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20 de ani de activitate
în sprijinul dezvoltării
regionale
În anul 2018 Regiunea de Dezvoltare Vest a aniversat 20 de ani de activitate.

Acordul
de
Asociere
a
României
la
Uniunea
Europeană care a intrat în
vigoare în anul 1995 și doi ani
mai târziu Carta Verde a
Dezvoltării Regionare care
stabilea
principiile
creării
regiunilor, cadrul instituțional și
resursele
gestionate
au
reprezentat
etapa
premergătoare a înființării
regiunilor de dezvoltare.
În data de 15 iulie 1998 Legea
nr. 151 privind dezvoltarea
regională
în
România
stabilește cadrul instituțional,
obiectivele, competențele și
instrumentele specifice politicii
de dezvoltare regională în
România. Astfel, se formează
cele 8 regiuni de dezvoltare, se
stabilește
componența
Consiliului pentru Dezvoltare
Regională
și
atribuțiile
Agențiilor pentru Dezvoltare
Regională.
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Regiunile pentru dezvoltare din România
sunt unități teritorial-statistice, fără rol
administrativ, alcătuite din 4-7 județe prin
asocierea liberă a autorităților publice
județene și locale. Acestea reprezintă
cadrul pentru elaborarea, implementarea
și evaluarea politicii de dezvoltare
regională.

•

Convenția privind constituirea Regiunii de
Dezvoltare Vest și înființarea Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Vest a fost
semnată în data de 5 octombrie 1998.

•

•

•
•

•

Menținerea a peste 11.500 de locuri
de muncă
Modernizarea a peste 700 km de
drumuri județene, șosele de
centură, străzi orășenești
Reabilitarea energetică a peste 250
de blocuri
Crearea a peste 20 structuri de
sprijin pentru afaceri
Peste 20.000 mp suprafață de
producție modernizată
Reabilitarea a 35 centre sociale, 65
de școli și 20 ambulatorii

Pentru a celebra cei 20 de ani de la
înființarea Regiunii Vest și a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Vest,
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Vest a organizat în data de 4 decembrie
2018, în Sala Multifuncțională a
Consiliului Județean Timiș un eveniment
dedicat tuturor colaboratorilor - membrii
CDR Vest de la înființare și până în
prezent,
angajații
ADR
Vest,
reprezentanți mass-media - care au
facilitat dezvoltarea Regiunii Vest în toți
acești ani.

Principalele rezultate din perioada
1998 – 2018 sunt următoarele:
• Proiecte depuse: 2.672
• Proiecte contractate: 1.550
• Peste 1 miliard de euro investiți
• Crearea a peste 10.000 de noi
locuri de muncă
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planuri, am inițiat și implementat
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complexitate, împreună am depășit
momentele mai dificile și am contribuit
la dezvoltarea Regiunii Vest și a
comunităților locale sau județene pe
care le reprezentăm.” Călin Dobra,
Președintele actual al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest.

General al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Vest

„Sunt 20 de ani de la înființarea
Regiunii Vest. Sper că toți acești 20 de
ani au adus plus valoare Regiunii și
încercăm și pe mai departe să aducem
plus valoare.” Sorin Maxim, Directorul
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Cap. 2 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.
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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

Atribuțiile generale ale ADR Vest vizează:
Gestionare la nivel regional a finanțărilor nerambursabile europene acordate prin POR
2014 – 2020, POR 2007 – 2013 sau POSCCE în calitatea sa de Organism Intermediar
pentru Regiunea Vest.
Susținerea dezvoltării mediului economic și a domeniului cercetării și inovării din
regiune prin: EEN (Rețeaua Europeană a Întreprinderilor), Asociația TIC,
Automotivest și Tehimpuls.
Atragerea de investiții și investitori în Regiunea Vest.
Realizarea de documente programatice pentru Regiunea Vest: Planul pentru
Dezvoltare Regională, Strategia de Specializare Inteligentă sau diferite studii
dedicate mediului economic din Regiunea Vest.
Implicarea în proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea Regiunii Vest.
Sprijinirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest.
Structura ADR Vest
Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ADR Vest dispunea la sfârșitul anului 2018 de un
număr de 113 de angajați.
Funcția de director general este deținută de domnul Sorin Maxim.
Acesta coordonează atât activitatea ADR Vest din Timișoara și județul Timiș, cât și
activitatea birourilor teritoriale din Arad, Deva și Reșița.
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Cap. 3 Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest
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,
acest organism având rolul de
coordonator al activităților de elaborare și
monitorizare ce decurg din politicile
pentru dezvoltare regională, la nivelul
Regiunii Vest (județele Arad, CarașSeverin, 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 orașe 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.

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.
La finalul anului 2018, componența CDR Vest a fost următoarea:
Rol în cadrul
CDR Vest

Nume

Funcție,
Instituție reprezentată

Călin DOBRA

Președinte, Consiliul Județean
Timiș

Mircea Flaviu BOBORA

Președinte, Consiliul Județean
Hunedoara

Silviu HURDUZEU

Președinte, Consiliul Județean
Caraș-Severin

Membru

Iustin-Marinel
CIONCA-ARGHIR

Președinte, Consiliul Județean
Arad

Membru

Gheorghe FALCĂ

Primar, Municipiul Arad

Membru

Ioan POPA

Primar, Municipiul Reșița

Membru

Gheorghe ILE

Primar, Municipiul Vulcan

Președinte
Vicepreședinte
Membru
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Membru

Nicolae ROBU

Primar, Municipiul Timișoara

Membru

Radu DEMETRESCU

Primar Interimar, Orașul Sebiș

Membru

Dumitru URSU

Primar, Orașul Oravița

Membru

Dănuț BUHĂESCU

Primar, Orașul Uricani

Membru

Teodor PAVEL

Primar, Orașul Recaș

Membru

Corneliu POPIMORODAN

Primar, Comuna Ghioroc

Membru

Adrian Sergiu STOICU

Primar, Comuna Bozovici

Membru

Tiberiu PĂSCONI

Primar, Comuna Totești

Membru

Iosif Ionel TOMA

Primar, Comuna Giroc

În peripada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 au avut loc 3 ședințe ale Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest.

Reșița
11 mai 2018.
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Timișoara
5 septembrie 2018.

Timișoara
4 decembrie 2018.
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În cadrul acestor ședințe au fost adoptate 13 hotărâri, astfel:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

HOTĂRÂREA nr. 1/2018 - privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 2/2018 - privind aprobarea Raportului de activitate al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest (CDR Vest) pentru anul
2017
HOTĂRÂREA nr. 3/2018 - privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul
2017
HOTĂRÂREA nr. 4/2018 - privind aprobarea Comisiei de cenzori a Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
HOTĂRÂREA nr. 5/2018 - privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
HOTĂRÂREA nr. 6/2018 - privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru perioada
ianuarie – iunie 2018
HOTĂRÂREA nr. 7/2018 - privind aprobarea Raportului de activitate al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) pentru perioada
ianuarie – iunie 2018
HOTĂRÂREA nr. 8/2018 - privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii
Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional
Regional 2014 - 2020
HOTĂRÂREA nr. 9/2018 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul
2018
HOTĂRÂREA nr. 10/2018 – privind aprobarea cuantumului contribuţiilor
Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest, pentru anul 2019
HOTĂRÂREA nr. 11/2018 - privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru
funcţionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara
pentru anul 2019
HOTĂRÂREA nr. 12/2018 - privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru
funcționarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru
anul 2019
HOTĂRÂREA nr. 13/2018 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2019 și
avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2019-2021
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Cap. 4 Finanțări europene
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de Organism Intermediar
pentru trei programe operaționale gestionate la nivelul Regiunii Vest:
•
•

•

Regio-Programul Operațional Regional 2007- 2013 – acesta se află în ultima parte
a sa, urmând ca ADR Vest să monitorizeze investițiile finanțate prin program
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 –
2013 – ADR Vest se află în plin proces de monitorizare a investițiilor finanțate prin
program, în cadrul operațiunilor gestionate de organizația noastră
Regio-Programul Operațional Regional 2014- 2020 – acest program a fost lansat,
împreună cu depunerea de proiecte în cadrul anumitor axe prioritare din componența
sa.

Regio-Programul Operațional Regional
2007- 2013
Regio - Programul Operaţional Regional (POR)
2007 - 2013 a fost finanțat din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională și 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 creştere, îmbunătăţirea
condiţiilor infrastructurii şi ale mediului de afaceri.

Regiunea Vest – alocare de
446.62 milioane euro
•

•

389 de proiecte sunt finalizate, având o
valoare totală de 671,77 milioane euro
și 488,90 milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile
3 proiecte se află încă în implementare,
având o valoare totală de 23,22
milioane euro și 17,37 milioane euro
valoarea finanțării nerambursabile

În funcție de specificul fiecărei axe prioritare și fiecărui domeniu de intervenție, programul
s-a adresat: autorităților publice, companiilor private, organizațiilor neguvernamentale,
universităților de stat, furnizorilor de servicii sociale, dar și instituțiilor de cult organizate ca
persoane juridice de utilitate publică.
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.
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Programul Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice 2007- 2013

ADRVestVest
a Organism
devenit Intermediar
Organism
ADR
a devenit
Intermediar
Programul
pentru
Programulpentru
Operațional
Sectorial
Operațional
Sectorial
Creșterea
Creșterea Competitivității Economice
Competitivității
Economice
(POSCCE)
în data de 11 martie
2013, ca
(POSCCE) în data de 11 martie 2013, ca
urmare a preluării Axei prioritare 1 - Un
urmare a preluării Axei prioritare 1 - Un
sistem de producție inovativ și eco-eficient sistem de producție inovativ și ecoși gestionării fondurilor alocate acesteia, la
eficient - și gestionării fondurilor alocate
nivelul
Regiunii
Vest. Regiunii Vest.
acesteia,
la nivelul
Doar
din cadrul
cadrul Axei
Axei
Doar anumite
anumite operațiuni
operațiuni din
prioritare
1 au
au fost
fost preluate
preluate de
de către
cătreADR
ADR
prioritare 1
Vest
Vest șiși anume
anume:1.1.1 & 1.1.1A, 1.1.2, 1.1.3,
dar
§ și 1.3.2.
Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea
prin2014,
investiţii
Un ansectorului
mai târziu,productiv
în 17 aprilie
ADR
intangibile
- investiţii
Vest atangibile
preluat în şi
gestiune
și Axa prioritară
3
pentru
întreprinderi
mici
şi
mijlocii
- Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
§ Operaţiunea
- Sprijin
pentru
pentru
sectorul privat1.1.2
și public,
Operațiunea
implementarea
standardelor
3.1.1. - Sprijinirea accesului la broadband și
internaţionale
la serviciile
conexe. Proiectele finanțate în
§ Operaţiunea 1.1.3 - Sprijin pentru
cadrul POSCCE au fost finalizate până la
accesul
pe
noi
pieţe
şi
data de 31 decembrie 2015 - perioada de
internaţionalizare
implementare
a
programului
fiind
§ Operațiunea 1.3.2 - Sprijin pentru
prelungită până la sfârșitul anului 2015.
consultanţă acordat IMM-urilor

Pe parcursul anului 2018, ADR Vest a
monitorizat proiectele finanțate și
finalizate în Regiunea Vest, acestea
aflându-se în perioada de menținere
obligatorie a investiției (ex-post). 63 de
proiecte se află în perioada ex-post,
cumulând o valoare a finanțării
nerambursabile de 25,395 milioane
euro.

251 de proiecte,
cu o valoare a
finanțării nerambursabile de
49,18 milioane euro,
au fost finalizate

Pe
parcursul
anului
Vest
a
Un an
mai târziu,
în 172018,
aprilieADR
2014,
ADR
monitorizat
proiectele
finanțate
și
Vest a preluat
în gestiune
și Axa
finalizate
Regiunea Informațiilor
Vest, acestea
prioritară 3în- Tehnologia
și
aflându-se
în pentru
perioadasectorul
de menținere
Comunicațiilor
privat și
obligatorie
a investiției
(ex-post).
63 de
public, Operațiunea
3.1.1.
- Sprijinirea
accesului sela află
broadband
și la serviciile
proiecte
în perioada
ex-post,
conexe. Proiectele
finanțate
cadrul
cumulând
o valoare
a înfinanțării
POSCCE au fost
finalizate
până
nerambursabile
de 25,395
milioane
euro.la
data de 31 decembrie 2015.
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Finanțările acordate în cadrul acestui program au vizat:

•

întreprinderilor
mici
și
mijlocii,
participarea la târguri, expoziții
internaționale și misiuni:
4 proiecte finalizate, cu o valoare
a finanțării nerambursabile de
0,05 milioane euro
(operațiunea 1.1.3)

Investiții în tehnologii, echipamente,
mașini, utilaje, capacități de producție
sau achiziționarea de brevete, mărci,
licențe și know-how:
121 de proiecte finalizate, cu o
valoare a finanțării nerambursabile
de 41,24 milioane euro
(operațiunea 1.1.1.A)

•

Investiții în echipamente, produse și
tehnologii
moderne,
sprijinirea
companiilor în demersul de creștere a
cifrei de afaceri sau a creșterii gradului
de inovare cu aplicabilitate în industrie,
sprijinirea eforturilor de creștere a
competitivității acestora pe piața
internațională:
16 proiecte finalizate, cu o valoare
a finanțării nerambursabile de 6,21
milioane euro
(operațiunea 1.1.1 – apelul de
proiecte din 2014)

•

Implementarea
și
certificarea
sistemelor de management al calității,
a sistemelor de management de
mediu (sau a înregistrării EMAS),
certificarea voluntară și etichetarea
ecologică a produselor și serviciilor,
dezvoltarea
și
acreditarea
laboratoarelor de încercări și etalonări:
14 proiecte finalizate, cu o valoare
a finanțării nerambursabile de 0,13
milioane euro (operațiunea 1.1.2)

• Achiziționarea de consultanță în
domenii
ca:
elaborarea
de
proiecte/planuri
de
afaceri,
dezvoltarea
strategiilor
de
firmă/produse/servicii,
consultanţă
pentru investiţii şi financiară, activităţi
de
marketing
şi
promovare,
managementul resurselor umane,
tehnologia informaţiei şi e-business,
inovare şi drepturi de proprietate
intelectuală:
16 proiecte finalizate, cu o
valoare
a
finanțării
nerambursabile de 0,35 milioane
euro
(operațiunea 1.3.2)
• Consolidarea infrastructurii tehnologiei
și a comunicațiilor (TIC), facilitarea
accesului public la infrastructura
informațională (în special în zone
rurale și urbane mici):
80 de proiecte finalizate, cu o
valoare
a
finanțării
nerambursabile de 1,20 milioane
euro
(operațiunea 3.1.1).

• Consultanță pentru îmbunătățirea
sistemelor
de
management
a
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Regio - Programul Operațional Regional
2014- 2020
La fel ca în cazul Regio-Programul
Operațional Regional 2007 - 2013, RegioProgramul 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 (dezvoltare 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, RegioPOR 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 urbană, sprijinirea
comunităților dezavantajate și centrele de
transfer tehnologic.

prin Hotărârea de Guvern nr. 1183 din 29
decembrie
2014,
Organisme
Intermediare
pentru
implementarea
Programului Operaţional Regional 2014 2020, având atribuţii delegate de către
Autoritatea de Management (AM),
conform unui acord cadru semnat cu AM
POR.
Obiectivul general al programului este
creșterea competitivității economice
și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale prin
sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri, a condițiilor infrastructurale și
a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor,
capabile să gestioneze în mod eficient
resursele, să valorifice potențialul lor
de inovare și de asimilare a
progresului tehnologic.
Regio-POR 2014 - 2020 este structurat în
15 axe prioritare, după cum urmează:

Alocarea financiară regional este de
642,51
milioane
euro (conform
realocare aprobată de CMPOR în iunie
2018).
Managementul,
gestionarea
şi
implementarea POR sunt în sarcina
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei
Publice
desemnat
Autoritate de Management pentru acest
program. Cele opt Agenţii pentru
Dezvoltare Regională sunt desemnate
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1. Promovarea transferului tehnologic
2. Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii scăzute de
carbon
4. Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile
5. Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea,
protecția
și
valorificarea
durabilă
a
patrimoniului cultural
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6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
de importanță regională
7. Diversificarea economiilor locale
prin
dezvoltarea
durabilă
a
turismului
8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare
şi sociale
9. Sprijinirea regenerării economice și
sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban
10. Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale
11. Extinderea geografică a sistemului
de înregistrare a proprietăţilor în
cadastru şi cartea funciară
12. Asistenţă tehnică
13. Regenerare urbană orașe mici și
mijlocii
14. Crearea infrastructurii spitalelor
regionale de urgență
15. Inițiativa pentru IMM-uri
Până la finalul anului 2018, au fost
lansate apeluri de proiecte pentru
următoarele priorități de investiții (PI):
Axa 1
• PI 1.1.A: Entități de inovare și
transfer tehnologic – apel deschis
• PI 1.1.B: Parcuri științifice și
tehnologice – apel deschis
o PI 1.1.C: IMM în parteneriat cu
entități de inovare și transfer
tehnologic – apel închis;
Axa 2
o PI 2.1.A: Microîntreprinderi – apel
închis;
o 2.1.B: Incubatoare de afaceri – apel
închis;
o 2.2: IMM – apel închis;
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Axa 3
o PI 3.1.A: Eficiență energetică,
Clădiri rezidențiale – apeluri 1 și 2
închise;
o PI 3.1.B: Eficiență energetică,
Clădiri publice – apel închis;
o PI 3.1.C: Iluminat public - apel
închis;
o PI 3.2. Mobilitate urbană – apel
închis;
o PI 3.2. Mobilitate urbană - proiecte
nefinalizate – apel închis;
Axa 4: Dezvoltare urbană
o PI 4.1. Mobilitate urbană – apel
deschis;
o PI 4.1. Mobilitate urbană – proiecte
nefinalizate - apel închis;
o PI 4.1. Mobilitate urbană – UAT în
parteneriat cu MDRAP - apel
deschis;
o PI 4.2. Terenuri degradate - apel
deschis;
o PI 4.3. Comunități marginalizate apel deschis;
o PI 4.4. Creșe și grădinițe - apel
deschis;
o PI 4.5. Licee tehnologice și școli
profesionale - apel deschis;
Axa 5
o PI 5.1: Dezvoltarea patrimoniului
cultural – apeluri 1 și 2 închise;
o PI 5.2: Zone urbane abandonate –
apeluri 1 și 2 închise;
Axa 6
o PI 6.1: Drumuri județene – apeluri
1, 2 și 3 închise;
o PI 6.1: Drumuri județene – proiecte
nefinalizate (apel regional) - apel
închis;
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o PI 6.1: Drumuri județene – proiecte
nefinalizate (apel național) - apel
închis;
Axa 7
• PI 7.1: Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului – apeluri 1 și 2 închise;
Axa 8
o PI 8.1.A – Ambulatorii - apel închis;
o PI 8.1.A – Ambulatorii – proiecte
nefinalizate - apel închis;
o PI 8.2 B Unități de primiri urgențe –
apel închis;
o PI 8.2 B Unități de primiri urgențe –
proiecte nefinalizate - apel închis;
o PI 8.2 Ambulanțe – apel închis;
o OS 8.3: Servicii sociale, A.
Persoane vârstnice – apeluri 1 și 2
închise;
o OS 8.3: Servicii sociale, B. Grup
vulnerabil persoane cu dizabilități –
apel închis;
o OS 8.3: Servicii sociale, C. Grup
vulnerabil copii – apel închis
Axa 10
o PI 10.1.a - Creșe și grădinițe - apel
închis;
o PI 10.1.b Învățământ obligatoriu
(cls. I-VIII) - apel închis;
o PI 10.1.a și 10.1.b – apel dedicat
MEN – apel deschis;
o PI 10.2 - Învăţământ profesional şi
tehnic - apel închis;
o PI 10.3 – Universități - apel închis;
Axa 13
• PI 13.1: Regenerare urbană orașe
mici și mijlocii - apel închis;
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Apeluri de proiecte dedicate Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD) lansate până la
finalul anului 2018:
Axa 3
o
PI 3.1.A: Eficiență energetică,
Clădiri rezidențiale – apel închis;
o
PI 3.1.B: Eficiență energetică,
Clădiri publice – apel închis;
o
PI 3.2. Mobilitate urbană – apel
închis;
Axa 5
o
PI 5.1: Patrimoniu cultural – apel
închis;
o
PI 5.2: Regenerare urbană zone
degradate – apel închis;
Axa 6
o
PI 6.1: Infrastructură
județeană – apel închis;

rutieră

Axa 7
o
PI 7.1: Turism – apel închis.
Axa 13
o
PI 13.1:– Regenerare urbană
orașe mici și mijlocii - apel închis;
***
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2018, în Regiunea Vest, în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 –
2020 (POR 2014 - 2020), au fost depuse
902 proiecte, valoare totală de 1.422,46
milioane euro, valoarea finanțării
nerambursabile fiind de 1.234,86
milioane euro.

Dintre acestea, la 31 decembrie 2018,
situația
proiectelor
depuse
era
următoarea:
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•

•

•

365 proiecte au fost contractate,
având o valoare totală de 446,67
milioane euro și 352,38 milioane
euro
valoarea
finanțării
nerambursabile;
255 proiecte se află în evaluare/
precontractare/rezervă, având o

•

valoare totală de 729,28 milioane
euro și 678,92 milioane euro
valoarea finanțării nerambursabile;
282 proiecte sunt respinse/
retrase/reziliate, având o valoare
totală de 246,51 milioane euro și
203,56 milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile.

***

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse
proiectele, situaţia centralizatoare a proiectelor depuse la data de 31 decembrie 2018
este următoarea:

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
Alocare financiară: 13,92 milioane euro
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Prioritatea de investiții 1.1.A: Entități
de inovare și transfer tehnologic

• Total depuse: 0 proiecte

Alocarea financiară: 4,32 milioane
euro (conform realocare aprobată de
CMPOR în iunie 2018)

Prioritatea
de
investiții
Parteneriate IMM și ITT

1.1.C:

Alocarea financiară: 4,21 milioane
euro

•

Total depuse: 1 proiect, cu o
valoare nerambursabilă de 1,58
milioane euro
• În evaluare: 1 proiect, cu o
valoare nerambursabilă de 1,58
milioane euro.
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
36,57%
din
alocarea
financiară regională.

•

Total depuse: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 0,75
milioane euro
• În evaluare: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 0,75
milioane euro.
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă 17,81% din alocarea financiară
regională.

Prioritatea de investiții 1.1.B: Parcuri
științifice și tehnologice

În data de 25.08.2018 apelul de proiecte
POR/2017/1/1.1.C./1 a fost închis.

Alocarea financiară: 4,28 milioane
euro (conform realocare aprobată de
CMPOR în iunie 2018)

***
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Alocare financiară: 118,51 milioane euro
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Prioritatea
de
investiții
Microîntreprinderi.

•

2.1.A.

Alocarea financiară regională: 41,40
milioane euro

În data de 09.07.2018, apelul de proiecte
POR/2018/2.1B: Incubatoare de afaceri
a fost închis.

Alocarea financiară lansată în cadrul
primului apel de proiecte: 27,56
milioane euro

Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea
creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor

•

Total depuse: 364 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 54,96
milioane euro.
• Contractate: 202 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 31,02
milioane euro
• Respinse/retrase/reziliate:
162
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 23,94 milioane
euro
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
112,55%
din
alocarea
financiară regională aferentă apelului.

Alocarea financiară regională: 63,26
milioane euro
Alocarea financiară lansată în cadrul
primului apel de proiecte: 20,36
milioane euro
•

Total depuse: 68 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 35,98
milioane euro.
• Contractate: 51 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 27,12
milioane euro
• Respinse/retrase: 17 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 8,86
milioane euro
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
133,20%
din
alocarea
financiară regională aferentă apelului 1.

În data de 04.05.2017 apelul de proiecte
2.1.A/2016 Microîntreprinderi a fost
închis.

Prioritatea
de
investiții
Incubatoare de afaceri

2.1.B:

Alocarea financiară: 13,85 milioane
euro
•

Respinse/Retrase: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,49
milioane euro

În data de 30.08.2017, apelul de proiecte
POR/102/2/2 a fost închis.

Total depuse: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,49
milioane euro

***
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Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon
Alocare financiară: 132,02 milioane euro

Prioritatea de investiții 3.1 - Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

•

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară: 37,81 milioane
euro (realocare aprobată de CMPOR în
iunie 2018)
•

•

Total depuse: 95 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 40,98
milioane euro
Contractate: 14 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 5,20
milioane euro
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În evaluare/precontractare: 51
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 25,71 milioane
euro.
• Respinse: 30 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 10,07 milioane
euro
Valoarea proiectelor contractate și aflate
în evaluare/precontractare reprezintă
81,75% din alocarea financiară regională.
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În data de 28.02.2018, apelul 2 de
proiecte
POR/2017/3/3.1/A/2/7
REGIUNI a fost închis.

Prioritatea de investiții 3.1 - Eficiență
energetică, Operațiunea B. Clădiri
publice
Alocarea financiară: 42,72 milioane
euro

•

Total depuse: 20 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 46,28
milioane euro.
• În evaluare: 19 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 44,48
milioane euro.
• Retrase: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 1,80 milioane
euro.
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
437,80%
din
alocarea
financiară regională.

•

Total depuse: 73 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 79,70
milioane euro
• Contractate: 34 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 40,62
milioane euro
• În precontractare: 10 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 10,87
milioane euro.
• Respinse/retrase: 29 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 28,21
milioane euro
Valoarea proiectelor contractate și aflate
în precontractare reprezintă 120,53% din
alocarea financiară regională.

În data de 18.10.2018, apelul de proiecte
POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI a fost
închis.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate
urbană
Alocarea financiară: 37,39 milioane
euro

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență
energetică, Operațiunea C. Iluminat
public

• Total depuse: 10 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 63,86
milioane euro.
• În evaluare/precontractare: 10
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă
de
63,86
milioane euro.
Valoarea
proiectelor
aflate
în
evaluare/precontractare
reprezintă
170,79%
din
alocarea
financiară
regională.

Alocarea financiară: 10,16 milioane
euro

În data de 21.06.2018, apelul de proiecte
POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni a fost închis.

În data de 04.10.2017, apelul de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1 a fost închis.
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Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate
urbană – Apel proiecte nefinalizate

•

Alocarea financiară națională: 57,67
milioane euro

•

Total depuse: 1 proiect cu o valoare
nerambursabilă de 1,46 milioane
euro.
În evaluare: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 1,46 milioane
euro.

În data de 15.10.2018, apelul de proiecte
POR/2018/3/3.2/2/7
Regiuni/proiecte
nefinalizate a fost închis.

***
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Alocare financiară: 163,23 milioane euro

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate
urbană

•

Alocarea financiară: 122,13 milioane
euro

•
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Total depuse: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 81,19
milioane euro.
În evaluare: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 81,19 milioane de
euro.
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Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
66,48%
din
alocarea
financiară regională.

Prioritatea de investiții 4.4: Învățământ
antepreșcolar și preșcolar (Creșe și
grădinițe)

În data de 09.10.2018, apelul de proiecte
POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate
a fost închis.

Alocarea financiară: 6,23 milioane
euro
•

Total depuse: 11 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,23
milioane euro
• În evaluare/precontractare: 11
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 6,24 milioane
de euro
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
100,16%
din
alocarea
financiară regională.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate
urbană – UAT în parteneriat cu MDRAP
Alocarea financiară națională: 518,82
milioane euro
• Total depuse: 0 proiecte

Prioritatea
de
investiții
4.2:
Revitalizare urbană terenuri degradate

Prioritatea de investiții 4.5: Învăţământ
profesional
şi
tehnic
(Licee
tehnologice și școli profesionale)

Alocarea financiară: 13,57 milioane
euro

Alocarea financiară: 2,60 milioane
euro

•

Total depuse: 2 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 4,34
milioane euro.
• În evaluare: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 4,34 milioane de
euro.
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
31,98%
din
alocarea
financiară regională.

•

Total depuse: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,86
milioane euro
• În evaluare: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 3,86 milioane de
euro
Valoarea proiectelor aflate în evaluare
reprezintă
148,46%
din
alocarea
financiară regională.
***

Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” se adresează exclusiv
municipiilor reședință de județ, unde acestea pot beneficia de finanțare din FEDR pentru
proiecte de dezvoltare urbană durabilă.
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În Regiunea Vest, pot accesa fonduri alocate Axei 4 a POR 2014 - 2020, municipiile
reședință de județ: Arad, Deva, Reșița și Timișoara.
Alocarea financiară pentru Regiunea Vest din POR, Axa 4, este de 150,37 milioane
euro (FEDR și buget de stat), fonduri care s-au distribuit municipiilor reședință de județ
conform mecanismului de distribuire a fondurilor, prezentat în Documentul Cadru de
Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile. Conform Documentului Cadru de
Implementare, municipiile reședință de județ au negociat alocările financiare prestabilite
pe Obiective Specifice, la nivelul domeniilor pe care fiecare municipiu dorește să le
dezvolte cu prioritate. În urma procesului de negociere între municipii, alocarea financiară
la nivelul axei prioritare 4 este următoarea:

Municipiul
reședință de
județ
Arad

Data aprobare DJ
FESI AM POR
21.02.2018

Deva

09.01.2018

Reșița

22.02.2018

Timișoara

20.10.2017

Stadiul
elaborării
documentelor
strategice ale municipiilor reședință
de județ (SIDU, PMUD, DJ FESI)
Până la sfârșitul anului 2017, toate cele 4
municipii reședință de județ din Regiunea
Vest au finalizat procesul de elaborare a
documentelor strategice SIDU și PMUD.
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Ele au parcurs procesul de verificare
preliminară la SSDU, respectiv au fost
verificate din punct de vedere al
conformității
administrative
și
admisibilității de către ADR Vest. De
asemenea, toate cele 4 municipii
reședință de județ au întocmit DJ FESI,
au transmis documentul către ADR Vest
pentru verificare preliminară, iar apoi AM
POR a aprobat documentul strategic.

Stadiul proiectelor din lista de proiecte
prioritare a DJ FESI a municipiilor
reședință de județ
După aprobarea DJ FESI de către AM
POR, municipiile reședință de județ pot
depune proiectele din lista de proiecte
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prioritară a DJ FESI la ADR Vest pentru
evaluare.

termenul limită inițial de depunere a
proiectelor la ADR Vest a fost 31
decembrie 2018. Ulterior, printr-un
corrigendum la Ghidurile Solicitantului,
termenul a fost extins pînă la data de 29
martie 2019.

Ghidurile Solicitantului aferente celor 5
obiective specifice ale Axei prioritare 4 au
fost lansate în data de 21.07.2017, iar

***
Proiectele din lista de proiecte prioritare/rezervă a municipiilor reședință de județ se află
în diverse stadii: unele au fost depuse în MySmis, altele sunt în pregătire în vederea
depunerii în MySmis.
Lista de proiecte prioritare a Municipiului Arad cuprinde un număr de 9 proiecte.
Stadiul depunerii proiectelor la data de 31 decembrie 2018 este:
Obiectiv
Specific

Număr
de
proiecte

4.1
4.2
4.3
TOTAL

3
4
2
9

Alocare
financiară
negociată
(mil. euro)
31,56
10,12
1,65
43,33

Număr
proiecte
depuse

Valoare proiecte
depuse în MySmis
(mil. euro)

Procent proiecte
depuse din
alocare (%)

2
1
0
3

43,22
4,22
0
47,44

136,95%
41,70%
0
109,49%

Lista de proiecte prioritare a Municipiului Deva cuprinde un număr de 12 proiecte.
Stadiul depunerii proiectelor la data de 31 decembrie 2018 este:
Obiectiv
Specific

Număr
de
proiecte

Număr
proiecte
depuse

Valoare proiecte
depuse în MySmis
(mil. euro)

Procent proiecte
depuse din
alocare (%)

5

Alocare
financiară
negociată
(mil. euro)
21,71

4.1

0

0

0

4.2
4.3
4.4
4.5
TOTAL

2
2
3
1
13

2,41
1,13
0,99
0,48
26,72

1
1
3
1
6

0,18
4,69
1,97
1,31
8.15

7,47%
415,04%
198,98%
272,92%
30,51%
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Lista de proiecte prioritare a Municipiului Reșița cuprinde un număr de 10 proiecte.
Stadiul depunerii proiectelor la data de 31 decembrie 2018 este:
Obiectiv
Specific

Număr
de
proiecte

Alocare
financiară
negociată
(mil. euro)

Număr
proiecte
depuse

Valoare proiecte
depuse în MySmis
(mil. euro)

Procent proiecte
depuse din
alocare (%)

4.1
4.3
4.4
4.5
TOTAL

3
1
5
1
10

23,47
1,22
1,08
1,21
26,98

2
1
5
1
9

39,2
4,89
3,04
2,53
49,66

167,02%
400,82%
281,48%
209,09%
184,07%

Lista de proiecte prioritare a Municipiului Timișoara cuprinde un număr de 13
proiecte. Stadiul depunerii proiectelor la data de 31 decembrie 2018 este:
Obiectiv
Specific

Număr
de
proiecte

Alocare
financiară
negociată
(mil. euro)

Număr
proiecte
depuse

Valoare proiecte
depuse în MySmis
(mil. euro)

Procent proiecte
depuse din
alocare (%)

4.1
4.2
4.3
4.4

4
2
2
4

45,39
1,04
2,37
3,53

0
0
1
3

0
0
1,23
1,21

0
0
51,9%
34,28%

4.5
TOTAL

1
13

1,00
53,33

0
4

0
2,44

0
4,58%
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Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Alocare financiară: 37,71 milioane euro

Prioritatea
de
Investiții
Patrimoniu cultural

5.1

–

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională: 28,81
milioane euro
•

•

•

Total depuse: 33 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 93,47
milioane euro
Contractate: 14 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 35,72
milioane euro
În
evaluare/precontractare:
7
proiecte,
cu
o
valoare

Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România

nerambursabilă de 20,91 milioane
euro
• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 36,84 milioane
euro.
Valoarea proiectelor contractate și aflate
în evaluare/precontractare reprezintă
196,56%
din
alocarea
financiară
regională.
În data de 16.07.2018, apelul de proiecte
POR/2018/5/5.1/4 a fost închis.

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu
cultural
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Apel de proiecte nefinalizate

Apelul 1 + Apelul 2

Alocarea financiară regională: 14,405
milioane euro
• Total depuse: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 4,61
milioane euro
• Contractate: 2 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 4,61 milioane
euro.
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
32,00%
din
alocarea
financiară regională.

Alocarea financiară regională: 8,14
milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în iunie 2018)
•

Total depuse: 18 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 30,95
milioane euro
• Contractate: 7 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 10,25 milioane
euro
• Respinse: 11 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 20,70 milioane
euro.
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
125,92%
din
alocarea
financiară regională.

În data de 16.07.2018, apelul de proiecte
POR/2018/5/5.1/7 a fost închis.

Prioritatea
de
investiții
5.2
Revitalizare urbană terenuri degradate

În data de 15.10.2017 apelul de proiecte
POR/2017/5/5.2/2 a fost închis.

***
Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Alocare financiară: 92,40 milioane euro
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Prioritatea
de
investiții
6.1
Infrastructură rutieră regională

Alocarea financiară regională: 40,79
milioane euro

Apelul 1 + Apelul 2 + Apelul 3
•

Total depuse: 6 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 19,09
milioane euro
• Contractate: 6 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 19,09 milioane
euro
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
46,80%
din
alocarea
financiară regională.

Alocarea financiară regională: 90,55
milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în iunie 2018)
•

Total depuse: 19 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 293,75
milioane euro
• Contractate: 7 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 99,14 milioane
euro
• În precontractare: 9 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 159,18
milioane euro
• Retrase: 3 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 35,43 milioane
euro
Valoarea proiectelor contractate și aflate
în evaluare reprezintă 285,28% din
alocarea financiară regională.

În data de 16.07.2017 apelul de proiecte
POR 2018/6/6.1/ 5 a fost închis.
Prioritatea
de
investiții
Infrastructură rutieră regională

Apel proiecte nefinalizate – Apel
național
Alocarea financiară națională: 162,44
milioane euro

În data de 02.10.2018 apelul de proiecte
POR 2018/6/6.1/4 VEST a fost închis.
Prioritatea
de
investiții
Infrastructură rutieră regională

6.1:

• Total depuse: 0 proiecte

6.1:

În data de 17.09.2018 apelul de proiecte
POR 2018/6/6.1/ 6 proiecte nefinalizate –
apel național a fost închis .

Apel proiecte nefinalizate

***
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Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
Alocare financiară: 10,31 milioane euro

Prioritatea de investiții 7.1 Turism
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională: 10,10
milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în iunie 2018)
• Total depuse: 5 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 15,40
milioane euro

Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România

• Contractate: 3 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 8,40
milioane euro
• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu
o valoare nerambursabilă de 7,00
milioane euro.
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
83,17%
din
alocarea
financiară regională.
În data de 21.10.2017 apelul de proiecte
POR/2017/7/7.1/2 a fost închis.

+40 256 491 981

+40 256 491 923

adresa@adrvest.ro

www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Alocare financiară regională: 25,47 milioane euro

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv
specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii

În data de 21.12.2018 apelul de proiecte
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7 Regiuni fost
închis.

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională: 19,33
milioane euro

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv
specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii
– Apel proiecte nefinalizate

•

Total depuse: 10 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 21,10
milioane euro
•
În evaluare: 10 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 21,10
milioane euro
Valoarea
proiectelor
contractate
reprezintă
109,16%
din
alocarea
financiară regională.
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Alocarea financiară națională:119,70
milioane euro
•

•
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Total depuse: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,47
milioane euro
Contractate: 4 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 6,47 milioane
euro
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În data de 07.09.2018 apelul de proiecte
POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7RegiuniNefinalizate fost închis.

În data de 07.09.2018 apelul de proiecte
P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7RegiuniNefinalizate a fost închis.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv
Specific 8.2. Operațiunea B Unități de
primiri urgențe

Prioritatea de investiții 8.2., Obiectiv
Specific 8.2. Ambulanțe

Alocarea financiară (pentru cele 7
Regiuni): 61,74 milioane euro

Alocarea financiară națională: 94,91
milioane euro
•

•

•

Total depuse: 5 proiecte, cu o
valoare nerambursabila de 7,19
milioane euro
În precontractare: 5 proiecte, cu o
valoare nerambursabila de 7,19
milioane euro

În data de 18.04.2018 apelul de proiecte
P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7 regiuni a fost
Închis.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv
Specific 8.2. Operațiunea B Unități de
primiri urgențe – Apel proiecte
nefinalizate
Alocarea financiară
milioane euro
•

•

națională:

45

Total depuse: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 17,50
milioane euro
Contractate: 4 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 17,50 milioane
euro

•

În data de 31.08.2018 apelul de proiecte
P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe
a
fost închis.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul
Specific 8.3.A. Infrastructură socială,
Grupul vulnerabil - Persoane vârstnice
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională: 3,15
milioane euro
•

•

•

Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 10,09 milioane
euro
Contractate: 1 proiect cu o valoare
nerambursabilă de 10,09 milioane
euro
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Total depuse: 14 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 8,31
milioane euro
Contractate: 6 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 2,90 milioane
euro
În evaluare: 4 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 3,07 milioane
euro
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• Respinse/retrase: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,34 milioane euro
Valoarea proiectelor contractate/aflate în evaluare reprezintă 189,52% din alocarea
financiară regională.
În data de 03.12.2018 apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane
vârstnicea fost închis.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. Infrastructură socială, Grupul
vulnerabil - Persoane cu dizabilităţi.
Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 16,65 milioane euro
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,99 milioane euro
• În precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,75 milioane euro
• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,24 milioane euro
În data de 20.04.2018 apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane
cu dizabilități a fost închis.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.C. Infrastructură socială, Grupul
vulnerabil - Copii.
Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 73,41 milioane euro
• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,85 milioane euro
• În precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,85 milioane
euro
În data de 30.03.2018 apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C: Grup vulnerabil: copii
a fost închis.
***
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Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Alocare financiară: 30,77 milioane euro

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv
Specific
10.1.a.
Învăţământ
antepreşcolar şi preşcolar (Creșe și
grădinițe)
Alocarea financiară regională: 10,06
milioane euro
• Total depuse: 12 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,18
milioane euro
• Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 0,23 milione euro
• În evaluare/precontractare: 10
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 5,69 milioane
euro
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•

Respinse: 1 proiect cu o valoare
nerambursabilă de 0,26 milioane
euro
Valoarea proiectelor contractate și aflate
în evaluare și precontractare reprezintă
58,85% din alocarea financiară regională.
În data de 05.07.2018 apelul de proiecte
POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI
a
fost închis.

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv
Specific 10.1.b. Învăţământ obligatoriu
(Școli, clase I-VIII)
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Alocarea financiară regională: 9,43
milioane euro

•

Contractat: 1 proiect cu o valoare
nerambursabilă de 9,19 milioane
euro

•

Total depuse: 45 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 71,57
milioane euro
• Contractate: 4 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 10,90 milioane
euro
• În
precontractare/rezervă:
38
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 55,23 milioane
euro
• Respinse/retrase: 3 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 5,44
milioane euro
Valoarea
proiectelor
aflate
în
evaluare/precontractare/rezervă
reprezintă
701,27%
din
alocarea
financiară regională.
În data de 09.07.2018 apelul de proiecte
POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI a
fost închis.

Prioritatea de investiții 10.1.a și 10.1.b
– Apel dedicat MEN – Apel național

Alocarea financiară națională: 75,83
milioane euro
10.1.a – Grădinițe
•

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 9,19 milioane
euro
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10.1.b – Școli
•

Total depuse: 1 proiect cu
implementare la nivel național,
inclusiv în Regiunea Vest

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv
Specific 10.2. Învățământ profesional
și tehnic (Licee tehnologice și școli
profesionale)
Alocarea financiară regională: 2,25
milioane euro
•

Total depuse: 10 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 18,95
milioane euro
• Contractate: 1 proiect cu o valoare
nerambursabilă de 1,36 milioane
euro
• În
precontractare/rezervă:
9
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă de 17,59 milioane
euro
Valoarea
proiectelor
aflate
în
evaluare/precontractare/rezervă
reprezintă
842,22%
din
alocarea
financiară regională.
În data de 10.07.2018 apelul de proiecte
POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI a fost
Închis.
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Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul
Specific 10.3 Învățământ universitar
de stat

nerambursabilă de 21,92 milioane
euro
• Respinse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 9,02 milioane
euro
Valoarea proiectelor depuse și aflate în
evaluare/precontractare/rezervă
reprezintă
260,64%
din
alocarea
financiară regională.

Alocarea financiară regională: 8,41
milioane euro
•

•

Total depuse: 8 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 30,94
milioane euro
În
precontractare/rezervă:
6
proiecte, cu o valoare

În data de 24.07.2018 apelul de proiecte
POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI a fost
închis.

***
Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
Alocare financiară: 18,16 milioane euro
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• În evaluare/precontractare: 35
proiecte,
cu
o
valoare
nerambursabilă
de
100,27
milioane euro

Prioritatea de investiții 13.1, Obiectivul
Specific 13.1
Regenerare urbană
orașe mici și mijlocii
Alocarea financiară regională: 17,80
milioane euro

Valoarea proiectelor depuse și aflate în
evaluare/precontractare
reprezintă
623,48 % din alocarea financiară
regională.
În data de 01.10.2018 apelul de proiecte
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI a fost
închis și nu mai pot fi depuse cereri de
finanțare în cadrul acestuia.

• Total depuse: 38 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 110,98
milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 10,71
milioane euro

***
PROIECTE DEPUSE ÎN CADRUL SUERD DIN REGIUNEA VEST
Până în prezent, în cadrul apelurilor de
proiecte dedicate SUERD la nivelul
Regiunii Vest (județul Caraș-Severin) au
fost depuse 33 proiecte, valoare totală
de 109,93 milioane euro, valoarea
finanțării nerambursabile fiind de
102,79 milioane euro.

Total depuse: 3 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 1,00 milioane euro
În data de 15.08.2018 apelul de proiecte
POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.

În funcţie de axa prioritară şi de
prioritatea de investiții în cadrul căreia
au fost depuse proiectele, situaţia
centralizatoare a acestora este
următoarea:

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență
energetică, Operațiunea B. Clădiri
publice – SUERD

Axa prioritară 3

Alocarea financiară națională: 36,80
milioane euro
• Total depuse: 12 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 20,96
milioane euro

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență
energetică, Operațiunea A. Clădiri
rezidențiale – SUERD
Alocarea financiară națională: 86,95
milioane euro
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În data de 19.08.2018 apelul de proiecte
POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.
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Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate
urbană – SUERD

Alocarea financiară națională : 12,78
milioane euro
• Total depuse: 0 proiecte

Alocarea financiară națională: 55,48
milioane euro
• Total depuse: 0 proiecte
În data de 21.05.2018 apelul de proiecte
POR/2017/3/3.2/1/SUERD a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte
a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri
de finanțare în cadrul acestuia.

Axa prioritară 6
Prioritatea
de
investiții
6.1:
Infrastructură rutieră regională –
SUERD

Axa prioritară 5
Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu
cultural – SUERD
Alocarea financiară națională: 18,59
milioane euro
• Total depuse: 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,01
milioane euro
• Contractate: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 1,45
milioane euro

Alocarea financiară națională : 93,54
milioane euro
Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 44,02 milioane euro
În data de 28.12.2017 apelul de proiecte
POR 2017/6/6.1/SUERD/1 a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.

Axa prioritară 7

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte
POR/2017/5/5.1/SUERD/1 a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 7.1: Turism SUERD

Prioritatea
de
investiții
5.2:
Revitalizare urbană terenuri degradate
- SUERD

• Total depuse: 2 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 4,07
milioane euro
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Alocarea financiară națională: 13,45
milioane euro
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În data de 21.10.2017 apelul de proiecte
POR/2017/7/7.1/SUERD/1 a fost închis și
nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în
cadrul acestuia.

Alocarea financiară națională: 60,20
milioane euro

Axa prioritară 13

În data de 01.10.2018 apelul de proiecte
POR/2018/13/13.1/1/SUERD
a
fost
închis și nu mai pot fi depuse cereri de
finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea
de
investiții
13.1:
Regenerare urbană orașe mici și
mijlocii – SUERD

Str. Gheorghe Lazăr 14, 300080 Timișoara, România

Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 29,73 milioane euro

Valorile proiectelor au fost calculate,
la cursul 1 euro = 4,6437 lei
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Cap. 5 Rețeaua Europeană a Întreprinderilor - EEN

Consorţiul regional – „RO-Boost
SMEs
Boosting
Smart
and
Innovation-Driven
Growth
for
Romanian SMEs” alcătuit din Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate 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
Reţeaua
Europeană
pentru
Întreprinderi
(Enterprise
Europe
Network) 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 competitivităţii şi
dezvoltarea inteligentă şi durabilă.
Reţeaua este prezentă în peste 60 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.
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Obiectivul
Consorțiului
„RO-Boost
SMEs” este dezvoltarea și consolidarea
unei structuri de suport pentru IMM-urile
din cele două regiuni de dezvoltare,
Vest şi Sud-Vest, ce formează
Macroregiunea 4, prin intermediul unui
set integrat de servicii de informare,
sprijin şi consultanţă care să sprijine IMMurile
să
exploateze
oportunităţile
europene de dezvoltare a afacerilor în
contextul Pieţei Unice Europene și
globale.
Astfel, Consorțiul livrează un set de
servicii IMM-urilor care acoperă un
spectru larg de arii de expertiză cu
dimensiune europeană:
• Politici şi reglementări europene
relevante pentru IMM-uri
• Acces la finanţări UE și de risc
• Acces la piețe externe
• Parteneriate internaţionale:
o de cercetare
o de
inovare
şi
transfer
tehnologic
o de afaceri transnaţionale
• Dezvoltarea
capacităţii
de
management şi inovare.

+40 256 491 981

+40 256 491 923

adresa@adrvest.ro

www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

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, Agrofood, Eficienţă Energetică, Turism,
Construcţii Sustenabile.

necesară pentru întocmirea raportului
final pentru primului contract de finanțare
aferent anului 2017.

Prin implementarea acestor servicii
Consorţiul contribuie la creşterea
competitivităţii
IMM-urilor
din
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.

B. Inițierea noilor contracte specifice de
finanțare aferente activității EEN pentru
anul 2019

Un alt aspect esenţial în economia
proiectului
constă
în
creşterea
sinergiilor dintre fondurile 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 ca Strategia
Europeană a Dunării.
Activitățile realizate în anul 2018 sunt:
A. Elaborarea și depunerea raportului de
progres pentru anul 2017

Raportul de progres pentru perioada de
implementare de referință a fost aprobat
de EASME, fără amendamente.

Ø Aplicația
Consorțiului
RO-Boost
SMEs pentru finanțarea activităților
generale EEN pentru anul 2019, cu
finanțare din Programul COSME.
•

•

•

Ø Aplicația
Consorțiului
RO-Boost
SMEs pentru finanțarea activităților
dedicate managementului inovării
EEN pentru anul 2019, cu finanțare
din Programul Horizon 2020

ADR Vest în calitate de coordonator al
proiectului a colectat de la partenerii
Consorțiului
RO-Boost
SMEs
documentația
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Bugetul total al proiectului este de
549.275 euro, iar valoarea
grantului ce este de 329.561 €.
Bugetul ADR Vest este de
240.783 euro, valoarea grantului
Comisiei Europene fiind de
144.469 euro
Contractul de finanțare a fost
semnat în data de 23 noiembrie
2018.
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•

Bugetul total al proiectului este de
45.025 euro, cu o finanțare de
100% din
partea
Comisiei
Europene.
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•

Contractul de finanțare a fost
semnat în data de 23 noiembrie
2018.

Ø Aplicație pilot pentru dezvoltarea de
rețele europene de export
ADR Vest a aderat la un Consorțiu de
organizații membre EEN (Belgia,
Lituania, Ungaria, România) pentru
depunerea unei aplicații dedicate
dezvoltării de rețele europene de
IMM-uri pentru export în afara
Uniunii Euroepene. În cadrul acestui
proiect ADR Vest își propune
dezvoltarea a 3 rețele de export
europene, finanțarea și sprijinirea lor
în accesarea cu succes de piețe
globale, din afara Uniunii Europene.
Aplicația este în curs de evaluare.
C. În 2018, ADR Vest a realizat
următoarele activități de suport pentru
inovare si internaționalizare:
•
•

76 vizite la companii
Elaborarea și publicarea a 15
profile de parteneriat pentru
companii din Regiunea Vest care
au generat 34 expresii de interes
din străinătate
•
Furnizarea
de
consultață
individuală unui număr de 32 de
firme
(Co-)organizarea a 6 evenimente de
afaceri în cadrul cărora au fost facilitate
96 de întâlniri bilaterale internaționale
pentru 43 de firme din Regiunea Vest.

Prima întâlnire de proiect subscrisă
noului contract de finanțare a avut loc în
data de 29 martie 2018. La întâlnire au
participat 11 reprezentanți (7 din partea
ADR Vest, 2 din partea ADR SV Oltenia,
1 din partea Universității Craiova și 1 din
partea Tehimpuls).
Agenda întâlnirii a curpins:
• Discutarea progresului realizat în
2017 și stadiul procesului de raportare
• Pregătirea aplicațiilor EEN pentru anul
2019
• Planificarea activităților pentru anul
2018
• Discutarea modificării componenței
Consorțiului
• Pregătirea
pentru
vizita
de
monitorizare a Ofițerului de Proiect
de la Autoritatea de Management
(EASME) din cadrul Directoratului
General Grow al Comisiei Europene.
Procesul de amendare a Contractului
Cadru si a Contractelor de Finanțare
pentru înlocuirea partenerului Centru de
Dezvoltare Arad cu Camera de Comerț
Industrie și Agrigultură Arad s-a finalizat
în luna mai, cel din urmă dobândind
drepturile de acces la instrumentele
digitale EEN.
Cea de-a doua întâlnire de management
al proiectului a avut loc în data de 11
iunie la sediul ADR Vest și a cuprins
următaorele teme:
• Discutarea stadiului implementării
proiectului

D. Întâlniri de management al proiectului
pentru anul 2018
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•
•
•
•

Planificarea activităților până la finalul
anului 2018
Stabilirea misunii de managementul
calității pentru anul 2018
Prezentarea noutăților de la nivelul
EEN
Pregătirea vizitei de monitorizare a
EASME.

E. Participarea la Grupurile de Lucru ale
Rețelei Enterprise Europe Network
o

Găzduirea
întâlnirii
Grupului
Sectorial
EEN
Automotive,
Transport și Logistică la Timișoara
În perioada 22-23 martie 2018, la
Timișoara, a avut loc întâlnirea
grupului
sectorial
de
lucru:
Automotive, Transport and Logistics.
ADR Vest în calitate de lider de
consorțiu a găzduit prima din cele
două întâlniri anuale ale acestui grup
sectorial.
La întâlnire au participat reprezentanți
ai mai multor organizații EEN din
Europa. Totalul participanților a fost
de 17 persoane, provenind din 8 țări.

o Grupul
Sectorial
Tehnologia
Informației și Comunicațiilor
În perioada 25-26 aprilie 2018, a avut loc
întâlnirea Grupului Sectorial care a fost
găzduită de RISE, membru EEN din
Stockholm, Suedia.

Agenda evenimentului a cuprins:
1. Prezentarea Regiunii Vest
2. Prezentarea membrilor noi
3. Prezentarea domnului Thomas
Steiert, responsabil din partea
EASME
4. Sesiune de tip "World Cafe"
(organizarea pe 3 mese la care se
discuta câte un subiect, iar
participanții se rotesc pe la fiecare
dintre acestea și contribuie cu
idei)
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Agenda întâlnirii a cuprins:
• Prezentarea activității gurpului și
alegerea unui vice-coordonator
• Prezentarea sectorului ICT din
Suedia și 2 studii de caz de companie
cu creștere rapidă – Atatiki Group și
Yanzi
• Prezentarea
oportunităților
de
finanțare – EIT DIGITAL, EUSME
• Prezentări din partea membrilor –
profile de compaii regionale și
evenimente (ADR Vest a reprezentat
4 companii IT din Regiunea Vest,
pentru una dintre aceastea s-a ințiat
dialogul pentru stabilirea de noi
parteneriate în Germania)
• Vizita la Târgul Scandinavian
Electronics
• Vizita la Clusterul ICT din Kista,
Suedia – primul Smart City din
Suedia.

o Grupul Sectorial Agro-Alimentar
Întâlnirea anuală a grupului sectorial
Agro-Alimentar a avut loc în perioada 2527 aprilie 2018 în Salonic, Grecia și a
fost organizată de partenerul EEN Federația Industriilor din Nordul Greciei.
Obiectivele întâlnirii au fost:
• prezentarea situației actuale a
grupului și rezultatele obținute
• schimbul de experiență și knowhow în sectorul agroalimentar între
membrii grupului
• dezvoltarea de activități comune și
crearea de noi oportunități de
parteneriat, discutarea posibilelor
sinergii cu alte grupuri EEN și alte
inițiative derulate la nivel european.

Reprezentantul din partea ADR Vest a
susținut o prezentare privind activitatea în
domeniul agroalimentar și inițiativele
derulate de către ADR Vest pentru
sprijinirea sectorului agroalimentar și
acțiuni concrete destinate firmelor.
o Grupul de Lucru EEN Masurements
and KPIs, dedicat definirii modului
de funcționare a Rețelei EEN post2018 și actualizarea ghidurilor de
finanțare
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Ca uramare a noii viziuni Enterprise
Europe Netwrok post 2021, s-a constituit
Grupul de Lucru EEN ”Măsurarea
performanței EEN și indicatori cheie”.
Scopul grupului este de a defini noul
cadrul operațional al rețelei EEN post
2021 și propunerea de schimbări
incrementale începand cu contractele de
finanțare 2019, 2020-2021 pentru
integrarea treptată a membrilor EEN
către noul mod de operare.
Reprezentantul din partea ADR Vest, a
participat
la
reuniunile
grupului,
contribuind la sub-grupul ”client jounrey”
– redefinirea serviciilor EEN - prin prisma
susținerii în toate etapele de creștere a
companiilor, cu accent pe punctele
strategice de transformare a firmelor.
F. Reprezentarea EEN România în
grupul de guvernanță Biroul SAG
(Steering and Advisory Group)
Începând cu septembrie 2017, doamna
Raluca Cibu-Buzac, Directorul Direcției
Politici Regionale și Internaționalizare din
cadrul ADR Vest, este membru al Biroului
SAG – structura de guvernanta EEN
formată din reprezentanți EASME și 7
membri
aleși
dintre
organizațiile
partenere EEN.
Doamna Raluca Cibu-Buzac a participat
la ședința SAG din perioada 28 februarie
– 1 martie 2018.
Pe lângă aspectele operaționale ale
rețelei (raportare, noi apeluri pentru
membrii EEN, instrumente IT, etc.), unul
dintre subiectele cheie discutate l-a
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constituit adoptarea noii abordării EEN
elaborate
de
Grupuld
e
lucru
antemenționat.
În acest context, reprezentantul ADR
Vest, a desfășurat următoarele activități:
•

•

Coordonarea
procesului
de
consultare la nivelul rețelei EEN
privind propunerea grupului de lucru
”Măsurarea performanței EEN și
indicatori cheie” și centralizarea
feedback-ului
Prezentarea propunerii grupului de
lucru și a rezultatelor consultării în
cadrul plenarei SAG din 28
februarie – 1 martie și agregarea
modului
de
implementare
a
modificărilor.

G. Implementarea Viziunii EEN post
2021
Ca urmare a noii abordări a EEN centrate
pe client și călătoria sa în dezvoltarea
afafcerilor, EASME a creat 5 grupuri de
acțiune pentru definirea sinergiilor între
serviciile EEN. ADR Vest reprezintă
România în 2 dintre aceste grupuri:
• Grupul de Acțiune pentru
definirea
Planului
de
Implementare
• Grupul de Acțiune pentru
sinergii în domneiul accesului
la finanțare, inclusiv sinergii cu
programele operaționale finanțate
prin FEDR, dar și finanțare de risc
Grupurile de lucru își vor derula
activitatea pe parcursul anului 2019.
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H. Vizita EASME de monitorizare a
Consrțiului RO-Boost SMEs – 12-14 iunie
2018
În perioada 12-14 iunie 2018 a avut loc
vizita de monitorizare a Ofițerului de
Proiect pentru Consorțiul RO-Boost
SMEs.
Vizita a constat în prezentarea structurii
de guvernanță a Consorțiului, modul de
lucru
și
stadiul
implementării
activităților, prezentarea poveștilor de
succes și discuții libere privind dificultăți
întâmpinate și măsuri de redresare.
Calendarul vizitei a fost:
• 12 iunie - vizita de monitorizare la
ADR
Sud
Vest
Oltenia
și
Universitatea Craiova
• 13 iunie – întâlnire dedicată cu
Cooorodnatorul
Consorțiului,
Raluca
Cibu-Buzac;
vizită
de
monitorizare la Asociația Tehimpuls
și ADR Vest
• 14 iunie – intâlnire cu noul membru al
Consorțiului, CCIA Arad, întâlnire cu
Directorul General al ADR Vest, Sorin
Maxim.

coopereze în atragerea de clienți și
promovarea lor între țările participante.
Apropierea transfrontalieră, ca factor
important în activitatea EEN de
internaționalizare a firmelor, a constituit
principalul factor care a dus la coagularea
acestui eveniment.
Agenda evenimentului a cuprins:
1. Prezentarea facilității de testare a
vehiculelor electrice, construită de
guvernul maghiar la Gyor
2. Introducerea conceptului "Build your
city" de către Casa Națională de
Comerț a Ungariei
3. Inovarea - provocări și oportunități
pentru EEN în viitor
4. Platforma
CarpathEEN
(rețea
transfrontaliera
focalizată
pe
parteneriat).

I. Evenimentul
"CarpathEEN
Cooperation Day", 13 Martie 2018
Evenimentul a fost organizat de Casa de
Comerț a Ungariei, la Budapesta.
Participarea a fost rezervată partenerilor
Enterprise Europe Network din Ungaria și
din țările transfrontaliere acesteia.
Însumând 28 de participanți, întâlnirea a
avut ca scop crearea unei rețele de
parteneri transfrontalieri care să
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J. Misiunea de companii belgiene la
Timișoara, 8-9 mai 2018
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Vest alături Flanders Investment and
Trade (EEN Flandra, Belgia) au organizat
o misiune de companii în Timișoara în
perioada 8-9 mai, sub egida Enterprise
Europe Network.
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Misiunea a cuprins
• sesiune
de
întâliniri
bilaterale
prestabilite, găzduite de ADR Vest în
8 mai la Hotel Timișoara.
• Vizite la 3 firme din Regiunea Vest în
data de 9 mai.
Delegația belgiană la Timișoara a fost
alcătuită din reprezentanți a 18 companii
belgiene din industrii variate, construcții,
industria alimentară și automotive.
În cadrul sesiunii de brokeraj au participat
26 de companii din Regiunea Vest care
au avut în total 59 de întâlniri bilaterale
cu firmele belgiene.

EEN Sjælland, Danemarca, a organizat
în 16 mai un eveniment local cu scopul de
a promova oportunitățile de outsourcing
către producători din România și
Slovenia.
Companiile participante la eveniment au
depus cereri concrete de fabricație pe
baza cărora reprezentanții EEN România
și Slovenia au identiifcat potențiali
colaboratori.
Au fost susținute prezentări de către:
• Ministrul consilier în cadrul Biroului
atașatului economic din cadrul
Ambasadei Române în Danemarca,
domnul Emil Lupescu
• Reprezentant EEN România, Karla
Hațegan (reprezentată în ziua
evenimentului de Bogdan Turcanu,
EEN Danemarca)
• Consulul Economic din cadrul
Ambasadei Sloveniei în Danemarca
, Nina Krtelj
• Reprezentantul
EEN
Slovenia,
Natasha Turk
• Rolul EEN în outsourcing, Bogdan
Turcanu, EEN Danemarca
Din Regiunea Vest au fost identificate 14
companii care au realizat expresii de
interes pentru colaborarea cu firmele
daneze.
L. Curs "Optimizare și calitate pentru
afacerea ta", 14-15 iunie 2018

K. Evenimentul - Danish Outsourcing in
Romania and Slovenia, Sjælland,
Danemarca, 16 mai 2018
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Cursul a fost adresat IMM-urilor care au
fost deja contactate de ADR Vest și se
află în baza de date a clienților EEN, dar
și firmelor noi din Regiunea Vest care pot
fi viitori clienți ai rețelei.
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Obiectivul acestui curs a fost prezentarea
principalelor metode pentru reducerea
cheltuielilor
operaționale,
creșterea
capacității de producție și reducerea
pierderilor datorate calității slabe.
Cursul a fost susținut de Domnul Cristian
Bleotu, fondator al firmei de consultanță
Effective Flux.

M. Misiunea economică a retailer-ului
englez Halfords în România, 25-26 iunie
În perioada 25-26 iunie 2018 ADR Vest a
găzduit retailerul britanic Halfords cu
scopul de a sprijini companii din
Regiunea Vest din domeniul produselor
auto și laisure aftermaket să devină
furnizori ai grupului cu peste 500 de
magazine în Marea Britanie și Irlanda.
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În data de 25 iunie, delegația Halfords a
vizitat o companie producătoare de
biciclete din județul Caraș-Severin.
În data de 26 iunie, ADR Vest a organizat
și găzduit întâlniri bilaterale cu 10
companii din Regiunea Vest.

N. Inaugurarea
Nokia
România
Innovation Garage Expo în cadrul
Nopții Cercetătorilor Europeni, 28
septembrie 2018
Evenimentul organizat de Nokia România
în avanpremiera Nopții Cercteătorilor
Europeni în data de 28 septembrie 2018
a marcat inaugurarea oficială a Nokia
Innovation Garage care își propune să
reprezinte un spațiu destinat cercetării și
inovării, în cadrul căruia au expus
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proiecte de cercetare dezvoltate de Nokia
România, dar și de start-up-uri
timișorene.
ADR Vest a sprijinit inițiativa prin
recrutarea a 10 start-up-uri și a unui IMM
care și-au expus produsele inovatoare în
cadrul expoziției Nokia.

•

O. Conferința Naționala EEN România,
Sinaia, 24-25 septembrie 2018
Întâlnirea națională a consorțiilor EEN
România a fost gazduită în anul 2018 de
cătyre Agentia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia la Sinaia.
Agenda întâlnirii a cuprins:
• Cuvânt de deschidere, doamna
Daniela Traian, Director Adjunct
Deputy, ADR Sud Muntenia
• Prezentare a Propunerii Comisiei
Europene pentru planificarea
perioadei 2021-2027, doamna
Luisa Prista - Head of Department
COSME, H2020 & EMFF,
EASME
• Prezentarea performanței EEN
România și a stadiului evaluării
aplicațiilor pentru perioada de
finanțare 2019, Anna Sibilla, Ofițer
de proiect pentru România,
EASME
• Prezentarea stadiului activităților
naționale de comunicare, inclusiv
a campaniei Open4Business,
reprezentanții celor 4 consorții
EEN România
• Prezentarea celor 2 proiecte pilot
pentru scalarea afafcerii:
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o Acțiunea
pilotul
implementat de ADR Nord
Vest, doamna Ioana Pavel,
o Acțiunea
Pilot
implementată de ADR
Vest, Karla Hațegan
Prezentarea propunerii pentru
stabilirea unui mecanism de
vouchere în sprijinul dezvoltării
mai rapide a firmelor, bazate de
cunoaștere și tehnologii, domnul
Sorin MAXIM, ADR Vest

În urma întâlnirii s-au stabilit următaorele:
• ADR Vest va elabora propunerea
pentru sistemele de vouchere pe
care o va circula în randul
Consorțiilor EEN din România
pentru adnotări, varianta finală
urmând să fie transmisă către DG
Grow și DG REGIO
• ADR Vest va pune la dispoziția
celorlalte Consorții EEN din
România metodologia pentru
scalarea afacerii și va organiza
sesiuni de schimb de experiență
pentru consultanții EEN care vor
implementa astfel de servicii
începând din 2019.
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P. Conferinta Anuală a Rețelei EEN,
Viena, Austria, 23-25 octombrie 2018
În cadrul Conferinței Anuale a Rețelei
EEN, gazduită în perioada 23-25
octombrie 2018 la Viena, au participat
din partea ADR Vest următoarelor
persoane:
•

•

Raluca Cibu-Buzac, Director
DPRI
si
Coordonator
al
Consorțiului
EEN
Ro-Boost
SMEs. Doamna Raluca CibuBuzac a moderat workshopul
“Change
Management
–
embraking on the post-2021
quest”, a participat la intâlnirea
Biroului SAG șI a avut 6 întâlniri
bilaterale cu reprezentanți EEN
din Brazilia, Singapore, Mexic,
India și Argentina
Karla Hațegan, Șef Birou IS IMM
EEN, cu rol în stabilirea de noi
parteneriate în cadrul EEN în
numele companiilor regionale,
participând
la
17
întâlniri
bilaterale cu reprezentanți EEN
din Germania, Franța, Italia,
Singapore,
China,
Taiwan,
Elveția, Marea Britanie, Suedia,
Danemarca și Japonia.

Conferinta anuală adună peste 600 de
organizații
EEN
precum
și
reprezentanți ai Comisiei Europene,
oferind astfel un cadru unic de stabilire
de noi contacte, reprezentare a firmelor
regionale, discutarea de noi idei de
proiecte precum și de promovare a
Regiunii Vest.
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Q. Acord de colaborare pentru livrarea de
instruiri EEN pentru IMM-uri regionale
Începând cu anul 2018, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest),
în calitate de partener Enterprise Europe
Network, a dezvoltat acorduri de
colaborare cu băncile comerciale
românești în scopul furnizării unor servicii
complementare
către
firmele
din
Regiunea Vest.
Scopul parteneriatelor este de a veni în
sprijinul IMM-urilor în vederea dezvoltării
potențialului inovativ și de afaceri pentru
creșterea competitivității și dezvoltare
inteligentă și durabilă.
În acest sens, ADR Vest, a încheiat un
acord de colaborare cu Raiffeisen Bank
România, în baza căruia a organizat
workshop-uri dedicate IMM-urilor din
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portofoliul băncii, în scopul dezvoltării
afacerii prin internaționalizare și inovare.
Cele 4 workshop-uri s-au desfășurat în
perioada 30 octombrie–07 noiembrie
2018 și au fost furnizate de experții ADR
Vest sub egida Enterprise Europe
Network.
Tematicile abordate au fost:
•

•

•
•

Internaționalizarea: stabilirea de
parteneriate,
provocări
în
accesarea pieței unice europene,
diferențe culturale;
Creșterea capacității de inovare
ca motor al dezvoltării continue a
afacerii;
De la start-up la scale-up;
Business
Networking:
calea
rapidă de a crea conexiuni.

R. Trainign Descentralizat Leading the
Change, Timișoara, 12-13 decembrie
2018
ADR Vest, în calitate de partener
Enterprise Europe Network, împreună
cu partenerii EEN din Marea Britanie
și Belgia au organizat trainingul
descentralizat "Leading the Change embarking on the post-2021 quest” .
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Evenimentul s-a desfășurat la
Timișoara,
în
perioada
12-13
decembrie 2018 și a fost moderat de
către renumitul facilitator internațional
de leadership Edward Kellow, alături
de experți internaționali din Belgia și
Marea Britanie.

De asemenea, membrii EEN au fost
invitați de onoare la Innomatch 2018,
evenimentul anual regional de inovare al
ADR Vest.

Scopul sesiunii de training a fost acela
de de a oferi o perspectivă asupra noii
viziuni a rețelei EEN începând cu anul
2019,
abordând
“schimbarea”
abilităților în vederea creșterii
impactului serviciilor rețelei asupra
IMM-urilor.
În cele 2 zile de training, cursanții au
abordat următoarele tematici:
•
•
•

•

•

Dezvoltarea
capacităților
de
coaching, consiliere și advocacy
Studii de caz cu firme locale:
coaching în timp real și advocacy
“The client joruney”: dezvoltarea
unei abordări sistematice în
construirea și menținerea relațiilor
cu clienții
A gândi și acționa diferit: Cum
valorificăm rețeaua EEN (Forced
Field Analysis)
Curiozitate
și
incertitudine:
curiozitatea
poate
depăși
incertitudinea?

Au participat 23 de experți EEN din 8 țări
(Belgia, Cehia, Grecia, Olanda, Marea
Britanie, România,.Slovenia,Spania), 6
manageri de companii regionale și 2
reprezentanți ai ecosistemului de
business regional.
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S. Evenimentul Regional Anual de
Inovare Innomatch 2018 – „Inovare
pentru Performanță” , Timișoara, 12
decembrie 2018
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•

Aflat la cea de-a 6-a ediție, Evenimentul
Regional Anual de Inovare Innomatch
2018 organizat de către Agenția pentru
Dezvoltare
Regională
Vest
în
parteneriat cu Asociația Tehimpuls,
Asociația Cluster Regional Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor
și
Asociația Automotivest a avut loc în
data de 12 decembrie 2018 la Venue
Events.
Evenimentul reprezintă o platformă unică
de interacțiune în Regiunea Vest pentru
inovatori și antreprenori, beneficiind atât
de
prezență
națională,
cât
și
internațională.
În cadrul ediției 2018 a beneficiat de
prezența a patru lideri de elită cu mulți ani
de
expertiză
în
antreprenoriat,
managementul inovării și scalarea
afacerilor,
la
convergența
dintre
sectoarele automotive și tehnologia
informației și a comunicațiilor.

•

Kate
Lowes
–
Coach
international in inovare si
scalare, Marea Britanie –
Perspective de “inteligență” de
business creștere rapidă a
afacerilor
prin
inovare
și
internaționalizare.
Florin Ciocan, NOKIA, Romania
– potențialul oferit de 5G pentru
fabrici și industrie, noul “enabler”
pentru creștere economică.

Evenimentul a fost moderat de domnul
Edward Kellow – Marea Britanie,
International Leadership Coach.
Ne-au fost alaăuri 165 de particiapanți,
reprezentanți ai mediului economic
regional dar și experți internaționali din
cadrul Enterprise Europe Network din
10 țări,

Ne-au împărtășit megatrenduri, inovații și
nu doar:
•

•

Steve Smith, VALUECHAIN,
Marea Britanie – Viitorul fabricilor
interconectate și noile tendințe din
Industria 4.0 – robotizare și noi
interfețe de comunicare în fabrici.
Micha
Hirschinger, LEONI,
Germania – Provocări actuale ale
sectorului automotive mondial,
inovare și noi tehnologii, în
principal
mașinile
electrice,
mașinile
autonome
și
digitalizarea.
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T. Proiectul ASPYRE - Accelerated
Scaling Pilot for Young Romanian
Entrepreneurs
Aplicația Consorțiului RO-Boost SMEs ASPYRE - în cadrul apelului de proiecte
pentru crearea unui serviciu pilot pentru
IMM-uri aflate în faza de scale-up, a fost
evaluată pozitiv de Comisia Europeană și
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propusă spre finanțare în data de 31
martie 2017.
ADR Vest este unic beneficiar în cadrul
acestui proiect, reprezentând ambele
regiuni de dezvoltare: Vest și Sud Vest
Oltenia.
Perioada de implementare a schemei
pilot este de 18 luni, începând cu 1 iulie
2017, iar bugetul proiectului este de
25.729 euro, din care 23,156,1 euro
reprezintă valoarea grantului acordat de
Comisia Europeană.
Activitățile proiectului includ:
1. Realizarea
metodologiei
de
identificare, recrutare și selecție de
IMM-uri cu potențial de scalare a
afacerii
2. Promovarea oportunității în rândul
IMM-urilor din Regiunile Vest și Sud
Vest în cadrul unor evenimente locale
și recrutarea a 3 companii
beneficiare, și 2 pentru lista de
rezervă
3. Organizarea
de
consultări
individuale cu firmele selectate –
identificarea nevoilor și provocărilor în
faza de scalare, elaborarea planurilor
individuale de acțiune și sprijinirea
firmelor în implementarea acestora cu
diferite instrumente (identificarea de
parteneri
strategici,
dezvoltarea
strategiei de scalare, identificarea de
surse de finanțare etc.)
4. Organizarea de sesiuni de mentorat
cu un expert din mediul economic
regional și de sesiuni de instruire pe
teme
transversale
cu
experți
internaționali
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5. Furnizarea
de
servicii
de
internaționalizare pentru scalarea
afacerii firmelor beneficiare
6. Evaluarea rezultatelor obținute,
promovarea acestora și formularea
conceptului de capitalizare a
schemei pilot.
Cele trei companii sunt:
• NAZZA SRL- companie activă în
domeniul
producției
și
comercializării de uleiuri esențiale
și apelor florale
• ASCENT SOFT SRL - companie
dezvoltatoare
de
produse
software pentru productivitatea
afacerilor
• NAN ALEXANDRU
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- companie producătoare de
produse apicole.

În 2018 s-au desfășurat următoarele
activități:
• Analiza nevoilor și a ambitțiilor
de scalare – interviuri individuale
și vizite la firme
• Realizarea strategiei pentru
scalarea afacerii
• Suport
în
identificarea
de
parteneri
strategici
internaționali
• Consultanță individuală pentru
accesarea
de
noi
piețe
internaționale
În perioada 5-6 septembrie 2018 ADR
Vest a organizat sesiuni de coaching
individuale pentru cele 3 companii
beneficiare ale proiectului pilot pentru
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scalarea afacerilor cu business coachul
Kate Lowes, expert senior in
consltanță pentru afaceri și scalare.
Sesiunile de coaching au inclus o
reevaluare a afacerii si a stadiului
implementării planurilor de actțiune, care
ulterior au fost actualizate.
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Totodată doamna Kate Lowes a propus
companii din Marea Britanie ca potențiali
parteneri pentru fiecare dintre cele 3 firme
regionale.
O prima astfel de întâlnire a avut loc în
data de 13 decembrie între Ascentsoft
și reprezentantul Valuechain, trendsetter din UK în domeniului IT pentru
Industry 4,0 cu o prezență în peste 10
țări.
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Cap. 6 Planificare regională
Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2014–2020 (PDR 2014-2020)

Planul pentru Dezvoltare Regională
pentru perioada 2014-2020 a fost
aprobat în cadrul ședinței Consiliului
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest în data de 10 decembrie 2015.
Documentul este disponibil pe pagina de
internet a ADR VEST la adresa
http://adrvest.ro/wpcontent/uploads/2016/09/PDR-20142020-ro.pdf.
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În cadrul procesului de monitorizare a
PDR 2014-2020, anual, are loc o
actualizare a principalilor indicatori socioeconomici regionali. În perioada iulie august
2018,
a
fost
efectuată
actualizarea
principalilor
indicatori
regionali, folosind principalele platforme
statistice disponibile de la nivel național TEMPO ONLINE și european EUROSTAT.

+40 256 491 981

+40 256 491 923

adresa@adrvest.ro

www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Strategia de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Vest (RIS 3)
Regiunea Vest a realizat Strategia Regională de Specializare Inteligentă plecând de la
inventarierea a șase sectoare cu potenţial în economia regională (IT, automotive, textile,
agro-food, turism și construcții). Strategia Regională de Specializare Inteligentă a fost
aprobată în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în data
de 26 septembrie 2016. Documentul este disponibil pe pagina de internet a ADR VEST
la adresa http://adrvest.ro/wp-content/uploads/2016/09/RIS3-septembrie-2016.pdf.

IT
Automotiv
e

Construcții

RIS 3
Turism

Textile

Agro-food

În cadrul inițiativei Comisiei Europene
„Regiuni mai puțin dezvoltare”, se vor
derula în regiunile României două
proiecte de asistență tehnică, acestea
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fiind coordinate de Joint Research Centre
(JRC) respectiv Banca Mondială.
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În data de 5 iunie 2018 a avut loc prima
întâlnire premergătoare pentru pregătirea
acestor proiecte urmând ca în perioada
următoare să aibă loc derularea acestora.

1.

Proiectul de asistență coordonat
de JRC se numește Suport
specific pentru implementarea
RIS3, iar setul de acțiuni va fi
customizat
specificităților
regionale, Regiunea Vest având
deja un RIS3 aprobat.

În cadrul proiectului, JRC va organiza
evenimente și training-uri în fiecare
regiune în parte, astfel:
• Organizarea
de
EDP-uri
(Entrepreneurial
Discovery
Process) în vederea generării de
idei de business.
• Organizarea de PDL-uri (Project
Development Labs) în vederea
trecerii de la idee la proiect.
• Cursuri/Traininguri
privind
metodologia de elaborare a unui
RIS. Acestora li se vor adăuga alte
evenimente de care ADR-urile
consideră că au nevoie pentru
implementarea RIS3.
În data de 22 octombrie 2018, a avut loc
Prima reuniune din cadrul proiectului
implementat de JRC. Întâlnirea a avut loc
la sediul MDRAP, București.
În data de 12 decembrie 2018, în cadrul
acestui proiect, a avut loc o întâlnire de
lucru la Madrid, unde s-a discutat despre
faptul că este necesară o evaluare a
RIS3 în fiecare regiune/stat membru în
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contextul noii perioade de programare
2021-2027.
Politica specializării inteligente va avea o
importanță majoră în perioada 20212027, în contextul în care 65-85% din
resursele FEDR și ale Fondului de
Coeziune vor fi alocate pe obiectivele 1 (o
Europă mai inteligentă, prin inovare,
digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii)
și 2 (o Europă mai verde, fără emisii de
carbon, punerea în aplicare a Acordului
de la Paris și investiții în tranziția
energetică,
energia
din
surse
regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice).

2.

Proiectul de asistență coordonat
de Banca Mondială - Regiuni mai
puțin dezvoltate Faza 2, care
prevede acordarea de asistență
către regiuni pentru creșterea
competitivității.

În cadrul acestui proiect, în luna
septembrie 2018, a avut loc, la sediul
ADR VEST, o întâlnire de lucru
referitoare la aspectele operaționale
privind derularea acestui proiect.
Portofoliul de hărţi 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.
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În cadrul activităţii de planificare
strategică, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest utilizează mai multe
instrumente, printre care se numără şi
hărţile tematice digitale produse cu
ajutorul
tehnologiei
GIS/SIG
(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 Programul Operaţional Regional în
regiune, pentru Planul de Dezvoltare
Regională, pentru elaborarea de studii
şi analize tematice şi sectoriale şi de
strategii regionale, pentru atragerea de
investitori străini în regiune, pentru
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realizarea de broşuri de prezentare a
regiunii şi pentru susţinerea unor
proiecte proprii ale ADR Vest.
În perioada ianuarie – decembrie 2018,
au
fost
elaborarate
materiale
cartografice, atât pentru sprijinirea
activităților de planificare regională, cât și
pentru sprijinirea directă a programului
POR cu hărți specifice.
În perioada august - septembrie 2018 a
fost creată o hartă interactivă care arată
proiectele finanțabile din domeniul
construcțiilor. Harta poate fi accesată pe
site-ul ADR VEST, la secțiunea POR
2014-2020 / Proiecte finanțabile
construcții / Harta interactivă proiecte
construcții
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Cap. 7 Proiecte și internaționalizare
Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar,
coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest
Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea 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 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.
Obiectivul proiectului este acela de a
facilita deschiderea unor noi oportunități
de afaceri în sectorul alimentar, bazate
pe inovare, cunoștințele acumulate la
nivelul regiunilor partenere și pe
resursele de specializare inteligentă ale
acestora.

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.

Principala activitate a proiectului constă
în stabilirea unor ecosisteme eficiente
pentru inovare în sectorul agroalimentar
și dezvoltarea unor planuri de acțiune
care au ca scop creșterea capacității de
inovare a sectorului agroalimentar,
bazată
pe
cunoșțințele
actuale,
experiențele și competențele existente la
nivelul regiunilor participante.

Bugetul total al proiectului este de
1.330.099 euro, din care 252.210 euro îi
revin
Agenției
pentru
Dezvoltare
Regională Vest.

Activitățile de suport vor consta în
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 cunoștințe între
regiunile partenere și dezvoltarea
planurilor de acțiune la nivelul regiunilor
partenere.
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Perioada de implementare este 1 aprilie
2016 – 31 martie 2020, dintre care ultimii
doi
ani
reprezintă
activități
de
monitorizare și măsurare a impactului
proiectului.
Activități implementate pe durata
anului 2018 au fost următoarele:
În perioada 24-25 aprilie 2018 a avut loc
la Sofia, Bulgaria, Conferința Anuală
Interreg
Europe,
organizată
de
Secretariatul programului.
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Proiectul NICHE a fost unul dintre cele
trei proiecte selectate pentru a fi
promovat ca și proiect de succes în
cadrul sesiunii plenare din cadrul
evenimentului anual Interreg Europe.

NICHE reprezintă consorțiul finanțat
de către Interreg Europe care a primit
aprobare pentru numărul cel mai mare
de proiecte pilot în
regiunile
partenere.

Reprezentantul ADR Vest a prezentat
Regiunea Vest, proiectul NICHE și
rezultatele inițiativei la nivelul celor 7
regiuni implicate, în fața unei audiențe
de peste 300 de participanți.
În perioada 6-7 martie 2018 a avut loc în
Torun, Polonia, întâlnirea partenerilor
proiectului NICHE și vizite la firme din
sectorul agro-alimentar din Regiunea
Kujawsko-Pomorskie
din
Polonia.
Acestea au fost organizate de către
administrația regională a Voievodatului
Kujawsko-Pomorskie.
În perioada ianuarie - martie 2018, în
calitate de partener lider al proiectului
NICHE, ADR Vest a pregătit împreună cu
partenerii interregionali 5 proiecte pilot
care au fost aprobate pentru finanțare de
către Secretariatul Interreg Europe și
care urmează a fi implementate timp de
18 luni in regiunile partenere.

Planul de acțiune pentru sectorul
agroalimentar regional
A fost finalizat planul de acțiune pentru
sectorul agroalimentar din Regiunea Vest
împreună cu actori locali – firme din
sector, universități și organizații de
suport.
Planul de Acțiune cuprinde atât direcții
de
finanțare
a
sectorului
agroalimentar care pot fi incluse în
documentele strategice – PDR și RIS3,
cât și acțiuni concrete care vor fi
implementate de către actorii locali din
regiune, în perioada iunie 2018 - martie
2020. Implementarea va fi monitorizată în
următorii doi ani de către ADR Vest.
Au fost identificate trei priorități de
dezvoltare, și anume:
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I. Dezvoltarea lanțurilor valorice
II. Creșterea vizibilității pe piață a
produselor locale
III. Certificarea și conformitatea
produselor alimentare din regiune

Proiectul
pilot
pentru
sectorul
agroalimentar din Regiunea Vest
În perioada ianuarie - martie 2018 a fost
pregătit și transmis pentru aprobare
Secretariatului Interreg Europe proiectul
pilot
de
sprijin
pentru
sectorul
agroalimentar
regional,
în
cadrul
inițiativei NICHE. Proiectul pilot a fost
aprobat și se derulează în paralel cu
activitățile
de
monitorizare
a
implementării planului de acțiune, în
perioada iunie 2018 - septembrie 2019.
Mai precis, proiectul pilot vine în sprijinul
producătorilor de produse alimentare
din Regiunea Vest și își propune:
dezvoltarea unei platforme și hărți
interactive a produselor locale din
regiune, derularea unei campanii de
promovare a acestora către procesatori,
restaurante și consumatori finali și implicit
dezvoltarea unei culturi de consum
produse în cadrul comunității locale.
Principalele activități care se vor derula:
1. Identificarea producătorilor din
Regiunea Vest;
2. Crearea unei identități pentru
produsele alimentare din regiune care
să integreze elementele local, artizanal și
natural (sănătos);
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3. Dezvoltarea unei hărți interactive
care să includă produsele alimentare
locale;
4. Dezvoltarea unei campanii de
promovare a produselor alimentare din
Regiunea Vest și a hărții interactive către
două grupuri țintă: comunitatea locală și
magazinele locale de specialitate,
restaurantele, hotelurile care să
folosească și să promoveze ulterior
produse alimentare din regiune;
5. Dezvoltarea unei rețele de actori din
cadrul lanțului valoric alimentar pentru a
susține și a asigura sustenabilitatea
inițiativei;
6. Conectarea inițiativei cu sectorul
turistic și proiectul "Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021",
astfel încât produsele locale să fie
promovate pe scară largă turiștilor în
hoteluri și restaurante, atracții turistice,
aeroporturi etc.

Principalele rezultate așteptate:
• creșterea numărului produselor
locale disponibile pentru consumatorii
finali
• creșterea numărului de restaurante
care folosesc și promovează produse
locale
• creșterea gradului de conștientizare
cu privire la produsele alimentare locale
pentru consumatorii finali
• sporirea încrederii în produsele
alimentare locale
• creșterea rețelei de actori ai lanțului
valoric alimentar și intensificarea
cooperării dintre aceștia.
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În acest sens, a fost contractată o firmă
cu competențe în dezvoltarea platformei
și hărți interactive care să promoveze
produsele alimentare locale.Platforma
urmează să fie lansată în luna martie
2019.

Colaborare
de
succes
pentru
sprijinirea micilor producători de
miere și produse apicole din Regiunea
Vest
4 regiuni membre NICHE: Regiunea
Vest - România, Kujawsko-Pomorskie
- Polonia, Creta - Grecia și Border –
Irlanda au demarat o acțiune comună
pentru a crea o valoare mai mare
pentru mierea locală și pentru
creșterea
conștientizării
consumatorilor cu privire la sursa și
calitatea mierii. Inițiativa vine în sprijinul
micilor producători de miere, care vor
avea posibilitatea de a-și testa și
certifica calitatea mierii, care va facilita
totodată comercializarea pe piața
internațională la un preț echitabil.
Probe de miere furnizate de apicultorii din
Regiunea Vest au fost deja testate în
Irlanda și există în prezent o oportunitate
comercială de vânzări de miere
românească în Marea Britanie și Irlanda
ca un produs cu valoare adăugată în
comparație cu mierea vândută la vrac.
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Folosind
expertiza
partenerilor
irlandezi, o asociație de apicultori din
Regiunea Vest, România, va dezvolta o
capacitate de testare a mierii în
Timișoara, de care vor beneficia
apicultorii din zonă, conformă cu
legislația UE privind siguranța alimentară
și cerințele de export/audit și va beneficia
de infrastructură IT necesară, soluții de
ambalare și sisteme de etichetare a
produselor de miere.
Această
abordare
va
asigura
transparența lanțului de aprovizionare
și încrederea consumatorilor prin
utilizarea tehnologiei informației și
etichetarea
produselor
inovatoare.
Platformele tehnologice inovatoare oferă
producătorilor de miere la scară mică o
nouă oportunitate de piață pentru
trecerea de la vânzările de miere în vrac
la mărfuri pentru diferențierea produsului
lor de miere. Prin comunicarea
autenticității produsului și a poveștii
alimentului, producătorul mic de miere
poate intra în lanțul de aprovizionare și
poate obține prețuri mai bune.
Proiectul NICHE a oferit astfel
oportunitatea de a cerceta scalabilitatea
modelului H! VE care facilitează
oportunitățile de parteneriat pentru
producătorii de miere din România,
Polonia, Grecia și promotorii modelului
inovativ de marketing H! VE din
Irlanda.Mai multe informații despre
această inițiativă pot fi regăsite accesând
https://www.interregeurope.eu/niche/new
s/news-article/3303/niche-leadstoinnovation-in-honey-value-chain/
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Proiectul
iEER
–
Sprijinirea
antreprenoriatului în rândul tinerilor
prin politici la nivel regional, în care
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Vest este partener
ADR Vest este membru al consorţiului
european coordonat de Consiliul
Regional
Helsinki-Uusimaa
din
Finlanda care implementează 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 Uniunii
Europene sau la accesul limitat la
finanțare.
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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
regionali să creeze un ecosistem
favorabil
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 îmbunătăți Fondurile Europene
Structurale și de Investiți 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.
Activitățile implementate pe durata
anului 2018 au fost următoarele:
În data de 22-23 martie 2018 a avut loc
la Bruxelles, Conferința de lansare a
planurilor de acțiune locale iEER,
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eveniment co-organizat de Consiliul
Regiunal Helsinki – Uusimaa și Comitetul
Regiunilor.
Obiectivul a fost acela de a crea
conștientizarea unui context dinamic și
favorabil dezvoltării antreprenoriatului în
rândul tinerilor la nivelul Uniunii
Europene.
Reprezentantul ADR Vest a susținut o
intervenție în cadrul panelului „iEER
regions delivering growth and jobs for
start-ups and young entrepreneurs –
what can be done now and in the future
?„ cu referire la posibile scenarii de
sprijinire a antreprenoriatului care pot fi
create și puse în operă în parteneriate
internaționale de instituții, așa cum este
cel al proiectului iEER.
În perioada 30-31 ianuarie 2018 au avut
loc în Helsinki întâlnirea de management
a proiectului iEER și întalnirea de lucru
pentru planurile de acțiune regionale și
acțiunile pilot. Întâlnirile au fost
organizate de către Consiliul Regional
Helsinki Usimaa din Finlanda.
Reprezentantul ADR Vest a prezentat
planul de acțiune pentru Regiunea Vest și
a contribuit la definirea instrumentelor de

monitorizare
și
benchmarking
a
ecosistemelor
de
suport
pentru
antreprenoriat din regiunile iEER.
Au avut loc discuții privind initiațive
comune care pot fi dezvoltate în proiecte
pilot în etapa a-2-a a proiectului sau care
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pot fi finanțate din alte surse de finanțare
în anii următori.
A fost finalizat planul de acțiune
pentru antreprenoriat.
Prioritățile identificate în planul de acțiune
sunt:
1. Crearea unui Centru pentru
Antreprenoriat. Obiectivul este de
a integra întregul ecosistem de
susținere al antreprenoriatului în
cadrul unei structuri de suport –
un Centru pentru Antreprenoriat.
2. Diseminarea
poveștilor
de
succes. Obiectivul este de a
crește vizibilitatea poveștilor de
succes locale.
3. Crearea de legături cu investitori
prin actualizarea și îmbunătățirea
unei platforme deja existente care
include informații legate de
startup-urile din regiune.
4. Educarea tineretului cu privire la
antreprenoriat prin două acțiuni,
una dintre ele adresată elevilor de
liceu și studenților, iar cealaltă,
tinerilor antreprenori.
5. Program de incubare pentru
echipe de studenți. Programul
constă într-o perioadă de
incubare de 2 luni adresată
echipelor de studenți din cadrul
Universității de Vest, de la
specializările Econimie, Științe
Sociale și Politice și IT.
Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat
realizat pentru Regiunea Vest împreună
cu actori locali - organizații de suport
pentru antreprenoriat cuprinde atât
direcții strategice de finanțare a
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antreprenoriatului care pot fi incluse în
documentele strategice – PDR și RIS3,
cât și acțiuni concrete care vor fi
implementate de către organizații de
suport din regiune, în perioada imediat
următoare.
Implementarea
va
fi
monitorizată în următorii doi ani de către
ADR Vest.
Au fost identificate trei priorități de
dezvoltare și anume:
I. Dezvoltarea lanțurilor valorice
II. Creșterea vizibilității pe piață a
produselor locale
III. Certificarea și conformitatea
produselor alimentare din regiune

Proiectul DEVISE – IMM-uri bazate pe
tehnologii
digitale
în
serviciul
strategiilor regionale de specializare
inteligentă

Inițiativa interregională DEVISE, a fost
aprobată pentru finanțare în cadrul
celui de-al 4–lea apel de proiecte al
Programului Interreg Europe 2018.
ADR Vest este membru al unui consorțiu
format din 10 organizații provenind din
9 regiuni europene din Irlanda, Marea
Britanie, Spania, Bulgaria, Finlanda,
Franța, Belgia și România. Consorțiul
este condus de ERNACT, Irlanda.

Proiectele NICHE și
iEER se regăsesc în top
3 vizibilitate dintre
aprox. 150 proiecte
Interreg în
implementare.
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DEVISE își propune să exploateze
potențialul pe care îl au IMM-urile
bazate pe tehnologii digitale ca și
facilitatoare
pentru
creșterea
competitivității IMM-urilor aparținând
celorlalte sectoare incluse în strategiile
regionale de specializare inteligentă.
DEVISE urmărește, ca până în 2021, să
crească cu 15% numărul IMM-urilor
bazate pe tehnologii digitale care
dezvoltă soluții inovative aplicabile în
sectoarele cu potențial de specializare
inteligentă.
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În acest sens, proiectul propune o
abordare intersectorială care va implica
toate părțile interesate relevante în
procesul de analiză a contextului actual,
învățarea din alte regiuni din Uniunea
Europeană și definirea unor politici
îmbunătățite care să integreze lecțiile
învățate.
Proiectul se va derula pe o perioadă de
54 de luni, începând cu data de 1 iunie
2018.
Bugetul total al ADR Vest pentru
derularea proiectului este de 102.565
euro, din care 2% este contribuția proprie
a ADR Vest. În această perioadă ADR
Vest a elaborat metodologia de analiză a
nivelului actual de digitalizare în rândul
regiunilor partenere bazat pe trei niveluri:
• analiza statistică regională,
• sondaj de opinie în rândul stakeholder-ilor reprezentând cererea si
oferta de digitalizare
• work-shop-uri regionale.

Proiectul MONITORIS3 – Exchange of
experiences
in
monitoring
mechanisms,
indicators
and
methodologies
addressed
to
improvement in the delivery of policies
and instruments in the framework of
Regional RIS3 across Regions – în
care Regiunea Vest este partener
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ADR Vest este membru al consorţiului
european coordonat de Agenția de
Inovare din Galiția (Spania) care
implementează proiectul MONITORIS3 –
schimbul de experiență în mecanismul
de
monitorizare,
indicatori
și
metodologii destinate îmbunătățirii
politicilor
și
instrumentelor
în
contextul Strategiilor Regionale de
Specializare Inteligentă 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 de a îmbunătăți
activitatea de politici regionale privind
inovarea prin schimbul bunelor practici în
ceea ce privește 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 (Croația),
Agenția de Dezvoltare Regională Veneto
(Italia), Consiliul Județean Nordland
(Norvegia), Comisia de Dezvoltare a
Regiunii Norte (Portugalia), Agenția
Națională de Inovare din Portugalia.
Principalele activități prevăzute în proiect
sunt:
• realizarea unei analize a Strategiilor
S3
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•
•
•

desfășurarea a 8 seminarii tematice
interregionale
selectarea bunelor practice și 7 vizite
de studiu
realizarea a 6 planuri de acțiune
privind monitorizarea RIS3.

În anul 2018 au avut loc următoarele
activități:
În perioada 12 – 13 martie 2018 a avut
loc al patrulea
Seminar tematic
Interregional la Porto (Portugalia) fiind
organizat de Agenția de Dezvoltare a
Regiunii Nord Portugalia.
Gazdele au prezentat metodologia
utilizată în elaborarea RIS3, activitățile
finanțate și modul de monitorizare.
Provocarea regională o constituie
angajarea tinerilor doctoranzi în companii
în
vederea
creșterii
inovării
și
competitivității acestora.
Reprezentantul ADR Vest a realizat o
prezentare a sistemului de indicatori de
monitorizare a RIS3 în contextul
provocărilor Programului Operațional
Regional 2014-2020 Axa1 destinată
transferului tehnologic.
Schimbul de experiență a fost continuat
cu prezentarea platformelor de cercetare
puse la dispoziția start-up-urilor din
domeniul
managementului
energiei
regenerabile
și
electromobilității
https://www.inesctec.pt/en.

infrastructura de cercetare maritimă
alături de servicii de port, vamă și
logistică.
Proiectul a fost elaborat ca și concept sub
coordonarea Agenției Regionale de
Dezvoltare și finanțat prin Programul
Operațional Regional. Scopul acestui
demers este de a transforma avantajul
prezenței coastei oceanice și a resursei
maritime în motor de dezvoltare
economică și inovare.
În perioada 13 – 14 septembrie 2018 a
avut loc Seminarul tematic Interregional
nr 5 în Dubrovnik (Croația), ocazie cu
care au fost dezbătute aspecte privind
Strategia Națională de Dezvoltare a
Croației. Au fost prezentate inițiative de
sprijin an sectorului de turism și agroalimentar. Din partea Regiunii Vest a
participat domnul Director General Sorin
Maxim.
În 23 octombrie 2018 a avut loc la sediul
Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice un seminar în
cadrul unui proiect de asistență tehnică
desfășurat alături de platforma de la
Sevillia
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu)
cu
scopul de a crește capacitatea regiunilor
din România de a implementa Strategiile
de Specializare Inteligentă. Tematica
semnarului a vizat metodologia de
monitorizare a acestor strategii. Din
partea Regiunii Vest a participat Dl.
Cristian Goția cu o prezentare privind
proiectul Monitoris3.

De asemenea a fost vizitat Forum
Oceano, o infrastructură regională creată
în parteneriat care pune la dispoziție
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În perioada 4 – 5 decembrie 2018 a avut
loc cel de-al 6 - lea Seminar tematic
Interregional în Santiago de Compostela
(Spania), ocazie cu care au fost
prezentate metodologia de monitorizare
RIS3 Galitia, finanțările privind inovarea
prin programele naționale cât si un
exemplu de bună practică din partea Țării
Bascilor.
În cea de-a doua zi a avut loc o vizită de
studiu la un centru de cerceare medical în
zona tratamentelor de prevenire a bolilor
neuronale
degenerative
cu
o
componentă de customizare a modelului
chimic în funcție de caracteristicile
genetice.

Întâlnirile Comitetului Interregional de
Management al Rețelei ERNACT
(Rețeaua Regiunilor Europene pentru
Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor)
Regiunea Vest este membră în cadrul
ERNACT (rețea europeană înființată în
1990 și alcătuită din autorități locale și
regionale din 7 regiuni euroepene din
Cehia, Irlanda, România, Spania și
Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012.
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Obiectivul principal al Rețelei ERNACT
constă în promovarea economiei
bazate pe cunoaștere și a societății
informaționale la nivelul regiunilor
partenere,
cu
precădere
prin
dezvoltarea și implementarea de
proiecte
transfrontaliere,
interregionale și trans-naționale care să
contribuie la definirea unor modele de
dezvoltare regională bazate pe
tehnologia
informației
și
a
comunicațiilor.
Din ERNACT fac parte: Municipalitatea
Derry (Irlanda de Nord), Județul Donegal
(Irlanda), Județul Galway (Irlanda),
Regiunea Cantabria (Spania), Asociația
Autorităților
Locale
din
județul
Vasternorrland (Suedia), Municipalitatea
San Sebastian (Spania), Regiunea Banat
(Serbia) şi Regiunea Vest (România).
Întâlnirea
comitetului
pentru
management interregional al Rețelei
ERNACT a avut loc în data de 23 martie
2018 la Bruxelles.
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ADR Vest a fost sprijinită de către
ERNACT în pregătirea proiectului
căștigător NICHE, în cadrul programului
Interreg Europe. De asemenea, ADR
Vest este implicată în majoritatea
inițiativelor, evenimentelor și proiectelor
derulate de către ERNACT.
ERNACT a propus pentru finanțare
proiectele DEVISE, care a fost aprobat
pentru finanțare și REGIONS 4.0., care
este în curs de evaluare la Secretariatul
Programului Interreg. ADR Vest este
membră în ambele consorții coordonate
de către ERNACT.
Beneficiarii regionali potențiali ai unor
astfel de inițiative:
ü administrația publică – poate
participa la viitoare proiecte pentru
integrarea de aplicaţii TIC în
livrarea serviciilor
ü întreprinderi private din sectorul
TIC, membrii Clusterului Regional
TIC – pot genera noi proiecte care
să propună dezvoltarea şi
utilizarea de aplicaţii TIC în diferite
sectoare economice, dar şi în
beneficiul populaţiei în general
(servicii de e-guvernanţă)
ü parteneri strategici ai ADR Vest
din diferite domenii de activitate
care vor putea fi implicaţi în
viitoare proiecte TIC dedicate
anumitor sectoare economice
specifice (turism, educaţie etc. ).
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Cap. 8 Investiții străine
Permanenta activitate de consultare a pieţei, atât din discuţiile cu investitorii noi cât şi cu
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 Regională Vest la cerinţele investitorilor.
Diversificarea portofoliului de servicii pentru investitori a fost şi este de asemenea o
activitate permanentă asigurată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.
Activități propuse care vor sta la baza realizării Strategiei de Marketing a Regiunii
Vest
I.

Elaborarea
și
coordonarea
implementării
Strategiei
de
Marketing a Regiunii Vest cu
focus prioritar pe infrastructurile
deja existente (dezvoltate pe bani
europeni sau din bugetul propriu)
și pe zonele greenfield cu
potential, în vederea obținerii unui
agrement politic, angrenării de
buget de promovare și mandatării
ADR Vest să dezvolte activități
extinse de management a
acestora.
II.
Gestionarea relației cu instituțiile
cheie pentru investiții străine
directe
(Invest
România,
ambasade și consulate, firme de
consultanță, firme de imobiliare
etc.), precum și cu firmele de
consultanță românești și străine.
III.
Realizarea unui pachet de training
pentru angajații administrației
publice care se ocupă de
investitori cu implicarea unor
experți din România și din
străinătate:
a) Operaționalizarea activității de
investiții la nivelul administrației
publice locale
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b) Integrarea investițiilor străine în
planificarea generală a investițiilor
locale prin elaborarea unei
strategii pe termen lung
c) Fundamentarea
atractivității
urmată de promovarea locațiilor
destinate investițiilor străine și
integrarea în Strategia Regională
de Marketing
IV.
Realizarea unei oferte integrate
de oportunități de investiții în
Regiunea Vest:
a) Baza de date care conține
exclusiv obiective publice și
reprezentarea web a acesteia,
prioritizată pe specificul industrial
din zona de referință și clasificate
în funcție de maturitatea de
dezvoltare a acestora - gradul de
dezvoltare din punct de vedere al
infrastructurii și facilităților locale;
b) Refacerea completă a paginii web
www.regiuneavest.ro
cu
schimbarea platformei și a
modulului de administrare;
c) Facilitarea creării de parteneriate
între
administrații
pentru
coagularea unor oferte pentru
investitorii mari;
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d) Dezvoltarea unor instrumente
consolidate de management al
zonelor promovate: bază de date
cu locații, motor de căutare,
simulare vizuală, sistem de
colectare/update informații, bază
de date cu persoane de contact,

resurse statistice, canale
promovare de referință.

de

V.
Expunerea
la
evenimente
internaționale de promovare integrată a
Regiunii Vest (de exemplu Exporeal), cu
participarea
unităților
administrativ
teritoriale din Regiunea Vest și
organizarea de work-shop-uri dedicate.

Proiecte de investiţii

În luna martie 2018, reprezentantul firmei
Escatec, filiala din Elveția, a contactat
ADR Vest pentru identificarea unor firme
din
regiune
în
scopul
evaluării
potențialului de a achiziționa o companie
românească
activă
în
industria
electronică. Firma Escatec a avut intenția
de a investi într-un proiect de tip
"greenfield", în anul 2017. Totuși a
renunțat la acest proiect și a decis
demararea unei cercetări pentru achiziția
unei firme deja existente.
Astfel, firma malaeziană cu capital
majoritar elvețian ESCATEC a început
cercetarea Regiunii Vest în luna aprilie
2017. Aflată în concurență cu alte 5 țări,
România a ajuns în lista de două, la
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concurență cu Polonia. La sfârșitul lunii
iunie 2017, consiliul de administrație al
firmei Escatec a decis localizarea noului
proiect de investiție de tip "greenfield" în
Timișoara.
Efortul
depus
de
reprezentanții ADR Vest împreună cu
organizații partenere (recrutatori, firme
locale și constructori) a contribuit la
atragerea acestui investitor în Regiunea
Vest.
Firma Escatec este producător de
componente electronice industriale (cu
excepția automotive) și are sediul central
la Penang în Malaezia. În Timișoara firma
a avut ca țintă construcția unei hale de
aproximativ 8000 mp în care să angajeze
în 3 ani aproximativ 450 de salariați.
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În luna mai 2018, filiala belgiană a firmei
de consultanță Delloite, a contactat ADR
Vest pentru colectarea de informații
necesare unui client britanic interesat de
deschiderea la Timișoara a unui centru
de dezvoltare de software în industria IT.
Clientul britanic intenționa să angajeze în

acest centru până la 300 de persoane pe
o perioada de 3 ani. ADR Vest a furnizat
informațiile cerute iar acum se așteaptă
decizia firmei britanice de a vizita
Timișoara.

Hong Kong Trade Development Council
(HKTDC) este un organism de promovare
a afacerilor din Hong Kong, cu o
experiență de peste 50 de ani. Fondat în
1966, HKTDC este dedicat promovării
firmelor mici si mijlocii din Hong Kong în
lume.

cu reprezentanții biroului HKTDC din
Budapesta, au vizitat ADR Vest pentru a
deschide o relație de colaborare pe
termen lung.

În luna decembrie 2018, doamna
Priscilla
Yeung,
director
Germania&Europa Centrala Hong Kong
Trade Developement Council, împreună
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Au fost discutate diverse metode de
colaborare, printre care și organizarea
unor misiuni de companii reciproce,
furnizarea de informații despre mediul de
afaceri din regiune și asistarea
investitorilor chinezi care doresc să
investească în Regiunea Vest.
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Cap. 9 Resurse umane

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul uman ca fiind resursa cea
mai valoroasă a sa. Astfel, în jurul acestei idei a fost dezvoltată politica de gestionare a
resurselor umane a agenției. Principalele obiective vizate de politica de gestionare a
resurselor umane sunt: păstrarea în agenție a celor mai buni angajați, motivarea şi
dezvoltarea profesională a tuturor angajaţilor, precum şi creșterea calităţii activităţilor
desfăşurate. Acestor ţinte le corespunde în plan funcţional dezvoltarea continuă a
potenţialului uman, care conduce la dezvoltarea organizaţiei în ansamblu.

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 2018 au
fost parcurse, următoarele etape:
•
•
•
•

Analiza situaţiei curente
Evaluarea nevoilor viitoare
Analiza lipsurilor
Elaborarea strategiilor pentru
acoperirea lipsurilor de personal
şi faza de planificare.

Analiza nevoilor de personal pentru anul
2018 s-a realizat în funcţie de estimarea
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volumului activităţilor şi aprecierea
competenţelor
necesare
pentru
implementarea cu succes a POR 2014 –
2020, a serviciilor IMM - EEN, precum şi
în vederea desfăşurării celorlalte activităţi
ale agenţiei.
În urma actualizării organigramei ADR
Vest prin hotărârea Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest nr. 12/2016 a
fost înființat, în cadrul structurii agenției,
Biroul Evaluare Tehnică și Financiară, în
vederea constituirii comisiilor de evaluare
tehnică și financiară a proiectelor depuse
în cadrul POR 2014 - 2020.
În vederea asigurării necesarului de
competenţe pentru atingerea obiectivelor
strategice ale Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest în anul 2018
ADR Vest a avut în vedere recrutarea şi
selecţia unor noi angajaţi pentru a
asigura competenţele necesare.
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Fişe de post
Fişele de post reprezintă un instrument
fundamental al politicilor de resurse
umane. Fişele de post se raportează la
organigrama ADR Vest. Prin identificarea
rolului şi responsabilităţilor aferente unui
post, fişele de post stabilesc cu claritate
aşteptările în relaţia dintre manageri şi
personalul din subordine. Întocmirea şi
revizuirea
fişei
postului
este
responsabilitatea acelor persoane care
supervizează personalul, a biroului de

resurse umane şi a posesorilor fişelor de
post respective.
Pe parcursul anului 2018 fișele de post au
fost
realizate,
actualizate
și/sau
modificate în conformitate cu dinamica
activităților agenției astfel încât să fie
acoperit întregul volum de muncă generat
de programele și proiectele în care este
implicată agenția.

Recrutare şi selecţie
Pe parcursul anului 2018, ADR Vest a organizat 9 concursuri pentru ocuparea
următoarelor posturi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 ianuarie 2018 – 1 post de Consultant Evaluare Proiecte
30 ianuarie 2018 – 3 posturi de Consultant IMM-uri & 1 post de Ofițer
Monitorizare
15 februarie 2018 – 1 post de Consultant Evaluare Proiecte
19 februarie 2018 – 2 posturi de Consultant Evaluare Proiecte
13 martie 2018 - 1 post de Consultant IMM-uri & 2 posturi de Ofițer
Monitorizare
21 mai 2018 - 1 post de Consultant Dezvoltare Urbană & 1 post de
Consultant Implementare POR
22 mai 2018 - 1 post de Consultant Evaluare Proiecte
25 mai 2018 - 1 post de Consultant Achiziții
15 iunie 2018 - 1 post de Specialist Relații Publice & 1 post de
Consultant IMM-uri

Ca urmare a organizării acestor concursuri ADR Vest a angajat 8 persoane.
Integrare organizaţională
În această perioadă s-a realizat procesul
de integrare organizaţională pentru toţi
colegii angajaţi pe parcursul anului 2018
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și pentru încă patru colegi angajați
începând cu 15 ianuarie 2018.
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În acest sens, a fost realizat un program
al perioadei de integrare organizaţională
şi s-au stabilit obiectivele individuale
pentru această perioadă, pentru fiecare
nou angajat.
Procesul de integrare organizaţională sa finalizat cu evaluarea modului în care

noii angajaţi au realizat obiectivele
stabilite la angajare prin completarea, de
către supervizorul direct a formularului
Raportl de evaluare finală a perioadei de
integrare organizaţională a noului angajat
şi acordarea unui calificativ. La rândul lor,
noii angajaţi au realizat propria evaluare
a perioadei de integrare organizaţională
prin completarea formularului Fişa noului
angajat.

Instruire şi dezvoltare
La începutul anului 2018 a fost elaborat
Planul de acțiune pentru instruire al
ADR Vest pentru anul 2018. Acesta este
elaborat de către biroul de resurse
umane, iniţial sub formă de proiect pentru
discuţii şi pentru aprobarea de către
directorul gerneral al ADR Vest.

de abilități și competențe necesare
implementării POR 2014 – 2020.
Temele acestora au vizat:

În anul 2018 în vederea dezvoltării
abilităţilor şi competenţelor identificate în
cadrul procesului de analiză a nevoilor de
instruire şi dezvoltare, angajaţii ADR
Vest au participat la următoarele
cursuri:

•

•
•

A. Cursuri organizate de AMPOR
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management pentru POR
este beneficiarul proiectului Servicii de
instruire specializată pentru dezvoltarea
abilităților tehnice și generale pentru
personalul din cadrul Autorității de
Management, Organismelor Intermediare
și beneficiarilor Programului Operațional
Regional 2014 – 2020 a organizat, în
perioada aprilie – septembrie o serie de
sesiuni de instruire în vederea dezvoltării
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•
•
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•
•

•
•

•

Achiziții publice, 11 – 13 aprilie
Analiza cost-beneficiu pentru
proiecte generatoare de venit, 17
– 19 aprilie
Construirea
capacității
de
evaluare a programului, 17 – 19
aprilie
Economia socială de inserție, 25
– 27 aprilie
Reuniunea de lucru – opțiuni
simplificare, 7 – 9 mai
Achiziții publice, 9 – 11 mai
Monitorizare
și
verificare
implementare
proiecte
de
construcții, 9 – 11 mai
Audit, 14 – 18 mai
Modificări privind legislația în
materia
achizițiilor
pentru
beneficiarii privați – cadru
normativ și procedural, 21 – 23
mai
Verificare proceduri achiziții, 4 –
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•
•
•
•

•
•

•

5 iunie
Elaborarea design-ului evaluării
POR, 13 -15 iunie
Dezvoltare urbană, 20 – 22 iunie &
25 – 27 iunie
Monitorizare proiecte, 25 – 26
iunie
Ajutor de stat și proiectele
generatoare de venit, 27 – 29
iunie
Contabilitate, 5 – 7 septembrie
Monitorizare
și
verificare
implementare
proiecte
de
construcții, 19 – 21 septembrie
Audit, 24 – 28 septembrie

B. Alte Instruiri
Seminarul
anual
de
salarizare,
legislație a muncii și mobilitate
internațională organizat în data de 20
martie. La aceasta a participat
economistul agenției cu atribuții privind
salarizarea personalului.
Tematica seminarului:
• Avantajele în natură și beneficiile
salariale neimpozabile
• Facilități fiscal pentru angajații din IT
• Concediile medicale. Modificările
aduse calculului și determinării
indemnizațiilor de concediu medical
• Noul formular 112
• Aspecte practice de calcul și
declarare
• Reținerile salariale. Studii de caz și
repere jurisprudențiale
• Modificările legislative ale anului
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• 2017 în domeniul relațiilor de muncă
• Practica instanțelor în domeniul
conflictelor individuale de muncă
• Detașarea
transnațională
a
salariaților
***
O sesiune de diseminare de informații
pe teme de achiziții publice organizată
de Agenția Națională pentru Achiziții
Publice organizată în perioada 14 – 15
mai la Timișoara. La acest eveniment au
participat angajați cu atribuții în realizarea
achizițiilor ADR Vest și verificarea
achizițiilor beneficiarilor POR.
Tematică:
• Achizițiile publice – ultimele
evoluții și bune practice
• Ghidul
achizițiilor
publice:
concepte,
caracteristici,
instrumente de lucru
• Planificarea achizițiilor la nivelul
autorității contractante
• Documentația de atribuire pentru
servicii intelectuale
• Derularea procesului de achziție
publică
• Evaluarea procesului de achiziție
publică
***
Workshop-ul cu tema Dezvoltarea
abilităților
administrative
–
Relaționarea în echipă organizat în
perioada 2 - 4 noiembrie. La acesta au
participat toți angajații ADR Vest.
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Workshop – ul Consolidarea spiritului
de echipă a fost dedicat tuturor
angajaților agenției
***
Cursul cu tema Top 60 Vulnerabilități,
organizat în perioadele 29 octombrie –
2 noiembrie și 3 – 7 decembrie 2018.
Acest workshop a avut ca obiective:
•
•

•
•

La acesta au participat angajații de la
biroul de IT al agenției.

Conștientizarea
importanție
contribuției individuale la rezultat final
Motivarea echipei prin realizarea unei
provocări care pare imposibilă în
condițiile date
Dezvoltarea comunicării cu proprii
coechipieri dar și cu celelalte echipe
Perfecționarea
tehnicilor
de
negociere, managementul conflictului
și al stresului, leadership

Tematică:
•

•

•

•
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Prezentarea de vulnerabilități
informatice existente în sistemele
de
operare.
Metode
de
contracarare și set de reguli de
bună practică
Prezentarea de vulnerabilități în
rețelele fără fir, metode de
contracarare și set de reguli de
bună practică
Prezentarea de vulnerabilități
privind metodele de autentificare,
securizare
prin
criptare
la
autentificare, set de reguli de bună
practică
prezentarea de vulnerabilități în
site-urile WEB, metode de
contracarare, set de reguli de
bună practică.
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Cap. 10 Audit
Misiuni de audit intern

Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul ADR Vest urmăreşte
perfecţionarea capacităţii agenţiei de a implementa politica de dezvoltare regională şi de
a facilita atingerea obiectivelor corespunzătoare acestei politici.
A. Misiunea de audit privind evaluarea activităților de gestionare a implementării
de către beneficiari a proiectelor finanțate din POR 2014 – 2020 (1)
În perioada ianuarie - mai 2018 s-au
derulat operaţiunile primei misiuni de
audit privind evaluarea activităților de
gestionare a implementării de către
beneficiari a proiectelor finanțate din
POR 2014 – 2020.
Obiectivul general al acestei misiuni a
fost evaluarea conformităţi acivității cu
legislația, manualele, procedurile şi
contractele încheiate și evaluarea
sistemului
de
control
intern
şi
management
al
riscurilor
asociat
activităţilor auditate.

Obiectivele specifice ale misiunii au
privit:
• evaluarea modului de monitorizare a
implementării proiectelor
• evaluarea
respectării
cadrului
procedural
privind
verificarea
conflictului de interese și a achizițiilor
efectuate de către beneficiarii de
finanțare din POR 2014 – 2020 și
evaluarea modului de verificare a
cererilor de prefinanțare/rambursare/
plată.

B. Misiunea de audit privind evaluarea activităților desfășurate în cadrul
Biroului Comunicare din Direcția Resurse Umane și Comunicare
Misiunea de audit privind activitățile
desfășurate
în
cadrul
Biroului
Comunicare din Direcția Resurse
Umane și Comunicare s-a desfășurat în
perioada ianuarie - iunie 2018.
Obiectivul general al misiunii a fost
evaluarea conformităţi activităţilor cu
regulamentele, manualele, procedurile şi
contractele
încheiate,
precum
şi
evaluarea sistemului de control intern şi
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management al riscurilor asociate
activităţilor auditate, iar obiectivele
specifice ale misiunii au vizat:
• evaluarea modului de realizare a
activităților de secretariat destinate
Consiliului
pentru
Dezvoltare
Regională al Regiunii Vest
• evaluarea modului de elaborare,
implementare, raportare și evaluare
a Planului regional de comunicare
pentru POR 2014-2020
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•

baza Manualului de identitate vizuală
pentru POR 2014-2020
• evaluarea
activităților
privind
comunicarea externă și comunicarea
internă în cadrul agenției

evaluarea procesului de avizare a
materialelor
de
informare
și
publicitate pentru beneficiarii POR în

C.

Evaluarea activităților de evaluare, selecție și contractare a cererilor de
finanțare din POR 2014-2020

În perioada aprilie - noiembrie 2018 s-au
desfășurat operaţiunile misiunii de audit
privind
evaluarea,
selecția
și
contractarea cererilor de finanțare din
POR 2014-2020.
Obiectivul general al acestei misiuni a
fost evaluarea conformităţi activităţilor cu
legislația, manualele, procedurile şi
contractele încheiate și evaluarea
sistemului
de
control
intern
şi
management
al
riscurilor
asociat
activităţilor auditate.

Obiectivele specifice ale misiunii au
privit:
• evaluarea modului de verificare a
conformității
administrative
și
eligibilității cererilor de finanțare
• evaluarea modului de asigurare a
evaluării tehnice și financiare și a
secretariatului
și
președinției
comisiilor de evaluare tehnică și
financiară
• evaluarea modului de asigurare a
precontractării
și
contractării
proiectelor.

D. Misiunea de audit privind evaluarea activităților desfășurate în cadrul Biroului
Suport IT SMIS/ My SMIS din Direcția Evaluare și Suport Implementare POR
Derularea operațiunilor misiunii de audit
privind activitățile desfășurate în
cadrul Biroului Suport IT SMIS/ My
SMIS din Direcția Evaluare și Suport
Implementare POR a început în luna
iunie a anului 2018.
Obiectivul general al misiunii a fost
evaluarea conformităţi activităţilor cu
regulamentele, manualele, procedurile şi
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contractele
încheiate,
precum
şi
evaluarea sistemului de control intern şi
management al riscurilor asociate
activităţilor auditate, iar obiectivele
specifice ale misiunii au vizat:
• evaluarea modului de organizare și
administrare a sistemului informatic i
• evaluarea procedurilor de asigurare
a securității sistemului IT&C al ADR
Vest.
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E.

Evaluarea activităților de gestionare a implementării de către beneficiari a
proiectelor finanțate din POR 2014-2020 (2)

În perioada iulie - decembrie 2018 au fost
derulate operaţiunile celei de-a doua
misiuni de audit privind gestionarea
implementării de către beneficiari a
proiectelor finanțate din POR 20142020.
Obiectivul general al acestei misiuni a
fost evaluarea conformităţi activităţilor cu
legislația, manualele, procedurile şi
contractele încheiate și evaluarea
sistemului
de
control
intern
şi
management al riscurilor

asociat activităţilor auditate.
Obiectivele specifice ale misiunii au
privit:
• evaluarea modului de monitorizare a
implementării proiectelor
• evaluarea modului de verificare a
dosarelor de achiziție publică și a
existenței conflcitului de interese
• evaluarea modului de verificare a
cererilor de prefinanțare/rambursare/
plată și a documentațiilor suport.

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 ale Autorităţii de Audit
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României efectuează misiuni de audit
extern în vederea verificării funcţionării eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului
POR şi efectuează controale ale operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvat, pentru a
verifica cheltuielile declarate Comisiei Europene.
A. Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional 2014-2020
În perioada noiembrie 2017 – martie
2018, Autoritatea de Audit de pe lângă
Curtea de Conturi a României, prin
Direcția Regională de Audit Timiş, a
derulat o misiune privind obținerea unei
asigurări rezonabile că sistemul de
management și control al Programul
Operațional Regional, instituit pentru
perioada de programare 2014 - 2020,
funcționează eficace pentru a preveni
erorile și neregulile și că, în cazul
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apariției acestora, sistemul este
capabil să asigure detectarea și
corectarea.
În perioada mai-iunie 2018, Autoritatea
de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a
României, prin Direcția Regională de
Audit Timiş, a derulat o misiune pentru
obţinerea unei asigurări rezonabile că
declarațiile de cheltuieli prezentate
Comisiei Europene în perioada

+40 256 491 981

+40 256 491 923

adresa@adrvest.ro

www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

01.07.2017 – 30.06.2018 pentru POR
2014-2020 sunt corecte, iar tranzacțiile

care stau la baza acestora sunt
corecte, legale și 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:
Prevenirea corupţiei la nivelul ADR
Vest prin:

formare continuă pentru personalul
agenţiei.

o Remedierea
vulnerabilităţilor
specifice agenţiei prin implementarea
sistematică a măsurilor preventive;
o Creşterea transparenţei instituţionale
prin
sporirea
gradului
de
disponibilitate a informaţiilor publice
puse la dispoziţie de către agenţie;
o Promovarea unui mediu intern corect
şi integru.

3. Combaterea corupţiei prin măsuri
administrative prin:

2. Creşterea gradului de educaţie şi
conştientizare
antifraudă
şi
anticorupţie, care presupune:
o Dezvoltarea
anticorupţie a

componenței
curriculumului de
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o Consolidarea
mecanismelor
de
control administrativ
o 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.
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Cap. 11 Comunicare și promovare
Agenția 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 şi cu alţi jurnalişti interesaţi de
informaţii legate de ADR Vest şi
activitatea acesteia.

Publicurile agenţiei sunt informate, în
mod constant, cu noutăţile din viaţa
organizaţiei şi sunt implicate în activităţile
acesteia. De asemenea, în calitate sa de
Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest menţine o
comunicare constantă cu publicurile sale
asigurând transparenţa utilizării fondurilor
nerambursabile în Regiunea Vest.

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

Comunicatele de presă
sunt trimise către jurnalişti
atât cu ocazia organizării
unor evenimente
deosebite, pentru
anunţarea noutăţilor şi
schimbărilor de interes
public privind programul
gestionat de agenţie Regio-Programul
Operaţional Regional,
precum și a altor proiecte
în care ADR Vest este
implicată.
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Pe durata anului 2018, ADR Vest a transmis către mass-media 26 comunicate de presă.
Ca urmare a transmiterii comunicatelor de presă către reprezentanții mass-media au
apărut 444 de articole.
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Articole

92%
din articolele rezultate în urma
transmiterii comunicatelor de presă au
avut ca temă principală de discuție
Regio-Programul Operațional Regional
2014-2020, multiplele semnări de
contracte de finanțare fiind o temă de
interes pentru reprezentanții massmedia.
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Conferințe de presă organizate de ADR Vest

5 februarie 2018
20 articole de presă

12 februarie 2018
12 articole de presă

6 martie 2018
30 articole de presă

13 martie 2018
11 articole de presă

15 martie 2018
27 articole de presă

29 martie 2018
5 articole de presă

22
conferințe
de presă
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8 mai 2018
18 articole de presă

11 mai 2018
10 articole de presă

30 mai 2018
6 articole de presă

21 august 2018
19 articole de presă

22 august 2018
42 articole de presă

5 septembrie 2018
33 articole de presă
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19 septembrie 2018
26 articole de presă

20 septembrie 2018
23 articole de presă

2 octombrie 2018
29 articole de presă

3 octombrie 2018
14 articole de presă

18 octombrie 2018
15 articole de presă

1 noiembrie 2018
24 articole de presă
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2 noiembrie 2018
22 articole de presă

11 decembrie 2018
4 articole de presă

18 decembrie 2018
11 articole de presă

19 decembrie 2018
13 articole de presă

ADR Vest a organizat, în anul 2018, conferințe
de presă cu ocazia:
• ședințelor Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest
• semnării de contracte de finanțare
• organizării de sesiuni de informare
Conferința de presă este unul dintre
instrumentele de comunicare directă prin
intermediul căreia ADR Vest menține o relație
bună de colaborare cu reprezentanții massmedia.
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Evenimentul de aniversare a 20 de ani de dezvoltare regională în Regiunea Vest

În data de 4 decembrie 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat
evenimentul cu titlul „20 de ani de dezvoltare regională în Regiunea Vest” ce a avut
loc în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș. Invitați au fost membrii CDR Vest,
de la înființare până în prezent, colaboratorii ADR Vest, angajații agenției și reprezentanții
mass-media din județul Timiș.
În mediul online și în paginile presei scrise au apărut 20 de articole ce au făcut referire la
acest eveniment.
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Comunicarea cu colaboratorii ADR Vest
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.
Rețeaua comunicatorilor Regio este
unul dintre instrumentele de comunicare
ale ADR Vest și unul dintre canalele
importante de comunicare cu privire la
Regio - Programul Operațional Regional
în Regiunea Vest. Membrii acestei rețele
sunt multiplicatori de informație despre
Regio-POR în regiune, având astfel un rol
important în promovarea programului.

Informarea colaboratorilor
Membrii CDR Vest, prefecții și primarii
orașelor din Regiunea Vest primesc o
informare referitoare la stadiul RegioPOR 2014-2020 și la stadiul Regio-POR
2007-2013.

…26 informări
Informații de interes public
Prin intermediul rapoartelor aferente legii
544/2001 - Raportul periodic de activitate
al Agenței pentru Dezvoltare Regională
Vest și Raportul privind accesul la
informațiile de interes public, conform
Legii 544/2001 – se oferă informații de
interes public referitoare la activitatea
ADR Vest pentru cei interesați. Aceste
rapoarte se găsesc pe website-ul ADR
Vest. De asemenea, pagina web a
agenției este actualizată permanent cu
informații referitoare la activitățile ADR
Vest, programele și proiectele pe care le
gestionează.

Membrii rețelei sunt informați în
permanență cu privire la noutățile apărute
în implementarea programelor cu
finanțare europeană nerambursabilă
gestionate de ADR Vest în Regiunea
Vest. Astfel, în perioada ianuarie - iunie
2018 acestora li s-au trimis 19 informări
care au prezentat interes pentru
activitatea lor.

***
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor municipii reședință de județ, în anul 2018, au fost
transmise municipiilor un număr de 17 informări referitoare la subiecte de interes
pentru domeniul dezvoltare urbană, și pentru accesarea fondurilor disponibile în cadrul
Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020 și anume:
• Broșură cu surse de finanțare pentru UAT-uri,
• Modificarea legii achizițiilor publice,
• Ghiduri Jaspers privind mobilitatea urbană durabilă,
• Modificări ale Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile;
• Corrigendum-uri aferente Ghidurilor Specifice Axei prioritare 4,
• Lansarea apelului de proiecte nefinalizate aferente obiectivului specific 4,
• Informații relevante privind Autoritatea Urbană și modificări ale procedurii operaționale
privind activitatea Autorității Urbane,
• alte programe, documente, cursuri/seminarii/conferințe sau informații legate de
conceptul de dezvoltare urbană durabilă.
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Seminarii de informare Regio
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat seminarii de informare
dedicate potențialilor beneficiari și beneficiarilor actuali de finanțare
nerambursabilă prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020.

Seminarii de informare
pentru beneficiarii Regio
actuali

663
participanți

19 seminarii

Seminarii de
informare pentru
potențialii beneficiari
Regio
10 seminarii
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Monitorizarea presei
Monitorizarea presei se face prin intermediul a două instrumente, revista presei și
raportul de presă.

Revista presei este realizată cu
frecvență zilnică și presupune urmărirea
informațiilor publicate referitoare la ADR
Vest, acțiunile în care este implicată
agenția, dar și informații referitoare la
mediul de interes al agenției.
Aceasta are un rol dublu, 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.

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.

26 rapoarte
de presă
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ADR Vest în mediul online
În anul 2018 pagina web a
ADR Vest a fost vizitată de un
număr de …

32.060
vizitatori
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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.
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Informarea și publicitatea proiectelor finanțate prin Regio - Programului
Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020)
Activitățile de informare și publicitate sunt activități obligatorii pentru toate proiectele
finanțate cu fonduri nerambursabile. Aceste activități sunt necesare în vederea creşterii
nivelului de informare și conştientizarea despre asistenţa oferită României de către
Uniunea Europeană, precum și de a garanta un grad înalt de transparenţă în utilizarea
fondurilor europene.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 asigură respectarea de către beneficiari a
măsurilor de informare și publicitate prin verificarea materialelor supuse avizării de către
aceștia.
În anul 2018 s-a răspuns la toate solicitările de avizare a materialelor de informare și
publicitate venite din partea beneficiarilor care au implementat sau sunt în proces de
implementare de proiecte finanțate prin intermediul programului Regio-POR 2014-2020.
Astfel, au fost transmise beneficiarilor de finanțare nerambursabilă 635 avize de
identitate vizuală.
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Comunicarea internă
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 angajaților cu privire la schimbările care afectează agenția, deciziile importante
pe care conducerea acesteia le ia, precum și privind principalele activități întreprinse de
compartimentele din cadrul ADR Vest.
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Cap. 12 Aspecte financiare
Asistență Tehnică
Pentru
implementarea
Regio
Programului Operaţional Regional la
nivel regional în cele mai bune condiţii,
pentru
asigurarea
managementului
eficient al programului şi pentru utilizarea
eficientă a fondurilor alocate acestui
program, precum şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor delegate prin Acordul Cadru,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional
la nivelul Regiunii Vest, este sprijinită prin
intermediul alocărilor financiare în cadrul
axei prioritare 12– Asistenţă tehnică.
Contractul de finanţare din instrumente
structurale pentru axa prioritara 12–
Asistenţă tehnică „Asigurarea sprijinului
financiar necesar ADR Vest pentru
realizarea activitatilor specifice atributiilor
delegate prin acordul cadru de delegare
a atributiilor privind implementarea POR
2014-2020” a fost încheiat între Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de Organism Intermediar pentru
POR, şi Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR,
în data de 18 septembrie 2018 pentru
perioada ianuarie 2018 – decembrie
2019. Valoarea eligibilă a contractului
este de 35.573.662,94 lei.

nivelul
Regiunii
Vest.
Aceste
responsabilităţi
se
referă
la
managementul tehnic şi administrativ
al fondurilor structurale la nivel
regional
şi
întărirea
capacităţii
instituţionale şi administrative ale
Organismului Intermediar cu scopul
asigurării absorbţiei cât mai ridicate a
Fondurilor Structurale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice
ale acestui domeniu de intervenţie
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest – 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:

Contractul
asigură
sustenabilitatea
financiară a ADR Vest pentru îndeplinirea
responsabilităţilor delegate prin Acordul
Cadru pentru implementarea Regio Programul Operaţional Regional la
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1. Implementarea eficientă a
Programului
Operațional
Regional. Pentru realizarea
acestui obiectiv specific se vor
implementa
măsuri
de
îmbunătățire a sistemului de
implementare a programului,
astfel încât instituțiile implicate
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(Autoritatea de Management,
Organisme Intermediare) să
poată realiza cu eficiență și
eficacitate funcțiile îndeplinite
(programare,
contractare,
monitorizare, plăti, etc)

Regional. Pentru realizarea
acestui obiectiv specific se vor
implementa
măsuri
de
sprijinire a instituțiilor implicate
în implementarea POR în
vederea asigurării, informării si
comunicarii catre potentialii
beneficiari, beneficiari
de
finanțare POR, cât și către
publicul larg, în condiții de
transparență și tratament egal.

2. Implementarea transparentă a
Programului Operațional

Asistenţa Tehnică pentru POS Creșterea Competitivității Economice
Contractul de finanțare “Sprijin acordat
Organismului Intermediar din cadrul
ADR Vest in perioada 01.01.2016 31.12.2018 pentru managementul,
implementarea,
monitorizarea
si
controlul POS CCE in Regiunea Vest,
conform Acordului de delegare
semnat cu AM POS CCE“, a fost
semnat între Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru POAT şi Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Asistență Tehnică
în data de 16.10.2017 pentru perioada
01.01.2016 – 31.12.2018.

Valoare eligibilă a contractului este
981.100,28 lei.
Obiectivul general al proiectului este de a
sprijini finalizarea implementării și
închiderea la timp și în bune condiții a
POS CCE 2007-2013.
Obiectivul specific al proiectului este de a
asigura sprijinul necesar ADR Vest
pentru realizarea activităților specifice
Acordului cadru de delegare a atribuțiilor
privind implementarea și închiderea POS
CCE.

Raport privind încheierea contului de execuţie pe anul financiar 2018
În cursul anului 2018, 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,
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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.
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ADR Vest în calitate de Organism
Intermediar, realizează implementarea
Programului Operațional Regional 20142020 axa prioritară 12 – Asistenţă
tehnică „Asigurarea sprijinului financiar
necesar ADR Vest pentru realizarea
activităților specifice atribuțiilor delegate
prin acordul cadru de delegare a
atribuțiilor privind implementarea POR
2014-2020” sprijin acordat de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014 2020. Perioada de implementare a
activităţilor finanţate prin acest
contract este 01.01.2018 - 31.12.2019.

În cursul anului 2018 ADR Vest a efectuat
o serie de investiţii ca de exemplu:
achiziţionarea de PC-uri pentru noii
angajaţi,
echipamente
informatice,
licențe informatice, programe informatice,
achiziţionarea de mobilier
pentru
păstrarea şi arhivarea documentelor,
precum și finalizarea construcției noului
sediu ADR Vest.
În acest context, execuţia bugetară pe
anul 2018 s-a finalizat printr-un deficit
de 3.460.867 lei, aceasta datorându-se
în
principal
costurilor
aferente
construcției și amenajării noului sediu al
ADR Vest. Menționăm că finanțarea
construcției noului sediu s-a efectuat din
rezervele bugetare aferente anilor
precedenți anului 2018.

Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Venituri
Realizarea veniturilor ADR Vest a fost
făcută atât din încasarea contribuţiilor
consiliilor judeţene pe de o parte, cât şi
din veniturile aferente proiectelor şi
programelor europene în care agenţia
este angrenată, respectiv:
• Venituri din proiecte europene:
Proiect RO-BOOST EEN ,
Proiecte INTERREG( NICHE,
iEER, Monitoris 3 )
• Venituri din fonduri structurale
aferente contractului de finanţare
pentru
derularea
proiectului
„Asigurarea
sprijinului
financiar necesar ADR Vest
pentru realizarea activităților
specifice atribuțiilor delegate
prin acordul cadru de delegare
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•

•

a
atribuțiilor
privind
implementarea POR 2014-2020”
Venituri din fonduri structurale
aferente contractului de finanţare
pentru
derularea
proiectului
„Sprijin acordat Organismului
Intermediar din cadrul ADR
Vest în perioada 01.01.201631.12.2018
pentru
managementul, implementarea
și
controlul
POCCCE
în
Regiunea
Vest,
conform
Acordului de delegare semnat
de AMPOSCCE”
Contribuțiile consiliilor județene la
Fondul
pentru
Dezvoltare
Regională au fost încasate în
proporție de 100%.
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Realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la capitolul Cheltuieli
A. Cheltuieli de personal
Economiile totale existente la nivelul
salariilor cât şi la nivelul contribuţiilor
asigurărilor sociale, de sănătate, şomaj
se datorează posturilor vacante existente
în Statul de funcţiuni aprobat, cât şi
folosirii unor metode exacte de evaluare
a personalului şi a remuneraţiei acestora
în funcţie de aceste evaluări.

de delegare a atributiilor privind
implementarea POR 2014-2020 ”.

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 „Asigurarea sprijinului
financiar necesar ADR Vest pentru
realizarea
activitatilor
specifice
atributiilor delegate prin acordul cadru

C. Cheltuieli cu achiziţionarea de
mijloace fixe şi obiecte de inventar
În cadrul acestui capitol bugetar au fost
achiziţionate în mare parte mijloacele
fixe și obiectele de inventar cuprinse în
nota de fundamentare care a stat la baza
aprobării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018.

B. Cheltuieli materiale
În cadrul acestui capitol nu s-a înregistrat
nicio depăşire a nivelului cheltuielilor faţă
de nivelul prognozat, acest lucru
permițând angajarea liniară a acestora
faţă de nivelul celor aprobate.

Menționăm că lucrările de construcție,
consolidare și reparaţii aferente sediului
nou situat în str. Gheorghe Lazăr nr. 14 sau finalizat la sfârșitul anului 2018.

Încheierea contului de execuţie pe anul 2018

Nr
Denumire indicatori
Crt
VENITURI TOTALE (ADR +BRCT)

A.

Buget 2018 aprobat Buget 2018 12 luni
RON
RON
31.021.071
18.930.671

VENITURI TOTALE ADR
30.083.421
Venituri din contribuţii consilii
judeţene (nr. total populaţie 5.443.995
Regiunea Vest:
- judeţul Arad
1.280.737
- judeţul Caraş-Severin
- judeţul Hunedoara
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Nr
Denumire indicatori
Crt
- judeţul Timiş

Buget 2018 aprobat Buget 2018 12 luni
RON
RON
2.007.253

2.007.253

B.

24.639.426

12.548.629

23.282.026

10.919.160

1.137.400

1.492.066

200.000

137.403

937.650

937.650

727.650
363.825
363.825
210.000
105.000
105.000

727.650
363.825
363.825
210.000
105.000
105.000

31.021.071

22.391.538

30.083.421
17.067.311
14.855.947
1.323.834

21.453.888
14.282.948
12.363.488
1.246.583

364.045

358.900

306.240
217.245
6.596.750
1.067.890
120.000
82.320
456.840
105.600

245.258
68.719
2.767.693
237.001
69.027
52.042
430.751
64.454

121.000

52.113

152.600

66.903

36.000

20.721
28.759

1.
2.
3.
C.
4.

5.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Venituri din alte surse
Venituri din fonduri structurale
/alte proiecte
Venituri din proiecte europene
Venituri din sectorul privat
(sponsorizări,
taxe
participare
seminari etc.)
Venituri contribuţii CDR la
funcţionarea BRCT
pentru birou Timişoara
din partea CJ Timiş
din partea CJ Caraş-Severin
pentru birou Oradea
din partea CJ Timiş
din partea CJ Arad
CHELTUIELI
TOTALE
(ADR+BRCT)
CHELTUIELI TOTALE ADR
Cheltuieli de personal
Salarii brute + sporuri
Fond de premii (10%)
Contribuţii asigurări sociale + fond
sănătate
Tichete de masă
Deplasări-diurne
Cheltuieli materiale
Transport şi delegaţii
Curent electric
Întreţinere (încălzit, apă, canal)
Chirie
Poşta şi telecomunicaţii
Furnituri de birou + Obiecte de
inventar de mică valoare
Materiale pentru informatică, fax,
xerox
Materiale curăţenie

14. Reparaţii curente + Piese de schimb 150.000
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Nr
Crt
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
C.
25.
26.
D.
27.
28.

Buget 2018 aprobat
RON
Servicii bancare
42.000
Servicii de informatică, web, internet 246.060
Cărţi şi publicaţii
25.800
Cursuri de formare profesională
195.000
Organizare evenimente (protocol)
270.000
Reclamă, publicitate, promovare
172.000
Cheltuieli cu asigurarea mijloacelor
56.400
de transport
Audit extern, expertize tehnice,
judiciare,
contabile,
contracte 2.881.440
experţi POR, alte cheltuieli
Cotizaţii, contribuţii (EURADA)
65.800
Elaborare studii
350.000
Cheltuieli
cu
achiziţionarea
mijloacelor fixe şi obiectelor de 6.419.360
inventar
Cheltuieli cu achiziţia de mijloace
5.985.400
fixe
Cheltuieli cu achiziţia de obiecte de
433.960
inventar
Cheltuieli
Birouri
Teritoriale
Cooperare Transfrontalieră - 937.650
Timişoara şi Oradea
Pentru birou Timişoara
727.650
Pentru birou Oradea
210.000
Denumire indicatori
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Buget 2018 12 luni
RON
13.843
24.821
5.039
99.650
243.543
103.614
43.771
1.138.436
55.667
0
4.420.785
4.368.343
52.442
937.650
727.650
210.000
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Cap. 13 Asociații și clustere fondate de ADR Vest
Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic - TEHIMPULS

A. Proiecte aflate în derulare

Activităţi:

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

Strategia de Implementare 2015 – 2020
a
Consorţiului
RO-Boost
SMEs
adresează palmaresul de servicii
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)
• Parteneriate
pentru
proiecte
internaţionale de cercetare şi
dezvoltare
• Facilitarea de inovare şi transfer
tehnologic transnaţional
• Dezvoltarea de parteneriate de
afaceri transnaţionale
• Dezvoltarea
capacităţii
de
managementul inovării.

În ianuarie 2014 Agenţia pentru
Dezvoltare
Regională
Vest,
în
parteneriat
cu
Agenţia
pentru
Dezvoltare
Regională
Sud-Vest,
Centrul
Regional
de
Transfer
Tehnologic Tehimpuls, Centrul de
Dezvoltare Arad şi Universitatea
Craiova, a inițiat demersurile pentru
realizarea consorţiului regional – „ROBoost 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 competitivităţii şi
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 Agenția
Executivă pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii (EASME), coordonator al Reţelei.
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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 din Uniunea
Europeană sau asociate, cu ajutorul unor
instrumente de intermediere specifice
Reţelei Enterprise Europe Network.
Sub-activităţi:
• Organizarea de evenimente de
brokeraj şi misiuni economice
pentru facilitarea de parteneriate
transnaţionale
• Facilitarea
de
parteneriate
transnaţionale (de afaceri, de
transfer tehnologic sau de
colaborare în proiecte)
o 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 IMMurilor din Regiunea Vest
pentru
oportunităţile
diseminate
(răspuns
la
întrebări,
solicitarea
de
informaţii
suplimentare,
facilitarea dialogului între
ofertant şi IMM-ul solicitant)
o OUTWARD: Identificarea de
cereri şi oferte ale IMM-urilor
regionale,
întocmirea
profilelor de parteneriat pentru
prezentarea
cererilor
/
ofertelor,
diseminarea
acestora pe Platforma EEN,
facilitarea dialogului între părţi
pe baza expresiilor de interes
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primite prin intermediul
Consorţii EEN.

altor

Rezultate
ü Prin implementarea acestor servicii
Consorţiul va contribui la creşterea
competitivităţii
IMM-urilor
din
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.
ü Un alt aspect esenţial în economia
proiectului va consta în creşterea
sinergiilor
dintre
fondurile
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.
Pe parcursul anului 2018 au avut loc
vizite la firme din regiune în scopul
întocmirii unor profile de parteneriat și

promovării serviciilor oferite de către
Tehimpuls prin intermediul proiectului.
Rezultate obținute în această perioadă:
• 8 profile de cooperare publicate
• 16 expresii de interes primite
• 6 expresii de interes transmise
• 2 acorduri de parteneriat încheiate
• 4
servicii
de
consultanță
personalizată oferite
• 3 evaluări ale managementului
inovării efectuate la firme
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•
•

1 misiune de companii (5 companii din
Regiunea Vest au avut 24 de întâlniri)
4 newsletter-e transmise

Alte activităţi
proiectului:

derulate

în

cadrul

În perioada 22-23 mai 2018 a avut loc la
Belgrad în Serbia o misiune de
companii organizată în cadrul Târgului
Internațional al Tehnicii și Realizărilor
Tehnice. În cadrul evenimentului a fost
organizată o sesiune de întâlniri de
afaceri între firme românești și sârbești
din domenii tehnice diverse, inclusiv din
domeniul prelucrării materialelor metalice
prin procedee clasice și moderne.
Evenimentul a fost organizat de către
Centrul pentru Transfer Tehnologic al
Universității din Belgrad în colaborare cu
Asociația Tehimpuls.
În data de 11 Iulie 2018 a fost organizat
evenimentul tradițional de networking "Mic dejun cu inovatorii". Evenimentul
a avut loc la Timișoara, fiind susținute
prezentări pe tema inovării.
În cadrul evenimentului au participat
start-up-uri din regiune, precum și firme
colaboratoare EEN care dezvoltă
produse, soluții și tehnologii inovative.
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În data de 13 septembrie 2018 a fost
organizată o Misiune de companii
(Incoming) pentru IMM-urile și centrele
de cercetare din Serbia care activează
în domeniul alimentar, agricol și
biotehnologie.

Asociația Tehimpuls în calitate de
partener Enterprise Europe Network a
organizat împreună cu Academia
Imp3rove
trainingul
"Innovation
Lifecycle Management" la Timișoara în
perioada 24-25 iulie 2018.
Trainingul a fost livrat de către expertul
dr. Nils Dürfer din cadrul Academiei
Europene pentru Managementul Inovării.
9 experți EEN, reprezentând Tehimpuls,
ADR Sud Vest, ADR Nord Vest, ADR
Centru, Universitatea Craiova și ARIES
Transilvania au fost instruiți pe teme
precum:
• etapele ciclului de viață al inovării
• instrumente și metode de design și
îmbunătățire a ciclului inovării în toate
etapele
• tehnici de managementul ideilor.

Misiunea de companii a fost organizată la
Timișoara de către Asociația Tehimpuls
în colaborare cu Centrul de Inovare din
cadrul Facultății de Inginerie Mecanică de
la Universitatea din Belgrad.
În cadrul misiunii au fost prezentate
potențialul industriei agrofood românești,
Centrul
de
Tranfer
Tehnologic
Tehimpuls, precum și companiile
românești și sârbești participante.
Ulterior, discuțiile pe tema sectorului
agrofood au continuat cu o vizită la sediul
Universității de Știinte Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului "Regele
Mihai I al României" din Timișoara.

În data de 06 septembrie 2018 a fost
organizată o Masă rotundă cu tema
"Progrese în construcțiile metalice
sudate".
Evenimentul a avut loc la Timișoara și a
fost organizat de către Asociația de
Sudură din România, Universitatea
Politehnica din Timișoara și Alianța
Română a Universităților Tehnice.
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În data de 14 septembrie 2018 a fost
organizată o sesiune de brokeraj B2B
în domeniul agrofood în cadrul
Târgului Internațional AGROMALIM
2018 (International Fair for Agriculture,
Food Industry and Packaging).
Evenimentul a avut loc la Expo Arad și a
fost organizat de către Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură a
județului Arad în colaborare cu Asociația
Tehimpuls.
În cadrul sesiunii de brokeraj au participat
5 firme și au avut loc 6 intâlniri între
firmele românești și sârbești în cadrul
cărora au avut loc discuții referitoare la
potențialul de colaborare.
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În data de 28 septembrie 2018 a avut loc
evenimentul de lansare a Innovation
Garage, inițiativă a Nokia România cu
scopul de a susține cercetarea și
inovarea din România și de a contribui la
consolidarea
ecosistemului
antreprenorial local.
Evenimentul s-a desfășurat la Nokia
Campus în Timișoara, unde în a doua
parte a zilei Nokia a găzduit expoziția din
cadrul
evenimentului
“Noaptea
Cercetătorilor Europeni”.
La standul expozițional Nokia România,
au fost invitate start-up-uri regionale
pentru a-și prezenta inovațiile publicului
larg.
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Evenimentul a fost organizat de către
ADR Vest în colaborare cu Asociațiile
Tehimpuls, Automotivest și Clusterul
Regional TIC.

Asociația Tehimpuls a fost coorganizator
al evenimentului și a sprijinit Nokia în
acest demers, recrutând 8 start-up-uri
locale (IndexAR, Rento, XVision,
FrontierConnect, Lighty, Sensidev Lineo
Engineering, Blacklight).
În perioada 15 - 16 noiembrie 2018 a
avut loc la Timișoara al douăzecilea
simpozion "Tinerii și Cercetarea
Multidisciplinară".
Evenimentul a fost organizat de către
Asociația
pentru
Cercetare
Multidisciplinară din Zona de Vest a
României, Universitatea Politehnica din
Timișoara și Academia Oamenilor de
Știintă din România.

Evenimentul a avut loc la Venue Events
și a fost moderat de către Edward Kellow,
International Leadership Coach din
Marea Britanie, iar ca speakeri pe:
• Steve Smith, Marea Britanie,
Technology
leader
and
entrepreneurial mentor
at VALUECHAIN
• Kate Lowes - Marea Britanie,
Innovation project management,
business strategy and transformation
consultant
• Florin Ciocan - Ecosystem &
Innovation Garage Manager at Nokia
• Micha Hirschinger, Germany Director Automotive Cable Solutions
LEONI AG.
În cadrul evenimentului acești leaderi cu
expertiză
în
antreprenoriat,
managementul inovării și scalarea
afacerilor au susținut prezentări pe teme
actuale și au împărtășit din experiența lor.

În cadrul evenimentului au fost
prezentate lucrări pe diferite teme,
respectiv a avut loc un workshop referitor
la provocări actuale pentru sistemul
cercetare-inovare-antreprenoriatindustrie.
În data de 12 decembrie 2018 a avut loc
cea de a 6-a ediție a evenimentului
regional de inovare al Regiunii Vest
INNOMATCH 2018 – Inovare pentru
Performanță.
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3) Aprobarea
Raportului
de
Activitate pe anul 2017
4) Aprobarea Planului de Activitate
pe anul 2018, precum şi a Planului
de Activitate pe anul 2018 a
Centrului de Transfer Tehnologic
din cadrul Asociației Tehimpuls
5) Aprobarea Execuţiei bugetare pe
anul
2017
şi
prezentarea
stadiului colectării cotizaţiilor
membrilor
6) Aprobarea Bilanțului contabil
pentru anul 2017
7) Aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2018,
precum şi a Bugetului de Venituri
și Cheltuieli pe anul 2018 a
Centrului de Transfer Tehnologic
din cadrul Asociației Tehimpuls
8) Propuneri extindere Comisie
Cenzori
9) Diverse.

B. ALTE ACTIVITĂŢI
Prima Adunare Generală Tehimpuls a
avut loc în data de 26 aprilie 2018.
Ordinea de zi a cuprins:
1) Prezentarea
rezultatelor
Tehimpuls în cadrul rețelei globale
Enterprise Europe Network
2) Prezentarea proiectelor propuse
spre finanțare
• Scrisoare de Intenție privind
depunerea unui proiect pentru
finanțare în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020
– Axa prioritară 1 – Promovarea
transferului tehnologic
• Idei
de
proiecte
pentru
Programul Innovation Norway
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Contact: Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer tehnologic (str. Proclamaţia
de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România; telefon: + 40 356 178753, fax: + 40
356 178753; e-mail: office@adrvest.ro, website: www.tehimpuls.ro).

Asociaţia AutomotiVEST

Asociaţia AutomotiVEST este coordonată
de
Agenţia
pentru
Dezvoltare
Regională Vest şi a fost constituită în
luna iunie 2007 cu misiunea facilitării
creşterii competitivităţii de piaţă a
membrilor reţelei de tip „cluster” din
Regiunea Vest, pentru industria auto. În
luna septembrie 2016, Clusterul
AutomotiVEST a dobandit eticheta
Bronze Label. Această etichetă a fost
acordată
de
ESCA
(European
Secretariat for Cluster Analysis), după
derularea unei proceduri bazate pe un
interviu în luna iulie 2016. Interviul a
constat în analiza a 36 de indicatori care
vizează
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, Litens,
Hammerer Aluminium Industries (HAI),
NUTechologies, Interpart Production
SRL, Inteliform SRL, instituţii publice,
centre de cercetare, universităţi şi
camere de comerţ.
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Principalele activităţi ale Asociaţiei
AutomotiVEST previzionate pentru anul
2018 au fost:
• Servicii
Enterprise
Europe
Network
o Servicii suport de informare
o Misiuni pentru companii
o Activități de brokeraj internaționale
o Vizite la firme, consolidarea și
extinderea bazei de date, pe
sectoare de activitate
• Instrumente şi servicii
o Identificare nevoi firme client
o Dezvoltarea unui instrument de
selecţie şi comunicare cu firmele
client
o Elaborare cerinţe şi ţinte pentru
furnizori
o Implementare pachet de servicii
pentru dezvoltarea furnizorilor (ex:
certificare, training, implementare
metode
de
îmbunătățire a
proceselor - LEAN, SIX SIGMA,
etc)
• Silver Label
o Identificarea
procedurilor
și
demersurilor necesare pentru
obținerea „Silver Label”
• Promovare şi comunicare
o Participarea şi reprezentarea la
evenimente locale, naţionale şi
internaţionale cu prezentarea
clusterului
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o Organizarea de evenimente de
socializare
între
membrii
clusterului
• Planificare
şi
obţinerea
de
finanţări pentru perioada 20142020
o Actualizarea
Strategiei
de
Dezvoltare
a
Asociatiei
AutomotiVEST.
o Identificarea posibilităților de
finanțare
în
perioada
de
programare 2014-2020.
• Atragerea de noi membri.

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins:

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.

Evenimente
În data de 23 aprilie 2018, la Yazaki
Component Technology SRL

1. Prezentarea
și
vizitarea
companiei Yazaki Component
Technology SRL Timișoara
2. Primirea de noi membri:
• Litens Automotive Eastern
Europe SRL, Giarmata;
• TE Connectivity SRL,
Timișoara
• Hammerer
Aluminium
Industries Santana SRL,
jud. Arad;
3. Propuneri
pentru
operaționalizarea
Centrului
Regional de Competenţe şi
Dezvoltare a Furnizorilor din
Sectorul Automotive – CERC
4. Prezentarea oportunităţilor pentru
sectorul automotive, în cadrul
rețelei globale Enterprise Europe
Network
5. Aprobarea
Raportului
de
Activitate pe anul 2017
6. Aprobarea
Planului
de
Activitate pe anul 2018
7. Aprobarea Execuției Bugetare
pe anul 2017 și prezentarea
stadiului
colectării
contribuțiilor membrilor
8. Aprobarea Bilantului contabil al
Asociaţiei AutomotiVEST pentru
anul 2017
9. Aprobarea
Bugetului
de
Venituri
şi
Cheltuieli
al
Asociaţiei AutomotiVEST pe anul
2018
10. Diverse.

Timișoara, a avut loc şedinţa Adunării
Generale a Asociaţiei AutomotiVEST.
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Asociaţia AutomotiVEST invitată în rețeaua Enterprise Europe Network

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-Vest, Tehimpuls,
Centrul
de
Dezvoltare
Arad
şi
Universitatea Craiova.
Astfel, prin pachete de servicii dedicate
antreprenoriatului și inovării, consorțiul
RO-BOOST SMEs oferă:
• Consultanţă cu privire la politici,
reglementări legale şi programe de
finanţare 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;
• Facilitarea inovării şi a transferului
tehnologic transnaţional;
• Dezvoltarea de parteneriate de
afaceri transnaţionale;
• Dezvoltarea
capacităţii
de
management al inovării.

În cadrul instrumentului specific de
misiuni de companii în alte țări europene,
membrii asociației AutomotiVEST vor fi
invitați să participe la la misiuni
economice dedicate industriei auto. În
perioada 22-23 Martie 2018, la
Timișoara, a avut loc întâlnirea grupului
sectorial de lucru: Automotive, Transport
and Logistics.
ADR Vest în calitate de lider de consorțiu
a gazduit prima din cele două întâlniri
anuale ale acestui grup sectorial.
La întâlnire au participat reprezentanți ai
mai multor organizații EEN din Europa.
Totalul participanților a fost de 17
persoane, provenind din 8 țări.
În cadrul acestei întâlniri au fost
organizate două vizite la membrii
clusterului AutomotiVEST: Continental
Automotive
Romania
si
Interpart
Production SRL. La Continental a fost
vizitată secția de laboratoare de testare
electromagnetică, iar la Interpart a fost
vizitată zona de producție injecție mase
plastice.

Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de cluster din România (Str. Proclamaţia de la
Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România; telefon: + 40 256 491981, fax: + 40 256 491923; email: office@adrvest.ro, website: www.automotivest.ro.
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Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea
Vest România”

Clusterul
Regional
Tehnologia
Informaţiei
şi
a
Comunicaţiilor
Regiunea Vest România” a fost
constituit în cadrul şedinţei Adunării
Generale din data de 21 aprilie 2011,
organizată de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe
au fost aprobate şi semnate documentele
constitutive ale Asociaţiei, au fost alese
structurile de conducere şi onorifice şi
votaţi membrii Consiliului Director şi cei ai
Structurilor Onorifice.
Asociaţia Cluster Regional TIC a
dobândit personalitate juridică în data
de 1 iulie 2011.
Această 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 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 (Nokia
România), Aci Worldwide, Ssi Schaefer,
Lasting System, Kathrein România,
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Flextronics Romania, Institutul E-Austria
Timişoara, Vox Filemakers Solutions,
Genisoft, Eta 2u, Intuitive Software, HighTech Systems & Software, Digital Geek,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din

Arad, Asociația Tehimpuls, HaufeLexware, UnifiedPost, M2M Smart
Systems, Interlink Banat, Ascent Soft.
Obiectivele
Asociaţiei
Cluster
Regional TIC sunt:
• Evoluţia modelului de business în
sectorul TIC regional dinspre
comerţ şi servicii către consultanţă
şi produse proprii
• Consolidarea
sectorului
TIC
regional prin crearea unor centre
de cercetare - dezvoltare şi
creşterea ponderii produselor cu
valoare adăugată mare
• Integrarea ofertei de educaţie cu
nevoile mediului de afaceri în
sectorul TIC regional
• Menţinerea resursei umane TIC în
Regiunea Vest
• Crearea unui context regional
favorabil
afacerilor
TIC
şi
prioritizarea investiţiilor publice în
sector, precum şi atragerea de noi
resurse şi investiţii.
Structurile
organizatorice
Clusterului
Regional
TIC
următoarele:
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•

Comisii de specialitate pe domenii
prioritare
• Administraţie
• Educaţie – instruire
• Cercetare – dezvoltare – inovare
• Dezvoltare de afaceri TIC şi start
- up
• Internaţionalizare
Consiliul Director
• Preşedinte
• Secretar
• Membri – coordonatori ai celor 5
comisii de specialitate:
• Administraţie
• Educaţie–
• Cercetare-dezvoltareinovare
• Dezvoltare de afaceri TIC
şi start-up
• Internaţionalizare –
Structuri onorifice
•
Varujan
PAMBUCCIAN
–
Preşedinte Onorific, membru în
Comisia de IT a Camerei
Deputaţilor, Profesor Politehnica
Bucureşti
•
Dan BEDROS – Membru, fost
Preşedinte şi Director General
Alcatel România (12 ţări), fost
Vice-Preşedinte
la
AlcatelLucent 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
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•

•

•

Radu GEORGESCU – Membru,
Preşedinte al Axigen/GECAD
Technologies,
Avangate,
GECAD NET şi Director al
GECAD ePayment
Silviu HOTĂRAN – Membru,
fost Director General al Microsoft
România, fost Director al
Microsoft Europa de Est şi fost
Director General la CIEL
România
Preşedintele Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest –
Membru
Primarul Municipiului Timişoara
– Membru.

Adunarea Generală a Asociației
Clusterul Regional TIC din 24 aprilie
2018
În data de 24 aprilie 2018 a avut loc
Adunarea Generală la sediul ADR Vest.
Subiectele abordate au fost:
1. Acțiuni la nivelul Clusterului Regional
TIC privitor la noile reglementări
fiscale cu impact direct asupra
competitivității
companiilor
din
sectorul TIC
•
S-a propus crearea unui
chestionar pentru colectarea unor
informații neconfidențiale (cifra de
afaceri, număr angajați, etc) care
să arate impactul modificărilor
legislative la nivelul companiilor
din Cluster, și agregarea acestor
informații
nenominale
pentru
fundamentarea unui punct de
vedere comun care să fie înaintat
autorităților competente.
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2. Oportunități
pentru
membrii
Clusterului Regional TIC oferite prin
intermediul European Enterprise
Network
• Au fost prezentate serviciile
EEN si exemple de succes
• informații despre finanțări
europene
pentru
soluții
inovatoare disruptive
• oprotunități
de
afaceri
crescânde în Asia
3. Propunere
pentru
crearea
și
implementarea unui pachet de
training pentru provocări tehnologice
pe piața globală
• Organizareaa
de
instruiri
anuale la nivel de Cluster
• Tematici:
Tehnologii de
viitor (Blockchains, AR / VR,
Security,
Analytics),
noi
modele
de
afaceri
în
domeniul IT (servitization,
sharing economy, etc.),
• Noi tendințe cu privire la
outsourcing la nivel global
• Identificare
de
instructori
/vorbitori
prin
intermediul
rețelelor
partenere,
de
exemplu Enterprise Europe
Network ERNACT, Watify,
Digital Innovation Hubs.
4. Aprobarea documentelor anuale ale
Asociației
• S-au supus analizei raportul de
activitate execuția bugetarăși
bilanțul contabil pentru anul 2017,
precum și planul de actvități și
bugetul aferent pentru anul 2018.
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Acestea au fost aprobate cu
unanimitatea voturilor membrilor
prezenți la ședință.

5. Alegerea
membrilor Consiliului
Director
• Consiliul Director este alcătuit din
7 membri, Președinte, Secretar și
2 membrii coordonatori ai celor 5
comisii de specialitate de la nivelul
Clusterului Regional TIC.
• Componența Consiliului Director
la momentul ședinței era
o Președinte – Sorin Maxim,
Director General ADR Vest
o Secretar – Ovidiu Şandor,
Director General Modatim
Business Facility
o Coordonatori ai celor 5 comisii
de specialitate:
§ Administrație – Adrian
Ţolea, Consiliul Județean
Arad
§ Educație – instruire –
Dana Petcu, Institutul EAustria
§ Cercetare-dezvoltareinovare – Delia Golcea,
OCE Software
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§

§

Dezvoltare de afaceri TIC
și start-up – Horațiu
Moldovan,
Lasting
System
Internaționalizare – Sabin
Totorean, Alcatel Lucent

Dintre membri (Domnul Ovidiu Șandor,
Domnul Adrian Țolea și Dna Delia
Golcea) reprezentau organizatii care au
renunțat la calitatea de membru al
Clusterului.
Ca urmarea votului astfel exprimat în
ședința din 24 aprilie 2018, noua
componență a Consiliului Director
este:
o Președinte – Sorin Maxim,
Director General ADR Vest
o Secretar – Ioan Codrea,
Director General Interlink
Banat
o Coordonatori ai celor 5
comisii de specialitate:
§ Administrație – Andrei
Lucaci,
Consiliul
Județean Timiș
§ Educație – instruire –
Dana Petcu, Institutul
E-Austria
§ Cercetare-dezvoltareinovare – Ciprian Man,
UnifiedPost
§ Dezvoltare de afaceri
TIC și start-up – Horațiu
Moldovan,
Lasting
System

§

Internaționalizare
–
Sabin Totorean, Alcatel
Lucent

Plan de Activități 2018-2020
În data de 9 mai 2018 s-a reunit
Consiliul Director pentru discutarea
acțiunilor strategice viitoare la nivelul
Clusterului Regional TIC.
În urma acestei întîlniri s-a realizat un
plan de activități pentru perioada 20182020, cu următoarele priorități:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Dezvoltarea capacității operaționale
a clusterului regional TIC
Dezvoltarea
competențelor
de
specialitate și de business în
domeniul TIC regional în contextul
dinamicii globale
Extinderea portofoliului de servicii
pentru membrii Cluster TIC pentru
creșterea competitivității
Sprijinirea dezvoltării ecosistemului
regional, inclusiv start-up-uri și spinoff-uri
Promovarea
regională
și
internațională a sectorului TIC
Dezvoltarea de noi proiecte ale
clusterului regional TIC

Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC (str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara,
3000054, România; telefon: + 40 256 491981, fax: + 40 256 491923; e-mail: office@adrvest.ro).
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TIMIȘOARA

ARAD

RESIȚA

DEVA

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5
300054 Timișoara, România

Bd. Revoluției, nr. 81
310025 Arad, România

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1
320084 Reșița, România

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

Tel/Fax: +40 256 491981
E-mail: oﬃce@adrvest.ro

Tel/Fax: +40 257 285808
E-mail: oﬃce.ar@adrvest.ro

Tel/Fax: +40 255 213463
E-mail: oﬃce.cs@adrvest.ro

Tel/Fax:
E-mail:

+40 254 219770
oﬃce.hd@adrvest.ro

