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AGENȚIA PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ A
REGIUNII VEST

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR
Vest) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit
şi de utilitate publică ce reprezintă una dintre cele opt
regiuni de dezvoltare ale României, Regiunea Vest, şi
acţionează în vederea dezvoltării regiunii şi promovării
ei la nivel naţional şi internaţional.

Regiunea de Dezvoltare Vest a fost constituită cu
aprobare guvernamentală la data de 28 octombrie
1998 şi are în componență judeţele Arad, CaraşSeverin, Hunedoara şi Timiş. Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Vest a luat fiinţă în anul următor,
în 1 aprilie 1999.

RESPONSABILITATE

COMPETENȚĂ
PROFESIONALĂ

VIZIUNEA
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.

RESPECT

VALORILE
ORGANIZAȚIEI

INTEGRITATE

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

MUNCĂ ÎN ECHIPĂ
ȘI COLABORARE

ORIENTARE
SPRE REZULTATE

Atribuțiile generale ale ADR Vest vizează:
Gestionarea la nivel regional a finanțărilor nerambursabile europene
acordate prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 –
2020 și Regio – Programul Operațional Regional 2007-2013,
pentru care ADR Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar în
Regiunea Vest.

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.

Susținerea dezvoltării mediului economic și a domeniului cercetării
și inovării în regiune, prin: Enterprise Europe Network (Rețeaua
Europeană a Întreprinderilor), asociațiile TIC, AutomotiVEST și
Tehimpuls.

Sprijinirea Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest.

Structura ADR Vest
Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, ADR Vest a dispus în perioada ianuarie – iunie 2020 de un
număr de 133 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.

Ianuarie - iunie
2020

133
angajați
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CONSILIUL PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (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
(județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș).
ADR Vest asigură secretariatul CDR Vest și răspunde în fața
Consiliului 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 .

CDR Vest funcționează pe principii parteneriale, fiind alcătuit
din: președinții celor patru consilii județene din Regiunea Vest,
primarii celor patru municipii reședință de județ, patru primari
de orașe din regiune (câte unul din fiecare județ) și patru
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.

Componența CDR Vest în perioada
ianuarie – iunie 2020

PREȘEDINTE CDR VEST

VICEPREȘEDINTE CDR VEST

Mircea Flaviu BOBORA

Călin DOBRA

Președinte, Consiliul Județean
Hunedoara

Președinte, Consiliul Județean
Timiș

Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

Silviu HURDUZEU

Președinte, Consiliul Județean
Arad

Președinte, Consiliul Județean CarașSeverin

Componența CDR Vest în perioada
ianuarie – iunie 2020

Călin BIBARȚ
Primar, Municipiul Arad

Petru ANTAL
Primar, Orașul Pecica

Corneliu POPI-MORODAN
Primar, Comuna Ghioroc

Ioan POPA
Primar, Municipiul Reșița

Gheorghe ILE
Primar, Municipiul Vulcan

Dumitru URSU
Primar, Orașul Oravița

Dănuț BUHĂESCU
Primar, Orașul Uricani

Adrian Sergiu STOICU
Primar, Comuna Bozovici

Tiberiu PĂSCONI
Primar, Comuna Totești

Nicolae ROBU
Primar, Municipiul Timișoara

Teodor PAVEL
Primar, Orașul Recaș

Iosif Ionel TOMA
Primar, Comuna Giroc

În data de 5 februarie 2020, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest
s-a întrunit în ședință ordinară la Deva, la sediul Consiliului Județean
Hunedoara.

Ordinea de zi propusă pentru ședință a cuprins:
1.
Hotărâre privind modificarea reprezentantului
orașelor din județul Arad în cadrul Consiliului pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (CDR Vest),
pentru mandatul 2016-2020.
2.
Informare privind stadiul implementării
Programului Operațional Regional 2014–2020 în
Regiunea Vest. Informare privind aprobarea
supracontractării proiectelor aflate în rezervă pe
axele prioritare 3.1. C – Iluminat public, 4 –
Dezvoltare urbană, 10 – Infrastructura de educație și
13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.
3.
Informare referitoare la Memorandumul
privind Programele operaționale/ naționale și
arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor
europene aferente Politicii de Coeziune 2021–2027.

4.
Informare privind perioada de programare
2021-2027 - stadiul activităților de planificare la nivel
regional.
5.
Hotărâre privind aprobarea Raportului de
activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională
Vest pentru anul 2019. Hotărâre privind aprobarea
Raportului de activitate al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2019.
6.
Hotărâre privind aprobarea cuantumului
contribuțiilor consiliilor județene din Regiunea Vest la
Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
pentru anul 2020.
7.
Hotărâre privind aprobarea cuantumului
contribuțiilor pentru funcționarea birourilor regionale
pentru cooperare transfrontalieră, Timișoara și
Oradea, pentru anul 2020.

8.
Hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest pentru anul 2020 și
avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual
pentru anii 2020-2022.
9.
Hotărâre privind aprobarea actualizării
organigramei multianuale
2020–2022 a Agenției
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR
Vest).
10.
Hotărâre privind aprobarea actualizării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
(ADR Vest).
11.
Informare referitoare la cea de-a VII-a ediție a
evenimentului internațional de inovare INNOMATCH
2019.
12.
Diverse.

La şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest și-au manifestat dreptul
de vot 15 persoane, după cum urmează:

1.
Domnul Mircea-Flaviu Bobora –
Preşedinte, Consiliul Judeţean Hunedoara
2.
Domnul Silviu Hurduzeu – Preşedinte,
Consiliul Judeţean Caraș-Severin, reprezentant
împuternicit cu drept de vot și pentru domnul
Călin Dobra, Președinte Consiliul Județean
Timiș
3.
Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir –
Președinte, Consiliul Județean Arad
4.
Domnul Ioan Popa – Primar, Primăria
Municipiului Reșița

5.
Domnul Adrian Sergiu Stoicu – Primar,
Primăria Bozovici
6.
Domnul Dumitru Ursu – Primar,
Primăria Oravița
7.
Domnul Gheorghe Ile - Primar, Primăria
Vulcan
8.
Domnul Dănuț Buhăescu – Primar,
Primăria Uricani
9.
Domnul Tiberiu Păsconi – Primar,
Primăria Totești
10.
Domnul Călin Bibarț – Primar, Primăria
Arad

11.
Domnul Petru Antal – Primar, Primăria
Pecica
12.
Domnul Corneliu Popi-Morodan –
Primar, Primăria Ghioroc
13.
Domnul Dan Diaconu – Viceprimar,
Primăria Timișoara, în calitate de reprezentant
cu drept de vot în locul domnului Primar
Nicolae Robu
14.
Domnul Pavel Teodor – Primar, Primăria
Recaș

Proiecte europene în valoare de peste 1 miliard
de euro în Regiunea Vest. Consiliul pentru
Dezvoltare Regională Vest a analizat stadiul
Regio-POR

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest au
discutat, în cadrul ședinței de la Deva, despre investițiile cu finanțare
europeană derulate în Regiunea Vest, precum și despre viitoarea
perioadă de programare 2021-2027.
A fost analizat stadiul implementării Regio - Programul Operațional
Regional (Regio-POR) 2014-2020 în regiune. Astfel, în cele patru
județe din Regiunea Vest erau contractate sau se aflau în curs de
contractare, la data de 5 februarie 2020, 557 de proiecte, în valoare
totală de 1,06 miliarde euro, din care 807 milioane euro finanțare
nerambursabilă.

Supracontractare în cadrul Regio-POR – încă 90
de proiecte finanțabile din fonduri europene

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest au
discutat, în cadrul ședinței de la Deva, despre investițiile cu finanțare
europeană derulate în Regiunea Vest, precum și despre viitoarea
perioadă de programare 2021-2027.

Ca urmare, în Regiunea Vest vor putea fi supracontractate în total 90 de
proiecte care se aflau în lista de rezervă, cu o valoare a finanțării
nerambursabile de 223,80 milioane euro. Acestea vor continua etapele
de evaluare și selecție în vederea contractării.

A fost analizat stadiul implementării Regio - Programul Operațional
Regional (Regio-POR) 2014-2020 în regiune. Astfel, în cele patru
județe din RegiuReprezentanții Consiliului pentru Dezvoltare
Regională (CDR) Vest au fost informați despre faptul că regiunea va
beneficia de alocări suplimentare de fonduri în cadrul Regio-POR
2014-2020, în plus față de alocarea financiară inițială a regiunii, care a
fost de aproximativ 643 de milioane de euro (fonduri nerambursabile), în
urma deciziei Guvernului României de a supracontracta proiectele în
rezervă și de a acoperi anumite sume asumate de beneficiari la
contractarea proiectelor.

Totodată, vor fi acoperite sume în valoare de 42 milioane euro, asumate
din contribuție proprie de către beneficiari, pentru a se încadra în
alocările financiare inițiale.

A fost aprobată supracontractarea tuturor proiectelor aflate în rezervă în
cadrul POR pe axele prioritare 3 (3.1.C) – Eficiență energetică Iluminat public, 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile pentru
municipiile reședință de județ (pentru investiții în mobilitate urbană,
regenerare urbană, comunități marginalizate, regenerare urbană și
educație), 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (investiții
privind modernizarea creșelor, a grădinițelor, școlilor, liceelor tehnologice
și universităților) și 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
(investiții în infrastructura socială, de petrecere a timpului liber și de
reabilitare a spațiilor publice).

Prin aplicarea acestor măsuri, valoarea proiectelor contractate în
Regiunea Vest va ajunge în final la 1,13 miliarde euro – fonduri
europene nerambursabile și o rată de contractare de 176%, conform
estimărilor realizate în luna februarie 2020.
În urma supracontractării, în Regiunea Vest ar urma să fie contractate în
final proiecte în valoare nerambursabilă de 237 milioane euro pe Axa 4
– Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (158%), 105 milioane euro pe
Axa 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii (468%), 104
milioane euro pe Axa 10 – Infrastructură educațională (429%) și 26
milioane euro pe Axa 3 – Eficiență energetică – Iluminat public (278%).
Decizia supracontractării a venit ca urmare a demersurilor realizate prin
Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG).
nea Vest erau contractate sau se aflau în curs de contractare, la data de
5 februarie 2020, 557 de proiecte, în valoare totală de 1,06 miliarde
euro, din care 807 milioane euro finanțare nerambursabilă.

Planificare și eficiență în implementarea
proiectelor europene

Reprezentanții Consiliului pentru Dezvoltare Regională al
Regiunii Vest au fost informați totodată cu privire la stadiul
activităților de planificare la nivel regional pentru perioada de
programare 2021-2027.
Directorul general al ADR Vest, domnul Sorin Maxim, a
prezentat cele cinci obiective de politică propuse de Comisia
Europeană pentru perioada 2021-2027:
•
O Europă mai inteligentă;
•
O Europă mai verde;
•
O Europă conectată;
•
O Europă mai socială;
•
O Europă mai apropiată de cetățenii săi.
De asemenea, este prezentat noul proiect care va fi implementat
de către Asociația ROREG – Asociația Agențiilor pentru
Dezvoltare Regională din România: „Sprijin pentru
eficientizarea gestionării și implementării Fondurilor
Europene Structurale și de Investiții (FESI) la nivelul
autorităților publice locale de la nivelul orașelor,
municipiilor și județelor din România”.

Proiectul, având o valoare estimată de aproximativ 3,3 milioane
euro, beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020, iar ținta este de a sprijini activitatea
autorităților publice locale din fiecare regiune, beneficiari sau
potențiali beneficiari de finanțare europeană.
Proiectul presupune acordarea de sprijin autorităților locale pentru
creșterea eficienței gestionării și implementării proiectelor europene,
precum și dezvoltarea activităților de cooperare intra și interregională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România,
fiind vizate:
•Identificarea de proiecte pentru perioada 2021-2027, prin
pregătirea unui portofoliu de proiecte la nivelul localităților urbane;

• Implementarea proiectelor finanțate în cadrul perioadei 2014-2020

prin activități de tip instruire și schimb de experiență derulate la nivel
intra și inter-regional;

•Valorizarea și dezvoltarea expertizelor locale și regionale, precum

și consacrarea unor domenii de bună practică la nivel național în
domeniul FESI;

•Crearea

unui cadru formal și sustenabil de colaborare și
comunicare în domeniul FESI cu scopul intensificării cooperării pe
diferite paliere: local, județean, regional și inter-regional.
Proiectul, care se va desfășura pe o perioadă de 30 de luni,
presupune ca etape:
•identificarea și analiza nevoilor de competențe și analiza
proiectelor implementate;

•identificarea de propuneri concrete pentru simplificarea sistemului
de implementare de proiecte cu finanțare din FESI;

•dezvoltarea unui site, a unei platforme și a unei baze de date;
•derularea de seminarii de instruire și schimburi de experiență;
•conferințe naționale și regionale;
•identificarea și pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru
2021-2027;

•suport

pentru beneficiari în pregătirea documentației tehnicoeconomice a proiectelor de investiții.
În cadrul aceleiași ședințe din data de 5 februarie, de la Deva,
membrii CDR Vest au adoptat mai multe hotărâri: au aprobat bugetul
de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest pentru anul 2020 și au avizat bugetul multianual pentru
anii 2020-2022, au aprobat cuantumul contribuțiilor consiliilor
județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest și cuantumul contribuțiilor pentru funcționarea
birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră Timișoara și
Oradea pentru 2020.
Totodată, au fost actualizate organigrama multianuală pentru
2020-2022 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al ADR
Vest.
Un alt punct pe ordinea de zi a vizat aprobarea Raportului de
activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest și a
Raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest pentru anul 2019.

9
HOTĂRÂRI
ADOPTATE

În ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest din data de 5 februarie 2020 au
fost adoptate următoarele hotărâri:

•H O T Ă R Â R E A

n r. 1 / 2 0 2 0 - p r i v i n d m o d i f i c a r e a
reprezentantului orașelor din județul Arad în cadrul Consiliului
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru mandatul
2016-2020;
•HOTĂRÂREA nr. 2/2020 - privind aprobarea Raportului de
activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii
Vest (ADR Vest) pentru anul 2019;
•HOTĂRÂREA nr. 3/2020 - privind aprobarea Raportului de
activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii
Vest (CDR Vest) pentru anul 2019;
•HOTĂRÂREA nr. 4/2020 - privind aprobarea cuantumului
contribuțiilor Consiliilor Județene din Regiunea Vest la Fondul
pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul
2020;

•HOTĂRÂREA

nr. 5/2020 - privind aprobarea cuantumului
contribuţiilor pentru funcţionarea Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2020;
•HOTĂRÂREA nr. 6/2020 - privind aprobarea cuantumului
contribuțiilor pentru funcționarea Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2020;
•HOTĂRÂREA nr. 7/2020 - privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii Vest pentru anul 2020 și avizarea bugetului de venituri
și cheltuieli multianual pentru anii 2020-2022;
•HOTĂRÂREA nr. 8/2020 - privind aprobarea actualizării
organigramei multianuale a Agenției pentru Dezvoltare
Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2020-2022;
•HOTĂRÂREA nr. 9/2020 - privind aprobarea actualizării
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;
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FINANȚĂRI
EUROPENE

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

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

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

REGIUNEA VEST

Regio - Programul Operaţional Regional (RegioPOR) 2007-2013 a fost finanțat din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională și a urmărit sprijinirea unei
dezvoltări economice şi sociale echilibrate teritorial şi
durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor
lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra
polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurii şi ale mediului de afaceri.
În funcție de specificul fiecărei axe prioritare și fiecărui
domeniu de intervenție, programul s-a adresat:
autorităților publice, companiilor private, organizațiilor
neguvernamentale, universităților de stat, furnizorilor de
servicii sociale, dar și instituțiilor de cult organizate ca
persoane juridice de utilitate publică.
Proiectele finanțate prin Regio-POR 2007 - 2013 au
fost extrem de diverse, vizând de la spații publice
urbane, blocuri, drumuri, școli, centre sociale,
ambulatorii și centre pentru situații de urgență, până la
situri poluate, companii private (centre de afaceri și
microîntreprinderi), infrastructura pentru turism și
patrimoniul cultural.

ALOCARE
FINANCIARĂ

446,62
milioane
euro

PROIECTE
FINALIZATE

390

Valoare totală

Valoare finanțare
nerambursabilă

687,66 milioane
euro

500,44 milioane
euro

Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020

Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 643,65 milioane
euro prin Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
(conform realocării aprobate de CMPOR în februarie 2020).
La fel ca în cazul Regio-Programul Operațional Regional 2007-2013,
Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este
finanțat prin 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 și patrimoniu
cultural. Pe lângă aceste tipuri de investiții, Regio - POR 2014-2020
sprijină și investiții care nu au fost finanțate în perioada de
programare anterioară, precum cele care vizează transportul public
urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerarea urbană,
sprijinirea comunităților dezavantajate și centrele de transfer
tehnologic.

Managementul, gestionarea şi implementarea POR sunt în sarcina
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
desemnat Autoritate de Management pentru acest program. Cele
opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională au fost desemnate prin
Hotărârea de Guvern nr. 1183 din 29 decembrie 2014, Organisme
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.
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.
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Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Asistenţă tehnică

Inițiativă pentru IMM-uri

Regio - POR
2014-2020 este
structurat în 15 axe
prioritare, după cum
urmează:

1
5
7
9

Crearea infrastructurii spitalelor regionale de
urgență

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

Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban

Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului

Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon

Promovarea transferului
tehnologic

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

3
11
13

Dintre acestea;
618 proiecte au fost contractate, având o valoare
totală de 1.159,18 milioane euro și 931,58
milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.
Dintre acestea, 603 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 926,96 milioane euro, se află în
implementare sau au fost finalizate, iar 15 proiecte,
cu o valoare nerambursabilă de 4,62 milioane euro,
au fost reziliate:

REGIUNEA VEST

‣
‣

PROIECTE
DEPUSE
până în prezent

1.465

Valoare totală

Valoare finanțare
nerambursabilă

2.040,48
milioane euro

1.610,69
milioane euro

‣

384 de proiecte se află în evaluare/
precontractare, având o valoare totală de
344,27 milioane euro și 228,62 milioane
euro valoarea finanțării nerambursabile;
12 proiecte se află în rezervă, având o
valoare totală de 182,26 milioane euro și
173,53 milioane euro valoarea finanțării
nerambursabile;
451 de proiecte au fost respinse/ retrase,
având o valoare totală de 354,77 milioane
euro și 276,96 milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile.

În perioada ianuarie –
iunie 2020 au fost
depuse 116 proiecte în
Regiunea Vest

Promovarea transferului tehnologic

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

Prioritatea de investiții 1.1.B: Parcuri științifice și
tehnologice

Alocarea financiară - 4,06 milioane euro (conform
realocării aprobate de CMPOR în februarie 2020)

Alocarea financiară inițială - 4,02 milioane euro. Conform
realocării aprobate de CMPOR în februarie 2020, valoarea a
fost transferată către Prioritatea de investiții 1.1.C:
Parteneriate IMM și ITT.

Apelul 1

• Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
5,48 milioane euro
• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,80 milioane euro
• Respinse/ Retrase: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 4,68 milioane euro.
• Valoarea proiectelor contractate reprezintă 19,70% din
alocarea financiară regională.
Apelul 2
În data de 13.05.2020 a fost lansat apelul 2 de proiecte,
POR/2020/1/1.1.A/2.
• Total depuse: 0 proiecte
Cererile de finanțare se pot depune în perioada
13.06.2020, ora 12:00 – 13.08.2020, ora 12:00.

Total depuse: 0 proiecte

Prioritatea de investiții 1.1.C: Parteneriate IMM și ITT
Alocarea financiară - 7,98 milioane euro (valoare
suplimentată cu 4,02 față de valoarea inițială, conform
realocării aprobate de CMPOR în februarie 2020)

• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,71

milioane euro
• Respinse/ retrase: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
0,71 milioane euro.
În intervalul 07.01.2020 – 15.01.2020 a fost lansat în consultare
publică ghidul pentru apelul POR/2019/1/1.1.C/2.

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1.A.
Microîntreprinderi.
Alocarea financiară regională - 55,25 milioane
euro (conform realocării aprobate de CMPOR
în februarie 2020)
Apelul 1
Alocarea financiară lansată în cadrul primului
apel de proiecte - 27,56 milioane euro

• Total
•

depuse: 364 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 52,69 milioane euro
Contractate: 207 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 30,09 milioane euro:
• În implementare/ finalizate: 197 de
proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 28,86 milioane euro
• Reziliate: 10 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 1,23 milioane euro
• Respinse/ retrase: 157 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 22,60
milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate)
reprezintă 104,72% din alocarea financiară
regională aferentă apelului 1.
Apelul 2
Alocarea financiară lansată în cadrul celui
de-al doilea apel de proiecte - 10,77 milioane
euro
Alocare financiară actuală (suplimentată în
urma realocărilor de fonduri) - 24,62 milioane
euro.
•Total depuse: 382 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 58,09 milioane euro;

•Contractate: 54 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 8,85 milioane euro;
•În evaluare/ precontractare: 200 de proiecte,
cu o valoare nerambursabilă de 30,84 milioane
euro
•Respinse/ Retrase: 128 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 18,40 milioane euro

•
•
•
•

Valoarea proiectelor contractate și aflate în
evaluare/ precontractare reprezintă 161,21% din
alocarea financiară regională aferentă apelului 2.
Prioritatea de investiții 2.1.B: Incubatoare de
afaceri
Alocarea financiară inițială - 13,85 milioane
euro. Conform realocării aprobate de CMPOR
în februarie 2020, valoarea a fost transferată
către Prioritatea de investiții 2.1.A.
Microîntreprinderi.

•Total

depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 3,34 milioane euro
•Respinse/ retrase: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 3,34 milioane euro.
Prioritatea de investiții 2.2. IMM-uri.
Alocarea financiară regională - 84,90 milioane
euro (conform realocării aprobate de CMPOR
în februarie 2020)
Apelul 1
Alocarea financiară lansată în cadrul primului
apel de proiecte - 20,36 milioane euro
•

Total depuse: 68 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 34,50 milioane euro

Contractate: 51 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 26,00 milioane euro:
În implementare/ finalizate: 47 de proiecte,
cu o valoare nerambursabilă de 23,91
milioane euro
Reziliate: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 2,09 milioane euro
Respinse/ retrase: 17 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 8,50 milioane
euro.

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate)
reprezintă 117,44% din alocarea financiară
regională aferentă apelului 1.
Apelul 2
Alocarea financiară lansată în cadrul celui
de-al doilea apel de proiecte - 36,60 milioane
euro.
Alocarea financiară actuală (suplimentată în
urma realocărilor de fonduri) - 60,00 milioane
euro.

•Total

depuse: 142 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 89,66 milioane euro
•În evaluare/ precontractare: 121 de proiecte,
cu o valoare nerambursabilă de 74,37 milioane
euro
•Respinse/ Retrase: 21 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 15,29 milioane euro
Valoarea proiectelor aflate în evaluare/
precontractare reprezintă 123,95% din alocarea
financiară regională aferentă apelului 2.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică,
Operațiunea A. Clădiri rezidențiale
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară - 30,74 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•
•
•

Total depuse: 95 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 39,75 milioane euro
Contractate (în implementare/ finalizate): 65
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,09
milioane euro
Respinse: 30 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 9,66 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 97,89%
din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică,
Operațiunea A. Clădiri rezidențiale – Panouri
fotovoltaice

•

Total depuse: 73 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 76,38 milioane euro
•Contractate (în implementare/ finalizate): 44
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 49,33
milioane euro
•Respinse/ retrase: 29 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 27,05 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 157,13%
din alocarea financiară regională.

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 124,70%
din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică,
Operațiunea C. Iluminat public

•

•

•

•

•
Alocarea financiară regională - 12,64 milioane
euro

•

Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 43,46 milioane euro.
Contractate: 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 15,95 milioane euro
În evaluare/ precontractare: 6 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 9,71 milioane euro
Respinse/ retrase: 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 17,80 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în evaluare/
precontractare reprezintă 272,69% din alocarea
financiară regională.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană
Alocarea financiară regională - 122,13 milioane
euro
•
•
•

Alocarea financiară - 37,04 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)

Alocarea financiară - 39,56 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)

•

•

Total depuse: 10 proiecte cu o valoare
nerambursabilă de 58,20 milioane euro
Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o
valoare nerambursabilă de 58,20 milioane euro

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 4,29 milioane euro
Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 4,29 milioane euro

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 98,10%
din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică,
Operațiunea B. Clădiri publice

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 1,39 milioane euro.
Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 1,39 milioane euro.

Prioritatea de investiții 3.2 – Mobilitate urbană –
MLPDA în parteneriat cu UAT
•

Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu

Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 12,40 milioane euro
Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 12,40 milioane euro

•

Alocarea financiară - 9,41 milioane euro (realocare
aprobată de CMPOR în februarie 2020)

•

•

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană –
Apel proiecte nefinalizate

•

Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 257,14 milioane euro
Contractate: 14 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 193,33 milioane euro
În rezervă: 5 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 61,42 milioane de euro
Respinse/ retrase: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 2,39 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă
reprezintă 208,59% din alocarea financiară regională.

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate
urbană – Apel proiecte nefinalizate
•

•

•

Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 18,53 milioane
euro
Contractate (în implementare): 1
proiect, cu o valoare nerambursabilă
de 9,98 milioane de euro
Respinse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 8,55 milioane euro

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

•

Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă aferentă regiunii Vest
de 54,09 milioane euro
Contractate: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă aferentă Regiunii Vest
de 54,09 milioane euro

Notă: Proiectele au fost depuse și evaluate
la ADR București - Ilfov.
Prioritatea de investiții 4.2: Revitalizare
urbană terenuri degradate
Alocarea financiară regională - 5,86
milioane euro

•
•
•

Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 5,75 milioane euro
Contractate (în implementare): 3
proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 5,75 milioane de euro

•

•

Valoarea proiectelor contractate reprezintă
98,12% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 4.3: Regenerare
comunități defavorizate
Alocarea financiară - 10,70 milioane
euro
•

•

Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 13,64 milioane
euro
Contractate: 6 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 13,64 milioane
euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă
175,07% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 4.5: Învăţământ
profesional şi tehnic (Licee tehnologice
și școli profesionale)
Alocarea financiară regională - 8,03
milioane euro
•

•
Valoarea proiectelor contractate reprezintă
127,48% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 4.4: Învățământ
antepreșcolar și preșcolar (Creșe și
grădinițe)

Alocarea financiară regională - 3,65
milioane euro
Total depuse: 12 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,39
milioane euro
Contractate (în implementare): 12
proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 6,39 milioane de euro

Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 10,05 milioane
euro
Contractate: 3 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 10,05 milioane de
euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă
125,16% din alocarea financiară regională.

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

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Contractate (finalizate): 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 4,42 milioane euro

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 32,47 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•

Total depuse: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 89,78 milioane euro
• Contractate: 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 54,46 milioane de euro:
•În implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 53,16 milioane euro
•Reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,30
milioane euro.
•Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
35,32 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate (în implementare) în cadrul
priorității de investiții 5.1 Patrimoniu cultural reprezintă
177,33% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri
degradate
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 8,15 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•
•

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural
•
Apel de proiecte nefinalizate
Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
4,42 milioane euro

Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 29,67 milioane euro
Contractate (în implementare): 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 9,82 milioane euro
Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
19,85 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 120,49% din
alocarea financiară regională.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Contractate (finalizate): 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 4,42 milioane euro

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 32,47 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•

Total depuse: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 89,78 milioane euro
• Contractate: 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 54,46 milioane de euro:
•În implementare/ finalizate: 20 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 53,16 milioane euro
•Reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,30
milioane euro.
•Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
35,32 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate (în implementare) în cadrul
priorității de investiții 5.1 Patrimoniu cultural reprezintă
177,33% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri
degradate
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 8,15 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•
•

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural
•
Apel de proiecte nefinalizate
Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
4,42 milioane euro

Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 29,67 milioane euro
Contractate (în implementare): 7 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 9,82 milioane euro
Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
19,85 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 120,49% din
alocarea financiară regională.

Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1: Turism
Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 8,25 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•
•
•

To t a l d e p u s e : 5 p r o i e c t e , c u o v a l o a r e
nerambursabilă de 14,76 milioane euro
Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 8,05 milioane euro
Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 6,71 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 97,58% din
alocarea financiară regională.

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

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

Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni) - 100,59
milioane euro

Alocarea financiară regională - 19,33 milioane euro

•

•
•

•
•

Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 19,92 milioane euro
Contractate (în implementare): 10 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 19,92 milioane euro.

•

Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare
nerambursabila de 6,90 milioane euro
Contractate (în implementare): 5 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 6,90 milioane euro

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

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

Apel proiecte nefinalizate

Apel proiecte nefinalizate

•

•
•

Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 6,20 milioane euro
Contractate (în implementare/ finalizate): 4
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,20
milioane euro

Valoarea proiectelor contractate din cadrul apelului
regional și a apelului pentru proiecte nefinalizate
reprezintă 135,13% din alocarea financiară regională.

•

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv Specific 8.2 Ambulanțe

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 182,54% din
alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3.B Infrastructură socială, Grupul vulnerabil - Persoane
cu dizabilităţi
Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni) - 16,32
milioane euro
•
•
•

Alocarea financiară națională - 94,91 milioane euro
•

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1
Operațiunea B - Centre comunitare integrate

Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 16,77 milioane euro
Contractate (în implementare/ finalizate): 4
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,77
milioane euro

•

Total depuse: 14 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 7,99 milioane euro
Contractate (în implementare): 10 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 5,75 milioane euro.
Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 2,24 milioane euro.

Tota l de pus e : 3 pr oie c t e, cu o valoare
nerambursabilă de 1,91 milioane euro
Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o
valoare nerambursabilă de 0,72 milioane euro.
Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 1,19 milioane euro.

To t a l d e p u s e : 1 p r o i e c t , c u o v a l o a r e
nerambursabilă de 9,67 milioane euro
Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 9,67 milioane euro

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3.C Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Copii

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3.A Infrastructură socială, Grupul vulnerabil - Persoane
vârstnice

Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni) - 73,40
milioane euro

•

Apelul 1 + Apelul 2

Alocarea financiară regională - 2,48 milioane euro
Total depuse: 0 proiecte
Cererile de finanțare se pot depune în perioada
20.01.2020, ora 12:00 – 30.09.2020, ora 12:00.

•
Apelul 1 + Apelul 2
•

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

Alocarea financiară regională - 3,15 milioane euro
•

Tota l de pus e : 7 pr oie c t e, cu o valoare
nerambursabilă de 5,54 milioane euro
Contractate (în implementare): 4 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 3,60 milioane euro.
Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă
de 1,94 milioane euro.

Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală sub
responsabilitatea comunității
Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
Alocarea financiară națională - 67,15 milioane euro
•
•
•

Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
1,50 milioane euro
În evaluare/ Implementare: 3 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 1,50 milioane euro.
Apelul este deschis. Cererile de finanțare se pot depune în
perioada 23.10.2019, ora 10:00 – 31.12.2021, ora 10:00.

Apelul de proiecte
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi
Alocarea financiară națională - 5,80 milioane euro
Total depuse: 0 proiecte.
Apel deschis în perioada 23.10.2019, ora 10:00 – 31.08.2020,
ora 17:00.
Apelul se adresează beneficiarilor care dețin Strategii de
Dezvoltare Locală (SDL) selectate la finanțare în cadrul
Programului Operațional Capital Uman POCU - 2014-2020.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv
Specific 10.1.a. Învăţământ antepreşcolar şi
preşcolar (Creșe și grădinițe)

•

•
Alocarea financiară regională - 5,24 milioane
euro
•
•

•

Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 5,95 milioane euro
Contractate (în implementare): 11
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
5,70 milioane euro
Respinse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 0,25 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă
108,78% din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv
Specific 10.1.b Învăţământ obligatoriu (Școli,
clase I-VIII)
Alocarea financiară regională - 8,87 milioane
euro
•
•

Total depuse: 45 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 75,06 milioane euro
Contractate (în implementare): 10
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
18,28 milioane euro

În evaluare/ precontractare: 31 proiecte,
cu o valoare nerambursabilă de 50,77
milioane euro
Respinse/ retrase: 4 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 6,01 milioane euro

Alocarea financiară regională - 7,57 milioane
euro
•
•

Valoarea proiectelor contractate si aflate în
evaluare/ precontractare reprezintă 778,47%
din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 10.1.a și 10.1.b – Apel
dedicat MEN – Apel național
10.1.a – Grădinițe
• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 8,81 milioane euro
• Contractate: 1 proiect, cu o valoare
nerambursabilă de 8,81 milioane euro
10.1.b – Școli
• Total depuse: 1 proiect, cu implementare
la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest
• Contractate: 1 proiect, cu implementare la
nivel național, inclusiv în Regiunea Vest
Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv
specific 10.2. Învățământ profesional și
tehnic (Licee tehnologice și școli
profesionale)

•

Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 19,23 milioane euro
Contractate (în implementare): 3
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
4,19 milioane euro
În evaluare/ precontractare: 7 proiecte, cu
o valoare nerambursabilă de 15,04
milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în
evaluare/ precontractare reprezintă 254,03%
din alocarea financiară regională.
Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul
Specific 10.3 Învățământ universitar de stat
Alocarea financiară regională - 7,91 milioane
euro
• Total depuse: 8 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 29,69 milioane euro
• Contractate (în implementare): 6
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de
21,04 milioane euro
• Respinse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 8,65 milioane euro
Valoarea proiectelor contractate reprezintă
265,99% din alocarea financiară regională.

Crearea infrastructurii spitalelor regionale de
urgență

Prioritatea de investiții 13.1, Obiectivul Specific
13.1 Regenerare urbană orașe mici și mijlocii
Alocarea financiară regională - 22,41 milioane
euro

•Total

depuse: 38 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 111,06 milioane euro
•Contractate (în implementare): 16 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 42,81 milioane euro
•În evaluare/ precontractare: 16 proiecte, cu o
valoare nerambursabilă de 46,39 milioane euro
•R e s p i n s e : 6 p r o i e c t e , c u o v a l o a r e
nerambursabilă de 21,86 milioane euro
Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă
reprezintă 398,04% din alocarea financiară
regională.

AXA PRIORITARĂ 3

SUERD
Proiecte depuse în cadrul SUERD din Regiunea Vest:
Până în prezent, în cadrul apelurilor de proiecte
dedicate SUERD la nivelul Regiunii Vest (județul
Caraș-Severin) au fost depuse 33 proiecte, în valoare
totală de 105,43 milioane euro, valoarea finanțării
nerambursabile fiind de 97,70 milioane euro. Dintre
acestea:
• 15 proiecte au fost contractate, valoarea finanțării
nerambursabile fiind de 25,55 milioane euro;
• 1 proiect a fost reziliat, valoarea finanțării
nerambursabile fiind de 0,63 milioane euro;
• 15 proiecte se află în evaluare/ precontractare,
valoarea finanțării nerambursabile fiind de 70,17
milioane euro;
• 2 proiecte sunt respinse/ retrase, având valoarea
finanțării nerambursabile de 1,98 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:

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri
rezidențiale – SUERD
Alocarea financiară națională - 11,41 milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în februarie 2020)
•
•

Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,01 milioane euro.
Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,01 milioane euro

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea B. Clădiri
publice – SUERD
Alocarea financiară națională - 34,07 milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în februarie 2020)
•
•
•
•

Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,13 milioane
euro
Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,16 milioane euro
În evaluare: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,63 milioane euro
Retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,34 milioane euro

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – SUERD
Alocarea financiară națională - 56,53 milioane euro (realocare aprobată de
CMPOR în februarie 2020)
Total depuse: 0 proiecte

AXA
PRIORITARĂ
6

AXA PRIORITARĂ 5

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural –
SUERD

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură
rutieră regională – SUERD
Alocarea financiară națională - 143,30 milioane
euro (realocare aprobată de CMPOR în
februarie 2020)

•

Prioritatea de investiții 7.1: Turism - SUERD

AXA
PRIORITARĂ
7

Alocarea financiară națională - 12,39 milioane
euro (realocare aprobată de CMPOR în februarie
2020)

•
•

Alocarea financiară națională - 18,21 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
•
•
•
•

To t a l d e p u s e : 4 p r o i e c t e , c u o v a l o a r e
nerambursabilă de 2,89 milioane euro
Contractate: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 1,62 milioane euro
Reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă
de 0,63 milioane euro
Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă
de 0,64 milioane euro

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană
terenuri degradate - SUERD
Alocarea financiară națională - 12,52 milioane euro
(realocare aprobată de CMPOR în februarie 2020)
Total depuse: 0 proiecte

Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 42,20 milioane euro

Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 3,97 milioane euro
Contractate: 2 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 3,97 milioane euro

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

AXA
PRIORITARĂ
7

Alocarea financiară națională - 70,72 milioane
euro (realocare aprobată de CMPOR în februarie
2020)

•
•
•

Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 27,50 milioane euro
Contractate: 5 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 16,16 milioane euro
În evaluare: 5 proiecte, cu o valoare
nerambursabilă de 11,34 milioane euro

CAPITOLUL

4

REȚEAUA EUROPEANĂ PENTRU
ÎNTREPRINDERI EEN

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este parte a rețelei
Enterprise Europe Network prin Consorţiul regional „RO-Boost SMEs Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs”.
Consorțiul RO-Boost SMEs este alcătuit din ADR Vest, în calitate de
coordonator, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, Centrul
Regional de Transfer Tehnologic Tehimpuls, Centrul de Dezvoltare
Arad şi Universitatea Craiova.
Enterprise Europe Network (EEN) 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.
Obiectivul Consorțiului „RO-Boost SMEs” este dezvoltarea și consolidarea
unei structuri de suport pentru IMM-urile din cele două regiuni de
dezvoltare, Vest şi Sud-Vest, ce formează Macroregiunea 4, prin
intermediul unui set integrat de servicii de informare, sprijin şi consultanţă,
care să sprijine IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de
dezvoltare a afacerilor în contextul Pieţei Unice Europene și globale.

Astfel, consorțiul livrează IMM-urilor un set de servicii 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.

Sunt vizate, de asemenea, servicii cu valoare adăugată dedicate IMMurilor 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, consorţiul contribuie la creşterea
competitivităţii IMM-urilor din Macroregiunea Vestică a României pe
plan global şi, implicit, la creşterea cifrei de afaceri, a investiţiilor în inovare
şi tehnologii de ultimă generaţie şi a locurilor de muncă, având astfel un
impact direct asupra dezvoltării economice a celor două regiuni în
ansamblu.

Participanți la evenimente de informare
Un alt aspect esențial în economia proiectului constă în creșterea
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, cum este Strategia Europeană a Dunării.
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Activitățile realizate în perioada ianuarie – iunie 2020 sunt:
Elaborarea și depunerea raportului final pentru anul 2019
Rapoartele tehnice și financiare finale aferente contractelor specifice de
finanțare Enterprise Europe Network pentru anul 2019, atât pentru
serviciile de suport pentru internaționalizare și inovare, finanțate prin
Programul COSME, cât și pentru serviciile de suport pentru creșterea
managementului inovării în firme, finanțate prin Programul Horizon2020, au
fost depuse la Agenția Europeană pentru IMM-uri (EASME) la data de 31
martie 2020.
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Toate activitățile desfășurate de către Consorțiul RO-Boost SMEs, precum
și costurile aferente, au fost aprobate de EASME, iar diferența dintre
grantul total și pre-finanțare a fost primită de la EASME și distribuită
partenerilor proporțional cu activitățile desfășurate.
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Inițierea noilor contracte specifice de finanțare aferente activității EEN pentru
perioada 2020 - 2021

•
•

•

Programul de activități al Consorțiului RO-Boost SMEs pentru servicii suport generale
EEN pentru perioada 2020-2021, cu finanțare din Programul COSME.
Bugetul total al proiectului este de 1.098.630 euro, iar valoarea grantului ce este de
659,176 €.
Bugetul ADR Vest este de 492,385 euro, valoarea grantului Comisiei Europene fiind
de 295.430 euro.
Programul de activități al Consorțiului RO-Boost SMEs pentru finanțarea activităților
dedicate managementului inovării EEN pentru perioada 2020-2021, cu finanțare din
Programul Horizon 2020
Bugetul total al proiectului este de 95.487 euro, cu o finanțare de 100% din partea
Comisiei Europene.

Activități de suport pentru inovare și internaționalizare:

•
•
•
•
•
•
•

42 de întâlniri bilaterale cu companii regionale.
Elaborarea și publicarea a 8 profile de parteneriat pentru companii din Regiunea Vest.
Gestionarea a 44 de expresii de interes primite la profilele companiilor regionale din
portofoliu.
Furnizarea de consultanță individuală unui număr de 25 de firme.
Co-organizarea a 2 evenimente de informare online pe tema finanțărilor furnizate
prin Norway Grants, în parteneriat cu Innovation Norway, la care au participat 378
de companii regionale
Co-organizarea brokerajului online EEN dedicat furnizării de soluții și produse
pentru combaterea pandemiei COVID19.
Lansarea campaniei #EENCanHelp
ADR Vest a inițiat campania EEN la începutul stării de urgență generată de pandemia
COVID19 în România, în vederea creșterii gradului de conștientizare în rândul
companiilor regionale a suportului pe care Enterprise Europe Network îl poate oferi
companiilor europene în depășirea obstacolelor create de această pandemie, precum
identificarea de noi furnizori, retehnologizare, găsirea de parteneri pentru noi proiecte de
afaceri, identificarea de noi nișe de dezvoltare, precum și suport informațional cu privire
la accesul la finanțare, legislație specifică sau oportunități de afaceri în contextul
COVID18.

Întâlniri de management al proiectului pentru anul 2020
Prima întâlnire de proiect a avut loc în data de 18 martie și a fost organizată
online. La întâlnire au participat 14 reprezentanți (8 din partea ADR Vest, 1 din
partea Tehimpuls,
3 din partea ADR Sud - Vest Oltenia, 1 din partea
Universității Craiova și 1 din partea CCIA Arad).
Agenda întâlnirii a cuprins:
1. Rezultate obținute în 2019 și revizitarea lecțiilor învățate
2. Planificarea activităților pentru anul 2020 și adaptarea acestora la noile
condiții
3. Prezentarea progresului în Grupul de Acțiune EEN privind indicatorii de
performanță EEN post-2021
4. Prezentarea StrategieI Europene pentru IMM-uri și discuții despre
extinderea
serviciilor EEN
post-2021 (sustenabilitate, digitalizare,
startups)
5. Sesiune de managementul calității: măsuri de îmbunătățire a activităților: (i)
creșterea impactului activităților de comunicare prin social media, (ii)
consolidarea serviciilor de suport pentru scaleups
6. Actualizarea strategie de comunicare a Consorțiului RO-Boost SMEs
7. Modalitatea de adaptare a serviciilor EEN în contextul pandemiei COVID19
Cea de-a doua întâlnire a avut loc în data de 7 mai, tot în mediul virtual, și a
fost dedicată strict discutării problemelor cu care se confruntă firmele de la
inițierea stării de urgență generate de pandemia COVID19, cu scopul de a
identifica noi acțiuni EEN care să vină în sprijinul acestora.
Misiune de managementul calității privind gestionarea expresiilor de
interes primite la profilele din baza de date a EEN
În luna aprilie 2020, ADR Vest a organizat interviuri bilaterale cu fiecare
organizație parteneră din cadrul Consorțiului RO-Boots SMEs în vederea

analizării ratei de succes a utilizării bazei de date cu oportunități de afaceri a
EEN și pentru identificarea de modalități de îmbunătățire a proceselor de
gestionare a expresiilor de interes. Concluziile analizai și recomandările au fost
transmise partenerilor la data de 5 mai 2020.
Participarea la întâlnirile de lucru privind viitoarea platformă IT a Rețelei
Enterprise Europe Network
Experții ADR Vest au participat, în perioada aprilie – iunie 2020, la o serie de
întâlniri și sesiuni de informare organizate de Serviciul IT din cadrul EASME,
respectiv parteneri EEN privind viitoarea platformă IT a EEN. Aceasta se va
lansa în etape preprogramate, iar fiecare modul este prezentat partenerilor
EEN spre testare și actualizare cu noi funcționalități. Experții ADR Vest au
transmis EASME o serie de observații privind gestionarea funcțiunilor de
gestionare a portofoliului de clienți de către experții EEN pe platforma IT,
varianta beta.

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

Participarea la Grupul de Lucru EEN
Measurements and Key Perforamance
Indicators pentru perioada 2022-2028

În perioada ianuarie – iunie 2020, Directorul
Direcției Internaționalizare și Servicii pentru IMMuri din cadrul ADR Vest, în calitate de membru al
Biroului SAG – structura de guvernanță a EEN
formată din reprezentanți EASME, a participat la
cele trei întâlniri de lucru ale biroului, organizate
online în contextul COVID.

Directorul Direcției Internaționalizare și Servicii
pentru IMM-uri din cadrul ADR Vest, în calitate de
membru al grupului de lucru dedicat definirii
indicatorilor de rezultat și de impact pentru
viitoarea perioada de programare în cadrul EEN,
a participat în perioada 1 martie – 30 iunie 2020
la întâlnirile bilunare de lucru online în cadrul
cărora s-au stabilit modalitățile de adaptare a
indicatorilor de performanță EEN la viitoarea
abordare a EEN de suport centrat pe ”călătoria
clientului” (client journey).

În cadrul ședințelor s-au discutat:
• Modalitățile de organizare a activității EEN în
contextul pandemiei, modalitatea în care
rețeaua poate răspunde provocărilor fără
precedent cu care se confruntă mediul de
afaceri în starea de urgență declanșată
aproape unanim în statele europene,
schimbarea modului de desfășurare a
activităților operaționale la nivelul partenerilor
EEN și adaptarea aspectelor contractuale în
raport cu Comisia Europeană.
• Pregătirea EEN pentru viitoarea perioadă de
programare 2021-2027 – consolidarea
serviciilor EEN pe modelul client journey,
pentru creșterea impactului, extinderea
portofoliului de servicii EEN în noi arii de
expertiză (sustenabilitate, digitalizare și
startups) și stabilirea sinergiilor cu politicile,
programele și instrumentele UE (EU Green
Deal, EU Startups, European Digital
Innovation Hubs).

Sesiuni de training Impr3rove pe tema inovării
deschise online pentru experții EEN
În contextul pandemiei COVID19, Academia
Imp3rove a lansat o serie de sesiuni de instruire
gratuite pentru experții Enterprise Europe
Network.
Reprezentanți ai DISIMM din cadrul ADR Vest au
participat în această perioadă la următoarele
instruiri:
• Agile Innovation Management – modalități
de gestionare a proiectelor de inovare după
metoda agile (sprint și scrum)
• Design Thiniking – metode specifice de
facilitare pentru generarea de idei de noi
produse / servicii / procese inovatoare

•
•
•

Open Innovation – curs dedicat dezvoltării de
planuri de acțiune pentru proiecte de inovare
deschisă multi stakeholder
Sustainability Driven Innovation - modele
specifice de gestionarea a proiectelor de
inovare concentrate pe sustenabilitate
Business Model Innovation - instrumente
pentru facilitarea generării de noi modele de
afaceri

Cooperarea Națională a Consorțiilor EEN din
România - 2020
Reprezentanții ADR Vest au avut întâlniri
periodice cu reprezentanții celorlalte trei Consorții
din România, în cadrul cărora s-a discutat despre
acțiuni comune menite să ridice vizibilitatea și
impactul EEN România, cele mai importante fiind:

•
•

Campania #EENCanHelp - armonizarea
mesajelor de promovare a serviciilor EEN la
nivel național pe canalele social media sub
brandul #EENCanHelp.
Solicitarea către Ministerului Economiei de
co-finanțare a EEN post-2021. ADR Vest a
inițiat acest demers, a elaborat
fundamentarea co-finanțării și a înaintat
ministerului scrisoarea, însoțită de propunerea
asumată de coordonatorii celor patru Consorții
din România.
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ASOCIAȚIA AGENȚIILOR PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ DIN
ROMÂNIA - ROREG

Asociația ROREG a fost creată în anul 2005 ca organism
neguvernamental care își propune să reprezinte interesele agențiilor
pentru dezvoltare regională la nivel național și internațional, în
vederea sprijinirii dezvoltării instituționale a acestora și îndeplinirii
obiectivelor care le revin în conformitate cu Legea 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, prin:

•Armonizarea sistemelor de organizare, lucru și comunicare între
cele opt agenții pentru dezvoltare regional din România și în raport
cu alte instituții și organisme națioanle și internaționale;
•Monitorizarea oportunităților de dezvoltare și formare
instituțională la nivel național și internațional;
•Promovarea unor proiecte de interes comun la nivel inter-regional
și internațional;
•Realizarea unui schimb permanent de informații între cele opt
agenții;
•Inițierea de studii, traduceri, adaptări sau difuzări ale unor
publicații, metode, tehnici, cursuri și mijloace asociate, apărute ca
urmare a activității Asociației ROREG, cât și a altor organizații sau
personalități nemembre;
•Asigurarea reprezentativității în cadrul negocierilor avute cu
organisme și institutții guvernamentale naționale și internaționale,
în raport cu inițierea, promovarea, administrarea și monitorizarea
unor programe de dezvoltare la nivel regional.

„Consider că ROREG trebuie să devină o forță la nivel
național, ținând cont de experiența pe care am dobândito în acești peste 16 ani de funcționare. Avem nevoie de
coordonare și este necesară comunicarea către public a
activităților pe care le desfășurăm. Din acest punct de
vedere, am decis să acționam concentrat și să folosim
judicios fiecare Agenție, avantajele pe care le-am obținut
prin multă muncă, dar și să optimizăm experiența
celorlalți colegi. Vom încerca să facem lobby pentru a
îmbunatăți procesul de dezvoltare regională și pentru a
obține resurse cât mai importante pentru acest proces.”
Sorin MAXIM, președintele
Asociației ROREG.

Obiectivele Asociației ROREG sunt:
Asigurarea reprezentativității la nivel național și internațional a celor 8
agenții pentru dezvoltare regională din România;
Întârirea capacității administrative și instituționale a ADR-urilor;
Îmbunătățirea legislației în domeniul dezvoltării regionale în
România;
Crearea unei atitudini favorabile dezvoltării regionale în rândul
cetățenilor, administrației publice locale și centrale, a altor instituții și
organizații de interes public.
Conform Actului Constitutiv al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare
Regională din România, art. 7, conducerea Asociației este exercitată de
un consiliu director format din președinte și doi vicepreședinți aleși
dintre directorii generali ai agențiilor pentru dezvoltare regională, în
baza unui mandat cu durata de 2 ani.
Directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim, se află la cel de-al
patrulea mandat al său la conducerea ROREG, în calitate de președinte
al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România –
ROREG.
Vicepreședinții organizației sunt Marilena Bogheanu, directorul general
al ADR Sud-Vest Oltenia, și Vasile Asandei, directorul general al ADR
Nord-Est.

Principalele activități derulate de Asociația
ROREG:
•
•
•

•

•

Suport în implementarea Programului
Operațional Regional 2014-2020;
Negocierea Acordului de delegare și a
contractelor de asistență tehnică;
Participarea Asociației ROREG în
structura partenerială națională pentru
pregătirea perioadei 2021-2027;
Demersuri pentru descentralizarea
implementării Programului Operațional
Regional;
Reprezentarea Asociației ROREG la
evenimente interne și internaționale;

Proiectul Asociației ROREG pentru
sprijinirea autoritățile locale în gestionarea
și implementarea Fondurilor Europene
Structurale și de Investiții - „Sprijin pentru
eficientizarea gestionării și implementării
Fondurilor Europene Structurale și de Investiții
(FESI) la nivelul autorităților publice locale de
la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din
România”.

Proiectul, având o valoare estimată de
aproximativ 3,3 milioane euro, beneficiază de
finanțare în cadrul Programului Operațional
Asistență Tehnică 2014-2020, iar ținta este de
a sprijini activitatea autorităților publice locale
din fiecare regiune, beneficiari sau potențiali
beneficiari de finanțare europeană.
Proiectul presupune acordarea de
sprijin autorităților locale pentru creșterea
eficienței gestionării și implementării proiectelor
europene, precum și dezvoltarea activităților
de cooperare intra și inter-regională la nivelul
județelor, orașelor și municipiilor din România,
fiind vizate:

•
•
•

Identificarea de proiecte pentru perioada
2021-2027, prin pregătirea unui portofoliu de
proiecte la nivelul localităților urbane;
Implementarea proiectelor finanțate în
cadrul perioadei 2014-2020 prin activități de
tip instruire și schimb de experiență derulate
la nivel intra și inter-regional;
Valorizarea și dezvoltarea expertizelor locale
și regionale, precum și consacrarea unor

•

domenii de bună practică la nivel național în
domeniul FESI;
Crearea unui cadru formal și sustenabil de
colaborare și comunicare în domeniul FESI,
cu scopul intensificării cooperării pe diferite
paliere: local, județean, regional și interregional.

În perioada ianuarie-iunie 2020, echipa de
management și implementare a proiectului a
transmis orașelor și municipiilor din România
un chestionar intitulat „Analiza nevoilor de
competențe
și
formare
în
gestionarea proiectelor cu finanțare europeană
”, prin care s-a identificat portofoliul de
competențe existente la nivel local și s-au
stabilit nevoile viitoare de instruire.
De asemenea, se lucrează la dezvoltarea unui
site web al Asociației ROREG și la o platformă
informatică care să faciliteze schimbul de bune
practici și experiență.
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PLANIFICARE
REGIONALĂ

Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2021-2027
(PDR 2021-2027)
În prezent, la nivelul ADR Vest se lucrează la Planul pentru
Dezvoltare Regională pentru perioada 2021 - 2027.
Astfel, în perioada ianuarie – iunie 2020, în cadrul PDR 2021-2027, s-a
finalizat o primă variantă a următoarelor secțiuni:
analiza socio-economică (localizare geografică și cadru natural;
evoluția populației și potențialul demografic; infrastructură; mediu;
economie; cercetare, dezvoltare și inovare; turism; dezvoltare
urbană; dezvoltare rurală);
analiza SWOT;
analiză zone miniere și orașe industriale din jud. Hunedoara și
Caraș-Severin propuse pentru Fondul de Tranziție Justă (FTJ).
Documentul poate fi accesat pe site-ul ADR VEST, secțiunea POR
2021-2027

În vederea validării și consultării documentului de către partenerii
regionali, s-au organizat următoarele acțiuni:
•20 februarie 2020: întâlnire de lucru Comitetul Regional pentru
Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională Vest (CRP);
•Aprilie-mai 2020: postare document pe site-ul ADR Vest și PDR în
consultare publică; ulterior observațiile primite s-au integrat în textul
Analizei socio-economice a PDR.
Strategia pentru specializare inteligentă a Regiunii Vest (RIS 3)
Se lucrează la versiunea actualizată pentru perioada 2021-2027 a
Strategiei pentru specializare inteligentă a Regiunii Vest.
RIS3 reprezintă o analiză pentru fundamentarea investițiilor din
fonduri europene din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare
(CDI), în strânsă legătură cu mediul de afaceri, având ca potențiali
beneficiari microîntreprinderi, IMM-uri, universități, institute de
cercetare, clustere, entități de inovare și transfer tehnologic sau
parteneriate.

Elaborarea Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă
(RIS3) respectiv funcționarea eficace a procesului de descoperire
antreprenorială reprezintă criterii obligatorii pentru îndeplinirea
condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau
regionale de specializare inteligentă”.
Conform regulamentelor Comisiei Europene, pentru perioada
2021-2020, implementarea fondurilor europene este și mai mult
restricționată de neîndeplinirea acestor condiții favorizante, acestea
înlocuind condiționalitățile ex-ante din perioada 2014-2020.
În Regiunea Vest au fost organizate la nivel regional următoarele
focus-grupuri pentru descoperire antreprenorială:

•Focus-grup Agricultură și industria alimentară
•Focus-grup Eficiență energetică și clădiri sustenabile
•Focus-grup Digitalizare, industrializare, Industry 4.0
•Focus-grup Industrii culturale și creative
Ulterior elaborării RIS3, investițiile din domeniul CDI și a
întreprinderilor vor fi finanțate în cadrul POR 2021-2027, Axa
prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice

Procesul de actualizare a RIS3 a fost demarat pornind de la cele șase
sectoare identificate în cadrul strategiei care au un potențial mare de
dezvoltare în viitor. Ca bază de început, s-a plecat de la Procesele de
Dezvoltare Antreprenorială în care au fost dezbătute problemele,
obstacolele, blocajele sau nevoile pe care le au reprezentanții
institutelor publice, private sau academice în acest sector.
În cadrul inițiativei Comisiei Europene „Regiuni mai puțin dezvoltate”,
se derulează în regiunile României două proiecte de asistență
tehnică, acestea fiind coordonate de Joint Research Centre (JRC),
respectiv Banca Mondială.

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).

Sănătate și
calitatea vieții

Agroalimentar

Digitalizare,
Industrializare,
Industry 4.0

Industrii
culturale
și creative

RIS3
2021-2027

Eficiență
energetică
și clădiri
sustenabile

Proiectul de asistență coordonat de JRC se numește Suport
specific pentru implementarea RIS3, iar setul de acțiuni va fi
customizat specificităților regionale.
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

Industria
manufacturieră

Întâlniri și evenimente:
•

•

•

Întâlnire de lucru ce a avut loc la Madrid, în cadrul căreia s-a
hotărât realizarea unei evaluări a RIS3 în fiecare regiune/ stat
membru în contextul noii perioade de programare 2021 - 2027.
Întâlnire de lucru în cadrul căreia s-a discutat metodologia
procesului de descoperire antreprenorială și a laboratoarelor de
dezvoltare a proiectelor.
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.

•

Eveniment organizat la București referitor la coordonarea
proiectului implementat de JRC.

•

Eveniment organizat la Madrid, în cadrul căruia s-a convenit
asupra continuării proiectului, cu focus pe tema colaborare
internațională (inter-regională), pentru îndeplinirea criteriului 7 –
măsuri în sprijinul colaborării internaționale din cadrul condiției
favorizante Buna guvernanță a strategiei naționale sau
regionale de specializare inteligentă.

•

Întâlnire de lucru la Madrid pe tema „RIS3 și cooperarea
internațională”.

Proiectul de asistență coordonat de Banca Mondială - Regiuni
mai puțin dezvoltate Faza 2 - prevede acordarea de asistență
către regiuni pentru creșterea competitivității.
De asemenea, a fost organizat la București un eveniment referitor
la coordonarea proiectului implementat de Banca Mondială.
Banca Mondială a livrat un document cu principalele rezultate ale
proiectul din faza 1, derulat în regiunile Nord-Est și Nord-Vest,
urmând ca în faza 2 să fie realizat un raport similar și pentru
celelalte regiuni din România, inclusiv Regiunea Vest.
Portofoliul de hărţi regionale
Softurile GIS sunt folosite pentru vizualizarea şi analiza datelor
spaţiale din perspectivă geografică şi constituie instrumente
informatice pentru găsirea de soluţii la problemele spaţiale şi
pentru luarea de decizii.
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 şi pentru susţinerea unor proiecte proprii ale ADR Vest.
În perioada ianuarie – iunie 2020, au fost elaborarate materiale cartografice, atât pentru sprijinirea activităților de planificare regională (elaborare
PDR și RIS3), cât și pentru sprijinirea directă a Programului Operațional Regional cu hărți specifice.
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PROIECTE ȘI
INTERNAȚIONALIZARE

Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în
sectorul agroalimentar, coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională – Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest a derulat, în
perioada 1 aprilie 2016 – 31 martie 2020, inițiativa internațională NICHE
ADR Vest a coordonat un consorțiu format din șapte organizații din șapte state
europene - Irlanda, Marea Britanie, Estonia, Finalnda, Polonia, Grecia și
România.

ADR Vest, în calitate de partener lider, a transmis raportul final integrat pentru
toate regiunile implicate și a răspuns clarificărilor venite din partea
Secretariatului Interreg Europe, proces care s-a finalizat la începutul lunii iulie
2020.
Planul de acțiune pentru sectorul agroalimentar regional

Obiectivul proiectului a fost acela de a facilita deschiderea unor noi
oportunități de afaceri în sectorul alimentar, bazate pe inovare și pe resursele
de specializare inteligentă ale regiunilor partenere.
Principala activitate a proiectului a constat 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 cunoștințele actuale, experiențele și competențele
existente la nivelul regiunilor participante.
Bugetul total al proiectului a fost de 1.330.099 euro, din care 252.210 euro au
revenit Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.
Activități implementate
În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020, au avut loc exclusiv activități de
raportare finală și întâlniri online cu partenerii.

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 a cuprins atât direcții de finanțare a sectorului
agroalimentar care pot fi incluse în documentele strategice – PDR și RIS3, cât
și acțiuni concrete 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

Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în
sectorul agroalimentar, coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională – Regiunea Vest

AROME PROPRII - proiect pilot pentru sectorul agroalimentar din
Regiunea Vest
În cadrul aceleiași inițiative, în Regiunea Vest s-a derulat un proiect pilot
care vine în sprijinul producătorilor de produse alimentare din
Regiunea Vest prin: 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 www.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, locațiile
unde se comercializează, 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 lor
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.

Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în
sectorul agroalimentar, coordonat de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională – Regiunea Vest

Cei care au ales să promoveze și să introducă produse alimentare locale în
producție, retail, meniuri, etc. au avut oportunitatea de a fi promovați în
cadrul unei campanii de susținere a consumului de produse locale.
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.
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.

Proiectul iEER – Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin
politici la nivel regional, în care Agenția pentru Dezvoltare Regională
Vest este partener, a fost finalizat în data de 31 martie 2020

ADR Vest a fost membră a consorţiului european coordonat de Consiliul
Regional Helsinki-Uusimaa din Finlanda, care implementează proiectul
iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la
nivel regional, finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020.
Format în principal din regiuni care au obținut de-a lungul timpului statutul
de Regiuni Antreprenoriale Europene, proiectul iEER s-a adresat
provocărilor pe care autoritățile regionale le întâmpină în creșterea
eficienței Fondurilor Structurale dedicate tinerilor antreprenori. Aceste
provocări se referă la lipsa competențelor antreprenoriale, atât ale
autorităților locale și regionale, cât și a instituțiilor de studii superioare, la
alocarea de resurse inegale în zonele centrale și cele periferice ale
Uniunii Europene sau la accesul limitat la finanțare.
iEER și-a propus 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 finanțare din Fonduri
Structurale și de Investiții în 10 regiuni din Finlanda, Danemarca, Marea
Britanie, Irlanda, Estonia, Italia, Germania, Franța, Polonia și
România.
Prioritățile identificate în planul de acțiune pentru Regiunea Vest sunt:

1. Crearea unui Centru pentru Antreprenoriat. Obiectivul este de a
integra întregul ecosistem de susținere a antreprenoriatului în cadrul
unei structuri de suport –Centrul pentru Antreprenoriat.
2. Diseminarea poveștilor de succes. Obiectivul este de a crește
vizibilitatea poveștilor de succes locale.
3. Crearea de legături cu investitori prin actualizarea și îmbunătățirea
unei platforme deja existente care include informații legate de startupurile din regiune.
4. Educarea tineretului cu privire la antreprenoriat prin două acțiuni, una
dintre ele adresată elevilor de liceu și studenților, iar cealaltă tinerilor
antreprenori.
5. Program de incubare pentru echipe de studenți. Programul constă
într-o perioadă de incubare de 2 luni adresată echipelor de studenți
din cadrul Universității de Vest, de la specializările Economie, Științe
Sociale și Politice și IT.
Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat realizat pentru Regiunea Vest
împreună cu actori locali - organizații de suport pentru antreprenoriat
cuprinde atât direcții strategice de finanțare a antreprenoriatului care pot
fi incluse în documentele strategice – PDR și RIS3, cât și acțiuni concrete
care vor fi implementate de către organizații de suport din regiune, în
perioada imediat următoare. Implementarea va fi monitorizată în următorii
doi ani de către ADR Vest.

ADR Vest este parteneră, alături de alte șapte regiuni europene, într-o inițiativă
coordonată de Universidad de la Iglesia de Deusto din Spania, care a fost
aprobată pentru finanțare în cadrul Programului H2020.

Proiectul FOODRUS a fost aprobat
pentru finanțare în cadrul Programului
H2020. ADR Vest este parteneră

FoodRus are drept obiectiv reducerea risipei alimentare pe întreg lanțul
valoric alimentar.
În acest moment, se pregătesc documentele necesare semnării Acordului de
Grant. Proiectul va debuta în data de 1 noiembrie 2020.

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 (Croația), Agenția de Dezvoltare Regională Veneto (Italia),
Consiliul Județean Nordland (Norvegia), Comisia de Dezvoltare a

Regiunii Norte (Portugalia), Agenția Națională de Inovare din Portugalia,
alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România).
Principalele activități prevăzute în proiect sunt:
• realizarea unei analize a Strategiilor S3
• desfășurarea a 8 seminarii tematice interregionale
• selectarea bunelor practici și 7 vizite de studiu
• realizarea a 6 planuri de acțiune privind monitorizarea RIS3.
În perioada ianuarie-iunie 2020 au avut loc următoarele activități:
Au avut loc
discuții cu leader-ul de proiect și cu secretariatul
Programului privind finalizarea a două activități esențiale pentru faza a
doua a proiectului: Planul de acțiune și Acțiunea-pilot. Acestea se
concentrează pe implementarea unor activități de îmbunătățire a
instrumentelor de Politici privind inovarea (Axa 1 POR 2014-2020),
creșterea participării beneficiarilor la proiecte inovatoare și
îmbunătățirea unui mecanism de monitorizare a RIS3 în legătură cu
instrumentele de finanțare disponibile regional.
Au fost transmise către MLPDA o serie de observații privind grila de
evaluare pentru proiectele ce vor fi evaluate pentru noul apel de
proiecte pe Axa 1 POR 2014-2021. De asemenea, s-a participat la o
ședință de lucru în cadrul MLPDA pe această componentă.

Proiectul CINEMA - INDUSTRII CREATIVE PENTRU NOILE ECONOMII
URBANE ÎN REGIUNEA DANUBE

Scopul proiectului este revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor
urbane care sunt o provocare-cheie pentru coeziunea socială și
competitivitate în Regiunea Dunărea. Multe zone din interiorul orașului
suferă de dezertare ca urmare a transformării industriale, a schimbării
obiceiurilor consumatorilor, suburbanizării, etc. Industria creativă este un
leagăn de inovație și un activ economic subestimat, cu un potențial ridicat
de a contribui la revitalizarea centrelor orașului și regenerarea zonelor
urbane.
Obiectivul CINEMA este de îmbunătățire a cadrului inovator, a condițiilor
pentru industriile creative și regenerare urbană în Regiunea Dunării, prin
dezvoltarea și testarea modelului inovator, a instrumentelor și serviciilor
de cooperare bazate pe acțiuni de fertilizare încrucișată și inițiere între
sectoarele CI și economia urbană.
CINEMA va dezvolta capacități și va încuraja cooperarea tuturor actorilor
și a părților interesate pentru a îmbunătăți durabil condițiile cadru de
inovare pentru economiile urbane. Parteneriatul CINEMA va acționa
pentru îmbunătățirea dialogului și a cooperării transnaționale la nivel

instituțional și politic, în special în rândul municipalităților și orașelor din
Regiunea Dunărea.
Proiectul are 15 parteneri din țările participante la program, printre care și
Primaria Reșița.
ADR Vest va participa în calitate de coordonator și pentru a oferi suport în
definirea conceptului și relevanța pentru antreprenoriatul local al
proiectelor pilot de reintroducere în circuitul economic al unor spații sub
forma unor infrastructuri suport pentru: Primăria Reșița, ADR Nord
(Republica Moldova) și Primăria Bălți, ADR Bačka, Sombor și Primăria
Novi Sad.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a realizat/ participat la
clarificarea activităților și cheltuielilor în contextul reducerii costurilor
cauzate de pandemia COVID19 și a observațiilor furnizate de
Secretariatul Tehnic Comun.

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 patrulea 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.

Bugetul total al ADR Vest pentru derularea proiectului este de 102.565
euro, din care 2% reprezintă contribuția proprie a Agenției.
În perioada ianuarie – iunie 2020, ADR Vest a derulat următoarele
activități:

•

DEVISE își propune să exploateze potențialul pe care îl au IMM-urile
bazate pe tehnologii digitale ca facilitatoare pentru creșterea
competitivității IMM-urilor aparținând celorlalte sectoare incluse în
strategiile regionale de specializare inteligentă.
DEVISE urmărește ca până în anul 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 ale Europei și definirea unor
politici îmbunătățite care să integreze lecțiile învățate.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 54 de luni, începând cu data de
1 iunie 2018.

•
•

Elaborarea schiței pentru planul de acțiune al ADR Vest,
cuprinzând trei linii de intervenție:
• Adoptarea și adaptarea de servicii de sprijinire a digitalizării
firmelor, care să fie ulterior integrate în portofoliul de servicii al
viitorului Digital Innovation Hub al Regiunii Vest, cu suportul
Universității de Științe Aplicate din Seinajoki, Finlanda.
• Adoptarea de modele de bune practică privind utilizarea
realității virtuale în industrie, în cooperare cu Mayenne
Tehnopol și Laval Virtual, Franța.
Pregătirea și transmiterea celui de-al treilea raport de progres
Participarea la întâlnirile comitetelor de coordonare (online, ca urmare
a restricțiilor cauzate de pandemia COVID 19), în 24 februarie 2020, 2
aprilie 2020 și 5 mai 2020.
• Promovarea pe canalele de social media:
• https://www.facebook.com/ADRVest/posts/476419953029777
• https://www.facebook.com/ADRVest/posts/438029823535457
• https://www.facebook.com/ADRVest/posts/437455376926235

DIGITAL INNOVATION HUB –
Regiunea Vest
Inițiativa Centre de Inovare Digitală –
Digital Innovation Hubs (DIH). Acestea
sunt one-stop-shop-uri care ajută
companiile să devină mai competitive în
ceea ce privește procesele de afaceri/
producție, produsele sau serviciile lor,
folosind tehnologii digitale, oferind acces
la expertiză tehnică și experimentare,
astfel încât companiile să poată „testa
înainte să investească”. De asemenea,
oferă servicii de inovare, precum și
sfaturi de finanțare, formare și
dezvoltare a competențelor necesare
pentru o transformare digitală de
succes.

ADR Vest a demarat procesul de creare a unui DIH
începând cu anul 2019, în vederea creșterii
competitivității Regiunii Vest, sprijinirii investițiilor în
digitalizare și facilitării procesului de transformare
digitală:
• Participarea la apelul anual de proiecte
• 30 regiuni selectate, printre care și Regiunea
Vest
• Sprijinul rețelei DIH la nivel European (aproape
300 active) prin programul susținut de CE DIHelp
• Sprijin din partea Academiei DIH pentru
operationalizarea Hub-ului
• Workshop de consultare cu actorii interesați
• Interviuri cu companii în vederea trasării unor
servicii destinate mediului de afaceri și
administrației
• Transmiterea documentelor finale privind DIH
pentru Regiunea Vest: Business plan, Plan de
acțiune, Proiecție financiară
• Perioada ianuarie – iunie 2020 - pregătire
pentru apelul național de proiecte privind DIH, ca
etapa intermediară pentru apelul european care
va finanța un ciclu de dezvoltare a rețelei de
DIH-uri europene.

Întâlnirile Comitetului Interregional de Management al Rețelei ERNACT Rețeaua Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor

Regiunea Vest este membră începând cu 1 ianuarie 2012 în cadrul
ERNACT, o rețea europeană înființată în 1990, alcătuită din autorități
locale și regionale din șapte regiuni europene din Cehia, Irlanda,
România, Spania și Suedia.
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 transnaționale, care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare
regională bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor.
Din ERNACT fac parte: Municipalitatea Derry (Irlanda de Nord), Județul
Donegal (Irlanda), Județul Galway (Irlanda), Regiunea Cantabria
(Spania), Asociația Autorităților Locale din județul
Vasternorrland
(Suedia), Municipalitatea San Sebastian (Spania), Regiunea Banat
(Serbia) şi Regiunea Vest (România).
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 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) și Municipalitatea Ljubljana
(Slovenia).
Reprezentanții regiunilor membre ERNACT s-au întâlnit online în data de
16 iunie 2020.
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
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RESURSE
UMANE

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 oameni cu calificări potrivite la locul
potrivit și timpul potrivit.
Recrutare şi selecţie
În vederea asigurării necesarului de competenţe pentru
atingerea obiectivelor strategice ale Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest în anul 2020 s-au avut în
vedere recrutarea şi selecţia unor noi angajaţi, precum
și transferul intern, pentru a asigura competenţele
necesare la nivelul tuturor structurilor.

În perioada ianuarie - iunie 2020, ADR Vest a organizat 16
concursuri, pentru ocuparea următoarelor posturi:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest consideră potenţialul
uman ca fiind resursa sa cea mai valoroasă. Astfel, în jurul
acestei idei a fost dezvoltată politica de gestionare a resurselor
umane ale 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.

17 februarie – 1 post de Consultant Achiziții
17 februarie – 2 posturi de Consultant Implementare
POR
în perioada februarie - martie 2020 au avut loc interviuri
pentru ocuparea a 11 posturi de Consulanți Evaluare
Proiecte și 2 posturi de Experți Verificare Proiecte.

Gestiunea resurselor umane
În perioada Ianuarie-Iunie 2020 a fost realizată gestiunea documentelor de
personal pentru asigurarea, dezvoltarea și menținerea resurselor umane în
cadrul organizației, în vederea realizării cu eficiență a obiectivelor agenției,
pentru cei 133 de angajați ai ADR Vest.
Fişele de post reprezintă un instrument fundamental al politicilor de resurse
umane. Fişele de post se raportează la organigrama ADR Vest. Prin
identificarea rolului şi responsabilităţilor aferente unui post, fişele de post
stabilesc cu claritate aşteptările în relaţia dintre manageri şi personalul din
subordine. Întocmirea şi revizuirea fişei postului este responsabilitatea acelor
persoane care supervizează personalul, a biroului de resurse umane şi a
posesorilor fişelor de post respective.
În perioada ianuarie - iunie 2020, fișele de post au fost realizate, actualizate
și/ sau modificate în conformitate cu dinamica activităților agenției, astfel încât
să fie acoperit întregul volum de muncă generat de programele și proiectele în
care este implicată agenția.
Integrare organizațională
În primul semestru al anului 2020 au fost angajate, în urma concursurilor
organizate, un număr de 18 persoane.
În această perioadă s-a realizat procesul de integrare organizaţională pentru
colegii angajaţi în urma concursurilor care s-au desfășurat la finalul anului
2019, precum și pentru colegii angajați în perioada ianuarie - iunie 2020.
În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de integrare
organizaţională şi s-au stabilit obiectivele individuale pentru această
perioadă.

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 organizaţională prin completarea
formularului Fişa noului angajat.
Instruire şi dezvoltare
În perioada ianuarie - iunie 2020, 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:
• Curs privind Protecția Patrimoniului din punct de vedere urbanistic, susținut
de Universitatea din Bamberg Germania
• Cursuri organizate de AMPOR
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de
Autoritate de Management pentru POR, este beneficiarul proiectului Servicii de
instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru
personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare și
beneficiarilor Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și a organizat, în
luna martie 2020, două sesiuni de instruire în vederea dezvoltării de abilități și
competențe necesare implementării POR 2014-2020.
Temele acestora au vizat:
• Verificare Achiziții (Întâlnire de lucru, 08-10.03.2020, 2 participanți)
• Analiza cost-beneficiu pentru proiectele generatoare de venit (ACB)
(Sesiune de instruire, 09-11.03.2020, 3 participanți)
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AUDIT

Misiunile de audit intern
Activitatea de audit intern care se desfăşoară în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Vest urmăreşte perfecţionarea capacităţii agenţiei de a
implementa politica de dezvoltare regională şi de a facilita atingerea
obiectivelor corespunzătoare acestei politici.
A. Evaluarea activităților de gestionare a implementării de către
beneficiari a proiectelor finanțate din POR 2014-2020 – activitatea de
evaluare a conformității proiectelor tehnice depuse după semnarea
contractelor de finanțare și monitorizarea respectării obligațiilor
contractuale specifice PI.
În perioada ianuarie - iunie 2020 s-a derulat prima misiune de audit care
evaluează modul în care se desfășoară și controlează activitățile de
gestionare a implementării de către beneficiari a proiectelor finanțate în
cadrul POR 2014-2020.
Obiectivul general al acestei misiuni a fost evaluarea conformităţii activităților
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 vizat:
• evaluarea modului de verificare a conformității proiectelor tehnice depuse
după semnarea contractelor de finanțare
• evaluarea activității de monitorizare a proiectelor privind respectarea de
către beneficiarii POR 2014-2020 a obligațiilor contractuale specifice PI și a
recomandărilor din procesul de evaluare și selecție.

B. Misiunea de audit privind sistemul contabil al agenţiei şi fiabilitatea
acestuia.
Obiectivul general al acestei misiunii de audit intern a fost evaluarea
conformităţii activităţilor 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 organizare și conducere a contabilității agenției;
• evaluarea modului de organizare și conducere a activității financiare;
• evaluarea angajamentelor legale din care derivă obligații de plată pentru
ADR Vest și stingerea acestora.

Sunt în derulare operaţiunile misiunii de audit privind evaluarea sistemului de
control intern și de management al riscurilor la nivelul ADR Vest.
Obiectivul general al acestei misiuni este evaluarea sistemului de control
intern şi de management al riscurilor asociat activităţilor ADR Vest.
Obiectivele specifice ale misiunii privesc:
• evaluarea modului de stabilire a obiectivelor și organizarea agenției;
• evaluarea sistemului de control intern managerial;
• evaluarea sistemului de management al riscurilor agenției.
Auditorii interni acordă suport auditorilor externi din cadrul Autorităţii de Audit –
Direcția Regională de Audit Timiş, aflaţi în misiune la ADR Vest, şi colegilor
implicaţi în misiunile respective.

Misiuni ale Autorităţii de Audit
Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României
efectuează misiuni de audit extern, în vederea verificării funcţionării
eficiente a sistemului de gestiune şi a controlului Programului Operțional
Regional şi efectuează controale ale operaţiunilor pe baza unui eşantion
adecvat, pentru a verifica cheltuielile declarate Comisiei Europene.

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

Misiuni de audit extern privind Programul Operaţional Regional
2014-2020

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

În perioada martie – mai 2020, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea
de Conturi a României, prin Direcția Regională de Audit Timiş, a derulat o
misiune privind obținerea unei asigurări rezonabile că sistemul de
management și control al Programul Operațional Regional, instituit
pentru perioada de programare 2014 - 2020, funcționează eficace
pentru a preveni erorile și neregulile și că, în cazul apariției
acestora, sistemul este capabil să asigure detectarea și corectarea
lor.
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:

3. Combaterea corupţiei prin măsuri administrative:
o Consolidarea mecanismelor de control administrativ;
o Tratarea încălcărilor prevederilor regulamentelor, procedurilor,
normelor şi politicilor agenţiei.
4. Creşterea gradului de implementare și monitorizare a planurilor
de acțiune aferente programului la nivelul ADR Vest, care presupune
implementarea şi monitorizarea Planului de acţiune aferent Programului
Antifraudă și Anticorupție la nivelul agenției.
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COMUNICARE ȘI
PROMOVARE

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

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 finanțărilor nerambursabile, 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, pe pagina de
Facebook și pe pagina de LinkedIn a agenţiei, precum şi materiale de informare/ prezentare realizate de
agenţie şi distribuite tuturor celor interesați. Pentru a se asigura că informația ajunge la publicul țintă,
organizația noastră este preocupată în mod constant de actualizarea bazei de date cu jurnaliștii.

Comunicarea cu mass-media

Comunicarea cu colaboratorii ADR Vest

Comunicatele de presă sunt trimise către jurnalişti atât cu ocazia
organizării unor evenimente deosebite, pentru anunţarea
noutăţilor şi schimbărilor de interes public privind programul
gestionat de agenţie - Regio-Programul Operaţional Regional,
cât și pentru prezentarea altor proiecte sau inițiative în care este
implicată Agenția pentru Dezvoltare Regională 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.

În perioada ianuarie – iunie 2020, ADR Vest a transmis către
mass-media 17 comunicate de presă. Ca urmare a transmiterii
acestora, au rezultat 225 de articole de presă.

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.

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

Membrii rețelei sunt informați în permanență cu privire la
noutățile apărute în implementarea programelor cu finanțare
europeană nerambursabilă gestionate de ADR Vest în Regiunea
Vest.

Informații de interes public

Prin informațiile publicate pe pagina web a
agenției (www.adrvest.ro) și pe pagina de
Facebook (https://www.facebook.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
Raportul privind accesul la informații de
interes public și Raportul periodic de
activitate al ADR Vest, realizate conform
specificațiilor Legii 544/2001.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
municipii reședință de județ, în anul 2019 au
fost transmise municipiilor un număr de 11
informări, referitoare la subiecte de
interes în domeniul dezvoltării urbane și
pentru accesarea fondurilor 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.

Seminarii de informare
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a
organizat seminarii de informare dedicate
potențialilor beneficiari și beneficiarilor
actuali ai finanțărilor nerambursabile
accesate prin Regio – Programul
Operațional Regional 2014-2020.
În perioada ianuarie – iunie 2020 au fost
realizate 4 seminarii de informare pentru
beneficiarii și potențialii beneficiari ai RegioPOR 2014-2020. În cadrul acestor seminarii
au participat 67 de persoane.

Monitorizarea presei
Monitorizarea presei se face prin intermediul
a două instrumente: Revista presei și
Raportul de presă.
Revista presei este realizată cu frecvență
zilnică și presupune urmărirea informațiilor
publicate referitoare la ADR Vest, acțiunile în
care este implicată agenția, dar și informații
referitoare la mediul de interes al agenției.
Aceasta are un rol dublu, atât acela de a
monitoriza reflectarea în mass-media
cotidiană a ADR Vest și a activităților
organizate de Agenție, precum și cel de
informare a angajaților ADR Vest cu privire la
subiectele de interes.
Raportul de presă presupune sintetizarea
aparițiilor ADR Vest în presă, prin intermediul
tuturor canalelor de comunicare, cu ocazia
organizării de către agenție a unui eveniment
de promovare a activităților sale.

ADR VEST ÎN MEDIUL ONLINE

Pagina de internet, pagina de Facebook
și pagina de LinkedIn a ADR Vest sunt
actualizate permanent cu noutăți despre
evenimentele organizate de agenție și
partenerii săi, precum și cu materiale de
prezentare, documente cu caracter
strategic, noi programe de finanțare
nerambursabilă din partea Uniunii
Europene și noile reglementări în privința
fondurilor structurale și a documentelor
ce stau la baza acestora.

ADR VEST ÎN MEDIUL ONLINE

Pe pagina de Facebook a ADR Vest au fost postate noile
semnări de contracte în cadrul Regio-POR 2014-2020 și
informații de interes privind pandemia COVID-19 și acțiunile
întreprinse de organismele europene în sprijinul statelor
membre, au fost promovate studiul „Atitudini și comportamente
privind transportul în Timișoara”, inițiat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională (ADR) Vest, împreună cu University
College London (UCL), Departamentul de Psihologie
Experimentală, au fost promovate noile apeluri de proiecte
lansate pe POR și materialele realizate de ADR Vest pentru a
veni în sprijinul potețialilor beneficiari, privind condițiile de acces
la finanțări nerambursabile.
Totodată, au fost prezentate informații privind descentralizarea
procesului decizional al fondurilor europene la nivel regional,
mai exact, privind decizia ca Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest să preia funcția de Autoritate de Management

pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest
începând cu perioada de programare 2021-2027.
Pe pagina de Facebook a ADR Vest au fost postate informații
despre activitatea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest,
cum a fost ședința CDR Vest din data de 5 februarie 2020, de la
Deva, fiind prezentate subiectele de pe ordinea de zi a întâlnirii.
De asemenea, a fost mediatizată în social media numirea
reprezentatului ADR Vest, domnul Adrian Mariciuc, la vârful
Ministerului Fondurilor Europene. Directorul Direcției Planificare
Regională și Dezvoltare Urbana din cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Vest a fost numit de prim-ministrul Ludovic
Orban în funcția de secretar de stat la MFE. Decizia nr.
140/2020 pentru numirea domnului Adrian-Marius Mariciuc în
funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene a
intrat în vigoare începând cu data de 26 februarie 2020.

ADR VEST ÎN MEDIUL ONLINE
Pagina web a ADR Vest conține informații relevante pentru
toți cei interesați de activitatea agenției precum și informațiile
necesare beneficiarilor și potențialilor beneficiari.

ADR VEST ÎN MEDIUL ONLINE
Pagina de LinkedIn este un instrument de social media
pe care ADR Vest îl utilizează începând cu luna mai a
acestui an. Pe această pagină, toți cei interesați pot afla
informații despre ADR Vest (semnări contracte, noi
apeluri deschise, oportunități de muncă disponibile, etc.)

ADR VEST ÎN
MASS-MEDIA

Informarea și publicitatea proiectelor finanțate prin Regio Programul Operațional Regional 2014-2020
Activitățile de informare și publicitate sunt activități obligatorii pentru
toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile. Aceste activități
sunt necesare în vederea creşterii nivelului de informare și
conştientizare cu privire la asistenţa oferită României de către Uniunea
Europeană, precum și pentru 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.
Pe durata anului 2020 s-a răspuns la toate solicitările de avizare a
materialelor de informare și publicitate venite din partea beneficiarilor
care au implementat sau au în proces de implementare proiecte
finanțate prin intermediul programului Regio-POR 2014-2020.
Procesul de avizare al materialelor de infromare și publicitate:

•

BENEFICIARUL solicită avizarea materialelor de informare și
publicitate

•
•

ADR VEST verifică materialele și transmite beneficiarilor adresă de
avizare/ observații
BENEFICIARUL poate utiliza apoi materialele de informare și
publicitate avizate

În perioada ianuarie – iunie 2020 au fost transmise beneficiarilor de
informare și publicitate 200 de adrese.
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 mesajului pe care aceasta dorește să îl
transmită.
ADR Vest menține transparența la nivel intern prin informarea
angajaților despre schimbările ce afectează agenția, deciziile
importante pe care conducerea acesteia le ia, precum și principalele
activități întreprinse de direcțiile din cadrul ADR Vest.

CAPITOLUL

11

ASOCIAȚII ȘI CLUSTERE
FONDATE DE ADR VEST

Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic – TEHIMPULS

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, au 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 ale României, 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.);
• Internaţionalizare (informaţii despre pieţe din Europa şi ţări terţe
– business intelligence);
• Parteneriate pentru proiecte internaţionale de cercetare şi
dezvoltare;
• Facilitarea de inovare şi transfer tehnologic transnaţional;
• Dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaţionale;
• Dezvoltarea capacităţii privind managementul inovării.
Asociaţia Tehimpuls este Coordonator al Pachetului de Activităţi
2. Obiectivul acestui pachet de activităţi constă în sprijinirea IMMurilor 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;
Facilitarea de parteneriate transnaţionale (de afaceri, de transfer
tehnologic sau de colaborare în proiecte).

INWARD: Examinarea oportunităţilor de parteneriate postate pe Platforma
EEN de către alte consorţii, filtrarea acestora şi diseminarea în rândul
grupurilor ţintă din Regiunea Vest, gestionarea expresiilor de interes ale
IMM-urilor din Regiunea Vest pentru oportunităţile diseminate
OUTWARD: Identificarea de cereri şi oferte ale IMM-urilor regionale,
întocmirea profilelor de parteneriat pentru prezentarea cererilor / ofertelor,
diseminarea acestora pe Platforma EEN, facilitarea dialogului între părţi pe
baza expresiilor de interes primite prin intermediul altor Consorţii EEN.
Rezultate
Prin implementarea acestor servicii, Consorţiul va contribui la creşterea
competitivităţii IMM-urilor din Macroregiunea Vestică a României pe plan
global şi, implicit, la creşterea cifrei de afaceri, a investiţiilor în inovare şi
tehnologii de ultimă generaţie şi a locurilor de muncă, având astfel un

impact direct asupra dezvoltării economice a celor două regiuni în
ansamblu.
Un alt aspect esenţial în economia proiectului va consta în creşterea
sinergiilor dintre fondurile structurale şi fondurile europene dedicate
cercetării – inovării şi creşterii competitivităţii globale, în corelare cu
Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest, precum
şi alte strategii de interes precum Strategia Europeană a Dunării.
Pe parcursul perioadei ianuarie – iunie 2020 au avut loc vizite la firme din
regiune în scopul întocmirii unor profile de parteneriat și promovării
serviciilor oferite de către Tehimpuls prin intermediul proiectului.
Rezultate obținute în această perioadă:
• 8 profile de cooperare publicate
• 7 expresii de interes primite
• 4 expresii de interes transmise
• 4 servicii de consultanță personalizată oferite
• 4 evaluări ale managementului inovării efectuate la firme
• 1 newsletter transmis
Activităţi derulate în cadrul proiectului:
În contextul generat de pandemia COVID, activitățile au fost mutate în
mediul online, respectiv au fost derulate următoarele activități:.

Campania "EEN Can Help"
A fost inițiată și este în derulare campania "EEN Can Help", campanie
creată cu scopul de a oferi sprijin firmelor din Regiunea Vest care au nevoie
de suportul EEN în această perioadă.
Echipa EEN din cadrul Tehimpuls a oferit suport pe mai multe spețe,
respectiv:
• în definirea unei strategii;
• în găsirea de soluții pentru diferite tipologii de afaceri;
• în identificarea de furnizori;
• în căutarea de solutii alternative de aprovizionare, acces la materii prime;
• în căutarea de tehnologii pentru reconversia producției;
• în cazul schimbării modelul de afaceri.
Au fost și sunt postate online, săptămânal, cereri de ofertă publicate pe
forumurile EEN.
Au fost preluate solicitările venite din partea firmelor, respectiv s-a efectuat
muncă de documentare pe diverse tematici, în funcție de solicitările primite.
EEN Meetups
Se lucrează la input privind conceptul și pregătirea de evenimente EEN
Meetups, evenimente de networking focusate pe schimbul de idei între
participanți, care includ și prezentări pe anumite subiecte de interes.

EEN Meetups își propune, prin temele abordate, să contribuie la rezolvarea
atât a problemelor din activitatea cotidiană a companiilor, cât și probleme
apărute din schimbările de piață, în vederea dezvoltării și internaționalizării
afacerii.
S-a lucrat la pregătirea de profile de parteneriat pentru diferite organizații,
respectiv au fost gestionate expresii de interes pentru profilele publicate.
De asemenea, au fost atrași clienți noi în cadrul EEN.

Evenimente online

Au fost promovate în rândul clienților EEN o serie de evenimente online
organizate de către partenerii Enterprise Europe Network.
A fost promovat evenimentul de matchmaking "Green Industry, Circular
Economy and ICT - Bulgaria and Romania". Evenimentul s-a desfășurat în
format online și a fost organizat de către Innovation Norway și EEN, în
vederea stabilirii de colaborări româno-norvegiene, proiecte care vor putea
fi finanțate și prin programul Innovation Norway. Evenimentul a avut loc în
format online, în perioada 6-8 mai 2020.

A fost promovată o nouă inițiativă internațională, proiectul Start at
Best.
Start at Best își propune să promoveze inițiativele de inovare la locul
de muncă și exemplele de bune practici, încurajând în mod activ
implicarea și participarea mai largă la procesul de inovare la locul de
muncă în întreaga companie sau organizație. Pentru a face acest lucru,
a fost deschis un apel european pentru propuneri de finanțare.
A fost promovată inițiativa de proiect European Light Industries
Innovation and Technology (ELIIT), finanțat prin Programul COSME al
Uniunii Europene.
Scopul ELIIT este de a promova cooperarea europeană între IMM-urile
din industriile textile, îmbrăcăminte, piele și încălțăminte (TCLF) și
furnizorii sau proprietarii de tehnologii noi, de a promova utilizarea unor
soluții gata de tehnologie pentru a îmbunătăți productivitatea,
integrarea lanțului valoric, eficiența resurselor și pentru a crea noi
produse și servicii cu valoare adăugată înaltă. KET-urile și tehnologiile
digitale, inteligența artificială, internetul lucrurilor, printre altele, sunt
exemple de tehnologii care ar putea fi implementate în IMM-urile
europene în cadrul inițiativei ELIIT.

În luna mai 2020 a avut loc un training al echipei de proiect EEN RoBoost SMEs pe tema dezvoltării unei mentalități de creștere a firmei.
Trainingul a fost facilitat de către domnul Edward Kellow, expert,
facilitator și coach din Marea Britanie.
În luna iunie 2020 a avut loc o conferință online organizată de către
Academia IMP³rove pe tema inovării în timp de criză, respectiv
"Innovation in times of crisis – pave the way to the New Normal”.
Au fost efectuate demersurile de înregistrare de conturi noi, având în
vedere inițiativa Comisiei Europene de a avea acces la toate serviciile
printr-un singur cont de acces, respectiv experții EEN din cadrul
Tehimpuls s-au familiarizat cu noua platformă IT a rețelei Enterprise
Europe Network.
Diverse
Strategia Europeană pentru IMM-uri
A fost studiată noua Strategie Europeană pentru IMM-uri.
Strategia Europeană pentru IMM-uri este recunoscută drept principalul
“hub” de servicii de suport pentru inovare și internaționalizare al Uniunii
Europene, atât pe piața unică europeană, cât și în relație cu celelalte
continente (een.ec.europa.eu).

Așadar, începând cu 2021, Rețeaua EEN va derula noi servicii,
cu noi competențe proprii, pentru un impact și valoare adaugată
extinse, în beneficiul IMM-urilor europene, cum ar fi:
• servicii de sustenabilitate în contextul Green Deal;
• complementaritate cu Startup Europe în vederea sprijinirii
start-up-urilor și a ecosistemelor antreprenoriale;
• sinergie cu Digital Innovation Hubs pentru servicii de sprijin a
transformării digitale în firme;
• suport pentru IMM-uri pentru încheierea de Acorduri
Comerciale de Liber Schimb cu țări non-UE.
Strategia pentru IMM-uri a Europei va fi implementată în strânsa
corelare a instituțiilor europene, a statelelor membre și a
autorităților regionale și locale.
European Innovation Scoreboard 2020
A fost studiat un document pe tema inovării, respectiv European
Innovation Scoreboard 2020, care este un produs al Universității
din Maastricht bazat pe 27 de indicatori agregați într-un scor
total.

Bune practici de
colaborare cu succes
A fost studiată o colecție de bune practici de colaborare cu
succes și cu impact între EEN și Autorități de Management/
Organisme Intermediare, material transmis de către DG Grow.
Contact: Tehimpuls – Centrul regional de inovare şi transfer
tehnologic
(str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 300054,
România; telefon: + 40 356 178.753, fax: + 40 356 178.753; email: office@adrvest.ro, website: www.tehimpuls.ro).
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