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ADR VEST  
20 de ani de la înființare

Sorin MAXIM  
Directorul General al  

Agenției pentru Dezvoltare  
Regională Vest

În multe cazuri, un proiect finanțat 

prin noi este cât bugetul de investiții 
al unui oraș sau chiar de câteva ori 

mai mare, și asta doar printr-un 

singur proiect. Am învățat să 

colaborăm, politic cu tehnic, regional 

cu local, public cu privat, fără 

conflicte, fără patimi, fără agende 

ascunse, și am început să 

înțelegem că tot ce facem împreună 

este pentru noi, este durabil și 
trebuie făcut bine, de cea mai bună 

calitate. Astăzi, acest sistem are 

nevoie să evolueze (...) Avem 

nevoie să planificam corect și 
adaptat nevoilor noastre, avem 

nevoie să creștem ritmul, să ne 

dezvoltăm în ritmul lumii moderne.”

„
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Vest a marcat în cadru oficial, joi, 18 
aprilie 2019, 20 de ani de la înființare, 
alături de reprezentanții Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest), 
de beneficiari, parteneri și angajații săi, 
printr-un eveniment special menit să 
reflecte modul în care a evoluat regiunea în 
toți acești ani.  

Au fost prezenți reprezentanții CDR Vest – 
președinții Consiliilor Județene Timiș, Arad, 
Caraș-Severin și Hunedoara, primari de 
municipii, orașe și comune, parteneri activi 
din zona publică, din educație și din mediul 
privat, care, în intervențiile lor, au vorbit 
despre ce înseamnă parteneriatul cu ADR 
Vest și cum s-au dezvoltat comunitățile și 
organizațiile pe care le reprezintă. 

Directorul general al ADR Vest, Sorin 
Maxim, a subliniat importanța înființării 
regiunilor și a agențiilor pentru dezvoltare 
regională în România - experimente de 
reformă instituțională care s-au dovedit a fi 
un real succes în toate cele opt regiuni ale 
țării, dar și importanța atragerii de finanțări 
europene pentru comunitățile locale.



1999 - 2019

5 angajați 1994

114 angajați 2019

2.700 
PROIECTE DEPUSE

1.600 
PROIECTE CONTRACTATE

investiții în valoare de 
peste 

1 miliard euro
noi locuri de muncă 

peste 

10.000

Regiunea  
Vest

ARAD 
CARAȘ-SEVERIN

HUNEDOARA 
TIMIȘ

peste  

700 km  
de drum modernizați

peste  

250 
de blocuri  
reabilitate termic

peste  

20 
structuri de sprijin 
pentru business 
create

35 centre sociale 
65 școli 

20 ambulatorii 
renovate și dotate 



 



 



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, în 1 
aprilie 1999.
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Viziunea ADR Vest este aceea de a fi un reper 
profesional de nivel european ce va mobiliza 
voinţa politică şi va gestiona competent 
resursele financiare disponibile în vederea 
susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase a 
Regiunii Vest.  

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

Valorile organizației noastre transpar prin tot ceea 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 
Regio - Programul Opera ț ional 
Regional 2014 – 2020 , Regio - 
Programul Operațional Regional 2007 – 
2013 sau Programul Operațional 
Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice” 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 
În t rep r inder i l o r ) , Asocia ț i a T IC , 
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. 
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Structura ADR Vest  

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ADR Vest a 
dispus în perioada ianuarie - iunie 2019 de un 
număr de 114 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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ARAD 

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

Tel/Fax: +40 257 285808 

e-mail: office.ar@adrvest.ro 
office@adrvest.ro 

web: https://www.adrvest.ro

DEVA 

Bd. 1 Decembrie, nr. 28 
330025, Deva, ROMÂNIA 
Tel/Fax: +40 254 219770 

e-mail: office.hd@adrvest.ro 
office@adrvest.ro 
web: https://www.adrvest.ro

REȘIȚA 

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1 
320084, Reșita, ROMÂNIA 
Tel/Fax: +40 255 213463 

e-mail: office.cs@adrvest.ro 
office@adrvest.ro 
web: https://www.adrvest.ro
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TIMIȘOARA 

Sediul social: Str. Proclamația 
de la Timișoara, nr.5, 300054, 
Timișoara, ROMÂNIA 

Locul de desfășurare a 
activității: Str. Gheorghe Lazăr, 
nr. 14, 300080, Timișoara, 
ROMÂNIA  

Tel/Fax #1: +40 256 491981 
Tel/Fax #2: +40 256 491923 
Tel #4: +40 746 156521 

e-mail: office@adrvest.ro 
web: https://www.adrvest.ro 

mailto:office@adrvest.ro
https://adrvest.ro/
mailto:office@adrvest.ro
https://adrvest.ro/
mailto:office@adrvest.ro
https://adrvest.ro/
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mailto:office@adrvest.ro
https://adrvest.ro/


Începând cu data de 25 ianuarie 
2019, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Vest își desfășoară 
activitatea în noul sediu de pe 
strada Gheorghe Lazăr, nr. 14
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CAPITOLUL 2

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) este organismul regional pentru 
care ADR Vest asigură secretariatul și în fața căruia răspunde pentru demersurile și 
rezultatele sale, 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, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș).  

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

CDR Vest este alcătuit din: președinții celor 4 consilii județene din Regiunea 
Vest, primarii celor 4 municipii reședință de județ, 4 primari de 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.



Președintele Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest

Călin DOBRA 

Președintele 
Consiliului 
Județean Timiș

În perioada ianuarie - iulie 
2019, componența CDR 
Vest a fost următoarea:
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Vicereședintele Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest

Mircea Flaviu 
BOBORA 

Președintele 
Consiliului Județean 

Hunedoara

Membru al Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest

Silviu HURDUZEU 

Președintele 
Consiliului 
Județean  
Caraș-Severin

Membru al Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest

Iustin-Marinel 
CIONCA-ARGHIR 

Președintele 
Consiliului 
Județean  

Arad



     

Gheorghe 
FALCĂ 
Primar, Primăria 
Arad


Ioan  
POPA 
Primar, Primăria 
Reșița


Gheorghe 
ILE 
Primar, Primăria 
Vulcan


Nicolae 
ROBU 
Primar, Primăria 
Timișoara


Radu 
DEMETRESCU 
Primar Interimar, 
Primăria Sebiș


Dumitru 
URSU 
Primar, Primăria 
Oravița


Teodor 
PAVEL 
Primar, Primăria 
Recaș


Dănuț 
BUHĂESCU 
Primar, Primăria 
Uricani


Corneliu 
POPI-
MORODAN 

Primar, Primăria 
Ghioroc

Tiberiu 
PĂSCONI 
Primar, Primăria 
Totești


Adrian Sergiu 
STOICU 
Primar, Primăria 
Bozovici


Iosif Ionel 
TOMA 
Primar, Primăria 
Giroc


Primarii din Regiunea Vest, membrii ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
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Tot în prima parte a acestui an Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională Vest a adoptat 
prin procedură scrisă, Hotărârea nr. 1/2019 
din data de 13 februarie 2019.
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În perioada 10-14 iunie 2019, membrii Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest au participat la o 
vizită de studiu în Portugalia. Această vizită a avut ca 
scop aprofundarea cunoștințelor referitoare la 
implementarea proiectelor dedicate dezvoltării 
regionale, prin intermediul fondurilor structurale 
europene.



 

CAPITOLUL 3
3

FINANȚĂRI EUROPENE 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest (ADR Vest) are rolul de 
Organism Intermediar pentru trei 
programe operaționale gestionate la 
nivelul Regiunii Vest: 

ORGANISM INTERMEDIAR

Regio-Programul Operațional Regional 
2007- 2013 – acesta se află în ultima 
parte a sa, ADR Vest să monitorizând 
investițiile finanțate prin program 

Programul Opera ț ional Sectorial 
C r e ș t e r e a C o m p e t i t i v i t ă ț i i 
Economice 2007 – 2013 – ADR Vest 
se află în proces de monitorizare a 
investițiilor finanțate prin program, în 
cadrul operațiunilor gestionate de 
organizația noastră 

Regio-Programul Operațional Regional 
2014 - 2020 – acest program se află în 
plin proces de implementare

POSCCE




 Regio-Programul Operațional Regional  
2007- 2013

Regio - Programul Opera ţ ional 
Regional (POR) 2007 - 2013 a fost 
finanțat din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională ș i a urmărit 
sprijinirea unei dezvoltări economice şi 
sociale echilibrate teritorial şi durabile a 
regiunilor României, corespunzător 
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin 
concentrarea asupra polilor urbani de 
creş tere, îmbună tăţ i rea condi ţ i i lor 
infrastructurii şi ale mediului de afaceri. 

În funcție de specificul fiecărei axe 
prioritare ș i fiecărui domeniu de 
intervenție, programul s-a adresat: 
autorităților publice, companiilor private, 
organiza ț i i lor 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, centre pentru 
situații de urgență, situri poluate, 
companii private (centre de afaceri și 
microîntreprinderi), infrastructură pentru 
turism și patrimoniul cultural. 

Regiunea Vest 
alocare de 

446,62 milioane 
euro

3 proiecte se mai 
află în implementare 

- valoarea totală 
23,22 milioane euro 
- valoarea finanțării 
nerambursabile 
17,37 milioane euro

389 de proiecte 
finalizate 

valoarea totală - 
671,77 milioane euro 

valoarea finanțării 
nerambursabile -  

488,90 milioane euro 
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Programul Operațional Sectorial  
Creșterea Competitivității Economice 2007- 2013

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

Doar anumite operațiuni din cadrul Axei prioritare 1 au fost preluate de către ADR 
Vest și anume: 

✓ Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii  

✓ Operaţiunea 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor 
internaţionale  

✓ Operaţiunea 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 
internaţionalizare  

✓ Operațiunea 1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor  

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

Proiectele finanțate în cadrul POSCCE au fost finalizate până la data de 31 
decembrie 2015.

251 de proiecte finalizate  

Valoarea  
finanțării nerambursabile  
49,18 milioane euro

În perioada ianuarie – iunie 2019, ADR 
Vest a monitorizat proiectele finanțate și 

finalizate în Regiunea Vest, acestea 
aflându-se în perioada de menținere 

obligatorie a investiției (ex-post).  
11 proiecte se află în perioada ex-post, 

cumulând o valoare a finanțării 
nerambursabile de 152 de mii de euro.
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Finanțările acordate în 
cadrul acestui program au 

vizat:

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)

Consultanță pentru îmbunătățirea 
sistemelor de management a 
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 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)

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)

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) 

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)

3



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

Acest program continuă să finanțeze 
investiții precum cele pe care le-a 
sprijinit în perioada de programare 
2007 - 2013 (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, Regio - POR 2014 - 
2020 sprijină și investiții care nu au 
fost f inan țate în per ioada 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.  

M a n a g e m e n t u l , g e s t i o n a r e a ş i 
implementarea POR sunt în sarcina 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Adminis t ra ţ ie i Publ ice desemnat 
Autoritate de Management pentru acest 
program. Cele opt Agenţ i i pentru 
Dezvoltare Regională au fost desemnate 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1183 din 
29 decembr ie 2014, Organ isme 
Intermediare pentru implementarea 
Programului Operaţional Regional 2014 
– 2020. Ele au atribuţii delegate de către 
Autoritatea de Management (AM), 
conform unui acord cadru semnat cu AM 
POR. 

Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020

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.

Alocarea financiară regională 
este de 642,51 milioane euro 
(conform realocării aprobate de 
CMPOR în iunie 2018). 
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Regio - POR 2014 - 2020 este structurat în 15 axe 
prioritare, după cum urmează:

Promovarea transferului tehnologic 1

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 2

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4

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

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 6

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 
a turismului 7
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Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 8

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban9

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 10

Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor 
în cadastru şi cartea funciară11

Asistenţă tehnică12

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii13

Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență14

Inițiativa pentru IMM-uri15
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Situația proiectelor 
depuse până la data 

de 30 iunie 2019
481 proiecte au fost contractate, având o 
valoare totală de 657,24 milioane euro și 
535,66 milioane euro valoarea finanțării 
nerambursabile. Dintre acestea, 7 proiecte, cu 
o valoare nerambursabilă de 0,98 milioane 
euro, au fost reziliate

‣ 65 proiecte se află în 
evaluare/
precontractare, 
având o valoare totală 
de 403,05 milioane 
euro și 306,07 
milioane euro 
valoarea finanțării 
nerambursabile 

‣ 97 proiecte se află în 
rezervă, având o 
valoare totală de 
359,71 milioane 
euro și 344,31 
milioane euro 
valoarea finanțării 
nerambursabile 

‣ 286 proiecte sunt 
respinse/ retrase, 
având o valoare totală 
de 258,85 milioane 
euro și 214,47 
milioane euro 
valoarea finanțării 
nerambursabile

1 ianuarie - 30 iunie 2019

Regiunea Vest

929 proiecte 
depuse în 

Regiunea Vest 
până în prezent

27 proiecte  
depuse 

Valoarea totală 
1.678,85 milioane 

euro

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

1.400,51 milioane 
euro

REGIO - Programul 
Operațional 

Regional 2014-2020
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Promovarea transferului tehnologic 1

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de 
investiții în cadrul căreia au fost depuse 
proiectele, situaţia centralizatoare a proiectelor 
depuse până la data de 30 iunie 2019 este 
următoarea:

3

Alocare financiară 
13,92 milioane euro

Prioritatea de investiții 1.1.A: 
Entități de inovare și transfer 
tehnologic 

A l o c a r e a f i n a n c i a ră : 4 , 3 2 
milioane euro (conform realocării 
aprobate de CMPOR în iunie 
2018) 

• Total depuse: 6 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 5,69 
milioane euro  

• În evaluare: 5 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 4,15 
milioane euro 

• Respinse: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,54 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor aflate în 
evaluare reprezintă 96,06% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 20 aprilie 2019 apelul de 
proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 a fost 
închis. 

Prioritatea de investiții 1.1.B: 
Parcuri științifice și tehnologice 

A l o c a r e a f i n a n c i a ră : 4 , 2 8 
milioane euro (conform realocării 

aprobate de CMPOR în iunie 
2018) 

• Total depuse: 0 proiecte 
În data de 13 aprilie 2019 apelul de 
proiecte   POR/2018/1/1.1.B./1:  
Parcuri științifice și tehnologice a 
fost închis. 

Prioritatea de investiții 1.1.C: 
Parteneriate IMM și ITT 

A l o c a r e a f i n a n c i a ră : 4 , 2 1 
milioane euro 

• Total depuse: 4 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 0,72 
milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect, cu 
o valoare nerambursabilă de 0,16 
milioane euro 

• Respinse/retrase: 3 proiecte, cu 
o valoare nerambursabilă de 0,56 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor aflate în 
evaluare reprezintă 3,80% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 25 august 2018 apelul 
de proiecte  POR/2017/1/1.1.C./1 a 
fost închis.



 

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 2
Alocare financiară 

118,51 milioane euro

P r i o r i t a t e a d e i n v e s t i ț i i 2 . 1 . A . 
Microîntreprinderi. 

Alocarea financiară regională: 41,40 
milioane euro 

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

• Total depuse: 364 proiecte, cu o 
valoare nerambursabi lă de 53,70 
milioane euro 

• Contractate: 207 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 30,67 milioane euro; 
dintre acestea, 6 proiecte, având o 
valoare nerambursabilă de 0,55 milioane 
euro, au fost reziliate 

• Respinse / re t rase / rez i l ia te : 157 
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 
23,03 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 
109,29% din alocarea financiară regională 
aferentă apelului. 

În data de 4 mai 2017 apelul de proiecte 
2.1.A/2016 Microîntreprinderi a fost închis. 

 În data de 6 mai 2019 a fost lansat apelul 
de proiecte POR/604/2/1. În cadrul Apelului 
2 cererile de finanțare pot fi depuse în 
pe r i oada 08 .07 .2019 o ra 12 .00 – 
08.11.2019 ora 12.00. 

Prioritatea de investiții 2.1.B: Incubatoare 
de afaceri 

Alocarea financiară: 13,85 milioane euro 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 3,41 milioane euro 

• Respinse/Retrase: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 3,41 milioane 
euro. 

În data de 9 iulie 2018, apelul de proiecte  
POR/2018/2.1B: Incubatoare de afaceri a 
fost închis. 

Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea 
creării ș i extinderea capacităț i lor 
avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor 

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 35,17 milioane euro 

• Contractate: 51 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 26,51 milioane euro; 
dintre acestea, un proiect, având o 
valoare nerambursabilă de 0,43 milioane 
euro, a fost reziliat 

• Respinse/retrase: 17 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 8,66 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 
128,09% din alocarea financiară regională 
aferentă apelului 1. 

În data de 30 august 2017, apelul de 
proiecte POR/102/2/2 a fost închis. 
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Alocare financiară 
132,02 milioane euro

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3

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 40,50 
milioane euro 

• Contractate: 61 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 26,60 
milioane euro 

• În precontractare: 4 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 4,06 
milioane euro 

• Respinse: 30 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 9,84 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și 
aflate în precontractare reprezintă 
81,09% din alocarea f inanciară 
regională. 

În data de 28 februarie 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 A. Clădiri 
rezidențiale – Panouri fotovoltaice 

(Ape l ded ica t Admin is t ra ț i e i 
Fondului pentru Mediu) 

Alocarea financiară regională: 12,64 
milioane euro 

Cererile de finanțare se pot depune în 
perioada 14.06.2019, ora 10:00 – 
14.09.2019, ora 10:00. 

Prioritatea de investiții 3.1 - Eficiență 
energetică, Operațiunea B. Clădiri 
publice 

Alocarea financiară: 42,72 milioane 
euro 

• Total depuse: 73 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 77,85 
milioane euro 

• Contractate: 44 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 50,28 
milioane euro 

• Respinse/retrase: 29 proiecte, cu 
o valoare nerambursabilă de 27,57 
milioane euro 

Valoarea proiectelor contractate 
reprezintă 117,70% din alocarea 
financiară regională. 

În data de 04 octombrie 2017, apelul 
de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1  a fost 
închis.
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Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență 
energetică, Operațiunea C. Iluminat 
public 

Alocarea financiară: 10,16 milioane 
euro 

• Total depuse: 20 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 44,66 
milioane euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 2,49 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 8 
p r o i e c t e , c u o v a l o a r e 
nerambursabilă de 21,29 milioane 
euro 

• În rezervă: 6 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 10,09 milioane 
euro 

• Respinse/retrase: 5 proiect, cu o 
valoare nerambursabilă de 10,79 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate 
în evaluare/precontractare/rezervă 
reprezintă 333,37% din alocarea 
financiară regională. 

În data de 18 octombrie 2018, apelul de 
p r o i e c t e P O R / 2 0 1 8 / 3 / 3 . 1 / C / 1 / 7 
REGIUNI a fost închis. 

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate 
urbană 

Alocarea financiară: 37,39 milioane 
euro 

• Total depuse: 10 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 59,32 
milioane euro 

• Contractate: 6 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 29,15 milioane 
euro 

• În precontractare: 4 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 30,17 
milioane euro 

Valoarea proiectelor contractate și aflate 
în precontractare reprezintă 158,65% 
din alocarea financiară regională. 
În data de 21 iunie 2018, apelul de 
proiecte  POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni a 
fost închis. 

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 1,42 milioane 
euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,42 milioane 
euro 

În data de 15 octombrie 2018, apelul de 
proiecte  POR/2018/3/3.2/2/7 Regiuni/
proiecte nefinalizate a fost închis. 

Prior i ta tea de invest i ț i i 3 .2 – 
Mobilitate urbană – MDRAP în 
parteneriat cu UAT 

Alocarea financiară națională: 23,06 
milioane euro 

Cererile de finanțare se pot depune în 
perioada 28.02.2019, ora 12:00  -  
30.08.2019, ora 12:00.

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3



Alocare financiară 
163,23 milioane euro

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate 
urbană 

Alocarea financiară: 122,13 milioane 
euro 

• Total depuse: 20 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 264,90 
milioane euro 

• Contractate: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 7,87 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 14 
p r o i e c t e , c u o v a l o a r e 
nerambursabilă de 194,42 milioane 
de euro 

• În rezervă: 5 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 62,61 milioane 
de euro. 

Valoarea proiectelor contractate și  
aflate în evaluare/precontractare/
rezervă reprezintă 216,90% d in 
alocarea financiară regională. 

În data de 29 martie 2019, apelul de 
proiecte  POR/2017/4/4.1/1/ a fost 
închis. 

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate 
urbană – Apel proiecte nefinalizate 

Alocarea financiară regională: 61,07 
milioane euro 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 18,88 
milioane euro 

• Contractate: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 10,17 milioane 
euro 

• Respinse: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 8,71 milioane de 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate 
reprezintă 16,65% d in alocarea 
financiară regională. 

În data de 9 octombrie 2018, apelul de 
proiecte  POR/2018/4/4.1/2/proiecte 
nefinalizate a fost închis. 

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate 
urbană – UAT în parteneriat cu 
MDRAP 

Alocarea financiară națională: 518,82 
milioane euro 

• Total depuse: 2 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă aferentă 
Regiunii Vest de 55,26 milioane 
euro 

În data de 28 iunie 2019, apelul de 
p r o i e c t e P O R / 2 0 1 8 / 4 / 4 . 1 / 3 î n 
parteneriat a fost închis. 
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Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4

P r i o r i t a t e a d e i n v e s t i ț i i 4 . 2 : 
Revitalizare urbană terenuri degradate  

Alocarea financiară: 13,57 milioane 
euro 

• Total depuse: 3 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 5,86 milioane euro 

• În precontractare: 3 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 5,86 
milioane de euro. 

Va l o a r e a p r o i e c t e l o r a f l a t e î n 
precontractare reprezintă 43,18% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 29 martie 2019, apelul de 
proiecte POR/2017/4/4.2/1 a fost închis. 

Prioritatea de investiții 4.3: Regenerare 
comunități defavorizate 

Alocarea financiară: 6,38 milioane 
euro 

• Total depuse: 6 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 13,94 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 6 
proiecte, cu o valoare nerambursabilă 
de 13,94 milioane de euro. 

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/
precontractare reprezintă 218,50% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 29 martie 2019, apelul de 
proiecte POR/2017/4/4.3/1 a fost închis. 

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

Alocarea financiară: 6,23 milioane 
euro 

• Total depuse: 12 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 6,52 
milioane euro 

• Contractate: 5 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 3,39 milioane euro 

• În precontractare: 3 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 1,20 
milioane de euro 

• În rezervă: 4 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,93 milioane de 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate 
în precontractare/rezervă reprezintă 
104,65% d in a locarea f inanciară 
regională. 

Prioritatea de investiții 4.5: Învăţământ 
p r o f e s i o n a l ş i t e h n i c ( L i c e e 
tehnologice și școli profesionale) 

Alocarea financiară: 2,60 milioane 
euro 

• Total depuse: 3 proiecte,  cu o 
valoare nerambursabilă de 5,18 
milioane euro 

• În evaluare/precontractare: 3 
proiecte, cu o valoare nerambursabilă 
de 5,18 milioane de euro. 

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/
precontractare reprezintă 199,23% din 
alocarea financiară regională.
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Beneficiari eligibili și alocări financiare în 
Regiunea Vest  

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4

Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile” se adresează exclusiv 
municipiilor reședință de județ. Astfel, 
acestea pot beneficia de finanțare din 
Fondu l Eu ropean de Dezvo l t a re 
Regională pentru proiecte de dezvoltare 
urbană durabilă.  

În Regiunea Vest fondurile alocate Axei 4 
a POR 2014 - 2020, pot fi accesate doar 
de 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 
Dezvoltări i Urbane Durabile (DCI). 
Conform DCI, municipiile reședință de 
județ au negociat alocările financiare 
prestabilite pe Obiective Specifice. În 
urma procesului de negociere între 
municipii, a rezultat următoarea alocare:
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Pentru a putea accesa fondurile 
europene alocate prin această axă 
cele 4 municipii reședință de județ  au 
trebuit să elaboreze următoarele 
documente strategice: Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD). 

La nivelul fiecărui municipiu a fost 
înființată o Autoritate Urbană cu rol de 
Organism Intermediar de nivel II al 

Regio - POR 2014 – 2020, prin care 
s-a delegat municipiilor atribuția de 
selectare a proiectelor pe Axa 
prioritară 4. 

Autor i tatea Urbană a întocmit 
Documentul Justificativ FESI (DJ 
FESI), document strategic care 
cuprinde lista de proiecte prioritare și 
rezervă cu finanțare din Axa prioritară 
4, document aprobat de AM POR.



 

Depunerea proiectelor din lista de proiecte 
prioritare a DJ FESI a municipiilor reședință 
de județ

Până la data limită de depunere a proiectelor (29 martie 2019), fiecare 
municipiu reședință de județ a depus în MySMIS proiectele din listele DJ 
FESI, după cum urmează: 

• Arad: 7 proiecte din Lista de proiecte prioritare și 3 proiecte din 
Lista de proiecte în rezervă 

• Deva: 11 proiecte din Lista de proiecte prioritare 
• Reșița: 10 proiecte din Lista de proiecte prioritare 
• Timișoara: 11 proiecte din Lista de proiecte prioritare și 2 proiecte 

din Lista de rezervă.

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 4
3



 

Timișoarav

Reșițav

Devav

Aradv

Valoarea nerambursabilă (milioane lei) 
a proiectelor prioritare depuse este 
următoarea:
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Alocare financiară 
37,71 milioane euro

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

Prioritatea de Investiții 5.1 – Patrimoniu 
cultural 

Apelul 1 + Apelul 2 

Alocarea financiară regională: 28,81 
milioane euro 

• Total depuse: 33 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 91,51 
milioane euro  

• Contractate: 18 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 44,85 milioane 
euro 

• În precontractare: 3 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 10,66 
milioane euro 

• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 36,00 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
precontractare reprezintă 192,67% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 16 iulie 2018, apelul de 
proiecte POR/2018/5/5.1/4 a fost închis. 

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu 
cultural  

Apel proiecte nefinalizate 

Alocarea financiară regională: 14,405 
milioane euro 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 4,50 milioane euro 

• Contractate: 2 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 4,50 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 
31,23% din alocarea financiară regională. 

În data de 16 iulie 2018, apelul de 
proiecte POR/2018/5/5.1/7 a fost închis. 

Prioritatea de investiții 5.2 - Revitalizare 
urbană terenuri degradate 

Apelul 1 + Apelul 2 

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

• Total depuse: 18 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 30,25 
milioane euro 

• Contractate: 7 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 10,02 milioane 
euro 

• Respinse: 11 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 20,23 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 
123,10% din alocarea financiară regională. 

În data de 15 octombrie 2017 apelul de 
proiecte POR/2017/5/5.2/2 a fost închis. 
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Alocare financiară 
92,40 milioane euro

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 6

Prioritatea de investiții 6.1 - 
Infrastructură rutieră regională 

Apel 1 + Apel 2 + Apel 3 

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

• Total depuse: 19 proiecte, cu 
o valoare nerambursabilă de 
287,07 milioane euro 

• Contractate: 9 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 
138,17 milioane euro 

• În rezervă: 7 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 
114,28 milioane euro 

• Retrase: 3 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 
34,62 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și 
af late în rezervă reprezintă 
278,80% din alocarea financiară 
regională. 

În data de 2 octombrie 2018 
a p e l u l d e p r o i e c t e P O R 
2018/6/6.1/4 VEST a fost închis. 

Apel proiecte nefinalizate 

Apel proiecte nefinalizate 

Alocarea financiară regională: 
40,79 milioane euro 

• Total depuse: 6 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 
18,66 milioane euro 

• Contractate: 6 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 
18,66 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate 
reprezintă 45,75% din alocarea 
financiară regională. 

În data de 16 iulie 2017 apelul de 
proiecte POR 2018/6/6.1/ 5 a fost 
închis. 

Apel proiecte nefinalizate – Apel 
național 

Alocarea financiară națională: 
162,44 milioane euro 

• Total depuse: 0 proiecte 

În data de 17 octombrie 2018 
a p e l u l d e p r o i e c t e P O R 
2018/6/6.1/ 6 proiecte nefinalizate 
– apel național a fost închis. 
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Alocare financiară 
10,31 milioane euro

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 
a turismului 7

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 15,04 milioane euro 

• Contractate: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă 
de 8,20 milioane euro 

• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 6,84 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 81,19% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 21 octombrie 2017 apelul de proiecte POR/
2017/7/7.1/2 a fost închis. 
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Alocare financiară 
25,47 milioane euro

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 8
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Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv 
specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii 

Apelul 1 + Apelul 2 

Alocarea financiară regională: 19,33 
milioane euro  

• Total depuse: 10 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 20,30 
milioane euro 

• Contractate: 6 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 12,98 milioane 
euro 

• În evaluare/precontractare: 4 proiecte 
cu o valoare nerambursabilă de 7,32 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
evaluare/precontractare reprezintă 
105,02% din alocarea financiară regională. 

În data de 21 decembrie 2018 apelul de 
proiecte POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7 Regiuni 
fost închis. 

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv 
specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii  

Apel proiecte nefinalizate 

Alocarea financiară națională:119,70 
milioane euro 

• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 6,32 milioane euro  

• Contractate: 4 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 6,32 milioane euro 

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

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

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

• Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 7,03 milioane euro 

• Contractate: 5 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 7,03 milioane euro. 

În data de 18 aprilie 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 națională: 45 
milioane euro 

• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 17,10 milioane 
euro 

• Contractate: 4 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 17,10 milioane 
euro. 

În data de 7 septembrie 2018 apelul de 
proiecte P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7Regiuni-
Nefinalizate a fost închis.



Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 8
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Prioritatea de investiții 8.2., Obiectiv 
Specific 8.2. Ambulanțe  

Alocarea financiară națională: 94,91 
milioane euro 

• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 9,86 milioane euro 

• Contractate: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 9,86 milioane euro. 

În data de 31 august 2018 apelul de 
pro iecte 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 

• Total depuse: 14 proiecte, cu o 
valoare nerambursabi lă de 8,14 
milioane euro 

• Contractate: 9 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 4,95 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect cu o 
valoare nerambursabi lă de 0,91 
milioane euro 

• Respinse/retrase: 4 proiecte cu o 
valoare nerambursabi lă de 2,28 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în 
precontractare reprezintă 186,03% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 3 decembrie 2018 apelul de 
proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup 

vulnerabil: persoane vârstnice a 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): 16,32 milioane euro 

• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,94 milioane euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 0,73 milioane euro 

• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabi lă de 1,21 
milioane euro 

În data de 20 aprilie 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 

Apelul 1 + Apelul 2 

Alocarea financiară (pentru cele 7 
Regiuni): 77,21 milioane euro  

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,81 milioane euro 

• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,81 milioane euro 

În cadrul Apelului 2, cererile de finanțare 
se pot depune în perioada 01 martie 2019, 
ora 12:00 – 01 iulie 2019, ora 12:00. 



Alocare financiară 
30,77 milioane euro

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 10

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv 
S p e c i f i c 1 0 . 1 . a . Î n v ă ţ ăm â n t 
antepreşcolar şi preşcolar (Creșe și 
grădinițe) 

Alocarea financiară regională: 10,06 
milioane euro 
• Total depuse: 12 proiecte, cu o 

valoare nerambursabilă de 6,08 
milioane euro 

• Contractate: 9 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 4,49 milione euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 1,33 
milioane euro 

• Respinse: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 0,26 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate 
în precontractare reprezintă 57,85% din 
alocarea financiară regională. 

În data de 05 iulie 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) 

Alocarea financiară regională: 9,43 
milioane euro 

• Contractate: 6 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 15,29 milioane 
euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 2,48 
milioane euro 

• În rezervă: 34 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 46,86 milioane 
euro 

• Respinse/retrase: 3 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 5,31 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate 
în precontractare/rezervă reprezintă 
685,37% d in a locarea f inanc iară 
regională. 

În data de 9 iulie 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 8,98 milioane euro 

• Contractat: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 8,98 milioane 
euro. 

10.1.b – Școli 

• To t a l d e p u s e : 1 p r o i e c t c u 
implementare la nivel național, inclusiv 
în Regiunea Vest. 
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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 18,70 
milioane euro 

• Contractate: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 1,33 milioane 
euro 

• În precontractare: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 2,94 
milioane euro 

• În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 14,43 milioane 
euro. 

Valoarea proiectelor contractate și 
af late în precontractare/rezervă  
reprezintă 831,11% din alocarea 
financiară regională. 

În data de 10 iulie 2018 apelul de 
p r o i e c t e P O R /
2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI a fost 
închis. 

Pr ior i tatea de invest i ț i i 10.1 , 
Obiectivul Specific 10.3   Învățământ 
universitar de stat  

Alocarea financiară regională: 8,41 
milioane euro 

• Total depuse: 8 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 30,23 
milioane euro 

• Contractate: 4 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 13,13 
milioane euro 

• În rezervă: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 8,29 
milioane euro 

• Respinse: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 8,81 
milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și 
aflate în rezervă reprezintă 254,70% 
din alocarea financiară regională. 

În data de 24 iulie 2018 apelul de 
p r o i e c t e    P O R /
2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI a fost 
închis. 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 10
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Alocare financiară 
18,16 milioane euro

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii13

Prioritatea de investiții 13.1, Obiectivul Specific 
13.1   Regenerare urbană orașe mici și mijlocii 

Alocarea financiară regională: 17,80 milioane euro 
• Total depuse: 38 proiecte, cu o valoare 

nerambursabilă de 109,33 milioane euro  
• Contractate: 5 proiecte , cu o va loare 

nerambursabilă de 18,71 milioane euro 
• În rezervă : 32 proiecte , cu o va loare 

nerambursabilă de 85,82 milioane euro 
• Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă 

de 4,80 milioane euro. 

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă 
reprezintă 587,25% din alocarea financiară regională. 

În data de 1 octombrie 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.
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Proiecte depuse în cadrul 
SUERD din Regiunea Vest:

Până în prezent, în cadrul apelurilor de proiecte dedicate 
SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării) la 
nivelul Regiunii Vest (județul Caraș-Severin) au fost 
depuse 33 proiecte, cu o valoare totală de 107,45 
milioane euro, valoarea finanțării nerambursabile 
fiind de 100,46 milioane euro. 

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

Axa prioritară 3 

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență 
energetică, Operațiunea A. Clădiri 
rezidențiale – SUERD 

Alocarea financiară națională: 86,95 
milioane euro 

Total depuse: 3 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 0,98 milioane euro. 

În data de 15 august 2018 apelul de 
proiecte POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost 
închis. 

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

Alocarea financiară națională: 36,80 
milioane euro 

• Total depuse: 12 proiecte cu o 
valoare nerambursabilă de 20,48 
milioane euro 

• În evaluare: 11 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 19,11 milioane 
euro 

• Retrase: 1 proiect cu o valoare 
nerambursabilă de 1,37 milioane 
euro. 

În data de 19 august 2018 apelul de 
proiecte POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost 
închis. 

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate 
urbană – SUERD 

Alocarea financiară națională: 55,48 
milioane euro 

• Total depuse: 0 proiecte 

În data de 21 mai 2018 apelul de proiecte 
POR/2017/3/3.2/1/SUERD a fost închis.
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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 2,94 
milioane euro 

• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 2,29 milioane euro 

• Respinse: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 0,65 milioane euro 

În data de 28 decembrie 2017 apelul de 
proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 a fost 
închis. 

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare 
urbană terenuri degradate - SUERD 

Alocarea financiară națională : 12,78 
milioane euro 

• Total depuse: 0 proiecte 

În data de 28 decembrie 2017 apelul de 
proiecte a fost închis. 

Axa prioritară 6 

P r i o r i t a t e a d e i n v e s t i ț i i 6 . 1 : 
Infrastructură rutieră regională – 
SUERD 

Alocarea financiară națională : 93,54 
milioane euro 

Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare 
nerambursabilă de 43,02 milioane euro 

În data de 28 decembrie 2017 apelul de 
proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1 a fost 
închis. 

Axa prioritară 7 

Prioritatea de investiții 7.1: Turism - 
SUERD 

Alocarea financiară națională: 13,45 
milioane euro 

• Total depuse: 2 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 3,98 
milioane euro 

• Contractate: 1 proiect, cu o valoare 
nerambursabilă de 1,14 milioane euro 

• În precontractare: 1 proiect, cu o 
valoare nerambursabilă de 2,84 
milioane euro 

În data de 21 octombrie 2017 apelul de 
proiecte POR/2017/7/7.1/SUERD/1 a fost 
închis. 

Axa prioritară 13 

P r i o r i t a t e a d e i n v e s t i ț i i 1 3 . 1 : 
Regenerare urbană orașe mici și 
mijlocii – SUERD 

Alocarea financiară națională: 60,20 
milioane euro 

• Total depuse: 10 proiecte, cu o 
valoare nerambursabilă de 29,06 
milioane euro 

În data de 01 octombrie 2018 apelul de 
proiecte POR/2018/13/13.1/1/SUERD a 
fost închis. 
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CAPITOLUL 4
4

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.

PARTENER 

Rețeaua Europeană 
pentru Întreprinderi 

perioada 2015 - 2020

Consorțiul regional


Ro-Boost SMEs - 
Boosting Smart and 

Innovation-Driven Growth 
for Romanian SMEs

COORDONATOR

UNIVERSITATEA 
DIN 

CRAIOVA

alcătuit din

REȚEAUA EUROPEANĂ PENTRU 
ÎNTREPRINDERI - EEN



Obiectivul Consorțiului „RO-Boost 
SMEs” este dezvoltarea și consolidarea 
unei structuri de suport pentru IMM-urile 
din cele două regiuni de dezvoltare, 
Vest ş i Sud-Vest , ce formează 
Macroregiunea 4, prin intermediul unui 
set integrat de servicii de informare, 
sprijin şi consultanţă care să sprijine 
IMM-urile să exploateze oportunităţile 
europene de dezvoltare a afacerilor în 
contextul Pieţei Unice Europene și 
globale. 

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

Prin implementarea acestor servicii 
Conso r ţ i u l con t r i bu i e l a creş t e rea 
c o m p e t i t i v i t ă ţ i i I M M - u r i l o r d i n 
Macroregiunea Vestică a României pe plan 
global şi, implicit, la creşterea cifrei de 
afaceri, a investiţiilor în inovare şi tehnologii 

de ultimă generaţie şi a locurilor de muncă, 
având astfel un impact direct asupra 
dezvoltării economice a celor două regiuni în 
ansamblu. 

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

‣ de cercetare  
‣ de inovare şi transfer tehnologic  
‣ de afaceri transnaţionale  

• Dezvoltarea capacităţii de management  
şi inovare



Activitățile 
realizate în 
perioada  

ianuarie - iunie  
2019 sunt: A

Elaborarea și depunerea raportului final pentru perioada 
2017-2018 

ADR Vest în calitate de coordonator al proiectului a colectat de la 
partenerii Consorțiului RO-Boost SMEs documentația și a 
întocmit raportul final aferent celui de-al doilea contract de 
finanțare pentru perioada 2017 - 2018. Atât raportul tehnic, cât și 
cel financiar pentru perioada de implementare de referință au fost 
aprobate de EASME (Executive Agency for SMEs), fără 
amendamente. 

Bugetul ADR Vest este de 492.385 
euro, valoarea grantului Comisiei 
Europene fiind de 295.430 euro. 
În prezent, aplicația este în curs de 
evaluare. 

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

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

În prezent, aplicația este în curs de 
evaluare de către EASME .  

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

Aplicația Consorțiului RO-Boost SMEs 
pentru finanțarea activităților generale 
EEN pentru perioada 2020-2021, cu 
finanțare din Programul COSME  

Bugetul total al proiectului este de 
1.098.630 euro, iar valoarea grantului 
este de 659,176 euro.
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În perioada ianuarie – iunie 2019, 
ADR Vest a realizat următoarele 
activități de suport pentru inovare și 
internaționalizare:  

• 21 întâlniri bilaterale cu companii 
regionale. 

• Elaborarea și publicarea a 12 
profile de parteneriat pentru 
companii din Regiunea Vest.  

• Gestionarea a 54 expresii de 
interes primite la prof i le le 
c o m p a n i i l o r r e g i o n a l e d i n 
portofoliu, din stră inătate ș i 
realizarea a 19 expresii de interes 

la profilele din baza de date EEN 
în numele firmelor regionale. 

• Furn izarea de consul tan ță 
individuală unui număr de 17 de 
firme. 

• Co-organizarea a 2 evenimente 
de brokeraj cu partenerii EEN 
din Norvegia și  Spania în cadrul 
cărora au fost facilitate 14 întâlniri 
bilaterale internaționale pentru 2 
firme din Regiunea Vest. 

• Identificarea de noi oportunități de 
evenimente de brokera j cu 
parteneri i EEN din Ungaria, 
Belgia, Italia și China. 

C
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Întâlniri de management al proiectului 
pentru anul 2019 

Prima întâlnire de proiect subscrisă celui 
de-al treilea contract de finanțare (pentru 
anul 2019) a avut loc în data de 6 martie și 
a fost găzduită de Camera de Comerț, 
Agricultură și Industrie din Arad (CCIA). La 
întâlnire au participat 12 reprezentanți (4 din 
partea ADR Vest, 1 din partea Tehimpuls,  2 
din partea ADR Sud - Vest Oltenia, 1 din 
partea Universității Craiova și 4 din partea 
CCIA Arad). 

Agenda întâlnirii a curpins: 
• Discutarea progresului realizat în 

perioada 2017-2018 și stadiul procesului 
de raportare 

• Pregăt irea aplicaț i i lor EEN pentru 
perioada 2020-2021 

• Planificarea activităților pentru anul 2019 
• Discutarea și aprobarea Startegiei de 

Comunicare a Consorțiului. 

Cea de-a doua întâlnire de management 
al proiectului a avut loc în data de 6 iunie 
la sediul Universității Craiova și a 
cuprins următoarele teme: 

• Discutarea stadiului implementării 
proiectului  

• Planificarea activităților până la finalul 
anului 2019 

• Stabilirea misunii de managementul 
calității pentru anul 2019 

• Prezentarea noutăților de la nivelul 
EEN – noul ghid de profile de 
parteneriat, serviciile de scale-up, 
temele de dezbatere în cadrul SAG, 
deschiderea înscr ier i lor pentru 
Conferința Anuală EEN care va fi 
găzduită de Finlanda în octombrie 
2019 și întâlnirea națională care va fi 
organizată de Bysnet Transylvania la 
Cluj în 18 septembrie 2019.
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Obiectivele 
întâlnirii au fost: 

Prezentarea celor 4 
proiecte pilot SME Export 
și condițiile de participare 
a companiilor din toate 

țările europene

Prezentarea situației 
actuale a grupului și 
rezultatele obținute

Prezentarea EU Japan 
privitoare la condițiile 
de export în Japonia, 
ca urmare a acordului 

economic semnat 
între UE și Japonia în 
2018, în vigoare de la 

1 ianuarie 2019 

Prezentarea misiunii 
economice europene în 

Japonia în domeniul 
agro-food care va avea 

loc în martie 2020

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

Prezentarea 
Innovation Tollbox  
utilizată de RISE, 
partener EEN din 

Suedia

Prezentarea platformei 
pitch&match a 

partenerului EEN din 
Italia

Participarea la Grupurile de Lucru ale Rețelei 
Enterprise Europe Network 

E
๏Grupul Sectorial Agro-Alimentar 

Întâlnirea anuală a grupului sectorial Agro-Alimentar a 
avut loc în perioada 13-14 iunie 2019 la Amsterdam, 
Olanda.

๏Grupul de Lucru EEN Measurements and KPIs, 
dedicat definirii modului de funcționare a Rețelei 
EEN post - 2018 și actualizarea ghidurilor de 
finanțare
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Ca urmare a noii viziuni Enterprise 
Europe Netwrok post - 2021, s-a 
c o n s t i t u i t g r u p u l d e l u c r u E E N 
”Măsurarea performanței EEN și 
indicatori cheie”.  

Scopul grupului este de a defini noul 
cadru operațional al rețelei EEN post 
2021 ș i propunerea de schimbări 
incrementale începând cu contractele de 
finanțare 2019 și 2020-2021 pentru 
integrarea treptată a membrilor EEN 
către noul mod de operare.  

Reprezentantul din partea ADR Vest a 
contribut la formularea noilor concepte 
EEN în jurul cărora urmează să se 
stabilească servicile EEN post - 2021 
”client jounrey” – susținerea în toate 
etapele de creștere a companiilor, cu 
accent pe punctele strategice de 
transformare a firmelor.  



Reprezentarea EEN România în grupul 
de guvernanță Biroul SAG (Steering and 
Advisory Group)  

În septembrie 2017, doamna Raluca Cibu-
Buzac, Directorul Direcției Politici Regionale 
și Internaționalizare din cadrul ADR Vest, a 
devenit membru al Biroului SAG – structură 
d e g u v e r n a n ț ă E E N f o r m a tă d i n 
reprezentanți EASME și 7 membri aleși 
dintre organizațiile partenere EEN.  

În perioada ianuarie - iunie 2019, un 
reprezenrat din partea ADR Vest a 
participat la următoarele întâlniri: 
• Ședința SAG, 16 - 17 ianuarie, Bruxelles 
• Întâlnirea Inter-DG (DG Regio și DG 

Grow) dedicată corelării Fondurilor 
Structurale cu EEN, 23 - 25 ianuarie 
Bruxelles. 

• Ședința SAG, 11 - 14 martie, Bruxelles 
• Ședința SAG, 11 - 14 iunie, Bruxelles 

Pe lângă aspectele operaționale ale rețelei 
în cadrul acestor ședințe s-au discutat 
rezultatele obținute în grupurile de lucru 
pentru implementarea viziunii EEN și 
pregătirea termenilor de referință pentru 
următoarea perioadă EEN 2021-2027.  

Atelierul  „Mic dejun cu inovatorii și 
scaleup-uri”, în cadrul Startup Europe 
Summit, Cluj, 22 martie 2019 

ADR Vest a susținut în data de 22 martie 
2019, în cadrul Summitului Startup Europe, 
organizat la Cluj, sub auspiciile Președinției 
României a Consiliului Uniunii Europene, 
atelierul  „Mic dejun cu inovatorii și scaleup-
uri” .  

Obiectivul acestui atelier a fost acela de a 
facilita conștientizarea și de a arăta practic 
de ce este important ca societățile să includă 
în ADN-ul lor, încă de la început, viziunea și 
strategiile care generează inovație și scalare 
de succes.  

Formatul atelierului a fost unul interactiv. El a 
fost moderat de către doamna Raluca Cibu-
Buzac, coordonator al Consorțiului RO - 
Boost SMEs- European Enterprise Network 
Regiunea Vest și Regiunea Sud-Vest.  

A lă t u r i d e d o a m n a C i b u B u z a c – 
Coordonator Enterprise Europe Network 
pentru regiunile Vest și Sud-Vest, și Stelian 
Brad, Expert Enterprise Europe Network în 
Regiunea Nord-Vest, speakerii invitați au 
fost reprezentanți ai societăților: Ascent Soft, 
Arxia Cluj și Abilito Capital București.

G
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Training Imp3rove pe tema inovări i 
deschise, 27 - 28 martie 2019, Timișoara 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a 
găzduit în perioada 27 - 28 martie trainingul 
”Open Innovation” susț inut de expertul 
Academiei Imp3rove, domnul Manuel Sueffert. 

Astfel, 17 experți EEN din România și 
Republica Moldova au acumulat cunoștințe 
despre instrumente specifice de sprijinire a 
inovării deschise, statistici despre performanța 
în inovare a companiilor care se angajează în 
inovarea deschisă, modalități de identificare a 
partenerilor de inovare încă din faza de 
generare și slecție a ideilor și studii de caz 
elocvente din perspectiva inovării deschise. 

Schimb de experiență privitor la noile 
servicii EEN pentru scalarea 
afacerilor, 16 - 17 aprilie 2019 

Ca urmare a proiectului pilot dedicat 
scalării afacerilor ASPYRE implementat 
în perioada 2017-2018, ADR Vest a 
organizat în perioada 16-17 aprilie un 
schimb de experiență pentru partenerii 
EEN din Consorț i i le care nu au 
participat la proiectul pilot în perioada 
anter ioară , respect iv Proiectul 
„PROSME – Promovarea IMM-urilor 
din România pr in intermediul 
Entreprise Europe Network” - (Sud 
Muntenia și Bucuresști Ilfov) și 
E B R S N – E a s t e r n R o m a n i a n 
Business Support Network (regiunile 
Nord-Est și Sud-Est)  

În cadrul schimbului de experiență 
participanții au avut ocazia să afle 
detalii despre modalitatea în care ADR 
Vest a implementat proiectul pilot 
ASPYRE și, de asemenea, să aplice 
metodologia dezvoltată de ADR Vest pe 
cazuri proprii de clienți, parcurgând în 
cele 2 zile selecția candidaților cu 
potențial, evaluarea nevoilor specifice 
de scalare și evaluarea planului de 
acțiune pentru scalarea afacerii.  

Au participat 20 de experți EEN din 
cadrul a 9 organizații partenere din 
cele două macro-regiuni.  

Ulterior evenimentului, participanților li 
s-a furnizat întregul set de instrumente 
dezvoltate de ADR Vest. 

H
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CAPITOLUL 5

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

5

Planul pentru Dezvoltare Regională 
pentru perioada 2014 - 2020 a fost 
aprobat în cadrul ședinței Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest în data 
de 10 decembrie 2015. 

Documentul este disponibil pe pagina 
d e i n t e r n e t a A D R V E S T l a 
Secțiunea: Finanțări europene - 
Alte Programe - Pogramul Național 
de Dezvoltare Rurală

În cadrul procesului de monitorizare 
a PDR 2014 - 2020, anual, are loc o 
actualizare a principalilor indicatori 
socio-economici regionali folosind 
principalele platforme statistice 
disponibile de la nivel național -  
TEMPO ONLINE și european - 
EUROSTAT.

În perioada ianuarie – iunie 2019, s-
au analizat statisticile regionale din 
cadrul platformelor TEMPO ONLINE 
ș i EUROSTAT actualizându-se 
profilul socio-economic al Regiunii 
Vest.



De asemenea, în vederea pregătirii perioadei 
de finanțare 2021 - 2027, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice a furnizat un calendar orientativ 
pentru activitățile de planificare regională:

Iulie 2019 Septembrie 2019 Noiembrie 2019

Stabilirea structurilor 
parteneriale la nivel 
regional (Planul de 

Dezvoltare al Regiunii 
Centru, Grupuri Tematice 
Regionale, Grup de Lucru 

Subregional)

Analize socio-economice 
la nivel regional 

(identificarea nevoilor de 
dezvoltare, potențial de 

dezvoltare, analiză 
SWOT)

Strategia de Dezvoltare 
Regională (viziunea 
strategică, obiective 

strategice, priorități de 
dezvoltare, identificarea 

surselor de finanțare 
potențiale, indicatori de 

monitorizare)

Începând cu 
noiembrie 2019 

până la aprobarea 
PDR

Decembrie 2019 Februarie 2020

Dezvoltarea portofoliului 
de proiecte strategice 

(fanion)

Stabilirea sistemului de 
implementare, 

monitorizare și evaluare

Elaborarea primei 
variante de lucru a PDR

Martie 2020 Aprilie 2020

Consultare publică

• Elaborarea variantei 
finale a PDR 

• Aprobarea de către 
CDR a PDR
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Strategia de specializare 
inteligentă la nivelul 
Regiunii Vest (RIS 3)

RIS3 

2021 - 2027

Agro -  
Alimentar

Digitalizare, 
industrializare, 
INDUSTRY 4.0

Eficiență 
energetică și 
clădiri 
sustenabile

Industrii 
culturale și 
creative

Sănătate și 
calitatea  
vieții

Industria 
manufacturieră
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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 Vest în data de 26 septembrie 2016.  
Documentul este disponibil pe pagina de internet 
a ADR Vest la Secțiunea: Acasă - Planificare. 

În luna martie 2019, au fost actualizate datele 
stratistice la nivelul anului 2017 (cifră de afaceri, 
număr de firme, număr de angajați, profit) ale 
sectoarelor de specializare inteligentă.  

Pentru pregătirea perioadei de finanțare 2021 - 
2027, dar și pentru generarea de noi idei de 
proiecte s-au organizat la nivel regional focus-
grupuri pentru descoperire antreprenorială: 

• 28 mai 2019: Focus-grup Agricultură și 
industria alimentară 

• 29 mai 2019: Focus-grup Eficiență energetică 
și clădiri sustenabile 

• 3 iunie 2019: Focus-grup Digitalizare, 
industrializare, Industry 4.0 

• 4 iunie 2019: Focus-grup Industrii culturale și 
creative



În cadrul inițiativei Comisiei Europene „Regiuni mai puțin dezvoltate”, se vor derula 
în regiunile României două proiecte de asistență tehnică, acestea fiind 
coordonate de Joint Research Centre (JRC) respectiv Banca Mondială. În data de 
5 iunie 2018 a avut loc prima întâlnire pentru pregătirea acestor proiecte.

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. 

Politica specializării inteligente va 
avea o importanță majoră în 
perioada 2021 - 2027, 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). 

În cadrul întâlnirii de lucru ce a avut 
loc la Madrid, în data de 12 
decembrie 2018, s-a hotărât 
realizarea unei evaluări a RIS3 în 
fiecare regiune/stat membru în 
contextul noii perioade de 
programare 2021 - 2027.  

În data de 30 ianuarie 2019, a avut 
loc o întâlnire de lucru în cadrul 
căreia s-a discutat metodologia 

procesului de descoperire 
antreprenorială și a laboratoarelor 
de dezvoltare a proiectelor. 

În perioada 18 - 20 iunie 2019, 
Comisia Europeană – Centrul 
Comun de Cercetare (JRC 
Sevilla) împreună cu European 
Academy, au organizat un 
eveniment destinat ecosistemului 
regional de inovare în vederea 
identificării unor idei noi de proiecte 
din sfera inovării și cercetării. 

În data de 25 iunie 2019, a fost 
organizat la București un eveniment 
referitor la coordonarea proiectului 
implementat de JRC. 

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

Prima întâlnire de lucru în cadrul 
acestui proiect, a avut loc în 
septembrie 2018, la sediul ADR 
Vest. În cadrul acesteia au fost 
discutate aspectele operaționale 
privind derularea proiectului. 

În data de 25 iunie 2019, a fost 
organizat la București un eveniment 
referitor la coordonarea proiectului 
implementat de Banca Mondială. 
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Softurile GIS sunt folosi te pentru 
vizualizarea şi analiza datelor spaţiale din 
perspectivă geografică ş i constituie 
instrumente informatice pentru găsirea de 
soluţii la problemele spaţiale şi pentru 
luarea de decizii. 

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 
realizarea de broşuri de prezentare a 
regiunii ş i pentru susţinerea unor 
proiecte proprii ale ADR Vest. 

În perioada ianuarie – iunie 2019, au fost 
elaborarate materiale cartografice, atât 
pentru sprijinirea activităților de planificare 
regională, cât și pentru sprijinirea directă a 
Programului Operațional Regional cu hărți 
specifice.

Portofoliul de hărţi regionale 
5



În luna aprilie 2019, a fost actualizată 
broșura de prezentare a Regiunii Vest, 
aceasta fiind tipărită urmând a fi 
distribuită partenerilor regionali.
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Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice 
inovative în sectorul agroalimentar  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este singura 
organizație din România lider al unui proiect finanțat în 
cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020. Proiectul 
NICHE a obținut locul 3 din 261 aplicații propuse spre 
finanțare și 62 de aplicații finanțate. 

ADR Vest coordonează 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 
a l imentar, bazate pe inovare , 
cunoștințele acumulate la nivelul 
regiunilor partenere și pe resursele de 
specializare inteligentă ale acestora. 

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. 

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. 

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. 

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

Perioada de implementare este 1 
aprilie 2016 – 31 martie 2020, dintre 
care ultimii doi ani reprezintă activități 
de monitorizare ș i măsurare a 
impactului proiectului. 
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Monitorizarea planului de acțiune pentru sectorul 
agroalimentar regional 

Se monitorizează implementarea planului 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: 

I. Dezvoltarea lanțurilor valorice 
II. Creșterea vizibilității pe piață a 
produselor locale 
III. Certificarea și conformitatea 
produselor alimentare din regiune 

Activități implementate în perioada ianuarie - iunie 2019 

În data de 27 martie 2019, NICHE a fost singurul proiect reprezentat la 
Întâlnirea Comitetului de Monitorizare a Programului Interreg Europe, care  
a avut loc la Sinaia, România. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Secretariatul Programului 
Interreg Europe. 
  
Proiectul NICHE a fost prezentat ca și proiect de succes în fața a 
aproximativ 50 de organizații din UE, membre ale Comitetului de 
Monitorizare Interreg. 

În perioada 13 - 14 martie 2019 a avut loc în Tartu, Estonia, întâlnirea 
partenerilor proiectului NICHE și 2 vizite la organizații de sprijin pentru 
dezvoltarea sectorului agroalimentar. Acestea au fost organizate de către 
Parcul Științific Tartu din Estonia împreună cu ADR Vest, în calitate de partener 
lider al proiectului. 

NICHE reprezintă consorțiul finanțat de către Interreg Europe care a 
primit aprobare pentru numărul cel mai mare de proiecte pilot în  regiunile 
partenere.
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Proiectul pilot pentru sectorul 
agroalimentar din Regiunea Vest 

În cadrul aceleiași inițiative, în Regiunea Vest se derulează un proiect pilot care 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. 

Este vorba despre platforma interactivă – aromeproprii.ro 

Producătorii din Regiunea Vest beneficiază, 
prin intermediul platformei, de spații virtuale 
de promovare a produselor lor. Fiecare 
producător își poate crea un cont și poate 
publica, respectiv actualiza un profil care 
conține informații detaliate despre produsele 
și capacitățile de producție – certificări 
privind calitatea, valoarea adăugată, 
avantajele pentru sănătatea consumatorilor, 
loca ț i i l e unde se comerc ia l i zează , 
recomandările clienților, poze, date de 
contact, posibilitatea de a primi vizite din 
partea potențialilor clienți etc. 

Totodată, restaurantele, hotelurile, operatorii 
culturali, retaileri specializați, procesatorii 
din industria alimentară din centrele urbane 
vor avea acces la informații detaliate privind 
materia primă disponibilă în imediata 
vecinătate, vor avea posibilitatea de a 
interacționa în mod direct cu producătorii și 
de a susține în acelși timp un model de 
producție și consum sustenabile. Cei care 
vor alege să promoveze și să introducă 
produse alimentare locale în producție, 
retail, meniuri etc. vor avea oportunitatea de 
a fi promovați în cadrul unei campanii de 
susținere a consumului de produse locale 
care se va derula în cea de-a doua parte a 
anului 2019. 

Platforma include o hartă interactivă ca 
instrument de identificare a producătorilor 
din Regiunea Vest, în funcție de tipurile de 
produse și aria geografică în care sunt 
produse. 
 
Ea oferă totodată o imagine stilizată a 
tipurilor de produse alimentare din regiune și 
locațiile unde sunt produse, asigurând astfel 
informații complete privind trasabilitatea 
produselor. 

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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Colaborare de succes pentru 
sprijinirea micilor producători 
de miere și produse apicole 
din Regiunea Vest 

4 r e g i u n i m e m b r e N I C H E : 
R e g i u n e a Ve s t - R o m â n i a , 
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 fu rn iza te 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. 

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 infrastructura 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 
diferen ț ierea 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 pe pagina web: www.interregeurope.eu la 
secțiunea dedicată proiectelor Niche – Noutăți/News. 
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Proiectul REGIUNI DIGITALE – politici 
regionale care adoptă principiile Industriei 
4.0 pentru digitalizare 

ADR Vest este partener în cadrul unui proiect nou, aprobat și finanțat 
de către Secretariatul Interreg Europe, proiect coordonat de către 
ERNACT. ERNACT este o rețea europeană înființată în 1990 și 
alcătuită din autorități locale și regionale din 7 regiuni euroepene din 
Cehia, Irlanda, România, Spania și Suedia 

Provocarea comună a regiunilor partenere în proiect este aceea de a 
adapta politicile de inovare pentru a sprijini specializarea inteligentă în 
producție ca rezultat al trendului global Industria 4.0 - a patra revoluție 
industrială și soluțiile sale care se află la intersecția dintre 
transformarea digitală și capacitățile industriale avansate. 

Obiectivul proiectului este acela de a  atinge, până în 2022, o 
creștere de 15% a numărului de IMM-uri din sectorul producției care 
cooperează cu alți actori din domeniul inovării în regiunile participante 
să implementeze soluțiile I4.0 ca urmare a unor politici de îmbunătățire 
a inovării. 
Cele 8 regiuni participante sunt: Oberfranken (Germania), Slovenia, 
Espace Mittelland-Canton din Berna (Elveția), BMW (Irlanda), Centro 
(Portugalia), Cantabria (Spania) și Regiunea Vest (România).  

Inițiativa va avea ca rezultat dezvoltarea unor instrumente care să 
răspundă mai bine nevoilor I4.0 din regiunile partenere, având în 
vedere finanțările aferente perioadei 2021 - 2027 pentru prioritățile 
privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă și noile politici 
Horizon Europe și Digital Europe.  

Proiectul va aduce beneficii tuturor părților interesate din ecosistemul 
de inovare al fiecărei regiuni, adică factorilor de decizie în domeniul 
inovării, IMM-urilor care utilizează soluțiile I4.0, furnizorilor de servicii 
I4.0 și universităților și centrelor CDI. 

Proiectul va debuta în 1 august 2019, se va derula pe o perioadă 
de 42 de luni, iar bugetul alocat pentru Regiunea Vest este de 
97.000 euro. 
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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 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este membru 
al consorţiului european coordonat de Consiliul 
Regional Helsinki-Uusimaa din Finlanda care 
implementează p ro iec tu l iEER - Spr i j in i rea 
antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel 
regional finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 
2014 - 2020. 
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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 creș terea ef ic ien ței Fonduri lor 
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. 

iEER își propune să definească acele căi 
și soluții pentru regiunile partenere, în 
scopul de a permite instituțiilor de studii 
superioare și 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 ș i 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 practici (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. 



Se monitorizează implementarea planului 
de acțiune pentru antreprenoriat. 

Prioritățile identificate în planul de acțiune 
sunt: 
1. C r e a r e a u n u i C e n t r u p e n t r u 

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. 
O b i e c t i v u l e s t e d e a c r eș t e 
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 
specializări le Econimie, Șt i ințe 
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 direcț i i 
strategice de finanțare a 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 
p e r i o a d a i m e d i a t u r m ă t o a r e . 
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 
I I I . Certif icarea ș i conformitatea 
produselor alimentare din regiune.

Proiectele NICHE și iEER 
se regăsesc în top 3 
vizibilitate dintre aprox. 
150 proiecte Interreg în 
implementare. 
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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 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 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 (Croaț ia), Agenț ia 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 
• desfășurarea a 8 seminarii tematice 

interregionale 
• selectarea bunelor practice și 7 vizite 

de studiu 
• realizarea a 6 planuri de acțiune 

privind monitorizarea RIS3. 

În perioada 18 - 19 iunie 2019 a avut loc 
întâlnirea partenerilor proiectului în Padova, 
Italia.  

În cadrul aceleiași inițiative, se pregătește 
un proiect pilot bazat pe un exemplu de 
succes din Regiunea Galicia, Spania – 
InnovaPeme, un program care sprijină 
însușirea de competențe și know how de 
către IMM-uri în vederea creșterii capacității 
de inovare. Beneficiarii programului dispun 
de instrumentul Innobench, o metodă 
personalizată de benchmarking a inovării.  
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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.

DEVISE îș i 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 
inc luse în s t ra teg i i le reg iona le 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. 

În acest sens, proiectul propune o abordare 
intersectorială care va implica toate părțile 
relevante interesate 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 perioada ianuarie – iunie 2019 ADR Vest 
a derulat următoarele activități: 

• Participarea la conferința de lansare și 
vizita de studiu organizată în Cantabria în 
30 ianuarie. 

• Participarea la întâlnirea de proiect 
organizată de Laval Technopole în Laval, 
Franța în 20 martie, precum și la vizita de 
studiu la Laval Virtual, în perioada 21 - 22 
martie împreună cu un stakeholder din 
Regiunea Vest (compania IndexAR). 

• Elaborarea chestionarului pentru analiza 
regională a cererii și ofertei de soluții 
digitale și transmiterea către partenerii de 
proiect. 

• Organziarea întâlnirii cu stakeholderi în 
cadrul Adunării Generale a Clusterului 
Regional TIC în data de 8 aprilie, găzduită 
de Nokia România. 

• Organizarea unui atelier cu companii, 
reprezentând atât cererea cât și oferta 
regională de soluții digitale, 14 mai. 

• Finalizarea analizei privind gradul de 
digitalizare al Regiunii Vest. 

• Elaborarea raportului privitor la 
digitalizare la nivelul proiectului, 
integrând analizele macro ș i micro 
furnizate de partnerii de proiect. 

• Elaborarea celui de-al doilea raport de 
progres aferent perioadei decembrie 2018 
– mai 2019 și depunerea la Controlul de 
Prim Nivel.
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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, inter-regionale și 
trans-naționale care 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 
A u t o r i tă ț i l o r L o c a l e d i n j u d e țu l  
Vasternorrland (Suedia), Municipalitatea 
San Sebastian (Spania), Regiunea Banat 
(Serbia) şi Regiunea Vest  (România). 

Rețeaua europeană ERNACT și-a dovedit 
performanța pe parcursul ultimilor ani prin 
crearea și implementarea unui portofoliu 
de proiecte europene care oferă regiunilor 
membre oportunitatea de a adresa 
împreună provocări și oportunități comune 
în vederea integrării tehnologiilor de 
transformare digitală în prioritățile de 
specializare inteligentă.  

ERNACT implementează în prezent 10 
proiecte transnaționale și interregionale, 
care includ testarea de tehnologii cum ar fi 
Inteligență Artificială, Big Data și Internet 
of Things, în cadrul sectoarelor S3 
regionale. De asemenea, rețeaua a primit 
de curând doi membri noi - Regiunea 

Ostrobotnia de Sud (Finlanda) ș i 
Municipalitatea Ljubljana (Slovenia). 
Reprezentan ț i i reg iun i lor membre 
ERNACT s-au întâlnit în data de 11 iunie  
2019 la Bruxelles, la sediul Biroului 
Guvernului Cantabria (Spania) de la 
Bruxelles.  

În cadrul întâlnirii, pe lângă explorarea 
oportunităților pe termen scurt din 
următoarele 12 luni, ERNACT a agreat 
pregătirea unor obiective extinse și pe 
termen lung, cum ar fi atragerea de noi 
regiuni și monitorizarea evoluției noilor 
programe UE post-2021. 

De asemenea, a fost organizat un speed-
workshop de identificare a aspectelor 
de transformare digitală necesare în 
fiecare regiune membră, pentru a sprijini 
clusterele și sectoarele de specializare 
inteligentă. Structura workshop-ului a 
inclus: 

Teme orizontale:  
Tehnologii de transformare digitală, 
sisteme și abordări grupate pe abilități 
digitale, internet de mare viteză, smart city 
/ region, C&D digital și tehnologii digitale  
Teme verticale:  
Fiecare regiune a descris sectoarele de 
special izare intel igentă ș i focusul 
clusterelor.  

Rezultatele workshop-ului vor fi utilizate în 
pregătirea viitoarelor proiecte ale rețelei.

Întâlnirile Comitetului Interregional de Management al 
Rețelei ERNACT 

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.



  CAPITOLUL 7

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.
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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 2019 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 2019 s-a realizat în funcţie de estimarea 
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 vederea asigurării necesarului de competenţe pentru atingerea obiectivelor 
strategice ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în anul 2019 a avut în 
vedere recrutarea şi selecţia unor noi angajaţi precum și transferul intern, 
pentru a asigura competenţele necesare. 



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 
r e v i z u i r e a f i ş e i p o s t u l u i e s t e 
responsabilitatea acelor persoane care 
supervizează personalul, a biroului de 
resurse umane şi a posesorilor fişelor de 
post respective. 

Pe parcursul primului semestru al anului 
2019 fișele de post au fost realizate, 
ac tua l i za te ș i / sau mod i f i ca te 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 primului semestru al anului 
2 0 1 9 , A D R Ve s t a o r g a n i z a t 3 
c o n c u r s u r i p e n t r u o c u p a r e a 
următoarelor posturi:  

• 20 februarie 2019 – 1 post de Ofițer 
Monitor izare (pentru Biroul 
Teritorial Caraș-Severin) 

• 3 aprilie 2019 – 2 posturi de Ofițer 
Monitor izare (pentru Biroul 
Teritorial Caraș-Severin și Biroul 
Teritorial Hunedoara) 

• 15 apri l ie 2019 – 1 post de 
Consultant Evaluare Proiecte 

• 4 iunie 2019 – 1 post de Ofițer 
Monitor izare (pentru Biroul 
Teritorial Caraș-Severin) 

Ca urmare a organizăr i i acestor 
concursuri a fost realizată o angajare (pe 
postul de Consultant Evaluare Proiecte).

Integrare organizaţională 

În această perioadă s-a realizat procesul 
de integrare organizaţională pentru toţi 
colegii angajaţi în urma concursurilor 
organizate la finalul anului 2018 precum 
și pentru colegii angajați pe parcursul 
primului semestru al anului 2019.  

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 s-a 
finalizat cu evaluarea modului în care noii 
angajaţi au realizat obiectivele stabilite la 
angajare prin completarea, de către 
supervizorul direct a formularului 
Raportul 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 
organiza ţ ională pr in completarea 
formularului Fişa noului angajat.  
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Instruire şi dezvoltare 

În primul semestru al anului 2019 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: 

Cursuri organizate de AMPOR 

Min is te ru l Dezvo l tă r i i Reg iona le ș i 
Administrației Publice în calitate de Autoritate 
d e M a n a g e m e n t p e n t r u P O R e s t e 
beneficiarul proiectului Servicii de instruire 
specializată pentru dezvoltarea abilităților 
tehnice și generale pentru personalul din 
cad ru l Au to r i tă ț i i de Managemen t , 
Organismelor Intermediare și beneficiarilor 
Programului Operațional Regional 2014 – 
2020 și a organizat, în perioada aprilie – 
iunie o serie de sesiuni de instruire în 
vederea dezvoltării de abilități și competențe 
necesare implementării POR 2014 – 2020. 

Temele acestora au vizat: 

• Analiza contrafactuală a impactului 
f i n a n ț ă r i l o r p r i n P r o g r a m u l 
Operațional Regional. Evaluarea 
programului (o sesiune de instruire, 
8-10 aprilie 2019) 

• Dezvoltare urbană. Smart cities (3 
vizite de studiu, 5-11 mai, 19-25 mai și 
2-8 iunie 2019) 

Alte Instruiri  

Două sesiuni de instruire organizate de către 
Ministerul Fondurilor Europene în perioadele 
28 ianuarie – 1 februarie 2019 și 4 – 8 
februarie 2019 dedicate  MySMIS2014/
SMIS2014+ 

Tematica: 
• Prezentarea modului de folosire a 

SMIS-ului Minimal 
• Prezentarea modulului Implementare 

din aplicația MySMIS 
• Testarea modului Implementare prin 

parcurgerea pașilor prezentați în 
manualul de uitilizare
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Seminarul anual de legislația muncii și 
Revisal în anul 2019 organizat în data de 21 
februarie. La acesta au participat o angajată 
din cadrul Biroului de Resurse Umane și două 
angajate din cadrul Biroului Juridic și Achiziții. 

Tematica seminarului: 

• Codul Muncii în anul 2019 – prevederi 
specifice reglementate de OUG nr. 53/2017 
privind modificare și completarea Legii nr. 
53/2003 

• Registrul de evidență a salariaților în 
contextul abrogării HG nr. 500/2011 și intrării 
in vigoare a HG nr. 905/2017, privind 
registrul general de evidență a salariaților 

• Obligații ale angajatorului ce decurg din 
legislația specifică care reglementează 
registrul general de evidență a salariaților. 
Dosarul de personal, întocmire, utilizare și 
arhivare 

• Sancțiuni contravenționale și modalitatea de 
contestare a acestora în contextul aplicării 
corecte a legislației 

• Versiunea electronică 6.0.6 a registrului 
general de evidență a salariaților 

Sesiunea de instruire cu tema Procedura și 
cadrul legal privind autorizarea, realizarea și 
recepția construcțiilor, organizată în perioada 
10-14 iunie 2019. 

Tematică: 
• Noțiuni introductive și reglementări juridice 

privind autorizarea, realizarea și recepția 
lucrărilor de construcții (Legea nr. 50/1991, 
Legea nr. 10/1995, HG nr. 343/2017); 

• Instituții implicate privind autorizarea, 
realizarea și recepția lucrărilor de construcții; 

• Procedura de autorizare și realizare a 
construcțiilor de calitate; 

• Competențe de autorizare; 
• Documentele și documentațiile obligatorii 

pentru emiterea certificatelor de urbanism 
(CU) și autorizațiilor de construire (AC); 

• Respectarea documentațiilor de urbanism 
aprobate legal la emiterea CU și AC; 

• Cerințele fundamentale pentru realizarea 
unor construcții de calitate (Legea 10/1995); 
• Sistemul calității în construcții (Legea 

10/1995); 

• C o m p e t e n țe d e c o n t r o l p r i v i n d 
respectarea autorizațiilor de construire 
emise (conform Legii 50/1991 și Legii 
155/2010); 

• Întocmire Proces-verbal de control sau 
P r o c e s - v e r b a l d e c o n s t a t a r e ș i 
sancționare contravenții (conform Legii 
50/1991); 

• Controlul statului (ISC) privind calitatea 
construcțiilor, conform Legii 10/1995; 

• Obligații și răspunderi referitor la calitatea 
construcțiilor, conform Legii 10/1995; 

• Procedura privind recepția lucrărilor de 
construcții; 

• Cadrul legal: Legea 50/1991 și H.G. 
343/2017; 

• Regularizarea taxei pentru autorizația de 
construire; 

• Recepția: definire, caracteristici, comisia 
de recepție, secretariatul comisiei; 

• Efectuarea recepției și decizia comisiei 
(suspendare, admitere, respingere); 

• Recepția parțială; 
• Recepția la terminarea lucrărilor; 
• Recepția finală; 
• Modele – conținut cadru procese verbale 

recepție; 
• Consecințele neefectuării recepției la 

terminarea lucrărilor (contravenție…); 
• Exemplificări, chestionare, spețe, studii 

de caz. 

Workshop-ul cu tema Consolidarea echipei 
organizat în data de 7 iunie 2019. La acesta 
au participat toți angajații ADR Vest. 

Acest workshop a avut ca obiective: 

• Creșterea gradului de coeziune al echipei 
prin intermediul unor activități în aer liber 

• Îmbunătățirea comunicării între membrii 
aceleași echipe  

• Îmbunătățirea comunicării echipelor între 
ele  

• Conștientizarea importanței contribuției 
individuale la rezultatul final 
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8CAPITOLUL 8

Activitatea de audit intern care 

se desfăşoară în cadrul Agenția 

pentru Dezvoltare Regională 

Vest urmăreşte perfecţionarea 

capacităţii agenţiei de a 

implementa polit ica de 

dezvoltare regională şi de a 

facilita atingerea obiectivelor 

corespunzătoare acestei politici.

MISIUNI DE AUDIT 
INTERN

Misiuni de audit intern demarate în perioada 

ianuarie - iunie 2019:

A. Misiunea de audit privind gestionarea implementării de 
către beneficiari a proiectelor finanțate din POR 2014-2020 
– partea 1  

Este prima misiune de audit care evaluează activitățile de 
gestionare a implementării de către beneficiari a 
proiectelor finanțate din Regio - POR 2014 – 2020.  

Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea 
conformităţi acivității cu legislația, manualele, procedurile şi 
contractele încheiate, precum 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 

• evaluarea modului de verificare a cererilor de prefinanțare/
rambursare/ plată.

B. Misiunea de audit privind sistemul contabil al agenţiei şi 
fiabilitatea acestuia 

Obiectivul general al acestei misiunii de audit intern a fost 
evaluarea conformităţi activităţi lor cu regulamentele, 
manualele, procedurile şi 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 întocmire și depunere a situațiilor 
financiare anuale 

• evaluarea modului de organizare și conducere a 
contabilității agenției 

• evaluarea modului de organizare și efectuare a activităților 
privind controlul financiar preventiv propriu 

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



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 
Programului Operțional Regional 
ş i efectuează controale ale 
operaţ iunilor pe baza unui 
eşantion adecvat, pentru a 
verifica cheltuielile declarate 
Comisiei Europene.

MISIUNI ALE AUTORITĂȚII 
DE AUDIT

Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional 2014-2020 

În perioada martie – mai 2019, 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 Regio - Programul Operațional Regional instituit pentru perioada 
de programare 2014 - 2020 funcționează eficace pentru a preveni erorile și 
neregulile și că, în cazul apariției acestora, sistemul este capabil să asigure 
detectarea și corectarea lor. 

În luna iunie 2019, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Direcția Regională de Audit Timiş, a început operațiunile unei 
misiuni în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile că declarațiile de 
cheltuieli prezentate Comisiei Europene până la data de 30 aprilie 2019 în 
cadrul exercițiului financiar 01 iulie 2018 – 30 iunie 2019 pentru Regio - POR 
2014-2020 sunt corecte, iar tranzacțiile care stau la baza acestora sunt 
legale și regulamentare. 

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. 
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1. Prevenirea corupţiei la nivelul ADR 
Vest prin: 

• Remedierea vulnerabi l i tăţ i lor 
s p e c i f i c e a g e n ţ i e i p r i n 
implementarea s is temat ică a 
măsurilor preventive; 

• C r e ş t e r e a t r a n s p a r e n ţ e i 
instituţionale prin sporirea gradului 
de disponibilitate a informaţiilor 
publice puse la dispoziţie de către 
agenţie; 

• Promovarea unui mediu intern 
corect şi integru. 

3. Combaterea corupţiei prin 
măsuri administrative: 

• Consolidarea mecanismelor de 
control administrativ 

• Tratarea încălcărilor prevederilor 
regulamentelor, procedurilor, 
normelor şi politicilor agenţiei. 

4 . C r eş t e r e a g r a d u l u i d e 
implementare și monitorizare a 
planurilor de acțiune aferente 
programului la nivelul ADR Vest: 

• Presupune implementarea şi 
monitorizarea Planului de 
acţiune aferent Programului 
Antifraudă și Anticorupție la 
nivelul agenției. 

2. Creşterea gradului de educaţie şi 
c o n ş t i e n t i z a r e a n t i f r a u d ă ş i 
anticorupţie, care presupune: 

Dezvoltarea componentei anticorupţie 
a curriculumului de formare continuă 
pentru personalul agenţiei 

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: 
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CAPITOLUL 9

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

9

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. 

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. 



 

COMUNICAREA 
EXTERNĂ

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 și pe pagina de Facebook 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. 

Articole de presă

0

27,5

55

82,5

110

Ianuarie - Iunie 2019

Ianuarie Februarie Martie
Aprilie Mai Iunie

Comunicarea cu 
mass-media

Comunicatul de presă  
este trimis către jurnalişti atât cu ocazia 
organizării unor evenimente deosebite, 
pen t ru anun ţarea nou tă ţ i l o r ş i 
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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PRESS397 

articole de 

presă

În perioada ianuarie - iulie 2019, 
ADR Vest a transmis către mass-
media 34 comunicate de presă.  

Ca u rmare a t r ansm i te r i i 
comunicatelor de presă către 
reprezentanții mass-media au 
apărut…



 

TIMIȘ

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

25 ianuarie 2019 

Timișoara 
14 articole

19 februarie 2019 

Timișoara 
40 articole

21 februarie 2019 

Timișoara 
18 articole

27 februarie 2019 

Timișoara 
19 articole
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28 februarie 2019 

Timișoara 
21 articole

5 martie 2019 

Timișoara 
34 articole

11 martie 2019 

Timișoara 
18 articole

‣19 martie 2019 
Timișoara 
17 articole 

‣ 9 aprilie 2019 

Timișoara 
16 articole 

‣ 16 aprilie 2019 
Timișoara 
13 articole 

‣ 4 iunie 2019 
Timișoara 
8 articole
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4 aprilie 2019 

Arad 
8 articole

25 aprilie 2019 

Deva 
11 articole

6 martie 2019 

Deva 
18 articole

HUNEDOARA

ARAD
15 aprilie 2019 

Arad 
12 articole

CARAȘ 
- 

SEVERIN

4 februarie 
2019 

Reșița 
22 articole

25 februarie 
2019 

Reșița 
23 articole

6 iunie  
2019 

Deva 
7 articole
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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 (Regio-POR) în Regiunea 
Vest. Membrii acestei rețele sunt multiplicatori 
de informație despre Regio-POR în regiune, 
având astfel un rol important în promovarea 
programului. 

Membrii rețelei sunt informați în permanență cu 
privire la noutățile apărute în implementarea 
p rog rame lo r cu f i nan țare eu ropeană 
nerambursabilă gestionate de ADR Vest în 
Regiunea Vest.

Informarea colaboratorilor 

Membrii CDR Vest, prefecții și primarii orașelor 
din Regiunea Vest primesc periodic o informare 
referitoare la stadiul Regio-POR 2014-2020.

Informații de interes public 

Prin informațiile publicate pe pagina web a agenției 
(www.adrvest.ro) ș i pe pagina de Facebook 
(www.faceboo.com/ADRVest/)sunt puse la dispoziția 
publicului larg informații referitoare la activitățile, 
proiectele și programele gestionate de ADR Vest.  

Totodată în cadrul secțiunii - Informații de interes 
public - de pe pagina web se găsesc toate 
răspunsurile oferite ca urmare a solicitărilor primite în 
baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de 
interes public.
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Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor 
municipii reședință de județ, în ianuarie 
i u l i e 2 0 1 9 , a u f o s t t r a n s m i s e 
municipiilor un număr de 13 informări 
referitoare la subiecte de interes 
pentru domeniul dezvoltare urbană, 
ș i pen t ru accesarea fondur i lo r 
disponibile în cadrul Axei Prioritare 4 a 
POR 2014-2020: 
  

๏ Modificări legislative relevante 
๏ Corrigendum-uri aferente 

Ghidurilor Specifice Axei 
prioritare 4 

๏ Ghiduri Jaspers pentru 
dezvoltare urbană durabilă 

๏ Informații relevante pentru 
Autoritatea Urbană 

๏ Alte programe, documente, 
cursuri/seminarii/conferințe sau 
informații legate de conceptul 
de dezvoltare urbană durabilă.

http://www.adrvest.ro
http://www.faceboo.com/ADR
http://www.adrvest.ro
http://www.faceboo.com/ADR


 

Seminarii de informare cu beneficiari  

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.

305 
participanți

Seminarii de 
informare realizate 
pentru potențialii 

beneficiari Regio - 
POR 2014 - 2020 

9

Seminarii de 
informare realizate 
pentru beneficiarii 
Regio - POR 2014 - 

2020 

3
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Monitorizarea presei 

Monitorizarea presei se face prin intermediul a 
două instrumente, revista presei și raportul 
de presă.

Raportul de presă 

…presupune sintetizarea aparițiilor 
ADR Vest, prin intermediul tuturor 
canalelor de comunicare, cu ocazia 
organizării de către agenție a unui 
eveniment de promovare a activităților 
sale. 

	 	 	

___________________________________________________________________________ 
 

R   E   V   I   S   T   A    
P   R   E   S   E   I   

______________________________________________________                                     23 Aprilie 2019  
 
 
 
 
 

 
  

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.
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Dată – realizare activitate de presă 

                                                                                                      
16 decembrie 2016 

 

Dată – realizare activitate de presă 

                                                                                                      
16 decembrie 2016 

                                                                                            
Dată – întocmire raport 

29 decembrie 2016 

 

Raport de presă 
 

                                                                          
Dată – realizare activitate de presă 

11 martie 2019 

 

Dată – întocmire raport 

7 mai 2019 

 

Raportul de presă a fost realizat ca urmare 
a organizării unei conferințe de presă 
dedicată semnării a trei contracte de 
finanțare care prevăd construirea de case 
familiale și locuințe protejate, respectiv 
reabilitarea, extinderea sau înființarea unor 
noi centre de zi pentru copiii și adulții cu 
dizabilități sau cei instituționalizați. 
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ADR Vest în mediul online 

Pagina de internet și pagina de Facebook a ADR Vest sunt actualizate 
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.

Pagină  
web

Pagină 
Facebook

9

Pagina de 
Facebook a ADR 
Vest a fost 
lansată în data de 
7 iunie 2019.



 

BENEFICIAR

Solicitarea avizării 
materialelor de 
informare și 
publicitate

ADR Vest

Verificarea 
materialelor + 
transmitere adresă 
avizare/observații

BENEFICIAR

Utilizarea 
materialelor de 
informare și 
publicitate avizate

Informarea și publicitatea proiectelor finanțate prin 
Regio - Programul 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 perioada ianuarie – iunie 2019 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.  

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 angajațiilor cu 
privire la schimbările ce afectează agenția, deciziile 
importante pe care conducerea acesteia le ia, precum și 
privind principalele activități întreprinse de direcțiile ADR 
Vest. 
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CAPITOLUL 10

10Asociații și clustere fondate de Agenția 
pentru Dezvoltare Regionala Vest

Centrul Regional de Inovare şi Transfer 
Tehnologic - TEHIMPULS

A. Proiecte aflate în derulare 

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

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 – 
„RO-Boost SMEs” - care să se 
alăture Reţelei Europene pentru 
Întreprinderi (Enterprise Europe 
Network) pentru perioada 2015 – 
2020.  

Enterprise Europe Network  

Activităţi: 

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.) 

• Internaţ ionalizarea (informaţ i i 
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  

• Dezvo l t a rea capac i tă ţ i i de 
managementul inovării.



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. 

Subactivităţi: 

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

• Fac i l i t a rea de par tener ia te 
transnaţionale (de afaceri, de 
transfer tehnologic sau de colaborare 
în proiecte) 

o I N W A R D : E x a m i n a r e a 
oportunităţilor de parteneriate 
postate pe Platforma EEN de 
către alte consorţ i i, filtrarea 
acestora şi diseminarea în rândul 
grupurilor ţintă din Regiunea Vest, 
gestionarea expresiilor de interes 
ale IMM-urilor din Regiunea Vest 
pentru oportunităţile diseminate 
(răspuns la întrebări, solicitarea 
de in forma ţ i i sup l imentare, 
facilitarea dialogului între ofertant 
şi IMM-ul solicitant) 

o OUTWARD: Identif icarea 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 primite 

prin intermediul altor Consorţii 
EEN. 

Rezultate 

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

Un alt aspect esenţial în economia 
proiectului va consta în creşterea 
s i n e r g i i l o r d i n t r e f o n d u r i l e 
structurale şi fondurile europene 
dedicate cercetării – inovării şi creşterii 
competitivităţii globale, în corelare cu 
Strategia Regională de Specializare 
Inteligentă a Regiunii Vest, precum şi 
alte strategii de interes precum 
Strategia Europeană a Dunării. 

Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie  
2019 au avut loc vizite la firme din 
regiune în scopul întocmirii unor profile 
de parteneriat și promovării serviciilor 
ofer i te de că t re Tehimpuls pr in 
intermediul proiectului. Rezultate 
obținute în această perioadă: 
• 5 profile de cooperare publicate 
• 9 expresii de interes primite 
• 5 expresii de interes transmise 
• 15 serv ic i i de consu l tan ț ă 

personalizată oferite 
• 4 evaluări ale managementului 

inovării efectuate la firme 
• 1 newsletter transmis
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Activităţi derulate în cadrul proiectului: 

În data de 25 februarie 2019 a fost 
organizată la Timișoara Bursa de 
Cooperare Româno-Germană.  

Evenimentul a fost organizat de către 
Camera de Comerț și Industrie Româno-
Germană , împreună cu Ministerul 
Economiei, Transporturilor, Agriculturii și 
Vit iculturi i din Rheinland-Pfalz, în 
colaborare cu ADR Vest și Asociația 
Tehimpuls. 

Bursa a fost dedicată firmelor românești 
interesate să dezvolte relații de afaceri cu 
parteneri germani.  

În data de 22 martie 2019 a fost organizat 
workshop-ul „Mic dejun cu inovatorii si 
scaleup-uri”, care a avut loc în cadrul 
evenimentului „STARTUP EUROPE 
SUMMIT 2019” de la Cluj-Napoca. 

Startup Europe Summit 2019 este un 
eveniment care reunește reprezentanți de 
vârf din domeniul antreprenorialului și 
inovării tehnologice, prin participarea a 
600 de actori din ecosistemul de startup- 
scaleup, manageri de programe de 
accelerare, investitori, antreprenori, 
reprezentați ai mediului academic, ai 
instituțiilor financiare și reprezentanți 
media.  

În cadrul evenimentului au fost organizate 
ateliere tematice și activități de networking 
avand ca scop învățarea unor modalități 
de dezvoltare a afacerilor in străinătate.  

Obiectivul atelierului a fost acela de a 
facilita conștientizarea și de a arăta 
practic de ce este important ca societățile 
să includă în ADN-ul lor, încă de la 
început, viziunea și strategiile care 
generează inovație și scalare de succes. 
Formatul atelierului a fost unul interactiv.  

B. ALTE ACTIVITĂŢI 

Prima Adunare Generală Tehimpuls a 
avut loc în data de 8 aprilie 2019.  

În luna aprilie 2019 a fost pregătit și 
transmis un proiect pentru finanțare în 
cadru l Programului Opera ț ional 
Regional 2014-2020 – Axa prioritară 1 – 
Promovarea transferului tehnologic. 

Prin proiectul propus se dorește atragerea 
unei finanțări pentru dezvoltarea de noi 
servicii pentru facilitarea comercializării 
cunoștințelor / tehnologiilor, precum și 
s e r v i c i i n o i p e n t r u s p r i j i n i r e a 
întreprinderlilor în dobândirea de noi 
cunoștințe/tehnologii, respectiv servicii de 
suport/consultanță pentru inovare care să 
vină în sprijinul inovatorilor din Regiunea 
Vest. 

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 : off ice@adrvest.ro, website:  
www.tehimpuls.ro). 
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Asociaţia AutomotiVEST 

Asociaţia AutomotiVEST este coordonată 
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Vest şi a fost constituită în luna iunie 2007 
c u m i s i u n e a f a c i l i t ă r i i c r e ş t e r i i 
competitivităţii de piaţă a membrilor reţelei 
de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru 
industria auto. În luna septembrie 2016, 
Clusterul Automotivest a dobândit 
eticheta Bronze Label. Această etichetă a 
fost acordată de ESCA (European 
Secretariat for Cluster Analysis), în urma 
unei evaluări care a analizat 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), TE Connectivity, NUTechologies, 
Interpart Production SRL, Inteliform SRL, 
instituţii publice, centre de cercetare, 
universităţi şi camere de comerţ. 

Principalele activităţi ale Asociaţiei 
AutomotiVEST sunt:  
• Servicii furnizate în cadrul rețelei 

Enterprise Europe Network 
๏ Servicii suport de informare 
๏ Misiuni pentru companii 
๏ Activități de brokeraj internaționale 
๏ Vizite la firme, consolidarea și 

extinderea bazei de date, pe 
sectoare de activitate  

 

• Instrumente şi servicii 
๏ Identificare nevoi firme client 
๏ Dezvoltarea unui instrument de 

selecţie şi comunicare cu firmele 
client 

๏ Elaborare cerinţe şi ţinte pentru 
furnizori  

๏ Implementare pachet de servicii 
pentru dezvoltarea furnizorilor (ex: 
certificare, training, implementare 
m e t o d e d e î m b u nă tă ț i r e a 
proceselor- LEAN, SIX SIGMA, 
etc) 

• Silver Label 
๏ Ident i f icarea procedur i lor ș i 

demersurilor necesare pentru 
obținerea „Silver Label” 

• Promovare şi comunicare 
๏ Participarea şi reprezentarea la 

evenimente locale, naţionale şi 
internaţ ionale cu prezentarea 
clusterului 

๏ Organizarea de evenimente de 
socializare între membrii clusterului 

• Planificare şi obţinerea de finanţări 
pentru perioada 2014 - 2020 
๏ A c t u a l i z a r e a S t r a t e g i e i d e 

D e z v o l t a r e a A s o c i a ț i e i  
AutomotiVEST. 

๏ Identificarea posibilităț i lor de 
f i n a n ț a r e î n p e r i o a d a d e 
programare 2014 - 2020. 

• Atragerea de noi membri.
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Evenimente și proiecte 

Proiectul TEC – Towards a New 
European Car 

Asociația AutomotiVEST este membru al 
consorțiului format de clusterul AVIA din 
Valencia (Spania), alături de mai multe 
clustere din regiuni europene reprezentative. 
Acest consorțiu a fost format în scopul 
aplicării pentru o finanțare pe programul 
Cosme: AVIA_COS-CLUSTER-2018-03-02. 
Proiectul are un buget total de 485.000 de 
euro, cu o rată de cofinanțare din partea 
Uniunii Europene de 75%. Grantul alocat 
Asociației AutomotiVEST este de 43.876 
euro, la care se adaugă contribuția de 25% 
din partea clusterului. 

Proiectul a fost pregătit și trimis spre 
finanțare în data de 4 aprilie 2019. Pachetele 
de lucru ale proiectului sunt: 
1. Analiză și benchmarking 
2. Evaluare și training 
3. Programul ClusterXchange 
4. Planificare strategică pentru rețeaua de 

clustere 
5. Dezvoltarea și promovarea de servicii noi 
6. Diseminare și sustenabilitate 
7. Management și coordonare 

Provocările proiectului sunt adresate 
transformării IMM-urilor europene, în 
încercarea de a se deplasa către noul model 
de business al industr ie i auto pr in 
servitizarea produselor focalizată pe 
mobilitate ca serviciu. 

Prin analiza și maparea clusterelor membre 
în termeni de management și proceduri, 
urmată de dezvoltarea de strategii noi care 
să urmărească indicatori și impact, proiectul 
își propune să intervină cu instrumente 
dezvoltate în comun și dedicate acestor 
rețele. 

 
 
 
 
 
Totodată, un nou instrument inițiat de 
Comisia Europeană sub denumirea de 
ClusterXchange, va facilita schimbul de 
experiență între clustere și membrii acestora 
prin realizarea de plasamente inter-
organizaționale de 3 până la 5 zile, susținute 
financiar de program. 

A d u n a r e a G e n e r a lă a A s o c i a ț i e i 
Automotivest 

În data de 9 aprilie 2019, la Litens 
Automotive Eastern Europe SRL, a avut loc 
şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 
AutomotiVEST. 

Asociaţia AutomotiVEST parteneră a 
consorțiului Ro-Boost SMEs în cadrul 
rețelei 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.  

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.
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Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a 
Comunicaţiilor – Regiunea Vest România”

Clusteru l Reg iona l Tehnolog ia 
Informa ţ ie i ş i a Comunica ţ i i lor 
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, 
A l c a t e l L u c e n t R o m â n i a ( N o k i a 
România), Aci Worldwide, Ssi Schaefer, 
Lasting System, Kathrein România, 
Flextronics Romania, Institutul E-Austria 
Timişoara, Vox Filemakers Solutions, 
Genisoft, Eta 2u, Intuitive Software, High-
Tech Systems & Software, Digital Geek, 
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din  
Arad, Asociaț ia Tehimpuls, Haufe-
Lexware, 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 ş i creşterea ponderii 
produselor cu valoare adăugată mare 

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

• Menţinerea resursei umane TIC în 
Regiunea Vest 

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

S t r u c t u r i l e o r g a n i z a t o r i c e a l e 
C lus teru lu i Reg iona l T IC sunt 
următoarele: 

Comisii de specialitate pe domenii 
prioritare 
• Administraţie 
• Educaţie – instruire  
• Cercetare – dezvoltare – inovare 
• Dezvoltare de afaceri TIC şi start - up 
• Internaţionalizare 

Consiliul Director 
• Preşedinte 
• Secretar  
• Membri – coordonatori ai celor 5 

comisii de specialitate: 
‣ Administraţie  
‣ Educaţie 
‣ Cercetare-dezvoltare-inovare  
‣ Dezvoltare de afaceri TIC şi start-

up  
‣ Internaţionalizare 
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Structuri onorifice 

➡ Varujan PAMBUCCIAN – Preşedinte 
Onorific, membru în Comisia de IT a 
Camere i Deputa ţ i l o r, Pro fesor 
Politehnica Bucureşti 

➡ Dan BEDROS – Membru, fost 
Preşedinte şi Director General Alcatel 
Român ia (12 ţă r i ) , fos t Vice-
Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru 
Europa de Est,   Preşedinte al 
Consi l iu lui Strategic al Thales 
România 

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

➡ Radu GEORGESCU – Membru, 
P r eşe d i n t e a l A x i g e n / G E C A D 
Technologies, Avangate, GECAD NET 
şi Director al GECAD ePayment 

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

➡ Preşedintele Consi l iu lui pentru 
Dezvoltare Regională Vest – Membru 

➡ Primarul Municipiului Timişoara – 
Membru. 

Adunarea Generală a Asociației 
Clusterul Regional TIC din 8 aprilie 
2019 

În data de 8 aprilie 2019 a avut loc 
Adunarea Generală la sediul ADR Vest. În 
cadrul ședinței au primit statutul de membru 
asociat firmele: 

• FrontierConnect – start-up inovator în 
domeniul IoT pentru agricultură 

• SkeletonCAD -  start-up inovator în 
domeniu l computer-a ided design 
software 

• Next Well INTL – dezvoltare platformă 
de shared management de curierat 
pentru optimizare logistică 

• Irian Software – dezvoltare software la 
comandă cu produs propriu de integrare, 
soluții pentru managementul proceselor 
de proiectare și construcții 

• SOFT NET Consult ing - solu ț i i 
informatice enterprise 

• Hollatech – soluții de comunicații pentru 
gestiune resurse urbane 

• Sphinx IT – furnizor de soluții software 
enterprise, cu precădere pe paltforma 
SAP.
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(str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, 
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

TIMIȘOARA

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

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

ARAD

Bd. Revoluției, nr. 81
310025 Arad, România

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

RESIȚA

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

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

www.adrvest ro

DEVA

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

Tel/Fax:    +40 254 219770
E-mail:      office.hd@adrvest.ro

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, 
300080 Timiș, România


