e a d e 
Investiții 6.1, vizează 
st imularea mobil i tăț i i 
r e g i o n a l e p r i n 
conectarea noduri lor 
secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, 
inc lus iv a nodur i lo r 
multimodale. 

Cons i l i i l e j ude țene , 
primăriile de municipii/
o r a ș e / c o m u n e ș i 
p a r t e n e r i a t e î n t r e 
acestea pot solicita 
f inan țare î n cadru l 
aceste i pr ior i tăț i de 
investiții. 

Proiectele el igibi le 
trebuie să aibă o valoare 
a f i n a n ț ă r i i 
n e r a m b u r s a b i l e d e 
minim 1 milion de euro și 
maxim 50 de milioane 
euro. Excepția, în acest 
c a z , o c o n s t i t u i e 
proiectele realizate în 
parteneriat pe teritoriul 
mai multor județe, când 
v a l o a r e a e l i g i b i l ă 
m a x i m ă e s t e d e 
69.500.000 euro. 

Activitățile eligibile orientative din cadrul Priorității de Investiții 6.1 vizează construcția/
reabilitarea/modernizarea - în funcție de situație - a: 

• drumurilor județene (inclusiv construirea de noi segmente) care asigură conectivitatea 
cu rețeaua TEN-T (rețea trans-europeană de transport), autostrăzi sau drumuri expres 

• variante ocolitoare cu statut de drum județean 
• pasaje/noduri rutiere și pasarele pietonale 
• stații pentru transport public pe traseul drumului județean 
• investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști 
• perdele forestiere și parapeți pentru protecție.



 
Prioritatea de 
investiții 6.1  - 

Apelul 1 
(depunere: 

16.05-16.11.2016) 
a avut o  

alocare  financiară 
de 93,54 milioane 

euro 

În cadrul acestei priorități de investiții sunt eligibile doar proiectele prioritizate și 
aprobate de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest.  

Astfel, cele două apeluri lansate în cadrul acestei priorități de investiții sunt de tip non-
competitiv, ambele având termen limită pentru depunere. 

Proiecte 
depuse - 4 proiecte 

(55,45 milioane euro finanțare 
nerambursabilă) 

în evaluare - 2 proiecte 
(34,21 milioane euro finanțare 

nerambursabilă) 
respinse - 2 proiecte 

(21,24 milioane euro finanțare 
nerambursabilă)

Valoarea proiectelor depuse și aflate în evaluare reprezintă  
36,57% din alocarea financiară regională.

Prioritatea de 
investiții 6.1  - 

Apelul 2 
a avut o  

alocare  financiară 
de 93,54 milioane 

euro 

Depunerea proiectelor - planificată pentru 
perioada 6 ianuarie-6 iulie 2017.



 

Axa prioritară 7 
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

Alocarea financiară 
11,46 milioane euro

Această axă prioritară, prin Prioritatea de 
Investiții 7.1, vizează ocuparea forței de 
muncă pr in reconversia regiuni lor 
industriale aflate în declin, prin sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor 
naturale și culturale specifice. 

Stațiunile turistice sunt cele care pot 
beneficia de finanțare în cadrul acestei 
priorități de investiții. Autoritățile locale ale 
acestor stațiuni sau parteneriate între 
acestea pot fi cei care solicită finanțarea 
nerambursabilă. 

Proiectele eligibile trebuie să aibă o 
valoare a finanțării nerambursabile de 
minim 100.000 de euro și maxim 5 
milioane euro. 

Printre activitățile pentru care se 
acordă finanțare se numără: 
• dezvoltarea infrastructuri i pentru 

turismul balnear 
• facilități de recreare și agrement 
• amenajarea obiectivelor turistice 

naturale de utilitate publică 
• dezvoltarea de infrastructuri publice la 

scară mică  
• activități de marketing și promovare 

turistică ale obiectivului finanțat.

Apel de proiecte 1 
(depunere: 

01.06-05.12.2016) 

- apel competitiv -

3 proiecte în 
evaluare 

(8,76 milioane euro 
finanțare 

nerambursabilă)

Valoarea proiectelor depuse 
și aflate în evaluare 

reprezintă 76,44% din 
alocarea financiară 

regională.



 

Axa prioritară 8 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 

Alocarea financiară 
50,06 milioane euro 

(36,06 milioane euro pentru infrastructura de sănătate &  
14 milioane euro pentru infrastructura socială)

Operațiunea - 
Infrastructura de sănătate

În cadrul acestei operațiuni, se acordă finanțare 
pentru proiecte cu o valoare eligibilă de minim 
100.000 euro și maxim 17 milioane euro, ce vizează 
activități precum: 

• construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea centrelor intregrate socio-medicale 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii ambulatoriilor sau a unităților de 
primiri urgențe 

• construcția/dotarea spitalelor de urgență regionale 
din Cluj, Craiova, Iași. 

Unitățile Administrativ-Teritoriale, Ministerul Sănătății 
(pentru spitalele de urgență regionale), precum și 
parteneriate între acestea și autoritățile și instituțiile 
publice locale pot beneficia de finanțare în cadrul 
acestei operațiuni.



 

Operațiunea - 
Infrastructura socială

În cadrul acestei operațiuni, se acordă finanțare pentru proiecte cu o valoare eligibilă 
de minim 100.000 euro și maxim 17 milioane euro, ce vizează activități precum: 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 
componentă rezidențială 

• construcția/reabilitarea/modernizarea de locuințe de tip familial, apartamente de tip 
familial, locuințe protejate, ș.a.m.d.. 

Unitățile Administrativ-Teritoriale și furnizorii de servicii sociale acreditați, precum și 
parteneriate între aceștia, pot beneficia de finanțare în cadrul acestei operațiuni.

Depunerea de proiecte 
este planificată pentru 

perioada 
28.02-29.08.2017 

Grup vulnerabil: 
persoane 
vârstnice 

Apel de proiecte 
de tip competitiv

Ghidurile specifice care se adresează finanțării grupurilor vulnerabile Copii și Persoane 
cu dizabilități au fost lansate în consultare publică - în data de 22 februarie 2016, 
respectiv în 4 ianuarie 2017.



 

Axa prioritară 9 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban 

Alocarea financiară 
10,54 milioane euro

Această axă prioritară, prin Prioritatea de 
Investiții 9.1, vizează realizarea de 
acțiuni integrate rezultate în cadrul 
Strategiei CLLD elaborată de Grupul de 
Acțiune Locală - GAL (autorități publice 
locale, instituții, mediul de afaceri local, 
societate civilă, reprezentanți ai zonei 
urbane marginalizate). Doar aceste GAL-
uri pot solicita finanțare în cadrul acestei 
priorități de investiții.  

Printre activitățile pentru care se 
acordă finanțare se numără: 
• construirea/reabilitarea/modernizarea 

locuințelor sociale 
• reabilitarea/modernizarea centrelor 

comunitare integrate medico-socială 
• construire/reabilitare/modernizare de 

unități de învățământ preuniversitar 

• construire/reabil i tare/modernizare 
clădiri pentru găzduirea diferitelor 
activități sociale, comunitare, culturale, 
de agrement și sportive, ș.a.m.d. 

• creare/reabilitare/modernizare de spații 
p u b l i c e u r b a n e , z o n e v e r z i 
neamenajate, terenuri abandonate, 
zone pietonale și comerciale, ș.a.m.d. 

• construirea/dotarea cu echipamente a 
infrastructur i i întreprinderi lor de 
economie socială de inserție. 

Proiectele eligibile trebuie să aibă o 
valoare a finanțării nerambursabile de 
minim 100.000 de euro și maxim 5 
milioane euro. 



 

Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

Alocarea financiară 
30,77 milioane euro

Această axă prioritară, prin Prioritatea de 
Investiții 10.1, vizează finanțarea  
• creșelor și grădinițelor 
• școlilor cu clasele I-VIII 
• liceelor tehnologice și a școlilor 

profesionale 
• universităților.

F i n a n ț a r e a s e a c o r d ă p e n t r u 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/
echiparea acestor instituții de învățământ. 
De asemenea, se acordă finanțare și 
pentru construcția de creșe, grădinițe, 
școli cu clasele I-VIII, licee tehnologice și 
școli profesionale. 

Proiectele eligibile trebuie să aibă o 
valoare a finanțării nerambursabile de 
minim 100.000 de euro și maxim 17 
milioane euro. 

Beneficiarii eligibili pentru această 
prioritate de investiții pot fi unitățile 
administrativ-teritoriale și instituțiile de 
învățământ superior de stat.  

Municipiile reședință de județ, finanțate în 
cadru l axei pr ior i tare 4 dedicată 
Dezvoltării urbane, sunt eligibile doar 
pentru acțiuni dedicate învățământului 
primar și gimnazial (școli cu clasele I-VIII), 
precum și pentru învățământul superior 
(universități).



 

Axa prioritară 11 
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 
cadastru și cartea funciară

Această axă prioritară este gestionată la 
nivel central astfel încât alocarea financiară 
este la nivel național, nu regional. 

Prioritatea de Investiții 11.1, vizează 
consolidarea capacității instituționale și o 
administrație publică eficientă. 

Finanțarea se acordă pentru: 
• integrarea datelor existente și extinderea 

înregistrării sistematice în zonele rurale 
ale României 

• îmbunătățirea serviciilor de înregistrare 
cadastrală 

• realizarea de polit ici, strategii ș i 
management. 

Regio - Programul  
Operațional Regional 

2014 - 2020 
la final de an 2016



 

ADR Vest - membru în Comitetul 
Comun de Monitorizare al 

programului România-Ungaria 
2014-2020 

Programul Interreg V-A România-Ungaria 
este un program finanțat de Uniunea 
Europeană din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), precum și 
de către cele două state participante în 
cadrul programului - din bugetele naționale.

Strategia programului este aceea de a 
realiza intervenții integrate cu accent 
transfrontalier și strategic puternic în 
vederea exploatării potențialului comun și 
abordării provocărilor comune. 

Cele șase axe prioritare ale programului 
vizează cooperarea: în domeniul valorilor 
comune și resurselor, a accesibilității, în 
domeniul ocupării forței de muncă, a 
sănătății și prevenției bolilor, în domeniul 
prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, 
precum și între instituții și comunități. 

Pe parcursul anului 2016, în cadrul 
reun iun i lo r Comi te tu lu i Comun de 
Monitorizare a Programului VA România-
Ungaria, au fost aprobate: regulamentul de 
organizare și funcționare, strategia de 
c o m u n i c a r e , r a p o r t u l a n u a l d e 
implementare, manualul de identitate 
vizuală, calendarul de lansare, criteriile de 
eligibilitate și ghidurile de finanțare pentru 
primele apeluri de proiecte planificate 
pentru a fi deschise (7/b, 6/b, 6/c, 5/b). 

ADR Vest - membru în Comitetul 
Comun de Monitorizare al 
programului România-Serbia 
2014-2020 

Programul Interreg IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România - Serbia este 
un program finanțat de Uniunea Europeană 
din fonduri IPA-CBC și care face parte din 
familia programelor europene Interreg. 
Noul program de cooperare transfrontalieră 
dintre România și Serbia a fost elaborat 
având în vedere atât nevoile locale ale 
comunităților din zona de graniță, cât și 
strategiile europene dezvoltate la nivel 
macro-regional. Aria eligibilă cuprinde 
județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, 
iar în Serbia - districtele Severno Banatski 
(Banatul de Nord), Srednje Banatski 
(Banatul Central), Južno Banatski (Banatul 
de Sud), Braničevski, Borski și Podunavski. 

Obiectivele programului sunt:  
• Promovarea ocupării forței de muncă și 

serviciilor pentru o creștere favorabilă 
incluziunii; 

• Protecția mediului și managementului 
riscurilor; 

• Mobilitate şi accesibilitate sustenabile; 
• Atractivitate pentru turism sustenabil.!

În anul 2016, ADR Vest s-a implicat în 
activitățile de pregătire ale programului 
(lansarea apelurilor de proiecte, strategia 
de asistență tehnică, ghidul pentru control 
de prim nivel, strategia anti-fraudă, 
documente supuse aprobării membrilor 
Comitetului coumn de Monitorizare).  

În cadrul ședințelor Comitetului Comun de 
Monitorizare au fost aprobate proiectele 
depuse în cadrul apelului de proiecte 
strategice, precum și cele depuse în cadrul 
apelului normal de proiecte.  

http://europa.eu/index_ro.htm
http://europa.eu/index_ro.htm


 

5
5. Rețeaua Europeană 
pentru Întreprinderi 
(EEN)

Consorţiul regional „RO-Boost SMEs” 
alcătuit din Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, cu rol de coordonator, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest, Centrul Regional de Transfer 
Tehnologic Tehimpuls, Centrul de 
Dezvoltare Arad şi Universitatea 
Craiova, în urma câștigării apelului de 
proiecte din 2014, a devenit Partener în 
R e ţ e a u a E u r o p e a n ă p e n t r u 
Întreprinderi (Enterprise Europe Network 
- EEN) pentru perioada 2015 – 2020.  

Enterprise Europe Network este o reţea 
europeană  care are scopul de a ajuta 
întreprinderile mici şi mijlocii să îşi 
dezvolte potențialul inovativ şi de afaceri 
pentru creşterea competit ivităţ i i ş i 
dezvoltarea inteligentă ş i durabilă. 
Reţeaua este prezentă în peste  40 de ţări 
şi funcţionează pe bază de structuri 
parteneriale care implementează servicii 
ample de suport, utilizând un set comun 
de instrumente creat de Agenția Executivă 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(EASME), coordonator al Reţelei. 

Obiectivul Consorțiului „RO-Boost SMEs” 
este acela de a dezvolta o structură de 
suport pentru întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) din cele două regiuni de 
d e z v o l t a r e , Ve s t ş i S u d - Ve s t 
(Macroregiunea 4), prin intermediul căreia 
va furniza un set integrat de servicii de 
informare şi consultanţă care să sprijine 

IMM-urile să exploateze oportunităţile 
europene de dezvoltare a afacerilor în 
contextul Pieţei Unice.  

Astfel, Consorțiul livrează prin intermediul 
proiectului un set de servicii IMM-urilor 
care acoperă un spectru larg de arii de 
expertiză cu dimensiune europeană:  
• Consultanţă cu privire la politici şi 

reglementări europene relevante pentru 
IMM-uri 

• Acces la finanţare 
• Internaţionalizare 
• P a r t e n e r i a t e p e n t r u p r o i e c t e 

i n te rna ţ i ona le de ce rce ta re ş i 
dezvoltare 

• Facilitarea de inovare şi transfer 
tehnologic transnaţional 

• Dezvoltarea de parteneriate de afaceri 
transnaţionale  

• Dezvoltarea capacităţii de management 
şi inovare. 

Sunt vizate, de asemenea, servicii cu 
valoare adăugată dedicate IMM-urilor 
inovatoare sau bazate pe cunoaştere din 
sectoarele strategice ale celor două 
regiuni: ICT, Automotive, Agro-food, 
Eficienţă Energetică, Turism, Construcţii 
Sustenabile.



 

Prin implementarea acestor servicii 
Consorţ iul contribuie la creşterea 
c o m p e t i t i v i tă ţ i i I M M - u r i l o r d i n 
Macroregiunea Vestică a României pe 
plan global şi, implicit, la creşterea cifrei 
de afaceri, a investiţiilor în inovare şi 
tehnologii de ultimă generaţie şi a locurilor 
de muncă, având astfel un impact direct 
asupra dezvoltării economice a celor două 
regiuni în ansamblu. 

Un alt aspect esenţial în economia 
proiectului constă în creşterea sinergiilor 
dintre fondurile structurale şi fondurile 
europene dedicate cercetării – inovării şi 
creşterii competitivităţ i i globale, în 
corelare cu Strategia Regională de 
Specializare Inteligentă a Regiunii Vest, 
dar şi alte strategii de interes precum 
Strategia Europeană a Dunării. 

În perioada mai-septembrie 2016, Consorțiul RO-Boost SMEs a aplicat în vederea 
obținerii de finanțări pentru: 
• activitățile generale ale EEN în perioada 2017-2018  
(contractul de finanțare a fost semnat în luna decembrie a anului 2016) 
• activități dedicate managementului inovării EEN pentru perioada 2017-2018 

(contractul de finanțare urmând a fi semnat în anul 2017) 
• crearea unui serviciu pilot pentru IMM-urile aflate în faza de scale-up  
   (aplicația se afla în etapa de evaluare).



 

ADR Vest, în calitate coordonator al 
Consorțiului RO-Boost SMEs, a participat 
în cadrul întâlnirilor de management de 
proiect, dar și la întâlniri și conferințe 
organizate de EEN pentru membrii săi - 
evenimente ce au avut loc în Split 
(Croa ț ia), Brat islava (Slovacia) ș i 
Barcelona (Spania).  

De asemenea, ADR Vest a organizat în 
Timișoara - în 17-18 mai 2016, o 
sesiune de formare dedicată membrilor 
rețelei. Această sesiune a avut ca 
obiectiv livrarea de noi informații specifice 
EEN și  discutarea modalităților de 
creștere a impactului generat în rândul 
beneficiarilor EEN. 39 de noi membri ai 
rețelei, provenind din Belgia, Bulgaria, 
Croația, Danemarca, Germania, Ungaria, 
Italia, Polonia, România, Suedia și Turcia 
au participat în cadrul sesiunii.  

O zi mai târziu, în 19 mai 2016, ADR Vest  
a găzduit  la sediul Agenției întâlnirea 

națională a Consorțiilor din România, 
care avut drept scop discutarea de acțiuni 
comune la nivel național în vederea 
maximizării impactului Rețelei EEN în 
România. Întâlnirea a beneficiat de 
prezența Domnului Sven Schade din 
cadrul DG growth care a prezentat 
participanțiilor noi oportunități deschise de 
Comisia Europeană în vederea sprijinirii 
mediului de afaceri să se extinde pe piețe 
internaționale globale.  

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-
a discutat despre documentul suport 
referitor la stadiul acțiunilor de suport 
pentru f irme destinate creșteri i 
gradului de inovare în România. 
Documentul a fost elaborat de către ADR 
Vest cu participarea tuturor Agențiilor de 
Dezvoltare Regională din Romania 
membre în Enterprise Europe Network (7 
ADR-uri, exceptie făcând ADR Sud Est). 



 

ADR Vest și Consorțiul RO-Boost SMEs 
au participat, pe parcursul anul 2016, la 
întâlniri ale grupurilor sectoriale EEN - 
Automotive, Transport și Logistică - 
ded icate d iscu ț i i lo r re fer i toare la 
maximizarea impactului EEN prin stabilirea 
de parteneriate transnaționale între firmele 
din domeniu. În cadrul întâlnirii ce a avut 
loc în 25-27 aprilie 2016 la Magdeburg 
(Germania) a fost organizată și o vizită de 
studiu la institute de profil precum 
Fraunhofer-Institute Magdeburg, Institute 
fur Automation und Kommunikation, 
Centre for e-mobil i ty, Inst i tute for 
competence in AutoMobility.   

ADR Vest a participat în cadrul unui 
s c h i m b d e e x p e r i e n ț ă c u E E N 
Danemarca. Acest schimb de experiență 
s-a desfășurat în perioada 3-4 august 
2016 la Copenhaga, cu scopul de a 

dobândi noi cunoștinte despre metode și 
instrumente utilizate in activitatea EEN în 
vederea creșterii performanței ADR Vest, 
de a stabili noi contacte în cadrul Rețelei 
EEN din Danemarca, de a discuta posibile 
arii de cooperare în cadrul EEN și de 
dobândire de informații despre programul 
pentru start-up-uri din Danemarca. 

Ca urmare a participării în cadrul acestui 
schimb de experiență, s-a conturat o 
imaginea pozitivă a Consorțiului RO-
Boost SMEs fapt care a contribuit la o mai 
bună poziționare a României în cadrul 
rețelei în ansamblu. De asemenea, au fost 
identificate domeniile de interes pentru 
firmele din țările nordice în România și au 
fos t i den t i f i ca te even imen te le ș i 
modalitățile de colaborare posibile între 
C o n s o r ț i u l d i n R o m â n i a ș i E E N 
Danemarca.



 

C o m p a n i i l e c a r e s - a u a lă t u r a t 
Consorțiului RO-Boost SMEs și EEN au 
participat, pe parcursul anului 2016, în 
cadrul diferitelor evenimente ce le-au 
fost dedicate.  

Un astfel de eveniment a organizat ADR 
Vest în Timișoara, în data de 20 aprilie 
2016. Evenimentul a fost o masă rotundă 
cu companiile din Regiunea Vest și a 
avut ca scop creșterea eficienței serviciilor 
de sprijinire a afacerilor oferite în cadrul 
EEN. 

Pe parcursul lunilor iunie și iulie ale 
anului 2016, ADR Vest a organizat în 
Regiunea Vest o serie de evenimente 
reunite sub numele Mic dejun cu firmele-
oportunități de internaționalizare. 
Evenimentele au avut loc în Timișoara, 
Reșița și Deva. Obiectivele acestor 
întâlniri au vizat promovarea misiunilor 
p e n t r u c o m p a n i i , p r o m o v a r e a 
evenimentelor de brokeraj internaționale 
din Regiunea Vest România și Ungaria, 
precum și prezentarea platformei online 
destinată identificării de parteneri de 
afaceri internaționali cu vizibilitate în peste 
50 de țări. 

ADR Vest a organizat, în perioada 25-27 
octombrie 2016 la Stuttgart (Germania), 
o misiune de companii. ADR Vest a 
participat alărturi de o delegație de șapte 
firme din Regiunea Vest la evenimentul 
Global Connect - un Forum pentru Export 

ș i Interna ț ional izare de amploare 
organizat din 2 în 2 ani. Evenimentul 
reunește antreprenori interesaț i de 
e x t i n d e r e a a f a c e r i l o r p e p i e ț e 
internaționale precum și experți care oferă 
consultanță despre internaționalizarea 
afacerilor. Acesta a fost structurat pe 3 
componente: vizite tematice, workshop-uri 
GlobalConnect Congress și eveniment de 
Brokeraj. 
  
Partenerii regionali ai ADR Vest prezenți 
la eveniment au participat la un seminar 
intitulat "Doing business in Germany" în 
care au primit informații importante 
referitoare la mediul de afaceri din landul 
Baden-Wurtenberg. De asemenea, 
delegația Regiunii Vest a participat la 
vizita dedicată sectorului automotive. În 
cadrul evenimentului de brokeraj, 
reprezentanții delegației Regiunii Vest au 
participat la 22 de întâlniri bilaterale 
internaționale. 

Companiile din Regiunea Vest au 
participat, prin intermediul ADR Vest și 
al EEN, în cadrul sesiunilor de brokeraj 
organizate în Marea Britanie (30 iunie 
2016), Ungaria (5 septembrie 2016 și 8-9 
noiembrie 2016), Serbia (18 noiembrie 
2016), dar și România (9 noiembrie 
2016). Participarea a avut loc prin 
p rezen ța l a even imen t sau p r i n 
intermediul mediului electronic și al 
aplicației Skype.   



 

ADR Vest, în parteneriat cu Asociaţia 
Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare 
şi Transfer Tehnologic, au organizat 
Innomatch 2016 – Conferință ș i 
Eveniment de Brokeraj Internațional la 
Timișoara (Regiunea Vest, România). 

Din dorința de a promova managerii și 
produsele inovative din Regiunea Vest, 
acest eveniment de business a  cuprins 
două părți: 
• prima parte - o conferință moderată 

de domnul Că tă l in Ș te fănescu, 
realizator şi gazdă a programului 
Garantat 100% de la TVR 1 în cadrul 
căreia au fost împărtășite povești ale 
companiilor din Regiunea Vest, fie din 
perspectiva liderilor ori a produselor 
inovatoare regionale. 

Conferința Innomatch s-a concentrat  atât 
pe inovarea de produs cât și pe inovarea 
în management.  

Astfel, în cadrul panelului intitulat "Lideri in 
inovare", managerii prezenți au fost 
implicați intr-o discuție dinamică “live”, 
focalizată pe rolul acestora în povestea de 
success a companiei și în mediul de 
afaceri regional. 

Panelul intitulat "Pionieri in Inovare", 
destinat antreprenorilor și concentrat pe 
inovarea de produs, a adus în fața 
publicului prezentări dinamice a unor 
produse cu focalizare asupra drumului 
parcurs de la idee, către concept si mai 
apoi către pregătirea pentru intrarea pe 
piață.  

• a doua parte - un eveniment 
i n t e r n a ț i o n a l d e î n t â l n i r i 
bilaterale (eveniment de brokeraj) care 
a avut ca scop facilitarea stabilirii de 
contacte, colaborări și parteneriate între 
organizații  (companii private și/sau 
centre de cercetare) din Regiunea Vest 
și organizații (companii private și/sau 
centre de cercetare) din afara țării. 

Sesiunea de brokeraj cu caracter 
in terna ț ional a v iza t sec toare le 
T e h n o l o g i a I n f o r m a ț i e i ș i a 
C o m u n i c a ț i i l o r , A u t o m o t i v e ș i 
Agroalimentar. Organizații regionale au 
avut posibilitatea să interacționeze cu 
organizații din Ungaria, Serbia, Norvegia 
și Irlanda, în scopul dezvoltării de noi 
parteneriate.

200 de participanți 

peste 120 de 
întâlniri bilaterale 

(sesiuni de brokeraj)



 

6 acorduri de colaborare  
semnate cu furnizori de servicii-suport pentru 

afaceri din Regiunea Vest

86 expresii de interes  
primite la ofertele 
companiilor din Regiunea 
Vest publicate în cadrul EEN

35 de IMM-uri au beneficiat de 
asistență individuală  

în domenii precum obținerea de 
fonduri europene,  protecția 

intelectuală, specializarea 
inteligentă, îmbunătățirea 

managementului firmei, etc.

7 evenimente de brokeraj organizate  
& 
1 misiune de companii  
la care au participat 38 de IMM-uri ce au avut 
36 de întâlniri cu organizații din alte țări ale 
Uniunii Europene

6 evenimente EEN organizate  
la care au participat 310 de 

persoane

1283 de recipienți unici  
ai materialelor de informare 

diseminate de ADR Vest



 

66. Planificare regională

Planul de Dezvoltare 
Regională (PDR) al 
Regiunii Vest 2014-2020

Planul pentru Dezvoltare 
Regională pentru perioada 
2 0 1 4 - 2 0 2 0 a f o s t 
aprobat în cadrul ședinței 
C o n s i l i u l u i p e n t r u 
Dezvoltare Regională al 
Reg iun i i Ves t d in 10 
decembrie 2015. 

În perioada aprilie - mai 
2016 au fost colectați o 
serie de indicatori statistici 
în vederea monitorizării 
PDR al Regiunii Vest 
2 0 1 4 - 2 0 2 0 . A c e ș t i 
indicatori reflectă starea 
r e g i u n i i ș i s u n t î n 
c o n c o r d a n ț ă a t â t c u 
indicatori care se regăsesc 
în PDR 2014 - 2020, cât și 
cu indicatori relevanți la 
nivel european - Strategia 
E u r o p a 2 0 2 0 . 
Monitorizarea PDR conține 
i n d i c a t o r i s t a t i s t i c i 
începând cu anul 2011 
(acolo unde datele sunt 
disponibile) și colectarea 
datelor se va realiza în 
fiecare an.

Documentul se găsește pe pagina web a ADR Vest, 
la secțiunea Planificare.



 

Strategia de specializare inteligentă la nivelul  Regiunii Vest (RIS 3) 

Strategia de specializare inteligentă în 
Regiunea Vest este:  
• o imagine de ansamblu a sistemului 

economic regional; 
• o analiză a capacității întreprinderilor 

de a adopta noi tehnologii;  
• un diagnostic al nișelor de specializare 

inteligentă din sectoarele ţintă;  
• un instrument care propune politici și 

intervenții publice. 

Regiunea Vest a realizat Strategia 
Regională de Specializare Inteligentă 
plecând de la inventarierea celor șase 
sectoare menționate în imaginea de mai 
sus - sectoare cu potenţial în economia 
regională. 

În perioada mai - iunie 2016 s-au colectat 
o serie de indicatori statistici referitori la 
elaborarea Documentului Cadru pentru 
Strategia de Cercetare ș i Inovare 
Regională pentru Specializare Inteligentă 

– Concept Note. De asemenea, s-a 
lucrat la baza de date aferentă domeniului 
CDI (Cercetare Dezvoltare Inovare). 

În perioada 1-2 septembrie 2016 ADR 
Vest a participat la o întâlnire de 
pregătire a ideilor de proiect finanțabile 
prin Programul Transațional Dunărea în 
vederea creșterii impactului economic și a 
mediului de afaceri. Întâlnirea a avut loc în 
Baden (Austria). 

În luna septembrie 2016 s-a realizat un 
prim draft al Documentului Cadru pentru 
Strategia de Cercetare ș i Inovare 
Regională pentru Specializare Inteligentă. 
În data de 26 septembrie 2016 Strategia 
Regională de Specializare Inteligentă a 
fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii 
Vest.   



 

Strategia de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Vest (RIS 3)  
și Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (POR) finanțează în cadrul Axei 
prioritare 1 – promovarea transferului tehnologic, astfel că pentru regiunile care au 
deja aprobată o Strategie Regională de Specializare Regională (RIS3) va trebui realizat 
un document cadru numit Concept Note. 

Concept Note reprezintă o fundamentare mai detaliată care să ducă la concluzii 
privind localizarea, sectoarele economice şi tipurile de servicii pentru care s-ar 
putea obţine finanţare de către entităţile de transfer tehnologic şi de către IMM-urile 
care pot implementa un rezultat al transferului tehnologic.

Documentul se găsește pe pagina web a ADR Vest, 
la secțiunea Planificare.



 
Portofoliu de hărți regionale 

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

În cadrul activi tăţ i i de planif icare 
strategică, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest utilizează mai multe 
instrumente, printre care se numără şi 
hărţile tematice digitale produse cu 
a j u t o r u l t e h n o l o g i e i G I S / S I G 
(Geographical Information Systems sau 
Sisteme Informatice Geografice).  

Hărţile digitale produse în cadrul suitei de 
programe ESRI® ArcGIS™ și QGIS în 
calitate de produs final al analizelor 
spaţiale, au servit pentru localizarea 
proiectelor finanţate prin Regio - POR 
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, precum şi pentru susţinerea  - 
vizuală - unor proiecte proprii ale ADR 
Vest. 



 

O convenție cadru încheiată între ADR Vest și Facultatea de Chimie, Biologie, 
Geografie din cadrul Universității de Vest Timișoara  
a adus studenți în practică la ADR Vest. 

În perioada 14 martie - 31 mai 2016, în 
cadrul ADR Vest a avut loc practica 
studen ţ i lor masteranzi d in cadrul 
Universităţii de Vest, Facultatea de 
Geografie. Cei doi practicanți, studenți 
masteranzi în anul al II-lea de master, au  
specializarea Planificarea şi dezvoltarea 
durabilă a teritoriului (PDDT). 

Astfel, aceștia au fost implicați în procesul 
de planificare regională al ADR Vest. 

Beneficiul major al practicanților  a constat 
în dobândirea competențelor profesionale 
menționate în portofoliul de practică. 

Rezultate obținute de ADR Vest ca 
urmare a finalizării perioadei de practică  
de către cei doi practicanți constă în: 

• realizarea unei baze de date spaţială 
(GIS) cu străzile municipiilor Arad, 
Deva, Reșița și Polul de Creștere 
Timișoara; 

• realizarea de hărți referitoare la 
accesibilitatea zonelor industriale din 
Arad, Deva, Reșița și Timișoara; 

• realizarea de hărți referitoare la 
accesibilitatea grădiniţelor din Arad şi 
Timişoara; 

• realizarea unui raport de practică cu 
documentaţie pentru hărţile anterior 
menționate.



 

77. Investiții străine

Permanenta activitate de consultare a 
pieţei, atât din discuţiile cu investitorii noi 
şi cei localizaţi deja, cât şi consultarea 
unor manageri de infrastructuri de 
afaceri (parcuri industriale, clădiri de 
birouri/centre de afaceri şi parcuri 
logistice), contribuie la adaptarea 
activităţii Agenţiei pentru Dezvoltare 

R e g i o n a l ă V e s t l a c e r i n ţ e l e 
investitorilor.  

D e a s e m e n e a , d i v e r s i f i c a r e a 
portofol iului de servici i pentru 
investitori a fost şi este de asemenea o 
activitate permanentă asigurată de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest.

Managementul 
promovării 

infrastructurilor de 
afaceri localizate în 

Regiunea Vest

Luând în considerare relaţia client – 
ofertă, pe care o considerăm transpusă în 
cadrul ADR Vest ca fiind  

promovare (către client) – teritoriu 
(realizarea unei oferte integrate),  

acţionăm în interiorul acestor coordonate 
urmărind realizarea de rezultate specifice 
eficiente care să apropie această relaţie 
şi să ofere satisfacţie investitorilor care 
abordează Regiunea Vest prin ADR Vest. 



 

Astfel, activităţile pe care ADR Vest le realizează sunt următoarele:  

• Realizarea unei reţele de infrastructuri de afaceri si proprietăţi publice şi 
private, care să acţioneze în beneficiul membrilor prin mai multe avantaje specifice; 

• Realizarea unui pachet de facilităţi regional, ca parte a ofertei regionale alături de: 

• Identificarea unui (unor) terenuri pentru investiţii mari,  care să întâmpine dar să 
şi fie oferite/comunicate firmelor/regiunilor ţintă; 

• Organizarea de misiuni pentru investitori, practic ca un serviciu de localizare a 
acestora; 

• Promovarea Regiunii Vest către potenţiali investitori printr-o abordare activă, 
depăşind faza pasivă, de interfaţă, desfăşurată în ultimii ani.



 

Proiecte de investiții

Inflator plant este un proiect de investiții al unei divizii a 
TRW, pentru partea de capse detonatoare la airbag. La 
jumătatea lunii ianuarie, ADR Vest a furnizat informații 
despre câteva locații potențiale din Regiunea Vest. 

R.E.T. Reiff Elastomertechnik este o firmă germană 
care face componente de silicon și elastomeri pe care le 
injectează sau le lipesc de componente metalice. Firma 
este interesată de localizarea în Regiunea Vest din 
necesitatea de a urma clienții principali (Hella spre 
exemplu). Reprezentantul firmei a avut o întâlnire cu 
ADR Vest în luna ianuarie 2016. 

Mista SA este o firmă italiană interesată de 
implementarea unui proiect de investiții și analizează 
mai multe posibile locații din Europa de Est printre care 
și România, zona Timișoara. Reprezentanții firmei au 
participat la o întâlnire cu ADR Vest în data de 27 
ianuarie 2016, însoțiți de domnul Silviu Lugojan, Consul 
Onorific al Italiei la Timișoara. 

Project Bright este denumirea unui proiect de investiții 
demarat de un client (confidențial) al unei firme 
olandeze de consultanță. Firma Buck Consultants 
International a contactat ADR Vest în luna aprilie 2016 
pentru furnizarea unor informații pentru fundamentarea 
cercetării Regiunii Vest către client. Informațiile au fost 
cerute conform unui chestionar complex.



  In luna mai 2016, ADR Vest a făcut cercetări în 
domeniul halelor de producție, în colaborare cu firma de 
imobiliare CBRE, la cererea reprezentantului unei 
firme germane. Au fost promovate câteva locații din 
Timișoara. Firma Soehner, asistată de ADR Vest anul 
trecut, a apelat din nou la serviciile noastre pentru 
proiectul de investiții al unei firme partenere. 

De asemenea, în luna mai 2016, ADR Vest a asistat un 
proiect de relocare în România al unui centru de 
servicii de tip "Shared Service Center". Firma este 
localizată în acest moment în Polonia și dorește 
relocarea centrului în România. Regiunea Vest a fost 
prezentă în lista locațiilor potențiale.  

Î n l una iun ie 2016 , f i rma de consul tan ță 
internațională EAC a abordat ADR Vest pentru 
realizarea unui studiu privind resursele umane în 
Timișoara și împrejurimi. Studiul a fost comandat de una 
din firmele multinaționale prezente în Timișoara. 

În perioada 29-30 septembrie 2016, ADR Vest a găzduit 
un reprezentant al firmei de consultanță Tecnopolis 
din Belgia, pe parcursul a două zile de întâlniri cu 
diverși actori locali din Regiunea Vest. 

Întâlnirile realizate au avut ca scop realizarea unui 
studiu de caz pe Regiunea Vest intitulat Viitorul 
productiei manufacturiere - Dezvoltarea capacității 
regionale de implementare a politicilor industriale. 

Proiecte de investiții



 

88. Proiecte și 
Internaționalizare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este singura 
organizație din România lider al unui proiect propus spre 
finanțare în cadrul Programului Interreg Europe 
2014-2020, primul apel de proiecte.  

Proiectul NICHE-Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative 
în sectorul agroalimentar a obținut locul 3 din 261 aplicații 
propuse spre finanțare și 62 de aplicații finanțate.  

ADR Vest conduce un consorțiu format din 7 organizații din 7 
state europene - Irlanda, Marea Britanie, Estonia, Finalnda, 
Polonia, Grecia și România. Majoritatea organizațiilor 
partenere implicate sunt autorități regionale sau locale 
responsabile de implementarea instrumentelor pentru 
politici de inovare unde sectorul alimentar reprezintă o 
prioritate a Strategiei de Specializare Inteligentă.

Obiectivul proiectului este acela de a facilita 
deschiderea unor noi oportunități de afaceri 
în sectorul alimentar, bazate pe inovare, 
cunoștiințele acumulate la nivelul regiunilor 
partenere și pe resursele de specializare 
inteligentă ale acestora.

Perioada de 
implementare: 
1 aprilie 2016 - 

31 mai 2020

Bugetul proiectului: 1.330.099 euro 
Bugetul ADR Vest: 252.210 euro



 

Principala activitate a proiectului constă în 
stabilirea unor ecosisteme eficiente 
pentru inovare și dezvoltarea unor 
planuri de acțiune care au ca scop 
creșterea capacității de inovare a 
sectorului agroalimentar, bazată pe 
cunoștințele actuale, experiențele și 
competen țele existente la n ivelu l 
regiunilor participante.  

Ac t i v i tă ț i l e de supo r t cons tă î n 
identificarea, analizarea, diseminarea și 
transferul bunelor practici și a experienței 
actorilor implicați, în scopul creșterii 
eficienței regiunilor și a politicilor locale, 
proces de transfer de cunoștiințe între 
regiunile partenere, dezvoltarea planurilor 
de acțiune la nivelul regiunilor partenere.

În cadrul evenimentului Europe, Let’s Cooperate a fost organizat workshop-ul 
dedicat partenerilor lideri ai proiectelor finanțate prin programul Interreg Europe 
Rotterdam (Olanda), 22 - 24 martie 2016

La  workshop au participat reprezentanți 
ai organizaț i i lor care coordonează 
proiecte câștigate în cadrul primului apel 
de proiecte al Interreg Europe, precum și 
ofițerii de proiecte din cadrul autorității de 
management Programului Interreg. Astfel, 
a participat și ADR Vest în calitatea sa de 
lider pentru proiectul NICHE. 

Workshop-ul a cuprins două părți: în 
p r ima pa r te , au fos t p rezen ta te 
procedurile de raportare și modificările 
față de Programul Interreg IVC, precum și 
principalele documente suport pentru 
implementarea proiectelor. În cea de-a 
doua parte a sesiunii au fost prezentate 
procedurile de achiziție și studii de caz. 

ADR Vest a participat la evenimentul Info Day-Interreg Europe organizat cu ocazia 
lansării celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul programului Interreg Europe. 
București (România), 13 aprilie 2016 

ADR Vest a participat ca urmare a faptului că a fost singura organizație din România 
câștigătoare a unei finanțări în cadrul primului apel de proiecte al programului. 



 

Prima întâlnire a partenerilor din cadrul consorțiului a avut loc în  
Timișoara (România), în 12 mai 2016

În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai partenerilor din:  
Donegal County Council (Irlanda), Derry and Strabane District Council (Irlanda de Nord 
(Anglia)), Regional Council of South Ostrobothnia (Finlanda), Tartu Science Park 
(Estonia), Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Polonia), Region of Crete (Grecia) și 
Regiunea Vest (România). 

Evenimentul a pus accent pe stabilirea, la nivelul consorțiului, al instrumentelor de 
management care for fi utilizare în implementarea proiectului și pe cunoaștere 
partenerilor de proiect.

ADR Vest a organizat o primă întâlnire cu actorii locali - Local Info Day 
Timișoara (România), 28 iulie 2016

În cadrul evenimentului, participanții au fost informați privitor la proiectul NICHE și la 
obiectivele acestuia, rolul pe care îl au în evaluarea regională și în documentarea 
bunelor practici. Astfel, au fost prezentate și exemple de bune practici identificate la 
nivelul celor 7 regiuni partenere din proiect. 

23 de organizații au participat în cadrul evenimentului. 



 

Eveniment de lansare a proiectului NICHE la nivel european 
Donegal (Irlanda), 27 - 28 septembrie 2016

Evenimentul organizat în Donegal a 
cuprins atât conferința de lansare a 
proiectului NICHE, o primă vizită de studiu 
și un workshop internațional, cât și un 

eveniment de brokeraj internațional în 
domeniul alimentar, facilitând întâlnirea 
partenerilor din cadrul proiectului NICHE. 

ADR Vest a fost prezentă în cadrul 
evenimentului alături de 2 companii din 
domeniul alimentar, din Regiunea Vest. 
Cele două companii au fost Prospero - 
companie specializată în panificație  și 
patiserie artizanală - și Apivest - companie 
din domeniul apiculturii. 

Tema conferinței de lansare a avut drept 
scop cresterea gradului de constientizare cu 
privire la inovarea în sectorul alimentar la 
nivel regional și interregional. 

Workshop-ul interregional a fost parte a 
conferinței de lansare. Scopul workshop-ului 
a fost acela de a explora bunele practici 
existente și de a discuta despre centrele de 
competență pentru inovare alimentară în 
regiunile partenere. 

Prima vizită de studiu a fost organizată la 
Centrul de Propagare a Cartofului din 
cadrul Departamentului de Agricultură. 
Centrul produce semințe de cartofi 
(minituberculi) și permite efectuarea de teste 
de laborator pentru fermierii și producătorii 
locali. 

Cea de-a doua vizită de studiu a fost -a 
desfășurat la Island Seafoods, o afacere de 
familie care dezvoltă produse (fructe de 
mare) cu valoare adăugată și lucrează în 
strânsă colaborare cu Institutul de Tehnologie 
Letterkenny și Consiliul de pescuit al Mării 
Irlandei (BIM Bord Iascaigh Mhara) pentru a 
testa și de a dezvolta produse noi.



 

Sesiunea de brokeraj international s-a 
desfășurat în paralel cu întâlnirea de 
management a proiectului NICHE. Din 
partea Regiunii Vest, la sesiunea de 
brokeraj au participat reprezentantii 
firmelor Prospero si Apivest, care s-au 
întâlnit cu mai multe organizații din 
regiunile partenere prezente. Apivest a 
inițiat discuții cu un producător de produse 

din miere din Irlanda în vederea încheierii 
unui acord comercial cu acesta. 

La întâlnirea de management au participaț 
reprezentanți ai organizațiilor partenere. 
ADR Vest a prezentat instrumentul de 
evaluare Improve membrilor consorțiului, 
în vederea derulării procesului de 
evaluare a firmelor din regiunile lor.

Eveniment dedicat partenerilor NICHE pe teme de comunicare și gestiune 
financiară  
Atena (Grecia), 29 - 30 septembrie 2016

Evenimentul a facilitat întâlnirea partenerilor lideri de proiecte finanțate în cadrul Interreg 
Europe în vederea eficientizării și creșterii nivelului de atractivitate al activităților de 
comunicare desfășurate de aceștia. De asemenea, au fost prezentate aspecte financiare 
specifice pentru a asigura o bună implementare a proiectelor. ADR Vest a participat în 
calitatea sa de partener lider al proiectului NICHE.



 

Pentru ca proiectul NICHE-Dezvoltare de 
lanțuri valorice inovative în sectorul 
agroalimentar să aibă un impact 
important în regiunile partenere, au fost 
identificați potențiali colaboratori 
(organizații, platforme, inițiative europene 
sau chiar proiecte) care pot să aducă o 
valoare adăugată proiectului. Câteva 
exemple de astfel de colaborări sunt: 

EEN. Unii dintre partenerii din cadrul 
proiectului NICHE sunt, de asemenea, 
membri ai Enterprise Europe Network 
(rețeaua ajută IMM-urile să profite la 
maximum de oportunitățile de afaceri în 
UE și în afara acesteia). Acest lucru a 
facilitat un acces mai ușor pentru 
partenerii NICHE, la companiilor din 
sectorul alimentar din regiunile lor. De 
asemenea, un eveniment de brokeraj a 
fost organizat în Donegal, în colaborare 
cu EEN (ht tps: / /www.b2match.eu/
fooddonegal2016), unde companiile și 
organizațiile din sectorul alimentar din 
regiunile partenere au participat întâlniri 
bilaterale. 

IMP³rove este o platformă on-line pentru 
a compara performanța managementului 
inovării, precum și de a conecta furnizorii 
de sprijin de management al inovării. 
IMP³rove Academy a oferit vouchere 
gratuite pentru 140 de companii din 
domeniul agroalimentar din regiunile 
partenere NICHE pentru a evalua nivelul 
de inovare, ca parte a evaluărilor inițiale 
regionale. Această activitate nu a fost 
prevăzută în activitățile inițiale, dar va 
crește în mod considerabil valoarea 
adăugată a evaluărilor inițiale ale fiecărei 
regiuni NICHE. Un expert de la Academia 
IMP³rove, de asemenea, a participat la 
Conferința de lansare în Donegal NICHE. 

ERNACT este o rețea de autorități publice 
regionale și municipale europene, care 
lucrează împreună pentru a accesa 

programele din domeniul tehnologiei 
digitale ale Uniunii Europene. Unii dintre 
partener i i NICHE sunt membri a i 
ERNACT. Rețeaua a sprijinit NICHE de la 
concepția sa și pe lângă o promovare 
extinsă a NICHE, rețeaua aduce expertiza 
facilitând noi oportunități de afaceri în 
sectorul alimentar, prin inovare bazată pe 
tehnologie. 

S3P Agrifood își propune să accelereze 
dezvoltarea de proiecte comune de 
investiții în UE prin încurajarea și 
sprijinirea cooperării interregionale în 
domeniile tematice bazate pe priorități de 
specializare inteligentă. Partenerii NICHE 
au propus o arie tematică, care prezintă 
interes pentru ei, legată de sectorul agro-
alimentar și RIS3 din regiunile lor lor și au 
colaborat în vederea ini ț ieri i unui 
parteneriat pentru investiții în dezvoltarea 
unor noi lanțuri de valori. Această 
cooperare și-a propus să aducă o valoare 
adăugată semnificativă proiectului NICHE, 
cererea fiind depusă în noiembrie 2016 
și urmând a fi coordonată de Regiunea 
Vest, România. 

TradeIT (Sprijin pentru sectorul alimentar 
traditional) este o rețea și o platformă 
creată de un parteneriat al regiunilor 
europene și finanțat în cadrul programului 
O2020. PP1 a contactat partenerul 
coordonator al acestei inițiative, Trallee 
Institute of Technology din Marea Britanie. 
Ei au fost foarte deschiși să lucreze cu 
partenerii pe acțiuni similare și vor pune la 
dispoziție agenda lor de cercetare și 
inovare strategică pentru sectorul 
alimentar tradițional dezvoltat în cadrul 
proiectului. De asemenea, una dintre 
bunele practici externe din cadrul NICHE 
va fi bazată pe piețe online create pentru 
producătorii de produse alimentare 
tradiționale. 



 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului 
NICHE-Dezvoltare de lanțuri valorice 
inovative în sectorul agroalimentar 
vizează: dezvoltarea unei metodologii de 
măsurare a nivelului inovării în sectorul 
alimentar (atât inițial, cât și ca urmare a 
implementării proiectului), realizarea unei 
baze de date cu actorii interesaț i 
(stakeholderi) regionali și internaționali, 
participarea la workshop-uri și vizite de 
studiu cu actorii interesați, realizarea unor 

platforme de comunicare cu aceștia, 
precum și identificarea și documentarea 
d e b u n e p r a c t i c i d i n s e c t o r u l 
agroalimentar.  

ADR Vest, în calitatea sa de lider de 
proiect, a identificat și documentat 3 
exemple de bună p rac t ică d in 
Regiunea Vest și a documentat 2 
exemple de bună practică externe.

ASAT (Asociația pentru Susținerea Agriculturii 
Țărănești) - organizează și conduce o rețea 
națională de parteneriate între micii fermieri 
tradiționali și consumatorii din orașele din 
apropiere. Acesta oferă micilor agricultori 
intrarea pe piață și este un model alternativ 
de dezvoltare pentru fermele tradiționale de 
mici dimensiuni. 

ZAX ferme - Soluție de software oferind 
instrumentele necesare pentru gestionarea 
unei ferme de animale și controlul fluxului 
zootehnic pornind de la primirea loturilor în 
creștere, identificarea ș i înregistrarea 
animalelor. 

Platforma interdisciplinară de cercetare 
ecologică, agricultura durabilă și siguranță 
alimentară urmărește consolidarea agriculturii 
ecologice ca o formă de dezvoltare durabilă 
și ca sursă de hrană agricolă cu o calitate 
biologică ridicată. 

Food Matters Live (Londra, Marea Britanie) - 
un eveniment anual ce reunește comercianți 
din domeniul alimentar și al băuturilor, 
furnizorii de servicii alimentare și cei care 
lucrează în nutriție, pentru a permite 
colaborarea și inovarea pentru a sprijini un 
peisaj alimentar durabil.  

Proiectul TRADEIT sprijină IMM-urile care 
produc alimente în sectorul de morărit și 
panificație, lactate, carne printr-un program 
de evenimente și activități în nouă centre 
regionale din întreaga Europă. 



 

Perioada de 
implementare: 
1 aprilie 2016 - 

31 mai 2020

ADR Vest este membru al consorţiului european 
coordonat de Consiliul Regional Helsinki-Uusimaa 
din Finlanda care implementeaza proiectul iEER - 
Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor 
prin politici la nivel regional finanțat în cadrul 
Programului Interreg Europe 2014-2020.   

Format în principal din regiuni care au obținut de-a 
lungul timpului statutul de Regiuni Antreprenoriale 
Europene, proiectul iEER se adresează provocărilor 
pe care autoritățile regionale le întâmpină în creșterea 
eficienței Fondurilor Structurale dedicate tinerilor 
antreprenori. Aceste provocări se referă la lipsa 
competențelor antreprenoriale atât ale autorităților 
locale și regionale, cât și a instituțiilor de studii 
superioare, la alocarea de resurse inegale în zonele 
centrale și cele periferice ale UE sau la accesul limitat 
la finanțare. 

iEER își propune să definească acele căi și soluții 
pentru regiunile partenere, în scopul de a permite 
instituțiilor de studii superioare și ai principalilor actori 
regional i să creze un ecosistem favorabi l 
antreprenorilor prin îmbunătățirea a 11 programe de 
finațare prin Fonduri Structurale și de Investiții, în 10 
regiuni din Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, 
Irlanda, Estonia, Italia, Germania, Franța, Polonia 
și România.

În cei doi ani de studiu și monitorizare interregională, iEER va prelua din expertiza 
regiunilor EER și va transfera bune practici prin învățare reciprocă, workshop-uri ghidate 
și o abordare de sus în jos care va oferi autorităților locale și regionale, instituțiilor de 
educație superioară, companiilor și tinerilor antreprenori posibilitatea de a-și însuși 
dezvoltarea și implementarea a 10 planuri de acțiune.  

Fiecare plan de acțiune susținut are rolul de a îmbunătății Fondurile Europene 
Structurale și de Investiții prin: proiecte de importare a bunelor practice (sprijin pentru 
antreprenoriatul universitar și startup-uri), adaptarea guvernării pe niveluri multiple, 
finanțarea prin fonduri multiple și un instrument de evaluare care să conducă la 
dezvoltarea și sporirea numărului de locuri de muncă.

Bugetul proiectului: 2.294.882 euro 
Bugetul ADR Vest: 120.985 euro



 

Conferința de lansare a proiectului și prima întâlnire de proiect 
Bruxelles (Belgia), 27 - 28 iunie 2016

Tema conferinței a fost Replicarea 
modelelor de creștere în Europa – 
Sprijinirea ecosistemului antreprenorial în 
regiuni pentru spr i j in i rea t iner i lor 
antreprenori.  

Conferința a inclus prezentări despre 
proiectul iEER, precum și paneluri de 
discuții.  În cadrul panelurilor de discuții 
au fost susținute prezentări pe temele:  
• Regiuni și orașe ca și motoare de 

susținere pentru sprijinirea tinerilor 

a n t r e p r e n o r i – î n c u r a j a r e a 
ecosistemelor inovative pentru creștere 
și crearea de locuri de muncă 

• Regiunile în cadrul politicilor de inovare 
și antreprenoriat ale Uniunii Europene 
la momentul actual și după anul 2020. 

De asemenea, au fost prezentate bune 
practici pentru spri j inirea t ineri lor 
antreprenori din regiuni europene.  

Prima întâlnire a grupului local de actori interesați din Regiunea Vest 
Timișoara (România), 21 septembrie 2016

Întâlnirea a beneficiat de prezența a 21 de organizații printre care s-au numărat 
universități, organizații de suport pentru antreprenori, antreprenori, consultanți, camera 
de comerț, organizații studențești, IMM-uri, bănci etc.. 

ADR Vest a prezentat participanților proiectul iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în 
rândul tinerilor prin politici la nivel regional, câteva exemple de bună practică, 
precum și modalitatatea în care cei interesați se pot implica în implementarea proiectului. 



 

Vizită de studiu, workshop interregional și cea de-a treia întâlnire a partenerilor din 
proiect 
Valencia (Spania), 26 - 28 octombrie 2016

Vizita de studiu s-a concentrat pe tipurile 
de servicii de suport acordate start-up-
urilor, fiind prezentate atât instrumente de 
sprijin pentru tineri care doresc să înființeze 
cât și pentru cei care doresc să crească un 
business. Totodată, au fost prezentate cele 
mai bune practici si programe în domeniu 
existente in Regiunea Valencia, care au 
scopul de a sprijini tinerii antreprenori si 
start-up-urile. 

Teme discutate în cadrul workshop-ului au 
vizat sprijinul pentru start-up-uri și sprijinul 

pentru accelerare. Au fost prezentate 
exemple specifice regiunii Valencia și au 
fost organizate întâlniri cu start-up-uri din 
regiunea gazdă. 

Alături de reprezentanții ADR Vest au fost 
prezenți și doi reprezentanți ai grupului de 
actori locali din Regiunea Vest: MindsHub 
(un proiect comun al Universității Politehnica 
Timișoara și al Universității de Vest din 
Timișoara) și Incuboxx (un proiect al 
Primăriei Municipiului Timișoara.  



 

Perioada de 
implementare:  

2017 - 2021

Proiectul MONITORIS3-Schimbul de 
e x p e r i e n ț ă î n m e c a n i s m u l d e 
monitorizare, indicatori și metodologii 
destinate îmbunătățirii politicilor și 
intrumentelor în contextul Strategiilor 
Regionale de Specializare Inteligentă a 
fost aprobat pentru finanțare în 12 
decembrie 2016, urmând ca implementarea 
sa să înceapă din anul 2017.

ADR Vest este membru al consorţiului 
european coordonat de Agenția de 
Inovare din Galiția (Spania) care 
implementeaza proiectul MONITORIS3 
finanțat în cadrul Programului Interreg 
Europe 2014-2020.   

Format din regiuni care au realizat deja 
Strategia de Specializare Inteligentă, 
MONITORIS3 se adresează identificării 
unui mod de monitorizare și evaluare al 
RISS3 în raport cu celelalte politici ale 
Fondurilor Structurale. 
  
Scopul proiectului este acela de a 
îmbunătăți activitatea de politici regionale 
privind inovarea prin schimbul bunelor 
practici privind activitatea de monitorizare 
a RIS3. 
  

Consorțiul este format din șapte instituții 
partenere care desfășoară activități de 
dezvoltare regională, policy making și 
spijin al inovării: Agenția de Inovare din 
Galiția (Spania), Agenția de Dezvoltare 
Regională din Dubrovnik (Croaț ia), 
Agenția de Dezvoltare Regională Veneto 
(Italia), Consiliul Județean Nordland 
(Norvegia), Comisia de Dezvoltare a 
Regiunii Norte (Portugalia), Agenția 
Națională de Inovare din Portugalia.     

Prin acest proiect se vor analiza 
Strategiile S3 și vor fi întocmite planuri de 
acțiune pentru monitorizarea RIS3, vor fi 
o r g a n i z a t e s e m i n a r i i t e m a t i c e 
interregionale, vor fi identificate bune 
practici din domeniu și vor fi organizate 
vizite de studiu  

Bugetul proiectului: 1.395.103 euro 
Bugetul ADR Vest: 171.106 euro (85% fiind valoarea grantului)



 

Comitetul Interregional de Management al Rețelei ERNACT  
(Rețeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor)

Regiunea Vest  este membră în cadrul 
ERNACT (reţea europeană înfiinţată în 
1990 şi alcătuită din autorități locale şi 
regionale din 7 regiuni europene din 
Cehia, Irlanda, România, Spania şi 
Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012.  

Obiectivul principal al reţelei constă în 
promovarea economiei bazate pe 
c u n o a ş t e r e ş i a s o c i e t ă ţ i i 
informaţionale la nivelul regiunilor 
partenere, cu precădere prin dezvoltarea 
ş i i m p l e m e n t a r e a d e p r o i e c t e 
transfrontaliere, inter-regionale şi trans-
naţionale care să contribuie la definirea 

unor modele de dezvoltare regională 
bazate pe tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiilor. Astfel, rețeaua facilitează 
interacțiunea dintre regiunile membre 
și realizarea de proiecte comune ale 
acestora. 

Din ERNACT fac parte: Municipalitatea 
Derry (Irlanda de Nord), Județul Donegal 
(Irlanda), Județul Galway (Irlanda), 
Regiunea Cantabria (Spania), Asociația 
A u t o r i tă ț i l o r L o c a l e d i n j u d e țu l  
Vasternorrland (Suedia), Municipalitatea 
San Sebastian (Spania), Regiunea Banat 
(Serbia) şi Regiunea Vest  (Romania). 

Ca urmare a colaborării dintre regiunile membre ale 
ERNACT, a rezultat - până la finalul anului 2016 - un 
număr de 7 propuneri de proiecte trimise spre finanțare 
către Comisia Europeană. 

ADR Vest s-a implicat în pregătirea unui proiect nou în 
domeniul antreprenoriatului și a serviciilor suport pentru 
IMM-uri. Proiectul va avea ERNACT ca partener lider.    

Întâlnirea Comitetului de Management ERNACT 
San Sebastian (Spania), 8 martie 2016

Întâlnirea a fost găzduită de Fomento 
San Sebastian, agenția de dezvoltare 
economică a orașului San Sebastian, în 
clădirea Talent House - inițiativă unică a 
orașului San Sebastian de atragere a 
cercetătorilor și inovatorilor din țări 
europene pentru dezvoltarea unui oraș 
inteligent. 

În cadrul întâlnirii, regiunile partenere au 
avut posibilitatea de a discuta cu privire la 
noile oportunități de finanțare prin 
intermediul programelor europene de 
finanțare. 



 

ERNACT se concentrează pe atenta 
selecționare a proiectelor pentru a 
satisface nevoile tuturor membrilor reţelei 
care se găsesc în limitele geografice şi 
tematice ale diferitelor programe.  

În contextul noului apel de proiecte 
INTERREG EUROPE și Horizon 2020, 
acesta se va baza pe asemănările dintre 
regiuni în termeni de Specializare 
inteligentă şi obiective tematice prevăzute 
în programele operaţionale.

Întâlnirea Comitetului de Management ERNACT 
Harnosand (Suedia), 15 septembrie 2016

În cadrul întâlnirii au fost discutate 
aspecte legate de bugetul asociației, 
planul de activități pentru 2017, pregătirea 
de noi proiecte și aderarea altor regiuni 
europene la ERNACT. 

Totodată ADR Vest a prezentat în cadrul 
întâlnirii și oportunitatea de a colabora 
în cadrul Rețelei cu Agenția pentru 
Dezvoltare Economică Banat din 
Zrenjanin.



 

Agenția 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 este integrată în strategia mai amplă de dezvoltare a 
organizaţiei. Ţintele principale vizate de politica de gestionare a 
resurselor umane sunt: menţinerea stabilităţii şi dezvoltarea 
profesională a angajaţilor, sporirea cantităţii şi menţinerea calităţii 
activităţilor desfăşurate. Acestor ţinte le corespunde în plan funcţional 
dezvoltarea continuă a potenţialului uman, care conduce la dezvoltarea 
organizaţiei în ansamblu.

9. Resurse umane 9

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.

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 2016 au fost parcurse, următoarele 
etape:

Analiza situației curente

Evaluarea nevoilor viitoare Analiza lipsurilor

Elaborarea strategiilor 
pentru acoperirea lipsurilor 
de personal și faza de 
planificare

Rolul şi responsabilităţile Agenţiei s-au schimbat ca urmare a desemnării ADR Vest drept 
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020  prin 
semnarea Acordului Cadru încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.



 

Fișe de 
post

Astfel analiza nevoilor de personal pentru anul 2016 s-a realizat în funcţie de estimarea 
volumului activităţilor şi aprecierea competenţelor 
necesare pentru implementarea cu succes a 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 
Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, a serviciilor IMM - 
EEN, a implementării Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020, precum şi în vederea 
desfăşurării celorlalte activităţi ale agenţiei.  
În vederea asigurării necesarului de competenţe 
pentru atingerea obiectivelor strategice ale Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în anul 2016 ADR Vest a avut în vedere 
recrutarea şi selecţia unor noi angajaţi pentru a acoperi competenţele necesare.

Recrutare 
și selcție

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. 

Pe parcursul anului 2016 au fost realizate, 
actualizate și/sau modificate 228 de fișe de 
post în 32 de rânduri ca urma a angajărilor, 
numirilor pe funcții, modificării procentelor de 
implicare în gestionarea programelor/ 
proiectelor, modificărilor componențelor 
diverselor comisii, echipe de proiect, etc., 
delegărilor de atribuții sau încetărilor 
delegărilor de atribuț i i, implementării 
recomandărilor realizate ca urmare a 
misiunilor de audit intern.

În anul 2016 ADR Vest a organizat 5 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi:  
• 4 martie 2016 – Consultant IT & 

Consilier Juridic 
• 30 mar t ie – 1 apr i l ie 2016 – 

C o n s u l t a n t I T & C o n s u l t a n t 
Dezvoltare Urbană 

• 5 – 6 mai 2016 – Consultant 
Implementare POR & Consultant 
Suport Autoritate Urbană (3 posturi) 

• 2 - 3 iunie 2016 – Ofiţer Monitorizare 
(3 posturi) 

• 3 august  2016 – Consultant IT. 

Ca urmare a organ iză r i i acestor 
concursuri ADR Vest a angajat, pe 
parcursul anului 2016, zece persoane.
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În anul 2016 a fost elaborat Planul anual 
de dezvoltare şi instruire al ADR Vest 
pentru anul 2016. Acesta este elaborat 
de către biroul de resurse umane, iniţial 
sub formă de proiect pentru discuţii, 
corecţii şi pentru aprobarea de către 
directorul gerneral al ADR Vest.  

Planul de dezvoltare şi instruire se 
rea l i zează pe baza in fo rma ţ i i l o r 
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 și nevoile 
identificate la nivel organizaţional. 

Nevoile identificate au fost centralizate și 
prioritizate în cadrul unei şedinţe a 
echipei manageriale pe baza obiectivelor 
curente şi direcţiei viitoare a ADR Vest, 
iar palnul astfel elaborat a fost aprobat de 
directorul general. 

Integrare 
organizațională

Instruire și 
dezvoltare

În anul 2016 a fost elaborat Planul anual 
de dezvoltare şi instruire al ADR Vest 
pentru anul 2016. Acesta este elaborat 
de către biroul de resurse umane, iniţial 
sub formă de proiect pentru discuţii, 
corecţii şi pentru aprobarea de către 
directorul gerneral al ADR Vest.  

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 și nevoile 
identificate la nivel organizaţional. 

Nevoile identificate au fost centralizate și 
prioritizate în cadrul unei şedinţe a echipei 
manageriale pe baza obiectivelor curente 
şi direcţiei viitoare a ADR Vest, iar palnul 
astfel elaborat a fost aprobat de directorul 
general. 



 

În anul 2016 în vederea dezvoltării 
a b i l i tă ţ i l o r ş i c o m p e t e n ţe l o r 
identificate în cadrul procesului de 
analiză a nevoilor de instruire şi 
dezvoltare, angajaţii ADR Vest au 
participat la următoarele cursuri:

Cursuri in-house cu 
trainer extern

Sesiunea de instruire cu tema Management financiar organizată în perioada 7 – 8 
septembrie 2016. La această instruire au participat colegi implicați în activitatea de 
implementare POR, în special help-desk, evaluare și monitorizare proiecte. 

Tematică: 

• Completarea Machetei - Analiză și previziune financiară în baza situațiilor 
financiare ale firmei 

• Analiza fiecărei componente a machetei financiare 

• Semnificația și interpretarea indicatorilor financiari din cadrul Analizei financiare, 
cu precădere cei analizați în Etapa de evaluare tehnică și financiară 

• Interpretarea calculului întreprinderilor în dificultate 

• Completerea datelor în cadrul Planului investițional  

• Completarea/calcularea/interpretarea proiecțiilor financiare  

• Completerea și analiza indicatorilor aferenți Rentabilității investiției 

• Analiza și interpretarea indicatorilor din grila ETF 

• Aspectele verificate de evaluatorul financiar, conform grilei ETF.

Seminarul cu tema Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și implementarea 
lui în Regiunea Vest organizat în perioada 7 – 9 octombrie 2016, la care au participat 
toți angajații agenției.



 

Sesiunea  de instruire cu tema Expert achiziții publice a fost organizată în perioada 17 
– 19 noiembrie 2016. La această instruire au participat angajații agenției cu atribuții în 
domeniul achiziților publice.  

Tematica cursului 

• Criteriile de atribuire -  preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun 
raport calitate-preţ, cel mai bun raport calitate-cost 

• Detalierea procedurilor de atribuire 

• DUAE 

• Atribuirea contractelor de achiziție publică pe loturi 

• Subcontractarea 

• Modificări contractuale: substanțiale și nesubstanțiale 

• Identificarea și verificarea conflictului de interese 

• Identificarea neregulilor în achiziții publice 

• Verificarea unei proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică: instrumente 
și metode de verificare 

• Detalierea și explicarea noutăților legislative, comparație între vechea și noua 
legislație 

• Achizițiile directe.

Cursuri in-house cu 
trainer intern

În anul 2016 DRUC a elaborat cursul cu tema 
Despre comunicarea corectă – Două 
monologuri nu fac un dialog. Acesta a fost 
susținut de doamnele Miruna Vitcu, Director 
DRUC și Oana Minescu, Specialist Relații Publice 
în cadrul a trei sesiuni de instruire (în 6, 12 și 19 
iulie) și a avut următoarea tematică: 

I. Valorile ADR Vest 
II. Drepturile colaboratorului ADR Vest 
III. Comunicarea la tefelon & în scris 
IV. Comunicarea față în față 
V. Seminarii și prezentări 
VI. Gestionarea situațiilor conflictuale



 

În perioada 27 – 28 iunie 2016 doamna Miruna Vitcu a susținut o sesiune de coaching 
cu tema Competențe de management adresată angajaților cu funcții de conducere 
din cadrul agenției. Sesiunea de coaching a fost adresată domnului Adrian Mariciuc, 
Șef Departament Planificare Regională și Dezvoltare Urbană. În cadrul acestei 
sesiuni de coaching au fost abordate următarele subiecte: 

• De ce sunt importante competențele în management? 
• Contractul psihologic 
• Echipa. Construire și dinamică 
• Delegarea 
• Comunicarea în echipă. Conflicte 
• Feed-back-ul productiv 
• Cum criticăm 
• Managementul conflictelor 
• Managementul timpului. Stabilirea priorităților.



  Sesiunea de instruire EFQM Assesors organizată 
în perioada 22 – 23 februarie 2016 de EFQM 
Bruxelles. Sesiunea de instruire a fost organizată în 
cadrul proiectului  ”Collaborating for the excellence 
of public entities for business promotion. An 
example of policies aimed at the improvement of 
the competitiveness of the regional enterprises 
throughout the EFQM”, proiect în cadrul căruia ADR 
Vest este partener alături de Agencia de Desarrollo 
Economico de La Rioja Spain și Nordin Innovation 
Norway.

Tematica cursului: 

• Procesul de evaluare: realizarea interviurilor în cadrul vizitelor la fața locului, 
evaluare și notare, pregătirea vizitei la fața locului; 

• Reanalizarea interviurilor, consolidare și pregătirea feed-back-ului; 
• Pregătirea finală a feed-back-ului și prezentarea acestuia; 
• Elemente cheie ale procesului de învățare din timpul evaluării.

Sesiunea de instruire Inspector salarii organizată în perioada 24 – 27 martie 
2016 de SC Expert Aktiv Group SRL. 

Tematica cursului: 
• Introducerea datelor aferente salariilor, întocmirea și gestionarea 

documentelor specifice 
• Calcul salarii pentru angajații încadrați cu/ fără funcția de bază 
• Salariul minim brut pe țară 
• Indemnizația de concediu de odihnă 
• Indemnizația pe durata incapacității temporare de muncă 
• Indemnizația acordată administratorului 
• Metode de optimizare a veniturilor din salarii 
• Calculul obligațiilor către bugetul de stat 
• Soluții la problemele actuale de salarizare 
• Declarațiile fiscale și evidența raportărilor fiscale on-line 
• Utilizarea și verificarea soft-ului de salarizare.

Alte instruiri



 

Seminarul cu tema Implementarea și monitorizarea proiectelor POR organizat în 
data de 14 aprilie 2016 la Timișoara, de ADR Vest.  

Tematica seminarului: 

• Diferențele dintre cererile de plată și cererile de rambursare 
• Adresele conturilor de trezorerie în care se efectuează plățile 
• Procedura de verificare a achizițiilor la beneficiarii privați.

Conferința anuală Probleme dificile de dreptul muncii, organizată de Societatea de 
Științe Juridice în data de 15 aprilie 2016 la București.  

Din tematica conferinţei 

• Contractul individual de muncă – invocarea de către salariat a excepției de 
neexecutare 

• Concediul de odihnă în cazul CIM cu timp parțial 
• Drepturi bănești stabilite prin contractul colectiv de muncă 
• Nerespectarea de către salariat a preavizului – consecințe juridice 
• Monitorizarea salariaților la locul de muncă 
• Concedierea colectivă 
• Timp de muncă vs. timp de odihnă 
• Instrumente la îndemâna angajatorului în evaluarea performanței angajaților 
• Necorespunderea profesională.

Conferința pe teme de social recruiting, organizată de Learning Network în data de 19 
mai 2016 la București.  

Din tematica conferinţei 

• Rezultatelor studiilor refritoare la modul în care recrutarea prin social media este 
folosită în România 

• Bune practici ale companiilor românești 
• Etapele recrutării sociale 
• Recrutarea online 
• Tendințe viitoare în social media și recrutare 
• LinkedIn ca instrument de recrutare 
• Cum să creăm, promovăm și gestionăm contul de LinkedIn al companiei.



Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional împreună cu experții 
Jaspers a organizat, în perioada 1 – 2 iunie 2016, la București, întâlnirea de lucru cu 
tema Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană.  
Tematică întâlnire de lucru: 

• Planurile de Mobilitate Urbană – o nouă abordare (obiective, caracteristici, proces 
și etape cheie, măsuri și rezultate) 

• Planurile de Mobilitate Urbană – pregătire și structură 
• Planurile de Mobilitate Urbană – culegerea informațiilor, instrumente de analiză și 

modelare 
• Planurile de Mobilitate Urbană – analiza problemelor și stabilirea obiectivelor 
• Planurile de Mobilitate Urbană – identificarea și testarea măsurilor 
• Planurile de Mobilitate Urbană – pregătirea și implementarea planului.

Angajaţii ADR Vest cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane au 
participat la seminarul cu tema Legislaţia muncii și REVISAL în anul 2016, organizat în 
14 iunie 2016 de SC Brum Partners SRL la Timișoara.  
Tematica seminarului: 

• REVISAL – aspecte esențiale în contextul modificării aplicației informatice ce 
reglementează registrul general de evidență a salariaților cu legile speciale 

• Codul muncii – interpretare practică și spețe 
• Contracte colective de muncă. Negociere. Legea dialogului social.

Școala de achiziții publice organizată de Standard Consulting în perioada 10 – 14 
august 2016 la care a participat consultantul în domeniul achiziții publice al agenției. 
Tematică: 

• Noutăți aduse de pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice 
• Reguli de estimare a valorii contractului de achiziții publice 
• Pregătirea procedurii de atribuire 
• Proceduri de atribuire.

Sesiunea de instruire cu tema Administrare top 4 firewall enterprise organizată de 
Around Messaging Training Center în perioada 29 august – 2 septembrie 2016.  
Tematica instruirii: 

• Instalare și configurare 
• Administrare consolă și web 
• Diagrama de flux 
• Filtre inbound & outbound 
• Suport IPS 
• Part forwarding & NAT 
• Mulltipath routing 
• Traffic shaping 
• Jurnalizare.



 

Cursul de pregătire pentru ocupația de Arhivar organizat de Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Timiș la Timișoara, în perioada 29 august – 23 septembrie 2016 
la care a participat un angajat cu atribuții în arhivarea electronică a documentelor 
agenției. 

Tematică: 
• Redactarea nomenclatorului arhivistic 
• Gestionarea fondului documentar 
• Prelucrarea documentelor 
• Utilizarea informațiilor din documente 
• Conservarea arhivei din depozit 
• Aplicarea normelor de protecție a mediului 
• Competențe informatice 
• Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie

Sesiunea de instruire cu tema Noul pachet legislativ din domeniul achizițiilor publice 
organizată de Media diplomatic în perioada 1 – 3 septembrie 2016 cu tematica: 

• Criterii de calificare și selecție 
• Documentul unic european 
• Criterii de atribuire 
• Evaluarea ofertelor 
• Modalitaăți de evaluare a conflicetlor de interese 
• Moduri de săvârșire a fraudelor în achiziții 
• Tehnici de investigare a ilegalităților în achiziții 
• Cauzele și condițiile care favorizează frauda în achiziții 
• Noutăți în legislația achizițiilor publice apărute ca urmare a adoptării legii nr. 98/2016 
și HG nr. 395/2016: noi tipuri de proceduri de atribuire 

• Derularea procedurii de achiziție publică: împărțirea pe loturi 
• Noutăți privind derularea procedurii de negociere fără publicarea pealabilă a unui 

anunț de participare 
• Remediile și căile de atac în domeniul achizițiilor publice – prezentare comparativă 

între vechea și noua legislație 



 

Sesiunea de instruire cu tema Corecții financiare în cobtracul de achiziții publice – 
remedii și soluții organizată de ATC Training în perioada 3 – 6 noiembrie 2016 la care 
au participat doi dintre auditorii interni ai agenției. 

Tematica abordată: 

• Noțiunea, conceptul și sfera corecțiilor financiare 
• Exemple practice de situații în care se aplică corecțiile financiare 
• Motivul aplicării corecțiilor financiare – exemple practice 
• Instituții cu competențe în constatarea și aplicarea corecțiilor financiare 
• Modalitatea de aplicare a corecțiilor financiare – exemple practice 
• Tipuri de nereguli/încălcări constatate frecvent în cadrul procedurilor privind 

atribuirea contractului de achiziție publică – exemple practice 
• Modalități de evitare a corecțiilor financiare în procesul de achiziție publică – 

soluții și exemple practice 
• Noutăți legislative în domeniul achizițiilor publice.

Evaluarea 
performanțelor 

profesionale 
individuale

Sesiunea de instruire cu tema Guvernanța corporativă, auditul intern în sectorul 
public și controlul intern managerial  organizată de Proiect ContaPlus în perioada  25 
– 27 noiembrie 2016. Scopul cursului a constat în diseminarea în rândul participanților 
a noțiunilor de audit public intern, control intern managerial și guvernanță corporativă în 
vederea creării premiselor unei culturi organizaționale privind auditul intern, controlul și 
guvernanța.

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 2015 aceasta s-a realizat în luna 
ianuarie 2016 în conformitate cu procedurile interne de 
resurse umane ale ADR Vest. În urma realizării evaluării 
performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor 
agenţiei pentru anul 2015 au fost completate Formularele 
de evaluare corespunzătoare.



 

1010. Aspecte financiare

Asistență Tehnică 
pentru  

Regio-Programul 
Operațional 

Regional

Pentru implementarea Regio 
- Programului Operaţional 
Regional la nivel regional în 
cele mai bune condiţ i i , 
p e n t r u a s i g u r a r e a 
managementului eficient al 
p r o g r a m u l u i ş i p e n t r u 
u t i l i z a r e a e f i c i e n tă a 
fondurilor alocate acestui 
program, precum şi pentru 
îndepl in i rea at r ibu ţ i i lo r 
delegate prin Acordul Cadru, 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest în calitate de 
O r g a n i s m I n t e r m e d i a r 
p e n t r u P r o g r a m u l 
Operaţ ional Regional la 
nivelul Regiunii Vest, este 
sprijinită prin intermediul 
a locăr i lor f inanciare în 
cadrul axei prioritare 12– 
Asistenţă tehnică. 

Contractul de finanţare din 
instrumente structurale 
pentru axa prioritara 12– 
A s i s t e n ţ ă t e h n i c ă 
„As igu ra rea sp r i j i nu lu i 
financiar necesar ADR Vest 
pentru realizarea activitatilor 
specifice atributiilor delegate 
p r in acordu l cadru de 
delegare a atributiilor privind 
i m p l e m e n t a r e a P O R 
2014-2020” a fost încheiat 

î n t r e A g e n ţ i a p e n t r u 
Dezvoltare Regională Vest, 
în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR, şi 
M i n i s t e r u l D e z v o l tă r i i 
Regionale şi Administrației 
Publ ice, în cal i tate de 
Autoritate de Management 
pentru POR, în data de 11 
octombrie 2016 pentru 
perioada ianuarie 2016 – 
decembrie 2017. Valoarea 
eligibilă a contractului este 
de 30.314.368  lei. 

C o n t r a c t u l a s i g u r ă 
sustenabilitatea financiară a 
A D R V e s t p e n t r u 
î n d e p l i n i r e a 
responsabilităţilor delegate 
prin Acordul Cadru pentru 
implementarea Regio - 
Programul Opera ţ i ona l 
Regional la nivelul Regiunii 
Vest. Aceste responsabilităţi 
se referă la managementul 
tehnic şi administrativ al 
fondurilor structurale la 
nivel regional şi întărirea 
capacităţii instituţionale şi 
a d m i n i s t r a t i v e a l e 
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 – OI POR beneficiază în principal de suportul financiar 
şi tehnic pentru  pregătirea, selecţia, evaluarea, auditul şi monitorizarea activităţilor şi a 
proiectelor realizate pentru implementarea Regio - 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 Regio - POR la nivelul Regiunii Vest. 

Obiectivele specifice ale contractului se referă la: 
1. Implementarea eficientă a Programului Operational Regional. Pentru realizarea 

acestui obiectiv specific se vor implementa masuri de imbunatatire a sistemului de 
implementare a programului, astfel incat institutiile implicate (Autoritatea de 
Management, Organisme Intermediare) sa poata realiza cu eficienta si eficacitate 
functiile indeplinite (programare, contractare, monitorizare, plati, etc) 

2. Implementarea transparenta a Programului Operational Regional. Pentru realizarea 
acestui obiectiv specific se vor implementa masuri de sprijinire a institutiilor implicate 
in implementarea POR in vederea asigurarii, informarii si comunicarii catre potentialii 
beneficiari, beneficiari de finantare POR, cat si catre publicul larg, in conditii de 
transparenta si tratament egal.

Raport privind 
încheierea contului 
de execuție pe anul 

financiar 2016

În cursul anului 2016, 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 Operațional 
Regional 2007-2014, a finalizat , pe 
parcursul anului 2016, implementarea 
contractului de finanţare, axa prioritara 
6– Asistenţă tehnică „Sprijin pentru 
ADR Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea şi 
m o n i t o r i z a r e a c u s u c c e s ş i 
profesionalism a proiectelor finanţate 
d i n P O R 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ” , p r e c u m 
implementarea Programului Operațional 
Regional 2014-2020 axa prioritara 12– 
Asistenţă tehnică   „Asigurarea 
sprijinului financiar necesar ADR Vest 
pentru realizarea activitatilor specifice 
atributiilor delegate prin acordul cadru de 
d e l e g a r e a a t r i b u t i i l o r p r i v i n d 
implementarea POR 2014-2020” sprijin 
acordat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 2014 - 
2020. Perioada de implementare a 
activităţilor finanţate prin acest  
contract este 01.01.2016 - 31.12.2017. 

Obiectul acestui contract a constat în 
a c o r d a r e a f i n a n ţ ă r i i n e c e s a r e 
implementării proiectului „Asigurarea 
sprijinului financiar necesar ADR Vest 

pentru realizarea activitatilor specifice 
atributiilor delegate prin acordul cadru de 
d e l e g a r e a a t r i b u t i i l o r p r i v i n d 
implementarea POR 2014-2020” . 
Valoarea eligibilă a contractului de 
finanțare este de 30.314.368  lei. 

În cursul anului 2016 ADR Vest a 
efectuat o serie de  investiţii ca de 
exemplu: achiziţionarea de PC-uri pentru 
noii angajaţi, licente informatice , 
echipamente de protec ț ia muncii, 
achiziţionarea de mobilier  pentru 
păstrarea şi arhivarea documentelor.  
În acest context, execuţia bugetară pe 
anul 2016 s-a f inal izat pr intr-un 
excedent  de 1.229.311 lei, aceasta 
datorându-se în principal recuperarii 
costurilor  aferente cheltuielilor salariale  
pentru  personalul angajat în proiecte şi 
cheltuielilor angajate cu ocazia efectuării 
investiţ i i lor necesare implementării 
proiectelor mai sus menţionat, cheltuieli 
efectuate în perioada 01.01.2016 
-31.12.2016, achitarii in totalitate a 
contributiilor consiliilor judetene aferente 
anului 2016  si  recuperării unor 
contribuţii restante datorate de consilliile 
jude ţene a fe ren te 
anului 2015-2016.

Raport privind 
încheierea 
contului de 

execuție pe anul 
financiar  

2016
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Realizarea 
Bugetului de 

venituri și 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:  Proiect NEWS, Proiect RO-BOOST EEN , Proiect  
RO-BOOST INNO SMES ; 

• 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 „Asigurarea sprijinului financiar necesar ADR Vest pentru realizarea 
activitatilor specifice atributiilor delegate prin acordul cadru de delegare a 
atributiilor privind implementarea POR 2014-2020 ”; 

• 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 acordat Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest” 
pentru implementarea POSCCE; 

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului „Sprijin pentru comunicare şi tehnologia informaţiei acordat 
Organismului Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru 
implementarea POS CCE”; 

• Venituri din fonduri structurale aferente contractului de finanţare pentru derularea 
proiectului Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de 
Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara.



 

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”.

Realizarea 
Bugetului de 

venituri și cheltuieli 
la capitolul 
Cheltuieli

Cheltuieli materiale

În cadrul acestui capitol nu s-a înregistrat nicio depăşire a 
nivelului cheltuielilor faţă de nivelul prognozat, acest lucru 
permitand angajarea liniara a acestora faţă de nivelul celor  
aprobate.

Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace fixe și obiective 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 2016. 

Menționăm că lucrările de proiectare și reparaţii aferente sediului nou situat în str. Gh. 
Lazar nr. 14 urmează a se realiza în perioada următoare 2017-2018.



 

Încheierea 
contului de 

execuție 
pentru anul 

2016

Nr 
Crt 

Denumire indicatori 
Buget 2016 

aprobat 
RON 

Buget 2016 12 luni 
RON 

 
VENITURI TOTALE (ADR 

+BRCT) 
27.276.023 14.985.363 

 VENITURI TOTALE ADR 26.383.023 14.538.863 

A. 

Venituri din contribuţii consilii 
judeţene (nr. total populaţie 

Regiunea Vest: 
1.981.123/1.929.604) 

4.450.306 5.312.114 

 
- judeţul Arad 

(populaţie : 461.730/458.920) 
1.046.850 1.046.850 

 
- judeţul Caraş-Severin 

(populaţie : 331.388/327.579) 
730.987 730.987 

 
- judeţul Hunedoara 

(populaţie :  480.459/474.112) 
1.046.192 1.908.000 

 
- judeţul Timiş 

(populaţie : 658.837/716.549) 
1.626.277 1.626.277 

B. Venituri din alte surse 21.932.717 9.226.749 

1. 
Venituri din fonduri structurale 

/alte proiecte 
20.567.217 8.286.505 

2. Venituri din proiecte europene 1.165.500 836.217 

3. 
Venituri din sectorul privat 
(sponsorizări, taxe participare 

seminari etc.) 
200.000 104.027 

C. 
Venituri contribuţii CDR la 

funcţionarea BRCT 
893.000 446.500 

4. pentru birou Timişoara 693.000 346.500 
 din partea CJ Timiş 346.500 0 
 din partea CJ Caraş-Severin 346.500 346.000 

5. pentru birou Oradea 200.000 100.000 
 din partea CJ Timiş 100.000 0 
 din partea CJ Arad 100.000 100.000 

 
CHELTUIELI TOTALE 
(ADR+BRCT) 

27.276.023 13.756.052 

 CHELTUIELI TOTALE ADR 26.383.023 13.309.552 
A. Cheltuieli de personal 12.149.043 10.637.414 
1. Salarii brute + sporuri 8.670.111 7.581.486 
2. Fond de premii (10%) 867.011 828.057 

3. 
Contribuţii asigurări sociale +fond 

sănătate 
2.099.883 1.902.256 

4. Contribuţii fond şomaj 71.528 62.493 
5. Tichete de masă 249.480 187.614 
6. Deplasări-diurne 191.030 75.508 
B. Cheltuieli materiale 7.524.880 2.249.168 



 
Nr 
Crt 

Denumire indicatori 
Buget 2016 

aprobat 
RON 

Buget 2016 12 luni 
RON 

7. Transport şi delegaţii 1.156.050 252.565 
8. Curent electric 80.520 43.804 
9. Întreţinere (încălzit, apă, canal) 80.520 66.370 

10. Chirie 410.640 408.578 

11. Poşta şi telecomunicaţii 112.800 54.078 

12. 
Furnituri de birou + Obiecte de 

inventar de mică valoare 
120.000 29.896 

13. 
Materiale pentru informatică, fax, 

xerox 
144.600 37.671 

14. Materiale curăţenie 24.000 22.425 

15. 
Reparaţii curente + Piese de 

schimb 
132.000 28.241 

16. Servicii bancare 36.000 10.016 

17. 
Servicii de informatică, web, 

internet 
165.700 25.289 

18. Cărţi şi publicaţii 174.400 4.901 

19. Cursuri de formare profesională 200.000 41.051 

20. Organizare evenimente (protocol) 240.000 101.492 

21. Reclamă, publicitate, promovare 127.000 93.173 

22. 
Cheltuieli cu asigurarea 
mijloacelor de transport 

54.000 43.129 

23. 
Audit extern, expertize tehnice, 
judiciare, contabile, contracte 

experţi POR, alte cheltuieli 
3.728.400 955.013 

24. Cotizaţii, contribuţii (EURADA) 38.250 31.476 

25. Elaborare studii 500.000 0 

C. 
Cheltuieli cu achiziţionarea 

mijloacelor fixe şi obiectelor de 
inventor 

6.709.100 422.970 

26. 
Cheltuieli cu achiziţia de mijloace 

fixe 
6.537.000 406.867 

27. 
Cheltuieli cu achiziţia de obiecte 

de inventar 
172.100 16.103 

D. 
Cheltuieli Birouri Teritoriale 
Cooperare Transfrontalieră - 
Timişoara şi Oradea 

893.000 446.500 

28. Pentru  birou Timişoara 693.000 346.500 
29. Pentru birou Oradea 200.000 100.000 

!

Încheierea 
contului de 

execuție 
pentru anul 

2016



 

1111. Audit

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 facilitarea 
atingerii obiectivelor corespunzătoare acestei politici.

Misiunea de audit privind evaluarea 
activităţilor desfăşurate în cadrul 
funcțiunii juridice a ADR Vest  
În perioada ianuarie – mai 2016 s-au 
desfăşurat etapele misiunii de audit 
p r i v i n d e v a l u a r e a a c t i v i tă ţ i l o r 
desfăşurate în cadrul funcțiunii juridice 
a ADR Vest. 

Obiectivul general al acestei misiuni a 
fost evaluarea conformităţii activităţii cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate ş i evaluarea 
s i s t e m u l u i d e c o n t r o l i n t e r n ş i 
management a l r iscur i lor asociat 
activităţilor. 

Obiectivele specifice ale misiunii au 
privit: 
• evaluarea modului de organizare, 

funcționare și desfășurare a activității 
juridice la nivelul ADR Vest și  

• eva lua rea modu lu i î n ca re se 
monitorizează a asistența juridică 
acordată ADR Vest de către terți. 

Misiunea de audit privind sistemul 
contabil al agenţiei şi fiabilitatea 
acestuia 
Misiunea de audit, având ca obiectiv 
general evaluarea evaluarea conformităţii 
activităţii cu regulamentele, manualele, 
procedurile şi contractele încheiate şi 
evaluarea sistemului de control intern şi 
management a l r iscur i lor asociat 
activităţilor financiar-contabile s-a derulat 
în perioada ianuarie – iunie 2016. 

Obiectivele specifice ale misiunii au 
vizat:  
• evaluarea modului de întocmire și 

depunere a situațiilor financiare anuale, 
• evaluarea modului de organizare și 

conducere a contabilității, 
• evaluarea modului de organizare și 

efectuare a activităților privind controlul 
financiar preventiv propriu și 

• evaluarea modului de întocmire și 
urmărire a bugetului de venituri și 
cheltuieli.



 

Misiunea de audit privind evaluarea 
elaborării şi implementării proiectelor 
i n t e r n a ț i o n a l e , c o o r d o n ă r i i 
p a r t e n e r i a t e l o r ş i r e l a ţ i i l o r 
i n t e r n a ţ i o n a l e a l e a g e n ț i e i ş i 
promovării Regiunii Vest – RO Boost 
SMEs, în cadrul rețelei European 
Entreprise Network 

Misiunea de audit s-a desfăşurat în 
perioada februarie – iunie 2016.  

Obiectivul general a misiunii a fost 
evaluarea conformităţi activităţilor cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
con t rac te le înche ia te , p recum ş i 
evaluarea sistemului de control intern şi 
management al r iscuri lor asociate 
activităţilor, iar obiectivele specifice ale 
misiunii au vizat:  
• evaluarea procesului de reglementare a 

modului de funcționare a consorțiului 
const i tu i t pentru implementarea 
proiectului RO-Boost SMEs, 

• evaluarea modului de realizare a 
obligațiilor agenției în calitate de 
partener în cadru consorțiului și 

• evaluarea modului de îndeplinire a 
obligațiilor agenției în calitate de 
coordonator al consorțiului și activității 
structurilor de management constituite 
la nivelul consorțiului.  

Misiunea de audit privind evaluarea 
evaluarea cadrului organizatoric al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Vest 

În perioada aprilie - noiembrie 2016 s-au 
derulat operaţiunile misiunii de audit 
privind evaluarea cadrului organizatoric 
a l A g e n ț i e i p e n t r u D e z v o l t a r e 
Regională Vest.  

Obiectivul general al acestei misiuni a 
fost evaluarea cadrului organizatoric și 
procedural creat la nivelul ADR Vest. 

Obiectivele specifice ale misiunii au 
privit: 
• evaluarea modificării organigramei și 

ac tua l i ză r i i Regu lamentu lu i de 
organizare și funcționare ale agenției la 
preveder i le Acordulu i cadru de 
d e l e g a r e a a t r i b u ț i i l o r p r i v i n d 
implementarea POR 2014-2020, 

• evaluarea modului de actualizare a 
fișelor posturilor persoanelor implicate 
în implementarea POR 2014-2020, 

• evaluarea procedurilor operaționale 
privind implementarea POR 2014-2020 
și 

• evaluarea resurselor alocate pentru 
gest ionarea implementă r i i POR 
2014-2020 în Regiunea Vest. 

Misiuni de 
audit intern



 

Misiunea de audit privind evaluarea 
activităților de gestionare a finalizării 
implementării proiectelor finanțate din 
POR 2007-2013 și a activităților post-
implementare 
Misiunea de audit s-a desfăşurat în luna 
perioada aprilie - noiembrie 2016.  

Obiectivul general al misiunii a fost 
evaluarea conformităţi activităţilor cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
con t rac te le înche ia te , p recum ş i 
evaluarea sistemului de control intern şi 
management al r iscuri lor asociate 
activităţilor, iar obiectivele specifice ale 
misiunii au vizat:  
• evaluarea cadrului de reglementare a 

activităților de gestionare a finalizării 
implementării proiectelor finanțate din 
POR 2007 – 2013, 

• evaluarea activităților de monitorizare a 
proiectelor a căror perioadă de 
implementare a fost prelungită ulterior 
datei de 31.12.2015, 

• evaluarea activităților de verificare 
financiară a proiectelor pentru care s-
au efectuat rambursări de cheltuieli 
eligibile ulterior datei de 31.12.2015 și 

• evaluarea activităților de verificare a 
achizițiilor publice și a conflictului de 
interese pentru contractele atribuite de 
beneficiarii de finanțare din POR 2007 
– 2 0 1 3 î n v e d e r e a f i n a l i ză r i i 
implementării proiectelor contractate. 

Misiunea de audit privind evaluarea 
nivelului de pregătire a Organismului 
Intermediar în vederea implementării 
POR 2014 – 2020 și a activităților de 
lansare a apelurilor de proiecte și de 
evaluare a cererilor de finanțare din 
POR 2014 - 2020  
În perioada august - decembrie 2016 s-au 
derulat operaţiunile misiunii de audit 
privind evaluarea nivelului de pregătire 
a Organismului Intermediar în vederea 
implementării POR 2014 – 2020 și a 
activităților de lansare a apelurilor de 
proiecte și de evaluare a cererilor de 
finanțare din POR 2014 - 2020.  

Obiectivul general al acestei misiuni a 
fost evaluarea nivelului de pregătire al 
Organismului Intermediar, evaluarea 
conformităţi activităţii de evaluare cu 
regulamentele, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate ş i evaluarea 
s i s t e m u l u i d e c o n t r o l i n t e r n ş i 
management a l r iscur i lor asociat 
activităţilor. 

Obiectivele specifice ale misiunii au 
privit: 
• evaluarea pregătirii organizaționale, 

elaborării procedurilor operaționale și 
alocării de resurse pentru gestionarea 
implementării POR 2014 – 2020 în 
Regiunea Vest, 

• evaluarea modului de de asigurare a 
informării și publicității și lansare a 
apelurilor de proiecte pentru POR 2014 
– 2020 și 

• eva l ua rea r espec tă r i i cad ru l u i 
procedural de evaluare a cererilor de 
finanțare depuse în cadrul POR 2014 – 
2020.

Misiuni de 
audit intern



 

Misiuni ale 
Autorității de Audit

Misiunea de audit privind evaluarea activităților de 
gestionare a finalizării implementării proiectelor 
finanțate din POSCCE 2007-2013 și a activităților post-
implementare 
Misiunea de audit privind evaluarea activităților de 
gestionare a finalizării implementării proiectelor 
finanțate din POSCCE 2007-2013 și a activităților post-
implementare s-a desfăşurat în luna perioada iulie - 
decembrie 2016.  

Obiectivul general al misiunii a fost evaluarea conformităţi 
activităţilor cu regulamentele, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate, precum şi evaluarea sistemului de 
control intern şi management al riscurilor asociate 
activităţilor, iar obiectivele specifice ale misiunii au vizat:  
• evaluarea respectării cadrului procedural, contractual și 

cel din instrucțiunile emise de către MFE, privind 
monitorizarea finalizării implementării, raportarea și 
monitorizarea ex-post a proiectelor contractate în cadrul 
POSCCE 2007-2013 și 

• evaluarea respectării cadrului procedural, contractual și 
cel din instrucțiunile emise de către MFE, privind 
verificarea şi avizarea cheltuielilor aferente proiectelor 
finanţate în cadrul POSCCE 2007-2013.

Auditorii interni acordă suport auditorilor externi din cadrul Autorităţii de Audit – Direcția 
Regională de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest şi colegilor implicaţi în misiunile 
respective. 

Misiuni de 
audit intern

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



 

Misiuni ale 
Autorității de Audit

Misiuni de audit extern privind 
Programul Operaţional Regional 
2007-2014 

În perioada februarie – mai 2016, 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea 
de Conturi a României, prin Direcția 
Regională de Audit Timiş, a derulat la 
sediul ADR Vest o misiune pentru 
obţinerea unei asigurări rezonabile 
că d e c l a r a ţ i i l e d e c h e l t u i e l i 
prezentate Comisiei Europene în 
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2015 în cadrul POR sunt corecte, iar 
tranzacţiile care au stau la baza 
acestora au fost corecte, legale şi 
regulamentare.  

În perioada august – octombrie 2016, 
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea 
de Conturi a României, prin Direcția 
Regională de Audit Timiş, a derulat la 
sediul ADR Vest o misiune pentru 
obţinerea unei asigurări rezonabile 
că d e c l a r a ţ i i l e d e c h e l t u i e l i 
prezentate Comisiei Europene în 
perioada 1 ianuarie – 5 august 2016 
în cadrul POR sunt corecte, iar 
tranzacţiile care au stau la baza 
acestora au fost corecte, legale şi 
regulamentare.  

În luna decembrie 2016, Autoritatea de 
Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Direcția Regională de 
Audit Timiş, a început derularea unei 
misiuni pentru ob ţ inerea unei 
asigurări rezonabile că declaraţia 
finală de cheltuieli a Programului 
Operațional Regional prezentată 
Comisiei Europene este corectă, iar 
tranzacţiile care au stau la baza 
acesteia au fost corecte, legale şi 
regulamentare. 

Misiuni de audit extern privind 
Programul Operaţional Sectorial 
C r e ș t e r e a C o m p e t i t i v i t ă ț i i 
Economice 2007-2014 

În perioada februarie – mai 2016, 
Autoritatea de Audit de pe lângă 
Curtea de Conturi a României, prin 
Direcția Regională de Audit Timiş, a 
des făşu ra t o mis iune pent ru 
obţinerea unei asigurări rezonabile 
că declaraţiile de cheltuieli înaintate 
Comisiei Europene în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 2015 sunt 
corecte, iar tranzacţiile care au stat 
la baza acestora au fost corecte, 
legale şi regulamentare.



 

Implementarea  
Programului antifraudă şi anticorupţie 2016-2020  
al ADR Vest 

La nivelul agenției a fost realizat și se implementează un program antifraudă şi 
anticorupţie, în scopul diminuării riscurilor din acest domeniu. Acest program 
este structurat în patru obiective: 

1. Prevenirea corupţiei la nivelul ADR Vest prin: 
• Remedierea vulnerabilităţilor specifice agenţiei prin implementarea 

sistematică a măsurilor preventive; 
• Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de 

disponibilitate a informaţiilor publice puse la dispoziţie de către agenţie; 
• Promovarea unui mediu intern corect şi integru. 

2. Creşterea gradului de educaţie şi conştientizare antifraudă şi 
anticorupţie, care presupune: 
Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă 
pentru personalul agenţiei. 

3. Combaterea corupţiei prin măsuri administrative prin: 
• Consolidarea mecanismelor de control administrativ; 
• Tratarea încălcărilor prevederilor  regulamentelor, procedurilor, normelor 
şi politicilor agenţiei. 

4. Creşterea gradului de implementare și monitorizare a planurilor de 
acțiune aferente programului la nivelul ADR Vest, care presupune: 
Implementarea şi monitorizarea Planului de acţiune aferent Programului 
Antifraudă și Anticorupție la nivelul agenției.

11
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Agenț ia pentru Dezvoltare 
Regională Vest (ADR Vest) 
îndeplinește un rol important la 
nivelul regional în ceea ce 
privește gestionarea fondurilor 
structurale. Astfel, comunicarea 
externă precum și cea internă 
reprezintă un factor esențial 
pentru agenție.

Strategia de comunicare a agenţiei 
implică o transparenţă totală din partea 
acesteia în relaţie cu toţi cei interesaţi 
de activitatea sa şi cu programele şi 
proiectele gestionate de aceasta. 
Transparenţa a contribuit, de-a lungul 
timpului, la stabilirea unei relaţii de 
încredere cu jurnaliştii din Regiunea 
Vest, precum ş i cu alţ i jurnalişti 
interesaţi de informaţii legate de ADR 
Vest  şi activitatea acesteia.

Publicurile agenţiei sunt menţinute la 
curent, în mod constant, cu noutăţile 
din viaţa organizaţiei şi sunt implicate 
în activităţile acesteia. De asemenea, 
în calitate sa de Organism Intermediar 
pent ru Programul Opera ţ i ona l 
Regional cât şi pentru Programul 
Operaţ ional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest 
menţine o comunicare constantă cu 
p u b l i c u r i l e s a l e a s i g u r â n d 
transparenţa util izări i fondurilor 
nerambursabile în Regiunea Vest.

În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaţii 
agenţiei şi cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, iar pe plan extern cu 
potenţialii beneficiari de finanţare nerambursabilă, beneficiarii de finanţare, reţeaua 
comunicatorilor REGIO, mass-media, precum și cu alți colaboratori.

12. Comunicare și 
promovare



 

Noua identitate 
vizuală 
a ADR Vest

Dupa 18 ani de la înființare Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest are 
o nouă identitate vizuală ca urmare a 
procesului de rebranding pe care l-a 
parcurs în anul 2016. Acest proces a 
fost demarat în vederea actualizării 
imaginii organizației – astfel încât 
aceasta să fie una modernă și 
europeană - și pentru ca această să 
reflecte cât mai bine valorile ADR 
Vest.

În același sens, a fost schimbată și 
identitatea vizuală a Regiunii Vest 
reflectând colaborarea dintre cele patru 
județe componente cât și relația de 
interdependență cu ADR Vest. Acesta  a 
fos t insp i ra t de d ivers i ta tea ș i 
dinamismul Regiunii Vest.

Noul concept al logo-ului ADR Vest 
simbolizează dinamismul, optimismul și 
efortul continuu al organizației noastre 
de a tinde spre perfecțiune și de a avea 
o abordare echilibrată. De asemenea, 
noul logo al ADR Vest și identitatea 
vizuală aferentă subliniază faptul că 
ADR Vest reprezintă toate cele patru 
județe ale Regiunii Vest (Arad, Caraș-
Severin, Hunedoara și Timiș) și toate 
entitățile din cadrul acestora.

Aceste schimbări în identitatea vizuală a 
ADR Vest, precum și a Regiunii Vest, au ca 
suport un nou Manual de Identitate Vizuală 
care include cele două logo-uri, dar și 
exemplificări de utilizare a acestora. 

1999
2016

2006



 

Modele de materiale 
realizate conform 
noii identități vizuale 
a ADR Vest

Noua identitate vizuală a 
produs multiple modificări în 
ceea ce privește imaginea 
materialelor pe care ADR Vest 
le realizează și le utilizează, 
după cum se poate observa din 
modelele de mai jos.

Călăreți

BroșurăPrezentare power point



 

Angajaților agenției li s-a prezentat noua identitate vizuală, 
eveniment organizat în vederea explicării modalității de utilizare a 
Manualului de Identitate Vizuală al ADR Vest.

Materiale 
promoționale

12
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a avut numeroase apariţii 
în paginile publicaţiilor locale, regionale şi naţionale (în varianta 
printată precum și în variantă electronică). 

Pentru a obține cele mai bune rezultate, ADR Vest se folosește de 
următoarele instrumente de comunicare: evenimente şi conferinţe 
de presă, comunicate de presă, ştiri publicate pe pagina web a 
agenţiei, precum şi materiale de informare/prezentare realizate de 
agenţie şi distribuite tuturor celor interesați. Pentru a se asigura că 
informația ajunge la publicul țintă, organizația noastră este 
preocupată în mod constant de actualizarea bazei de date cu 
jurnaliștii.

Comunicarea Externă
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Comunicat de presă 

Timișoara, 20 decembrie 2016 
 

Programul Operațional Regional în Regiunea Vest  
la finalul anului 2016 

 
 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 se află la finalul 
primului an de implementare, an în care în Regiunea Vest au fost depuse 
173 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 181,92 
milioane de euro. Aceste proiecte au fost depuse spre finanțare în cadrul a 6 
apeluri de proiecte – apeluri dedicate microîntreprinderilor (prioritatea de 
investiții 2.1A), reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (prioritatea de 
investiții 3.1), patrimoniul cultural (prioritatea de investiții 5.1), îmbunătățirea 
mediului urban (prioritatea de investiții 5.2), infrastructura de drumuri județene 
(prioritatea de investiții 6.1) și turismul (prioritatea de investiții 7.1).  
 
Dintre cele 6 apeluri de proiecte, apelul pentru microîntreprinderile din 
Regiunea Vest (prioritatea de investiții 2.1A) este încă deschis în vederea 
depunerii de proiecte spre finanțare, iar apelul pentru infrastructura de 
drumuri județene (prioritatea de investiții 6.1) a fost relansat, urmând ca din 
6 ianuarie 2017 să se poată depune proiecte spre finanțare și în cadrul 
acestui apel de proiecte. 
 
Valoarea alocării financiare pentru cele 6 apeluri lansate în 2016 reprezintă 
30,46% (214,84 milioane euro) din totalul alocării financiare pentru POR 2014 
– 2020 în Regiunea Vest (705,34 milioane euro). 

*** 
 
În perioada imediat următoare/luna decembrie a acestui an, conform 
calendarului agreat de Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional 
Regional ce s-a întrunit în 24 noiembrie 2016 la Baia Mare, vor fi lansate 
patru apeluri de proiecte pentru: 

• prioritatea de investiții 2.2 care vizează îmbunătățirea competitivității 

Comunicarea 
cu mass-

media

Comunicatele de presă sunt trimise 
către jurnalişti atât cu ocazia 
organizării unor evenimente 
deosebite, cât şi pentru anunţarea 
noutăţilor şi schimbărilor de interes 
public privind programele gestionate 
de agenţie: Regio-Programul 
Operaţional Regional şi Programul 
Operațional Sectorial Creșterea 
Competitivității Economice axa 
prioritară 1 și axa prioritară 3.
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Pe parcusul anului 2016, ADR Vest a transmis 
către mass-media 17 comunicate de presă.  
Ca urmare a transmiterii comunicatelor de 
presă către reprezentanții mass-media au 
apărut 356 de articole.
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Articole de presă apărute în urma transmiterii comunicatelor de presă

85% 
din articolele rezultate în urma transmiterii 
comunicatelor de presă au avut ca temă 
principală de discuție Regio - Programul 
Operațional Regional 2014-2020, lansarea 
primelor axe prioritare din cadrul său având 
loc pe parcursul anului 2016.

Regio - POR  
2014 - 2020
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28 ianuarie 2016 

12 articole

18 martie 2016 

23 articole

01 aprilie 2016 

17 articole

12 mai 2016 

13 articole

9 noiembrie 2016 

22 articole

26 septembrie 2016 

47 articole

20 decembrie 2016 

18 articole

Conferințe  
de presă 
organizate 
de ADR 
Vest



 

ADR Vest a organizat, în anul 2016, conferințe de presă 
cu ocazia: 

• ședințelor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
• lansărilor de axe și priorități din cadrul Regio-POR 

2014-2020 
• organizării de seminarii pentru potențialii beneficiari 
• implementării de proiecte internaționale 
• organizării evenimentului Innomatch

152 articole de 
presă

Conferința de presă este unul dintre 
instrumentele de comunicare directă 
prin intermediul căreia ADR Vest 
menține o relație bună cu reprezentanții 
mass-media. 

Ast fe l , ca urmare a organiză r i i 
conferințelor de presă în mass-media 
locală, regională ș i naț ională au 
apărut…



 

Monitorizarea 
presei

Monitorizarea presei se face 
prin intermediul a două 
instrumente - revista presei și 
rapoartul de presă.
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Revista presei presupune urmărirea 
informațiilor publicate referitoare la ADR 
Vest, acțiunile în care este implicată 
agenția, dar și informații referitoare la 
mediul de interes al agenției. Revista 
presei se realizează cu o frecvență 
zilnică, astfel încât organizația să 
reacționeze cu promtitudine la articolele 
ce o vizează.  

Revista presei are un dublu rol - atât 
acela de a monitoriza reflectarea în 
mass-media cotidiană a ADR Vest și a  
activităților organizate, precum și cel de 
informare a angajaților ADR Vest.

1 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dată!–!realizare!activitate!de!presă!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!decembrie!2016!

 

Dată!–!realizare!activitate!de!presă!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!decembrie!2016!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dată!–!întocmire!raport!

29!decembrie!2016!

 

Raport de presă 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dată!–!realizare!activitate!de!presă!

25!ianuarie!2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Dată!–!întocmire!raport!

13!februarie!2017!

 

Raportul de presă presupune 
sintetizarea aparițiilor ADR Vest, prin 
intermediul tuturor canalelor de 
comunicare, cu ocazia organizării de 
către agenție a unui eveniment la 
care aceasta a avut o contribuție 
considerabilă. În anul 2016 au fost 
realizate 17 rapoarte de presă.

17 
rapoarte de 

presă

realizată 
cu frecvență 

zilnică



 

Comunicarea cu 
colaboratorii 

ADR Vest

Rețeau comunicatorilor Regio este unul dintre instrumentele de comunicare ale ADR Vest și 
unul dintre canalelel importante de comunicare cu privire la Regio - Programul Operațional 
Regional în (Regio-POR) Regiunea Vest. Membrii acestei rețele sunt multiplicatori de 
informație despre Regio-POR în regiune, având astfel un rol important în promovarea 
programului. 

Membrii rețelei sunt informați permanent cu privire la noutățile apărute în implementarea 
programelor cu finanțare europeană nerambursabilă gestionate de ADR Vest în Regiunea Vest. 
Astfel, pe durata anului 2016 acestora li s-au timis un număr de 33 de informări care au 
prezentat interes pentru activitatea lor.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest menține o 
legatură strânsă cu colaboratorii săi (potențialii 
beneficiari și beneficiarii programelor operaționale pe 
care le gestionează). Relația de bună colaborare pe 
care ADR Vest o are cu publicurile sale este un 
element esențial în dezvoltarea și modernizarea 
Regiunii Vest.

Informarea colaboratorilor

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor 
municipii reședință de județ, începând cu 

luna martie 2016, în fiecare săptămână s-au 
trimis municipiilor informări referitoare la 

subiecte de interes pentru domeniul 
dezvoltare urbană - Axa prioritară 4.

Membrii CDR Vest, prefecții și primarii 
orașelor din Regiunea Vest primesc o dată la 
două luni o informare referitoare la stadiul 

Regio-POR 2014-2020 și la stadiul Regio-
POR 2007-2013.

31 informări 
săptămânale

23 informări 
bilunare



 

Seminarii de 
informare

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest a organizat 
seminarii de informare, dedicate 
potențialilor beneficiari de finanțare 
nerambursabilă prin Regio - 
Programul Operațional Regional.

14 seminarii 
de informare

414 
participanți

Acestea au avut loc în 
toate cele patru județe 

ale Regiunii Vest 
precum și în mediul 

online - webinar.



 

ADR Vest în 
mediul online

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

În anul 2016 pagina 
web a ADR Vest a fost 
vizitată de un număr…

27.254 
vizitatori 

pagina web

Număul utilizatorilor care vizitează pagina 
web a ADR Vest în mod constant este mai 
mare decât cel al noilor vizitatori.

12

Majoritatea vizitatorilor 
ajung la pagina web a 
ADR Vest prin 
intermediul motorului 
de căutare Google.



 

Fiecare angajat al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest 
este un membru esențial în comunicarea informațiilor importante 
către exterior. 

Astfel, comunicarea internă trebuie să fie corectă și coerentă pentru 
ca angajatul să aibă o viziune clară asupra imaginii agenției, 
rezultatelor acesteia și a mesajului pe care aceasta dorește să îl 
transmită. ADR Vest menține transparența la nivel intern prin 
informarea angajațiilor  cu privire la schimbările ce afectează agenția, 
deciziile importante pe care conducerea acesteia le ia, precum și 
privind principalele activități întreprinse de direcțiile ADR Vest.

Comunicarea Internă 12

Materiale interne 
dedicate informării 

angajaților
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Concluzia la care s-a ajuns a 
fost că toate provocările pot fi 
depășite prin intermediul unei 
bune comunicări.

Să ne cunoaștem 
mai bine!

Tema
Politici Regionale și 
Internaționalizare

Un demers nou pentru ADR Vest în 
anul 2016, a fost organizarea unei 
serii de întâlniri între direcțiile/
departamentele ADR Vest.

Scopul acestor întâlniri a 
fost acela de a facilita 
comunicarea și colaborarea 
în cadrul organizației.

12



 

1313. Asociații și clustere 
fondate de ADR Vest

Centrul Regional de 
Inovare și Transfer 

Tehnologic - 
TEHIMPULS

Proiecte aflate în derulare

Proiectul „Întreprinderi Eco-Inovative 
în Regiunea Vest” 

În data de 7 mai 2014 a fost aprobată 
finanţarea Proiectului „Întreprinderi 
Eco-Inovatoare în Regiunea Vest”. 
Pro iec tu l es te f inan ţat în cadru l 
Programului Inovare în Industria Verde 
România, operator de program fiind 
Innovation Norway. Proiectul are ca 
obiectiv promovarea inovări i ş i 
dezvoltarea unor noi solu ţ i i în 
beneficiul mediului şi activităţi suport 
pentru dezvoltarea întreprinderilor eco-
inovative.  

Proiectul “Întreprinderi Eco-Inovative în 
Regiunea Vest” este unul dintre cele 16 
proiecte acceptate spre finanţare dintre 
cele 85 propuse, fiind singurul proiect 
câştigător din Regiunea Vest. Bugetul 
total este de 179.024 euro, dintre care 

160.000 euro reprezintă grant-ul din 
partea Norway Grants, iar restu l 
reprezintă co-f inan ţarea Asocia ţ iei 
Tehimpuls, proiectul urmând să se 
desfăşoare pe durata a 23 de luni, 
începând cu data de 2 iunie 2014 şi 
finalizându-se la data de 30 aprilie 2016. 

Obiectivul principal al proiectului constă 
în susţinerea dezvoltării întreprinderilor 
eco-inovative şi promovarea inovării şi 
dezvoltarea unor noi soluţii în beneficiul 
mediului. Proiectul “Intreprinderi Eco-
Inovative în Regiunea Vest” va susţine 3 
start-up-uri bazate pe produse, 
tehnologii şi soluţii eco- inovative (ce 
vizează ut i l izarea mai eficientă a 
resurselor sau un impact mai redus 
asupra mediului), prin grant-uri de mici 
dimensiuni şi pachete de consultanţă 
ş i mentorat pentru brevetare ş i 
comercializare.



 

Activităţile implementate în cadrul 
proiectului au fost: 

1. Activităţ i de management ş i 
coordonare 

Activităţi de coordonare  
Au avut loc întâlniri organizate ale 
echipei de proiect, în cadrul cărora au 
avut loc discuţii asupra activităţilor 
care au fost implementate în cadrul 
proiectului. 

Raportare 
• În urma aprobării celui de-al treilea 

r a p o r t i n t e r m e d i a r d i n c a d r u l 
proiectului, a fost rambursată suma de 
44,656 EUR 

• La finalul lunii mai 2016 a fost întocmit 
și transmis raportul final din cadrul 
proiectului. În urma transmiterii 
raportului final și clarificărilor solicitate, 
respectiv a verificărilor care au fost 
efectuate de către reprezentanții 
programului, raportul final a fost 
aprobat.  

• În urma aprobării raportului final din 
cadrul proiectului, a fost rambursată 
suma de 34.193 EUR în luna iulie 
2016. 

2.   Activităţi de promovare 

Comunicate de presă  
În cadrul proiectului a fost transmis un 
comunicat de presă către 17 publicații 
scrise și online, locale și naționale. 

Comunicatul de presă a inclus 
informaț i i legate de rezultatele 
obț inute în urma implementări i 
proiectului și impactul pozitiv pe care 
acesta l-a avut. Comunicatul a fost 
transmis și prin email unei baze de 
date cu aproximativ 100 de parteneri 
locali și regionali. 

Newsletter 
În această perioadă au fost realizate 
două newlstettere.  
• Primul dintre ele a fost realizat pentru 

a prezenta cele 5 scheme de granturi 
ș i produsele inovative care au 
beneficiat de acestea. Newsletterul a 
avut o forma printată și a fost distribuit 
către un număr de peste 50 de 
parteneri și actori locali și regionali, în 
cadrul evenimentelor organizate de 
către Tehimpuls.  

• Cel de-al doilea newsletter a fost 
realizat la finalul proiectului în scopul 
prezentării și promovării rezultatelor 
ob ț inute în urma implementăr i i 
proiectului și a impactului pozitiv pe 
care proiectul l-a avut asupra mediului 
inovativ regional. 

Pagina web 
Pagina web a proiectulu i a fost 
actualizată pe parcursul implementării 
proiectului. Au fost adăugate 30 de oferte 
de inovare. 
De asemenea, la secțiunea Noutăți au 
fost publicate știri și informații legate de 
proiect.

Centrul Regional de 
Inovare și Transfer 

Tehnologic - 
TEHIMPULS



 

3. Activităţi de capitalizare 

Implementarea contractelor de grant 
Cele trei produse câștigătoare ale 
Competiției Regionale de Inovare 2015 
au beneficiat de câte un grant în valoare 
de 10.000 EUR, contractele de grant 
fiind finalizate cu succes.  

Ca urmare a obținerii locului I în cadrul 
competiției, Dl. Radu Motișan a înființat 
un s tar t -up pe baza produsulu i 
câștigător. Produsul se referă la o rețea 
mondială de senzori de mediu care pot 
măsura poluanți fizici și chimici din aer. 
Cu ajutorul grantului oferit de către 
Tehimpuls prin intermediul proiectului 
Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea 
Vest, produsul a fost dezvoltat în 
continuare, beneficiind acum de senzori 
mai buni și multe alte îmbunătățiri, 
transformându-l într-un produs mult mai 
stabil. Produsul a fost de asemenea 
p r e z e n t a t î n c a d r u l d i v e r s e l o r 
evenimente internaționale. 

Cel de-a l do i lea loc d in cadru l 
competiției a fost câștigat de o platformă 
ultra-rapidă de dezvoltare a aplicațiilor, 
aparținând firmei Eta2U Srl. Plaforma 
care ajută la îmbunătățirea proceselor 
dintr-o companie, include diverse 
componente generice care pot fi 
personalizate și implementate în orice 
fe l de companie , conducând la 
eficientizarea consumului de resurse. 
Grantul obținut a ajutat compania să 
dezvolte divizia care a dezvoltat 
produsul, fiind angajate alte două 
persoane, și cu planuri pentru angajări 
suplimentare în viitor, dar și echiparea 
diviziei cu echipamente necesare. 

Lighty, un proiector portabil inteligent, a 
fost câștigătorul locului III. Produsul a 

fost dezvoltat de către Dl. Ovidiu 
Șandru, care în urma obținerii grantului, 
a înființat un start-up. Cu ajutorul 
grantului obținut, Dl. Ovidiu Șandru și-a 
putut echipa laboratorul propriu cu toate 
echipamentele necesare dezvoltării în 
cotinuare a prototipului. De asemenea, 
grantul i-a facilitat participarea la diverse 
evenimente de profil, fiind posibilă 
prezentarea și promovarea prototipului 
dezvoltat, rezultând în primele comenzi 
ferme. Rezultatul implementării grantului 
este un produs mult îmbunătățit care 
beneficiază de un proiector mai puternic, 
incorporează tehnologii noi și mai stabile 
și permite controlarea acestuia prin 
intermediul diverselor dispozitive, cum ar 
fi telefonul sau prin simpla mișcare a 
mâinilor, cu ajutorul unei brățări 
inteligente. 

Monitorizarea contractelor de grant a 
reprezentat o activitate continuă. 
Asociația Tehimpuls a fost responsabilă 
de urmărirea bugetelor, calendarelor de 
activități, asumate de către beneficiari în 
momentul semnării contractelor. Toate 
documentele justi f icative au fost 
verificate pe tot parcursul implementării. 

Cei trei beneficiari au primit un avans de 
5.000 EUR, fiind necesar un raport 
intermediar pentru obținerea restului de 
5.000 EUR din valoarea grantului. 
Contractele de grant au fost finalizate  în 
luna aprilie 2016, cu un raport final din 
partea fiecărui beneficiar. Rapoartele au 
inclus o parte narativă a activităților și un 
raport financiar care a inclus toate 
achizițiile acoperite de grant. A fost 
verificată eligibilitatea cheltuielilor 
efectuate și concordanța activităților cu 
calendarul de activități. 



 

Alte activităţi - evenimente 

În data de 26 aprilie 2016, la Timișoara s-
a desfășurat conferința de încheiere din 
cadrul proiectului „Întreprinderi Eco-
Inovative în Regiunea Vest”. În cadrul 
evenimentului au participat reprezentanți 
ai membrilor asociației, beneficiarii de 
granturi, colaboratori externi, echipa de 
implementare a proiectului. 

Întâlnirea a fost organizată ca urmare a 
f inal iză r i i pro iectulu i , respect iv a 
promovării produselor câștigătoare din 
cadrul celor două competiții organizate de 
către Asociația Tehimpuls către principalii 
parteneri regionali. Proiectul a beneficiat 
de o finanțare norvegiană și a fost 
implementat pe parcursul a 23 de luni. 

Agenda întâlnirii a cuprins și prezentări 
realizate de către câștigătorii premiilor 1 și 
2 din cadrul Competiției Regionale de 
Eco-Inovare din 2014 (organizată în 
cadrul Târgului Regional de Inovare 
2014), respectiv câștigătorii premiilor 1, 2 
și 3 din cadrul Competiției Regionale de 
Inovare 2015 ((organizată în cadrul 
Târgului Regional de Inovare 2015). 

Cei cinci câștigători ai celor două 
competiții au prezentat următoarele 
produse câștigătoare: 

• D o a m n a N a r c i s a M e d e r l e , 
USAMVBT - Spin-off în cadrul 
Universităţii de Științe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului 
”Regele Mihai I al României" din 
Timișoara — Produs: “Supliment 
alimentar din plante utilizat în 
p r e v e n i r e a ş i c o m p a t e r e a 
Nosemozei la albine” 

• Doamna Alina Perdivară, SC AZUR 
SA— Produs: “Vopsea lavabilă cu 
proprietăţi termoizolante” 

• Domnul Radu Motișan, SC Magnasci 
SRL — Produs: ”Uradmonitor – 
Monitor de mediu portabil” 

• Domnul Alin Țepeneu, SC Eta2U 
SRL — Produs: ”ETA2U Business 
Objects – Platformă de dezvoltare 
ultrarapidă a aplicațiilor software 
de business”  

• Domnul Ovidiu Șandru, SC Lighty 
Electronics Srl-D — Produs: ”Lighty 
– Primul proiector inteligent” 

Câșt igători i au susț inut prezentări 
referitoare la produsele pe care le-au 
dezvoltat cu sprijinul granturilor oferite 
prin proiect, discuții având loc și asupra 
direcțiilor de dezvoltare viitoare.  

La finalul întâlnirii, beneficiarii granturilor 
au mulțumit pentru oportunitățile oferite, 
colaborarea inițiată cu beneficiarii în 
cadrul proiectului urmând a continua și 
prin identificarea de noi oportunități prin 
serviciile pe care asociația le oferă. 



 

Proiectul „Boosting Smart and 
I n n o v a t i o n - D r i v e n G r o w t h f o r 
Romanian SMEs” – RO-Boost SMEs 

În ianuarie 2014 Agenţia pentru 
Dezvo l ta re Reg iona lă Ves t , î n 
p a r t e n e r i a t c u A g e n ţ i a p e n t r u 
Dezvoltare Regională Sud - Vest, 
C e n t r u l R e g i o n a l d e Tr a n s f e r 
Tehnologic Tehimpuls, Centrul de 
Dezvoltare Arad şi Universitatea 
Craiova, a inițiat demersurile pentru 
realizarea consorţiului regional – „RO-
Boost SMEs” - care să se alăture 
Reţelei Europene pentru Întreprinderi 
(Enterprise Europe Network) pentru 
perioada 2015 – 2020.  

Enterprise Europe Network este o 
reţea europeană  care are scopul de a 
ajuta întreprinderile mici si mijlocii să îşi 
dezvolte potențialul inovativ şi de afaceri 
pentru creşterea competitivităţ i i ş i 
dezvoltarea inteligentă şi durabilă. 
Reţeaua este prezentă în peste  40 de 
ţări şi funcţionează pe bază de structuri 
parteneriale care implementează servicii 
ample de suport, utilizând un set comun 
de instrumente creat de Agen ț ia 
Executiva pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii (EASME), coordonator al Reţelei. 

Astfel, în perioada februarie - mai 2014 
Consorţiul „RO-Boost SMEs” a pregătit 
strategia de implementare pentru 
intervalul 2015 – 2020 şi planul de 
acţiuni pentru perioada 2015 - 2016, 
care au fost depuse în data de 3 iunie 
2014 în cadrul  competiţiei deschise 
lansate de Directoratul General 
În t repr inder i ş i I ndus t r ie (DG 
Enterprise and Industry).   

Activităţi 

Strategia de Implementare 2015 – 2020 
a C o n s o r ţ i u l u i R O - B o o s t S M E s 

adresează palmaresul de servici i 
Enterprise Europe Network  din prisma 
particularităţilor  celor două regiuni de 
dezvoltare, Regiunea Vest şi Regiunea 
Sud – Vest, urmărind  furnizarea unor 
servicii adaptate nevoilor specifice ale 
IMM-urilor din cele două regiuni, care 
acoperă un spectru larg de arii de 
expertiză cu dimensiune europeană:  

• Consultanţă cu privire la politici, 
reglementări legale şi programe 
de finanţare europene 

• Acces la finanţare (venture capital, 
vouchers, equity funds etc.) 

• Internaţionalizarea (informaţii despre 
pieţe din Europa şi ţări terţe – 
business intelligence) 

• Partener ia te pentru proiecte 
internaţionale de cercetare şi 
dezvoltare 

• Facilitarea de inovare şi transfer 
tehnologic transnaţional 

• Dezvoltarea de parteneriate de 
afaceri transnaţionale  

• D e z v o l t a r e a c a p a c i t ă ţ i i d e 
managementul inovării. 

Planul de Acţiune 2015 - 2016 este 
constituit din 7 pachete de activităţi, 
defalcate pe tipul de servicii destinate 
IMM-urilor, acestea reflectând gradul de 
complexitate a expertizei angrenate în 
beneficiul IMM-urilor şi a altor actori 
relevanţi. 

Asociaţia Tehimpuls este Coordonator 
al Pachetului de Activităţi 2. Obiectivul 
acestui pachet de activităţi constă în 
sprijinirea IMM-urilor în identificarea de 
parteneri în alte state UE sau asociate, 
cu ajutorul unor instrumente de 
in termediere spec i f ice Re ţe le i 
Enterprise Europe Network. 



 

Sub-activităţi: 

• Organizarea de evenimente de 
brokeraj şi misiuni economice 
pentru facilitarea de parteneriate 
transnaţionale 

• F a c i l i t a r e a d e p a r t e n e r i a t e 
transnaţionale (de afaceri, de transfer 
tehnologic sau de colaborare în 
proiecte) 

• INWARD: Examinarea oportunităţilor 
de parteneriate postate pe Platforma 
EEN de către alte consorţii, filtrarea 
acestora şi diseminarea în rândul 
grupurilor ţintă din Regiunea Vest, 
gestionarea expresiilor de interes ale 
IMM-urilor din Regiunea Vest pentru 
oportunităţile diseminate (răspuns la 
întrebări, solicitarea de informaţii 
suplimentare, facilitarea dialogului 
între ofertant şi IMM-ul solicitant) 

• OUTWARD: Identificarea de cereri şi 
oferte ale IMM-uri lor regionale, 
întocmirea profilelor de parteneriat 
pentru prezentarea cererilor / ofertelor, 
diseminarea acestora pe Platforma 
EEN, facilitarea dialogului între părţi pe 
baza expresiilor de interes primite prin 
intermediul altor Consorţii EEN. 

Rezultate 

• Prin implementarea acestor servicii 
Consorţiul va contribui la creşterea 
competitivităţ i i IMM-urilor din 
Macroregiunea Vestică a Românie 
pe plan global şi, implicit, la creşterea 
cifrei de afaceri, a investiţiilor în 
inovare ş i tehnologi i de ult imă 
generaţie şi a locurilor de muncă, 
având astfel un impact direct asupra 
dezvoltării economice a celor două 
regiuni în ansamblu. 

• Un alt aspect esenţial în economia 
proiectului va consta în creşterea 
s i n e r g i i l o r d i n t r e f o n d u r i l e 
structurale şi fondurile europene 
dedicate cercetării – inovării şi creşterii 

competitivităţii globale, în corelare cu 
Strategia Regională de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Vest, precum şi 
alte strategii de interes precum 
Strategia Europeană a Dunării. 

Pentru perioada 2015 – 2016 Consorțiul 
RO-Boost SMEs are următoarele ţinte: 
• 1720 IMM-uri participante la cele 26 

de evenimente  
• 400 de IMM-uri - beneficiare de 

asistenţă şi consultanţă  
• 266 IMM-uri care beneficiază de 

sprijin în identificarea de oportunităţi 
de colaborare prin evenimente de 
brokeraj sau misiuni economice  

• 200 de Acorduri de Colaborare 
semnate între IMM-uri din Regiunile 
Vest şi Sud – Vest şi colaboratori din 
UE sau state asociate 

• 5000 de IMM-uri informate cu privire la 
serviciile Reţelei Enterprise Europe 
Ne two rk ş i l a opo r tun i tă ţ i de 
p a r t e n e r i a t e p r i n i n t e r m e d i u l 
instrumentelor digitale (pagina web, 
social media, newsletters şi alerte prin 
e-mail). 

Obiectivul Consorț iului „RO-Boost 
SMEs” este dezvoltarea unei structuri 
de suport pentru IMM-urile din cele 
două regiuni de dezvoltare, Vest şi 
Sud - Vest, ce formează Macroregiunea 
4, prin intermediul căreia va furniza un 
set integrat de servicii de informare, 
sprijin şi consultanţă care să sprijine 
IMM-urile să exploateze oportunităţile 
europene de dezvoltare a afacerilor în 
contextul Pieţei Unice. 



Alte activităţi derulate (Evenimente) 

În data de 9 iunie 2016 a avut loc în Belarus 
la Minsk un eveniment de dezbatere a 
politicilor. Evenimentul a fost organizat de 
către Fondul de Inovare Belarus (Belarus 
Innovation Fund). Pe lângă dezbaterile 
referitoare la politici, au avut loc și întâlniri 
bilaterale cu reprezentanți ai rețelei EEN din 
Minsk și ai Fondului de Inovare Belarus. În 
cadrul întâlnirilor bilaterale a fost prezentată 
Asociația Tehimpuls, cu accent pe proiectul 
Ro-Boost SMEs, activitățile derulate și 
experiența acumulată, discuții având loc și 
asupra unui exemplu de bună practică în 
ceea ce privește transferul de cunoștințe 
dobândit de asociație în organizarea de 
traininguri EEN cu valoare adăugată 
(traininguri descentralizate, workshop-uri pe 
diferite teme) către rețeaua EEN din Minsk. 
Din partea Asociației Tehimpuls a luat parte 
domnul Tamas Gyulai – Expert Inovare și 
Transfer Tehnologic.  

În data de 16 iunie 2016 a avut loc în 
Ungaria la Debrecen Conferința "Soluții 
inteligente în orașe inteligente".  În cadrul 
evenimentului au avut loc discuții asupra 
tendințelor care au efect asupra dezvoltării 
economiei la nivel european, cu scopul de a 
sprijini și a oferi îndrumare pentru pregătirea 
de noi proiecte transnaționale în cadrul 
tematicii "orașe inteligente". În cadrul 
evenimentului a fost promovată asociația, 
respectiv au avut loc discuții asupra 
potențialelor colaborări în domeniul inovării 
în cercetare-dezvol tare/ industr ie cu 
Universitatea din Debrecen și clusterele 
regionale.  Din partea asociaţiei a participat 
domnul Tamas Gyulai – Expert Inovare și 
Transfer Tehnologic.  

În perioada 22 - 24 iunie 2016 a avut loc la 
Cluj Napoca "Conferința Internațională a 
Clusterelor Transilvănene". Conferința a 
adunat reprezentanți ai clusterelor din 
România și străinătate din diferite domenii de 
activitate și a inclus un eveniment de 
brokeraj. În cadrul conferinței a fost dezbătut 
conceptul de "Open Innovation". Din partea 
asociației a luat parte domnul Tamas Gyulai 
– Expert Inovare și Transfer Tehnologic.  

În perioada 27 - 30 iunie 2016 a avut loc la 
Cluj Napoca Trainingul "IMP3rove - 
Introduction to Action Plan Development 
for EEN Members". Trainingul a fost dedicat 
membrilor rețelei EEN care au parcurs deja 
prima etapă a Trainingului IMP3rove. În 
cadrul trainingului au avut loc discuții pe 
marginea evaluăr i lor IMP3rove ș i a 
rapoartelor de analiză comparativă. Din 
partea asociaţiei a participat domnul Nicolae 
Farbaș – Consultant senior Inovare și 
Transfer Tehnologic. 

În perioada 26 – 28 septembrie 2016 a avut 
loc la Bruxel les Trainingul pentru 
evaluatori externi. Trainingul a fost dedicat 
membrilor rețelei EEN, cu scopul de a fi 
instruiți și de a dobândi abilitățile necesare 
pentru evaluarea profilelor din cadrul rețelei. 
Din partea asociaţiei a participat doamna 
Mariana Nagy – Expert Inovare și Transfer 
Tehnologic. 

În perioada 9 – 13 octombrie 2016 a avut 
loc la Düsseldorf Trainingul IMP3rove - 
" In t roduct ion to Business Model 
Innovation". Trainingul a fost dedicat 
membrilor rețelei EEN care au parcurs deja 
prima etapă a Trainingului IMP3rove. Din 
partea asociaţiei a participat doamna Raluca 
Cibu-Buzac – Manager inovare. 



 

Alte activități

Prima Adunare Generală Tehimpuls a avut loc în data de 16 februarie 2016. Ordinea 
de zi a cuprins: 

1. Asociaţia Tehimpuls – Aniversarea a 10 ani de la înfiinţare  
2. Prezentarea stadiului implementării contractelor de grant acordate în cadrul 

proiectului „Intreprinderi eco-inovative în Regiunea Vest” 
3. Prezentarea beneficiilor aduse mediului de afaceri prin intermediul proiectului 

„Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs – RO-
Boost SMEs” 

4. Prezentarea etapelor de urmat în vederea acreditării definitive a asociaţiei ca şi 
entitate în cadrul Infrastructurii de Inovare şi Transfer Tehnologic 

5. Prezentarea proiectului STARTUPs eMERGE propus spre finanțare în cadrul 
Programului Dunărea 2014-2020 

6. Prezentarea rolului Asociației Tehimpuls în cadrul consorțiilor care 
implementează Regional Innovation Monitor Plus 2015-2016 și Policy Support 
Facility for H2020 

7. Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2015 
8. Aprobarea Planului de Activităţi pe anul 2016, precum şi a planului de activități pe 

anul 2016 a Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul Asociației Tehimpuls 
9. Aprobarea Execuţiei bugetare pe anul 2015 şi prezentarea stadiului colectării 

cotizaţiilor membrilor 
10.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, precum şi a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2016 a Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul 
Asociației Tehimpuls 

11. Diverse



Acreditarea Asociaţiei Tehimpuls ca şi 
entitate în Infrastructura de Inovare şi 

Transfer Tehnologic  

A continuat demersul iniţiat  pentru 
acreditarea Departamentului Centru de 
Transfer Tehnologic Tehimpuls – CTT 
Tehimpuls din cadrul asociaţiei ca şi entitate 
în Infrastructura de Inovare şi Transfer 
Tehnologic. În urma transmiterii raportului de 
activitate aferent activităților derulate în cele 
6 luni de la obţinerea autorizaţiei de 
acreditare provizorie și în urma evaluării 
realizate de către reprezentanții ANCSI, 
raportu l a fost aprobat în data de 
05.01.2016. În urma aprobării raportului, au 
fost solicitate și au fost pregătite documente 
supl imentare în vederea cont inuă r i i 
procesului de acreditare. În urma transmiterii 
documente lor so l ic i ta te în data de 
25.07.2016 a avut loc vizita reprezentanților 
ANCSI la sediul asociației în vederea 
derulării auditului de supraveghere și a 
finalizării și acreditării permanente a 
centrului. În cadrul vizitei au avut loc discuții 
asupra serviciilor oferite de către asociație, 
precum și a proiectelor implementate. 
Ulterior vizitei de acreditare, au fost 
transmise câteva completări solicitate în 
vederea finalizării demersului de acreditare. 

Monitorizare proiecte finalizate  

În urma f ina l iză r i i ș i implementă r i i 
proiectului Banatour, au fost derulate 
activități de arhivare, respectiv au fost 
pregătite documente solicitate pentru vizita 
de monitorizare. Vizita de monitorizare a fost 
efectuată de că t re reprezentan ț i a i 
Secretariatului Tehnic Comun, având loc 
discuții cu aceștia pe marginea activităților 
derulate în urma finalizării implementării 
proiectului. De asemenea, au fost redactate 
şi transmise documentele solicitate în urma 
vizitei efectuate. 

În urma f ina l iză r i i ș i implementă r i i 
proiectului Brokinnovoucher, au fost 
derulate activități de arhivare a proiectului. 

Participare la licitația organizată de către 
consorțiul RIM Plus 

Asociatia Tehimpuls este singura organizație 
din România care face parte din consorțiul 
RIM Plus (Monitorul Inovării Regionale) 
coordonat de către Grupul Technopolis din 
Belgia si care cuprinde experți din 20 state 
membre ale UE. În urma semnării unui 
contract in data de 23 noiembrie 2015 
Tehimpuls este responsabilă cu actualizarea 
platformei Regional Innovation Monitor 
Plus (RIM Plus) cu informații privind politici, 
organizații si inițiative in domeniul 
inovării existente la nivelul celor 8 regiuni de 
dezvoltare din România.  

RIM Plus ofera informatii privind politicile 
regionale de inovare pentru 200 de regiuni 
provenind din 20 state member ale UE, 
reprezentând o platformă unică de transfer 
de cunostiinte in domeniul inovării pentru 
regiunile UE.  

Mai precis, cuprinde: 

- Un inventar online al masurilor, 
politicilor, organizatiilor in domeniul 
inovarii 

- Un punct de acces unic de diseminare 
a bunelor practice privind politicile 
regionale de inovare din Europa 

- O mapare a practicilor regionale care 
spri j ina sistemele avansate de 
productie si a proiectelor pilot 
relevante. 

- O retea de experti regionali cu 
specializari tematice 

- A platforma de comunicare pentru 
actorii in domeniul inovarii 

Asociația Tehimpuls a actualizat informațiile 
existente pe platformă, adăugând informații 
primite cu privire la profilele regiunilor, 
organizații din fiecare regiune, documente și 
politici regionale. Informațiile încărcate pe 
platformă au fost verificate de către un 
evaluator din partea consorțiului.  
Mai multe informatii regasiti accesand https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/
regional-innovation-monitor/content/regional-
innovation-monitor-plus

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/content/regional-innovation-monitor-plus
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/content/regional-innovation-monitor-plus


În cadrul Proiectului ”Întreprinderi Eco-
Inovative în Regiunea Vest”, Asociația 
Tehimpuls a achiziționat o imprimantă 3D, 
având posibil i tatea, astfel, să ofere 
beneficiarilor proiectului, inovatorilor din 
Regiunea Vest și afacerilor aflate în primele 
faze ale dezvoltării, posibilitatea de a crește 
viteza de dezvoltare a produselor dezvoltate, 
prin realizarea unor prototipuri la scară 
redusă.  

Imprimanta 3D Mojo este realizată de către 
Stratasys și poate realiza prototipuri cu 
dimensiunea maximă de 12,7 x 12,7 x 12,7 
cm, cu o grosime a stratului de 0,17 mm. 

Evenimente 

• Participare la ”Săptămâna Calității 
Timișorene și Timișene”, 7 Noiembrie 
2916, eveniment organizat de către 
Asociația Generală a Inginerilor din 
România, Sucursala Timiș și Primăria 
Municipiului Timișoara. În cadrul 
evenimentului, Dra. Raluca Cibu-
Buzac – Președinte al Asociației 
Tehimpuls, a susținut o prezentare pe 
tema ”Despre Calitate în Relațiile 
Internaționale” 

• Vizita la ELI (Extreme Light 
Infrastructure) Laser Research 
Centre Szeged de la Szeged, 8 
noiembrie 2016.  La această 
acțiune au participat 12 persoane 
din partea Cluterului Automotive și 
din partea membrilor Asociației 
Tehimpuls. Participanții au provenit 
de cinci universități, de la un institut 
de cercetare-dezvoltare și de la 
două asociații profesionale. 
Coordonatorul grupului a fost de la 
Tehimpuls.  

Vizita avut loc în clădirea principală 
fiind prezentate obiectivele 
Laboratorului, alcătuirea și modul de 
funcționare al ansamblului, 
facilitățile oferte personalului de 
cercetare etc. Clădirea cuprinde 
cabinete pentru 50 de cercetători 
rezidenți, laboratoare pentru 
lucrările experimentale, un 
restaurant și un café-bar,  o sală de 
conferințe cu 250 de locuri, spații de 
relaxare etc. 

Pentru Tehimpuls a fost o bună 
ocazie de a strânge legăturile cu 
membrii săi prin oferirea unui 
serviciu inedit care a trezit interesul 
acestora. Participanții s-au arătat 
interesați să participle și la alte 
acțiuni viitoare organizate de 
Tehimpuls. 

Vizita a fost destinată unui grup 
selectionat dintre membrii celor 
două organizatii, având ca scop 
cunoașterea echipei ELI Szeged, ce 
tehnologii vor fi implementate și ce 
posibilități de colaborare sunt 
posibile după operaționalizarea ELI. 

• Participare la evenimentul aniversar 
al Universității Aurel Vlaicu din Arad, 
în data de 12 Decembrie 2016. 
Universitatea, în calitate de membru 
fondator al Asociației Tehimpuls, a 
oferit asociației o distincție pentru 
relațiile de colaborare de lungă 
durată dezvoltate între cele două 
organizații.

Servicii Tehimpuls

Contact:(Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic 

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 
Tel.(+(40(356(178753,(fax(+(40(356(178753(

Email:(office@adrvest.ro,!website:!!www.tehimpuls.ro 

mailto:office@adrvest.ro
http://www.tehimpuls.ro
mailto:office@adrvest.ro
http://www.tehimpuls.ro


 

Asociația  
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.  

In luna Septembrie 2016, Clusterul automotivest a 
dobandit eticheta Bronze Label. Această eticheta a 
fost acordată de ESCA (European Secretariat for 
Cluster Analysis), după derularea unei proceduri 
bazate pe un interviu in luna Iulie 2016. Interviul a 
constat in analiza a 36 de indicatori care vizeaza 
structura clusterului, managementul acestuia, 
guvernarea sa, finanțarea clusterului, serviciile livrate 
precum și interacțiunea acestuia cu industria.

Membrii clusterului AutomotiVEST sunt întreprinderi din industria construcţiilor de 
maşini şi subsectorul automotive precum Continental Automotive România SRL, 
Yazaki Component Technology, DURA Automotive România, ZF TRW, NUTechologies, 
Interpart Production SRL, Inteliform SRL, instituţii publice, centre de cercetare, 
furnizori de formare, universităţi şi camere de comerţ. 

Principalele activităţi ale Asociaţiei AutomotiVEST pentru anul 2016 au fost:  

Asistenţa tehnică pentru implementarea Proiectului „CERC - Centru Regional de 
Competenţe în Sectorul Automotive” dezvoltarea unui nou serviciu al clusterului 
Pregătire proiecte pentru perioada 2014 – 2020 
Campanie de atragere de noi membri 
Organizarea de evenimente  
Dezvoltarea furnizorilor:  

• Identificare nevoi firme client 
• Dezvoltarea unui instrument de selecţie şi comunicare cu firmele client 
• Elaborare cerinţe şi ţinte pentru furnizori  
• Implementare pachet de servicii pentru dezvoltarea furnizorilor (ex: certificare, 

training, implementare metode de îmbunătățire a proceselor- LEAN, SIX 
SIGMA, etc.) 

• Organizarea de ateliere tehnice direct în fabrică pentru promovarea colaborării 
dintre membri (activitate implementată deja cu succes în colaborarea dintre 
ISIM Timişoara şi firmele Hella şi Dura) 

Promovare și comunicare: 
• Elaborarea strategiei de promovare pe mediile sociale 
• Rebranding 
• Implementarea unei platforme de comunicare (gen yahoo groups sau 

message board pe website) 
• Participarea la organizarea şi implementarea Târgului Regional de Inovare 

2014, Regiunea Vest România 
• Participarea şi reprezentarea la evenimente locale, naţionale şi internaţionale 

cu prezentarea clusterului 
• Organizarea de evenimente de socializare intre membrii clusterului



 

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. 

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

În data de 17 februarie 2016, la sediul companiei ZF-
TRW, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 
AutomotiVEST.

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins: 

1. Prezentarea și vizitarea companiei ZF-TRW Timișoara 
2. Prezentarea serviciilor și oportunităţilor pentru sectorul 

automotive, în cadrul proiectului „Boosting Smart and Innovation-
Driven Growth for Romanian SMEs – RO-Boost SMEs”  

3. Prezentarea stadiului implementării proiectului „Centrul Regional de 
Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive” – CERC  

4. Aprobarea Raportului de Activitate pe anul 2015 
5. Aprobarea Planului de Activitate pe anul 2016 
6. Aprobarea Execuției Bugetare pe anul 2015 și prezentarea stadiului colectării 

contribuțiilor membrilor 
7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Automotivest pe anul 

2016 
8. Aprobarea înființării „SC Automotivest SRL” 
9. Prezentarea oportunității de colaborare cu firmele din sector în contextul 

programului „MANUNET” (prezentare ISIM Timișoara).

EVENIMENTE



 

În data de 30 iunie 2016, la Centrul de 
Competenţe pentru Dezvoltarea 

Furnizorilor din industria Automotive – 
Parcul Industrial Freidorf, Timişoara a 

avut loc Conferința de Lansare a 
centrului. Membri ai clusterului 

Automotivest au participat la eveniment.  
Dna. Raluca Cibu-Buzac, Președinte a 

Asociației Automotivest a susținut o 
prezentare în cadrul evenimentului, 

„Clusterul Automotivest – platformă de 
servicii și internaționalizare pentru firmele 

din sector”.

In data de 8 Decembrie 2016, la Centrul de Competenţe pentru Dezvoltarea 
Furnizorilor din industria Automotive – Parcul Industrial Freidorf, a avut loc 
evenimentul Industry 4.0 Day, eveniment care își propune să fie un ghid pe drumul 
dezvoltării industriei românești în direcția fenomenului global Industry 4.0.  

Dezvoltarea purternică tehnologică a vestului țării a făcut ca acest eveniment să fie 
ținut la Timișoara. Organizatorii – CERC (Centrul Regional de Competențe și 
Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive), Siemens, Mitutoyo, Allmetech, 
Universitatea Politehnică Timișoara apreciază că acest eveniment a reușit să aducă 
împreună companiile românești, facilitatorii de soluții de tip Industry 4.0 și partenerii 
instituționali. Prin prezentări și demonstrații practice, participanții s-au simțit încurajați 
să acorde atenție trendului Industry 4.0.



 

Începând cu 1 ianuarie 2015, ADR 
Vest a devenit organizaţie gazdă a 
platformei Enterprise Europe 
Network (EEN) finanţată de către 
Comisia Europeană, pentru Macro-
Regiunea 4 România – regiunile Vest 
şi Sud Vest. ADR Vest este astfel 
coordonator al Consorţiului RO-Boost 
SMEs, alături de partenerii ADR Sud-
Ve s t , Te h i m p u l s , C e n t r u l d e 
Dezvoltare Arad şi Universitatea 
Craiova.  

Astfel, prin pachete de servicii 
dedicate antreprenoriatului și inovării, 
consorțiul RO-BOOST SMEs oferă: 

• Consultan ţă cu privire la 
politici, reglementări legale şi 
p r o g r a m e d e f i n a n ţ a r e 
europene; 

• Acces la finanţare (venture 
capital, vouchere, equity funds 
etc.); 

• Internaţionalizare (informaţii 
despre pieţe din Europa şi ţări 
terţe – business intelligence); 

• Parteneriate pentru proiecte 
internaţionale de cercetare şi 
dezvoltare; 

• Fac i l i t a rea i novă r i i ş i a 
t r a n s f e r u l u i t e h n o l o g i c 
transnaţional; 

• Dezvoltarea de parteneriate de 
afaceri transnaţionale;  

• Dezvoltarea capacităţ i i de 
management al inovării. 

În cadrul instrumentului specific de 
misiuni de companii în alte țări 
Eu ropene , membr i i asoc ia ț i e i 
Automotivest vor fi invitați să participe 
la la misiuni economice dedicate 
industriei auto.

Asociația 
Automotivest invită 

în rețeaua Entreprise 
Europe Network

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.automoIvest.ro((

mailto:office@adrvest.ro
http://www.automotivest.ro
mailto:office@adrvest.ro
http://www.automotivest.ro


 

Asociația  
„Cluster Regional Tehnologia 

Informației și a Comunicațiilor - 
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 ş i 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 inițiativă a Agenției 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 sunt: 

• 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 
• Flextronics Romania 
• Institutul E-Austria Timişoara 
• Vox Filemakers Solutions 

• Modatim Business Facility 
• Genisoft 
• Eta 2u 
• Intuitive Software  
• High-Tech Systems & Software  
• Digital Geek 
• Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” 

din Arad 
• Asociația Tehimpuls  
• Haufe-Lexware 
• UnifiedPost 
• M2M Smart Systems 
• Interlink Banat 
• Ascent Soft 
•



Structurile organizatorice ale 
Clusterului Regional TIC sunt 
următoarele: 

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 
Camere i Deputa ţ i l o r, P ro fesor 
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, 
P r e şe d i n t e a l A x i g e n / G E C A D 
Technologies, Avangate, GECAD NET 
şi Director al GECAD ePayment 

• Silviu HOTĂRAN – Membru, fost 
D i rec to r Genera l a l M ic roso f t 
România, fost Director al Microsoft 
Europa de Est şi fost Director General 
la CIEL România 

• Preşedintele Consi l iu lu i pentru 
Dezvoltare Regională Vest – Membru 

• 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 ş i 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 
a face r i l o r T IC ş i p r i o r i t i za rea 
investiţiilor publice în sector, precum şi 
atragerea de noi resurse şi investiţii.  

Asociația  
„Cluster Regional Tehnologia 

Informației și a Comunicațiilor - 
Regiunea Vest România



În data de 18 februarie 2016 a avut loc 
Adunarea Generală a Asociație la Eta2U 
din Timişoara. Ordinea de zi a întâlnirii a 
cuprins: 
  

1. Prezentarea companiei Eta2U 
2. Prezentarea oportunităților pentru 
membrii Clusterului Regional TIC 
oferite prin intermediul European 
Enterprise Network: 
• a. Servicii de consultanță  
• b. Profile de Parteneriat & 

Motor de căutare parteneri – 
www.digivest.ro  

• c. Brokeraje Internaționale & 
Misiuni de Companii 2016 

• d. Suport pentru intensificarea 
m a n a g e m e n t u l u i i n o vă r i i – 
Imp3rove 

3. D iscu ta rea p ro iec tu lu i „ ICT 
Regional Centre of Excellence in 
Data Analytics – West Region 
Romania”, propus spre finanţare în 
cadrul Programului Orizont 2020 
4. Prezentarea oportuni tăț i i de 
part ic ipare la Evenimentul Cluj 
Innovation Days și întâlnirea între 
Consiliile Directoare ale Celor două 
Clustere  
5. P r e z e n t a r e a ș i a p r o b a r e a 
Raportului de Activitate al Asociaţiei 
Cluster Regional TIC pentru anul 2015 
6. Prezentarea şi aprobarea Planului 
de Activităţi al Asociaţiei Cluster 
Regional TIC pentru anul 2016 
7. P r e z e n t a r e a ș i a p r o b a r e a 
execuției bugetare pentru anul 2015 

8. P r e z e n t a r e a ș i a p r o b a r e a 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru 
anul 2016 
9. Diverse  - discutarea procedurii de 
aprobare a primirii de noi organizații in 
Asociație.   

La şedinţă au participat:  
• Doamna Raluca Cibu-Buzac, din 

partea ADR Vest și Asociației 
Tehimpuls 

• Domnul Stelian Câmpianu, din partea 
Eta2U 

• Domnul Bogdan Grecu, din partea 
Eta2U 

• Doamna Ruxandra Cornici, din partea 
Eta2U 

• Domnul Sabin Totorean, din partea 
Alcatel Lucent Romania 

• Domnul Ciprian Man, din partea 
Unifiedpost 

• Domnul Horia Damian, din partea 
Intuitive Software şi  Lasting System 

• Domnul Florin Fortiș, din partea 
Universităţii de Vest din Timişoara și 
Institutului E-Austria  

• Domnul Laurențiu Mariuț, din partea 
AICI WorldWide 

• Doamna Daniela Ghinea, din partea 
Primăriei Timişoara 

• Doamna Diana Negruț din partea 
Primăriei Deva 

• Domnul Florin Bodin, din partea 
Universităţii Politehnica Timişoara 

• Doamna Opreț Laura Anca, din partea 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din 
Arad 

• Domnul Ionuț Antiu, din partea Digital 
Geek 

• Doamna Viorica Mogoșin, 
reprezentând Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin 

• Domnul Tuce Adrian, din partea 
Consiliului Judeţean Timiş 

• Domnul Ciprian Borza, din partea 
Interlink Banat 

• Domnul Iuga Evelin, din partea Ascent 
Soft 

• Doamna Karla Hategan, din partea 
ADR Vest 

• Domnul Cristian Goția, din partea ADR 
Vest. 

•

Adunarea Generală a 
Asociaţiei "Cluster 

Regional Tehnologia 
Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor - Regiunea 
Vest, România“ 

http://www.digivest.ro
http://www.digivest.ro


Ședința Adunării Generale a Asociației a 
fost moderată de către doamna Raluca 
Cibu-Buzac,  reprezentându-l pe domnul 
Sorin Maxim, președinte al Consiliului 
Director. 

Prin reprezentarea a 19 entități membre 
ai Asociației cvorumul statutar a fost 
întrunit. În consecință, doamna Raluca 
Cibu-Buzac a deschis ședința supunând 
aprobării ordinea de zi.  

Odinea de zi, aceasta fiind aprobată în 
unanimitate de către membri prezenți. 

În cont inuare au fost dezbă tute 
aspectele de pe ordinea de zi, după cum 
urmează: 

1. Prezentarea companiei Eta2U 

Domnu l S te l i an Camp ianu a 
prezentat succint Eta2U, evoluția sa 
de la înființare, performanța actuală 
pe piața românească precum si 
succesele companiei în obținerea 
unor contracte de anvergură pentru  
de implementare de soluții IT. De 
asemenea a men ț ionat ca în 
contextual actual al sectorului TIC, 
compania este în curs de a migra 
înspre furnizarea de servicii și soluții 
software, prin Divizia de Inovare.  

2. Prezentarea oportunităților pentru 
membrii Clusterului Regional TIC 
oferite prin intermediul European 
Enterprise Network 

Doamna Raluca Cibu-Buzac a 
prezentat în continuare Consorțiul 

RO-Boost SMEs alcătuit din Agenția 
pentru Dezvoltare regională Vest, 
Agenția pentru Dezvoltare regională 
S u d - Ve s t O l t e n i a , A s o c i a ț i a 
Tehimpuls, Centrul de Dezvoltare din 
Arad ș i Universitatea Craiova. 
Consorțiul a fost alcătuit în vederea 
sprij iniri actorilor regionali, cu 
precădere IMM-uri, prin furnizarea 
unui set integrat de servicii de 
sprijinire a afacerilor, utilizând 
instrumentele Agenţiei Europene 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
coordonator al Rețelei Enterprise 
Europe Network.  

În continuare, au fost prezentate 
serviciile oferite pe parcursul anului 
2015 si rezultatele obținute.  

Doamna Raluca Cibu-Buzac a 
menționat în continuare faptul că 
sunt vizate în mod expres sectoarele 
cu po ten ț i a l de spec ia l i za re 
inteligentă, în speță automotive și 
TIC.  

O astfel de oportunitate, în domeniul 
TIC, este oferită de evenimentul 
Global Connect , organizat la 
Stuttgart în cadrul căruia companii 
d in sec toare le de pre lucrare 
materiale, TIC si automotive au 
pos ib i l i ta tea sa dezvo l te no i 
parteneriate de afaceri. In contextul 
evenimentului, ADR Vest va organiza 
și o misiune de companii a cărei 
scop este de a organiza pentru 
companii vizite la diferite organizații 
de succes. 



3. Prezentarea proiectului „ ICT 
Regional Centre of Excellence in 
Data Analytics – West Region 
Romania”, propus spre finanţare în 
cadrul Programului Orizont 2020 

În continuare, doamna Raluca Cibu-
Buzac a invitat-o pe doamna Karla 
Hațegan să prezinte proiectul „ICT 
Regional Centre of Excellence in Data 
Analytics – West Region Romania”, cu 
precizarea că această aplicație, 
elaborată împreună cu Centrul Data 
Analytics Insight din Irlanda este 
construită pe proiectele de realizare a  
infrastructurilor regionale -  data centre 
și școala de afaceri TIC – stipulate ca 
deziderat în Strategia de Dezvoltare a 
Clusterului TIC ș i depuse spre 
finanțare în cadrul apelului POSCCE 
Poli de Competitivitate, dar la care s-a 
renunțat la începutul anului 2014.   

Doamna Karla Hategan a prezentat 
proiectul succint, precizând că 
aplicația a fost depusă în cadrul 
apelului de proiecte TEAMING lansat 
de Comisia Europeană în cadrul 
Programului Orizon 2020, apel dedicat 
regiunilor cu performante modeste în 
materie de inovare cu scopul de a 
diminua decalajele față de statele 
dezvoltate. Astfel proiectul urmărește 
capitalizarea celor două proiecte de 
investiții și extinderea scopului prin 
crearea unui Centru de Excelență în 
data analytics care să aibă două 
componente, una de ș t i in ță ș i 
cercetare, utilizând tehnologii și 
paradigme specifice data analytics cu 
aplicabil itate în domeniile open 
government, open data (utilizând 
infrastructura data center-ului) și o 
componentă de servicii atât în sprijinul 
inovării, inclusiv open innovation, cât și 
i n s t r u i r i p e n t r u c r e ș t e r e a 
competen țelor TIC generale ş i  
specifice data analytics. Proiectul a 
fost depus în parteneriat cu Centrul 
Insight din Irlanda, identificat cu 
spri j inul Re ţelei ERNACT, care 

reunește 5 universități din Irlanda și 
deține competente înalt specializate în 
d o m e n i u l d a t a a n a l y t i c s . Î n 
eventualitatea unui rezultat pozitiv, 
proiectul se va desfășura în două 
etape. Prima, cu o durată de 1 an, 
implică dezvoltarea unui plan de 
afaceri pentru viitorul Centru de 
Excelență TIC care va fi transmis spre 
e v a l u a r e C o m i s i e i , r e z u l t a t u l 
fundamentând decizia de a intra în cea 
de-a doua etapă de construcție și 
operaționalizare. Aceasta se va întinde 
pe o durată de 5 – 7 ani și cu finanțare 
multiplă, atât din fonduri Orizont 2020, 
pentru management al centrului și 
ac ț i un i comune de ce rce ta re -
dezvoltare în domeniul data analytics, 
cât și fonduri structurale, pentru partea 
de infrastructură. 

În continuare doamna Raluca Cibu-
Buzac a menționat că aplicația a primit 
un scor pozitiv în urma evaluării, dar 
nu suficient pentru a fi finanțat și că 
punctul slab al aplicației a fost lipsa 
unei agende clare de cercetare-
inovare. 

În acest contextul lansării unui nou 
apel TEAMING în anul 2016, proiectul 
poate fi îmbunătățit și redepus. În 
acest sens. În 23 octombrie s-a 
organizat o întâlnire a Consiliului 
Director cu reprezentantul Centrului 
Insight, Niall O Brolchain, pentru a 
discuta oportunitatea de a lucra 
împreună în vederea stabilirii unei 
agende de cercetare-inovare pentru 
C l u s t e r u l T I C , c u p r e căd e r e 
elementele de interes comun.  

Având în vedere aceasta oportunitate, 
domna Raluca Cibu Buzac a invitat 
membri prezenți să își exprime punctul 
de vedere privitor la redepunerea 
aplicației, precizând că îmbunătățirea 
ei presupune aportul tuturor membrilor 
Clusterului TIC la strategia de 
cercetare-inovare.  



4. Prezentarea oportunității de 
participare la Evenimentul Cluj 
Innovation Days și întâlnirea între 
Consiliile Directoare ale Celor două 
Clustere 

În continuare, doamna Raluca Cibu-Buzac 
a precizat că la începutul lunii februarie a 
inițiat o întâlnire cu Clusterul IT Cluj în 
urma căreia s-a concluzionat că există 
interes din partea acestuia de a stabili 
comunicarea cu Clusterul Regional TIC al 
Regiunii Vest.  

În acest sens doamna Raluca Cibu-Buzac 
a supus atenției membrilor prezenți 
propunerea Clusterului IT Cluj pentru 
Clusterul Regional TIC după cum urmează: 
• Participarea membrilor interesați ai 
Clusterului TIC al Regiunii Vest la 
evenimentul anual Cluj Innovation Days 
care va avea loc în data de 31 martie – 1 
aprilie 
• Organizarea unei mese rotunde 
pentru Consiliile Directoare ale celor două 
Clustere în zilelel adiacente evenimentului.  
Dna Raluca Cibu Buzac a menționat că 
colaborarea dintre cele două clustere 
poate fi oportună atât pentru inițierea unor 
acțiuni comune la nivel de cluster, cât și 
pentru stabilirea de colaborări individuale 
între membrii celor două clustere – de tip 
B2B 
Membrii prezenți la ședință au convenit că 
există interes în inițierea aceste colaborări. 

În acest sens se va comunica Directorului 
Executiv al Clusterului IT Cluj interesul și 
se va solicita o propunere de agendă.  

5. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului de Activitate al Asociaţiei 
Cluster Regional TIC pentru anul 2015 

În continuare, doamna Raluca Cibu-Buzac 
a supus atenției membrilor prezenți 
raportul de activitate pentru anul 2015 
prezentând pe scurt principalele activități. 
Doamna Raluca Cibu-Buzac a supus 
votului Raportul de Activitate pentru anul 
2015 care a fost votat în unanimitate de 
către membri Asociației prezenți la ședință. 

6. Prezentarea și aprobarea 
execuției bugetare pentru anul 2015 

Doamna Raluca Cibu-Buzac, a precizat că 
un număr mic de membri sunt restanți la 
momentul vorbirii.  
În continuare, doamna Raluca Cibu-
Buzac a supus aprobării Execuția 
bugetară pentru anul 2015 care a fost 
votată în unanimitate de către membri 
Asociației prezenți la ședință. 

7. Prezentarea şi aprobarea Planului 
de Activități al Asociației Cluster 
Regional TIC pentru anul 2016 

Doamna Raluca Cibu-Buzac a trecut în 
revistă principalele activități cuprinse în 
propunerea de plan d activități pentru anul 
2016, acestea incluzând: 
• Îmbună tăț i rea ș i redepunerea 
proiectului „ICT Regional Centre of 
Excellence in Data Analytics – West 
Region Romania” aflat în evaluare de către 
Comisia Europeană   
• Pregătirea de noi proiecte în cadrul 
apelur i lor cu f inan țare europeană , 
P rogramu lu i Or i zon t2020 , fondur i 
structurale, etc. 
• Participarea la evenimente facilitate 
de Enterprise Europe Network RO-Boost 
SMEs 
• Organizarea unor evenimente la 
nivelul Clusterului 
• Organizarea evenimentului anual al 

Clusterului Regional TIC 
• Participarea la alte evenimente de 

interes pentru Cluster și membri 
asociați (networking, conferințe, târguri, 
rețele IT, alte clustere) 

• Participarea la acțiuni comune cu 
Clusterul IT Cluj 

• Intensificarea activității promovare a 
Clusterului Regional TIC  

Dna Raluca Cibu-Buzac a supus votului 
Planul de Activități pentru anul 2016 care a 
fost votat în unanimitate de către membri 
Asociației prezenți la ședință. 



8. Prezentarea şi aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Asociației 
Cluster Regional TIC pentru anul 
2016 

Doamna Raluca Cibu-Buzac a supus 
atenției membrilor prezenți propunerea de 
buget bazată pe: 
• Menținerea contribuțiilor  
• Demararea activităților pentru noi 
proiecte  
• Inițierea acțiunilor de promovare a 
Clusterului TIC 
• A n g a j a r e a d e p e r s o n a l 
administrativ care să se ocupe de 
activitatea de zi cu zi a Cuterului și de 
menț inerea legăturii cu companiile 
membre și terți. În acest sens Dna Raluca 
Cibu-Buzac a precizat că propunerea este 
de lansa cât mai curând un concurs 
public, în condiții de transparență, pentru 
ocuparea postului de director executiv, și 
că recomandă membrilor să acorde 
Consiliului Director mandatul de a îl 
organiza și de a constitui Comisia de 
Evaluare. 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 
2016 a fost votat în unanimitate de către 
membri prezenți. 

9. Diverse  - informare cu privire la 
r e t r a g e r e a u n o r m e m b r i d i n 
Asociaţie 

Doamna Raluca Cibu-Buzac a supus 
atenției membrilor faptul că în urma 
lansării noilor finanțări prin Programul 
Operațional Competitivitate pentru firme, 

care includ ca și criteriu de eligibilitate 
apartenența la un cluster, s-au primit 
multiple solicitări de aderare având drept 
motivație posibilitatea de a participa la 
aceste finanțări.  

Având în vedere că aceste solicitări nu 
sun în concordan ță cu pr incipi i le 
Clusterului TIC de la momentul constituirii 
asociației, doamna Raluca Cibu-Buzac a 
supus dezbaterii în cadrul ședinței a 
modul de a aborda aceste solicitări, cu 
precizarea că în conformitate cu Statul 
Asociație există două condiții de aderare: 
organizația sa aibă măcar punct de lucru 
în Regiunea vest și aderarea să fie votată 
de membri în AGA. 

Au fost exprimate următoarele opinii cu 
privire la condiționarea firmelor interesate 
strict de obținerea de fonduri POC: 

• să stabilească parteneriat cu cel puțin un 
membru din Cluster 
• aprobarea să fie condiționată de plata 
cotizației 
• cuantumul cotizației să fie diferit 
Aceste propuneri urmează a fi supuse 
analizei de către toți membrii Asociației 
vor face obiectul unei Hotărâri AGA. 

Adunarea Generală a 
Asociaţiei "Cluster 

Regional Tehnologia 
Informaţiei şi a 

Comunicaţiilor - Regiunea 
Vest, România“ 



Întâlnire dedicată oportunităților de 
colaborare între Clusterul TIC al 
Regiunii Vest și Clusterul IT Cluj 

Întâlnirea dintre membrii celor Clustere a 
avut loc ca urmare a vizitei realizate de 
Raluca Cibu Buzac și Karla Hategan la 
Cluj în data de 3 februarie 2016 cand s-a 
in i ț iat d ialogul cu reprezentant ț i i 
Clusterului Cluj IT. 

Astfel, la inițiativa ADR Vest și invitația 
Directorului Executiv al Clusterului IT Cluj 
s-a organizat o delegație  a Clusterului 
TIC al Regiunii Vest la Cluj în data de 31 
martie 2016, cu ocazia evenimentului 
anual al clusterului clujean, Cluj 
Innovation Days, în vederea stabilirii unui 
parteneriat între cele două clustere 
pentru facilitarea interacțiunii dintre 
membrii acestora și dezvoltarea de 
proiecte comune. 

În cadru l în tâ ln i r i i au par t ic ipa t 
reprezentantții celor două clustere:  
Delegatia Clusterului Regional TIC al 
Regiunii Vest: 

• Domnul Sabin Totorean - 
C o o r d o n a t o r C o m i s i e 
In ternat ional izare în cadru l 
Consiliului Director al Clusterului 
Regional TIC, și Director în cadrul 
Nokia Romania 

• Doamna Prof. Dr. Mariana Nagy 
- Universitatea “Aurel Vlaicu” din 
Arad 

• Domnul Horia Damian - Director 
Cercetare-Dezvoltare în cadrul 
Lasting Group/Sfinx IT 

• Domnul Felix Garai - Director 
Inovare în cadrul Ascent Soft 

• D o a m n a K a r l a H a t e g a n - 
Consultant Proiecte Regionale în 
cadrul ADR Vest 

Delegatia Clusterului Cluj IT: 

• D o m n u l A n d r e i K e l e m e n , 
Director Executiv al Clusterului 
Cluj IT 

• D o m n u l S t e l i a n B r a d , 
Președintele Clusterului Cluj IT 

• Domnul Ovidiu Pintea, Director 
Optima Group și membru în 
Consiliul Director al Clusterului 
Cluj IT 

• Domnul Daniel Homorodean, 
Managing Di rector Arx ia ș i 
membru în Consiliul Director al 
Clusterului Cluj IT 

• Doamna Tünde-Csilla Fülöp, 
Chief Operations Officer at ArtSoft 
Consult și membru în Consiliul 
Director al Clusterului Cluj IT. 

De asemenea, a participat la întâlnire și 
Ministrul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, Marius Bostan. 

În deschiderea ședinței, domnul Andrei 
Kelemen a adresat mulțumiri domnului 
Ministru Marius Bostan pentru acceptul 
acestuia de a participa la aceasta 
întâlnire și de a discuta modalitățile de 
colaborare între clusterele TIC românești 
și structurile guvernamentale în vederea 
sprijinirii și consolidării sectorului TIC 
românesc. Având în vedere prezența 
domnului Minsitru, domnul Andrei 
Kelemen a propus începerea ședinței cu 
punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru ca 
ulterior discuțiile să se poarte strict între 
reprezentanții celor două clustere pe 
marginea celorlalte puncte de pe agenda 
agreată în prealabil. 

Domnul Ministru Marius Bostan și-a 
man i fes ta t i n te resu l de a l uc ra 
îndeaproape cu structurile de tip Cluster 
din sectorul IT, acestea asigurând o 
reprezentare considerabilă a sectorului IT 
românesc  și permițând structurarea 
dialogului între reprezentantții mediului 
economic și Guvern.  



Sectorul TIC național - provocări 

Cu privire la starea actuală a sectorului, 
domnul Ministru a facut precizat că TIC 
este unul dintre cele mai importante 
sectoare în Romania și trebuie sprijinit în 
continuare 

În sectorul public, din perspectiva aportului 
TIC la îmbunatățirea guvernanței, s-au 
facut progrese importante, dar insuficiente. 
Printre problemele din sectorul public se 
numără următoarele: 

• S-au dezvoltat numeroase aplicaâii 
software destinate îmbunătățirii 
serviciilor publice pentru cetățeni, 
însă foarte multe dintre ele fie nu 
funcționeaza optim, sunt obsolete, 
sau nu au fost promovate suficient 
și sunt în momentul de față utilizate 
de un numar nesatisfăcător de 
cetățeni, fapt ce ridică problema 
eficacității lor. Un exemplu în acest 
sens îl reprezintă www.ghiseul.ro - 
Sistemul National Electronic de 
Plată Online, care până de curând 
nu permitea plata cu cardul, fapt ce 
a dus la reducerea utlizării.  În plus, 
nu toate tranzacțiile dintre cetățeni 
și instituțiile publice pot fi realizate 
pe această platformă, de exemplu 
cele legate de contribuții sociale și 
de sănătate. În mod cert, este 
necesară îmbunătățirea sa. În 
vederea optimizării sistemelor 
publice electronice a fost creată 
platforma www.maisimplu.gov.ro – 
dedicată publicării de sesizari 
privitor la nefuncționalități sau 
facilități suplimentare pe care 
cetațenii le pot adresa. Problema 
aces te i p la t fo rme cons tă în 
publicarea unui număr mare de 
sesizări irelevante, în mare parte 
datorate lipsei de cunoștințe de 
operare PC a utilizatorilor, fapt ce s-
a refelcat în numărul redus de de 
s o l i c i t ă r e f e c t i v l e g a t e d e 
nefunctionalități sau îmbunătățiri la 
care operatorii platformei pot 
răspunde. 

• O alta problemă stringenta se referă 
la gradul de digitalizare a instituțiilor 
statului. Cu tit lu de exemplu, 
Ministerul Finantelor înca utilizează 
baze de date create în anii 90 în 
FoxPro. Este cunoscut că bazele de 
date și sistemele informatice utilizate 
atât în inter iorul Ministerulu i 
Finanțelor, cât și în realația acestuia 
cu alte instituții din teritoriu, sunt 
deficitare și adeseori apar erori în 
sistemele de urmărire și colectare a 
taxelor și contribuțiilor cetățenilor. 
Aici trebuie remarcat și faptul că 
instituțiile centrale ale statului opun o 
rezistență crescută la schimbarea 
sistemelor informatice.  

• Un exemplu îl constituie cazul 
Ministerului Finanțelor care a 
refuzat oferta SAP (Germania) de a 
implementa soluții de e-guvernanță 
in tegrate în toate inst i tu t i i le 
centralizate și companiile naționale 
pentru prețul de 200 mil Euro (sumă 
infimă pentru amploarea investiției). 
Motivația furnizată de Minister a fost 
acea că schimbarea sistemului 
informatic ar impune concedierea 
unui numar mare de angajați, (la 
momentul respectiv ajungand la 
180), care, în opinia ministerului nu 
pot fi pregătiți să utilezez  noul 
sistem.  

• De asemenea, un alt exemplu de 
investiție păguboasă o reprezintă 
ICI Bucuresti, companie națională 
care a dezvoltat numeroase soluții 
cu aplicabilitate în domenii variate, 
de la servicii publice electronice la 
solu ț i i de afaceri ș i apl ica ț i i 
destinate sectorului educațional și 
de cercetare. Acestea, la fel, sunt 
utilizate de un număr prea mic de 
utilizatori care nu justifică costurile 
de întreținere. O bună parte dintre 
ele, într-adevăr, au o funcționalitate 
limitată și nu sunt competitive în 
r a p o r t c u a p l i c a ț i i s i m i l a r e 
dezvoltate în sectorul privat. Dar 
sunt și multe care pot fi utile, care 
totuși nu sunt utilizate din cauza  
lipsei unei promovări adecavte.



• Din perspectiva infrastructurii IT 
din Romania, este problematică 
implementarea proiectelor de lucrări 
pentru completarea infrastructurii de 
fibră optica din Romania, care se 
deruleaza foarte greu din cauza unei 
colaborări dificile cu structurile publice 
descentralizate.  

Colaborarea dintre minister ș i 
clustere  

Din perspect iva oportunităț i i de 
colaborare cu structurile de tip cluster 
din România, Dl. Ministru Marius 
Bostan a facut următoarele mențiuni: 
• Îmbunătățiri majore se pot aduce 
prin intensificarea parteneriatelor 
public-privat. În acest sens, colaborarea 
cu structurile de tip cluster poate aduce 
beneficii prin canalizarea informațiilor 
de interes catre actorii relevanți din 
sectorul IT și contribuirea la campaniile 
de promovare. 
• Membr i i Clustere lor, a tata 
companii cat și Universități, pot verifica 
aplicațiile existente dezvoltate fie în 
urma unor contracte publice ale 
instituțiilor guvernamentale, fie de către 
companiile naționale.  Scopul ar fi acela 
de a inventaria aplicațiile publice 
existente și de a stabili care dintre ele 
trebuie eliminate și care pot fi utilizate. 
Ulterior structurile de tip Cluster ar 
pu tea promova ca t re soc ie ta te 
aplicațiile fiabile. În mod evident 
aceasta acțiune ar implica un efort 
uman foarte mare și pe baza de 
voluntariat din partea membrilor 
Clusterelor.  
• De asemenea prin intermediul 
clusterelor, se poate crește participarea 
companiilor mici și mijlocii din sectorul 
IT la licitățiile publice, cu impact direct 
asupra calității soluțiilor dezvoltate și a 
stimulării economice în sector. 
• Un alt aport important - prin 
intermediul clusterelor, companiile pot 
face propuneri legislative sau de 

amendare a legilor existente în 
favoarea sectorului de referință. În 
acest sens, rolul Clusterelor, prin 
experții proprii,  ar fi de  a ajuta la 
reducerea numărului mare de propuneri 
l e g i s l a t i v e p e c a r e M i n i s t e r u l 
C o m u n i c a ț i i l o r ș i S o c i e t ă ț i i 
Informaționale le primește și pe care nu 
are capacitatea să le filtreze în timp util. 
Aportul clusterelor ar fi dat de analiza 
pr imară a acestor propuner i ș i 
transmiterea celor mai relevante către 
Minister cu justificările necesare. Din 
acest punct de vedere și puterea de 
l o b b y e m a i m a r e d a t o r i t ă 
reprezentativității mediului privat din 
domeniul IT pe care clusterele îl 
asigură, contribuind astfel la un impact 
mai mare al propunerilor respective, 
daca sunt bine argumentate.   

La acest moment au fost discutate în 
cadrul întâlnirii urmatoarele prevederi 
legale în vigoare: 

F a c i l i t a t e a f i s c a l ă p e n t r u 
programator i (nepl icabi l i ta tea 
impozitului pe venit) nu se aplică 
start-up-urilor. Dl. Ministru Bostan a 
precizat ca dacă această facilitate ar 
fi deschisă start-up-urilor, ar crește 
numărul de start-up-uri înființate 
care nu sunt fiabile pe piață, 
determinând astfel o investiție 
păguboasă din partea statului. Din 
perspectiva domniei sale, acesata 
amendare a facilității fiscale este 
imposibilă întrucat nu se justifica. 
Tot în sprijinul start-up-urilor, s-a 
discutat despre aplicarea facilității 
f i sca le ma i sus men ț i ona tă , 
investitorilor care investesc în start-
up-ur i (bus iness ange ls ) . În 
momentul prezent, investițiile în 
start-up-uri IT sunt impozitate. Dl. 
Ministru a precizat aici că, într-
adevăr, legislaâia privitoare la 
business angels este imatura și 
necesită îmbunătățiri. 



• Nu în ultimii rând, pentru facilitarea 
consolidării colaborării cu mediul privat, 
Ministerul poate sa adere la Clusterele 
existente, f ie prin însăș i instituț ia 
M in i s te ru lu i , f i e p r i n o rgan i za ț i i  
subordonate. Dacă acest lucru este 
considerat oportun, Dl. Ministru invită 
clusterele să transmită Ministerului o 
invita ț ie de aderare la asocia ț i i le 
clusterelor, cu precizarea că, dacă 
asociațiile sunt de drept privat, Ministerul 
nu poate sa conttribuie la sistemul de 
cot iza ț i i . Dar, dacă asocia ț i i le se 
înregistrează la organul competent și 
devin asociații de utilitate publică, 
Ministerul poate sa devina contribuabil la 
bugetele asociatiie. Trebuie verificat dacă, 
atât aderarea, cât și cotizarea se pot face 
prin decizie sau prin Hotărâre de Guvern, 
ultima variantă fiind mai dificilă.  

CONCLUZII 

Înainte de plecarea domnul Ministru 
B o s t a n , a u f o s t c o n c l u z i o n a t e 
următoarele:  
• Transmiterea către Ministerul 
Comunicatțiilor și Societății Informaționale 
a unei invitații de aderare la Clustere 
• Stabilirea de către Clustere a unui 
canal de comunicare și transmiterea 
propunerii de colaborare către Minister 
Dupa plecarea domnului Ministru,  
reprezentanții celor două clustere au 
stabilit urmatoarele: 
• Cooperarea cu Ministerul de resort 
este necesară pentru sprijinirea sectorului 
IT. 
• Adresarea invitației de aderare 
către Minister ramane sarcina individuală 
a fiecaruia dintre cele două Cluster 
• D e a s e m e n e a , v a r i a n t a c a 
asociațiile clusterelor să își schimbe 
statutul pentru a deveni de utilitate publică 
trebuie analizată din punct de vedere al 
implicațiilor legale pentru membrii  și 
discutată în cadrul Adunărilor Generale 
ale Asociatiilor. 

În con t inuare au fos t dezbă t u te 
următoarele aspecte de pe ordinea de zi: 

1. Inițiativa constituirii unei rețele 
naționale de clustere de IT (după 
modelul BBS ICT NETWORK) 

Această inițiativă, înaintată de Clusterul 
Cluj IT, rezidă în nevoia de solidarizare a 
sectorului IT, în principal pentru un impact 
mai mare în raport cu structuri le 
guvernamentale. Propunerea constă în 
constituirea unei Rețele în baza unui 
Momorandum of Understanding între 
clusterele participante care să aibe la 
bază un plan operațional cu acțiuni 
concrete la a căror îndeplinire toți membrii 
se angajează. În acest sens fost dat 
exemplul Balkans and Black Sea ICT 
Clusters  Network, în cadrul căreia 
Clusterul Cluj IT este membru. 

2. Invitația adresată clusterului din 
regiunea vest de a se alătura BBS ICT 
NETWORK 

Aceasta rețea, alcătuită din Clustere IT 
din Regiunea Balcanică și a Mării Negre 
și condusă de Clusterul IT din Bulgaria, 
are drept scop realizarea de acțiuni 
comune de interes pentru sectorul IT din 
macro-regiune. Actiunile includ: realizarea 
de proiecte în comun de către membri, 
participarea la evenimente, participarea la 
alte structuri europene relevante pentru 
sectorul IT, propuneri legislative și luări de 
poziții la nivel european.  

CONCLUZIE 

În urma discutării primelor două puncte de 
pe ordinea de zi, Dl. Andrei Kelemen va 
transmite invitația de aderare la BBS ICT 
Network, care va fi supusă dezbaterii în 
cadrul AGA a Clusterului Regional TIC al 
Regiunii Vest. În baza acestui model, de 
asemenea, Clusterul Regional TIC al 
Regiunii Vest va analiza și discuta 
oportunitatea formării unei astfel de rețele 
naționale.



3. Proiecte comune: 

D in pe rspec t i va cooperă r i i 
imediate între cele două Clustere, 
acțiunile agreate au fost: 

a) o r g a n i z a r e a d e î n t â l n i r i 
bilaterale de tip matchmaking 
între firmele membre:  
Propunerea ADR Vest a fost de a 
realiza o sesiune dedicată celor 
două clustere în cadrul sesiunii de 
brokeraj organizată în cadrul 
Târgului Regional de Inovare, 
ediția a 4-a, care va avea loc în 
octombrie 2016. Propunerea a fost 
apreciată oportună, urmând ca în 
a două parte a anului ADR Vest sa 
transmită Clusterului Cluj IT toate 
detaliile. Dl. Stelian Brad a propus 
transmiterea invitației la Sesiunea 
de Brokeraj și către Clusterele IT 
din Rețeaua BBS. 

b) part iciparea la apeluri cu 
finanțare publică;  
În momentul discuției nici unul 
dintre cele două clustere nu au 
aplicații în pregătire, însă s-a 
agreat comunicarea continuă între 
cele două clustere în vederea 
dezvoltării de proiecte comune în 
viitor. 

c) misiuni economice comune; 
L-a acest subpunct s-a agreat 
comunicarea între cele două 
clustere cu privire la misiunile 
economice organizate de fiecare 
dintre acestea, pentru a facilita o 
participare comună la: 

• m i s i u n i d e c o m p a n i i 
o r g a n i z a t e î n c a d r u l 
Enterprise Europe Network 

• v i z i t e d e s t u d i u l a 
organizații internaționale 
reputate 

În ambele cazuri punerea de 
resurse în comun aduce beneficii 
din perspectiva asigurării unei 
delegații romanesti mai mari, care 
atrage dupa sine o deschidere mai 
mare din partea organziațiilor 
gazdă. 

d) participari târguri / evenimente 
în colaborare 
O oportunitate este oferită de 
sprijinul financiar acordat de 
Ministerul Economiei IMM-urilor 
pentru participarea la evenimente 
europene și internationale de 
anvergură. Colaborarea dintre 
cele două clustere va contribui la 
asigurarea unui număr mai ridicat 
de firme intresate să participe la 
astfel de evenimente, determinând 
un spri j in spori t din partea 
Ministerului.  Participarea la 
evenimente internaț ionale se 
poate face și cu resurse proprii 
firmelor, daca un număr suficient 
de firme sunt interesate, formarea 
unei delegatii comune aducând 
beneficii evidente.  
În acest sens s-a agreat crearea 
de către Clusterul TIC al Regiunii 
Vest a unei liste de evenimente 
internationale de interes pentru 
membrii săi și transmiterea sa 
spre analiză Clusterului Cluj IT. 

4. Colaborare inter-instituțională 
privind interacțiunea cu autorități 
publice și de reglementare / 
control (întâmpinări, clarificări, 
propuneri etc.) 

Acest punct de pe ordinea de zi, a 
fost adresat în prima parte a întâlnirii 
în dialogul cu domnul Ministru Marius 
Bostan. 
Domnul Andrei Kelemen a multumit 
participantilor și a declarat întâlnirea 
incheiata. 



 

Cluj IT este o asociaţie de tip cluster 
inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. 
Numără în prezent 48 de membri: 36 de 
companii de IT cu peste 4.000 de angajați 
și cifră de afaceri cumulată de peste 100 
de milioane de euro, universități și 
institute de cercetare, instituții publice și 
organizaț i i catalizator. Iniț iativă de 
business, clusterul urmărește creșterea 
competitivității sectorului IT și a vizibilității 
industriei IT româneșt i, precum ș i 
poziționarea Clujului ca un hub regional 
inovator. Misiunea Cluj IT este ca până în 
2018 să devină unul dintre cei mai 
credibili furnizori de servicii și produse 
inovatoare IT și de  sisteme de suport 

organizațional din Europa Centrală și de 
Est. Clusterul urmărește ca marea 
majoritate a membrilor săi să devină și să 
se mențină competitivi atât pe piața 
r o m â n e a s c ă , c â t ș i p e p i e ț e l e 
internaționale. Din martie 2016, Cluj IT 
Cluster reprezintă România în cadrul 
pa r tene r i a tu lu i s t ra teg i c ded i ca t 
internaționalizării IMM-urilor din Uniunea 
Europeană. Mai multe informații despre 
Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.!!

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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