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PE SCURT...
ADR VEST IAN-IUN 2021

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE

Semnarea contractului 
pentru operaționalizarea 
rolului Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest de Autoritate 
de Management pentru 
POR Vest 2021-2027

MILESTONE 
proiecte REGIO
26 noi contracte de 
finanțare, pentru 
susținerea mediului 
de afaceri, semnate 
în Regiunea Vest

Identificarea nevoilor de 
digitalizare a firmelor din 
Regiunea Vest

4 februarie 2021

28 ianuarie 2021

01 martie 2021



ADR Vest țintește mereu spre mai bine, mai calitativ, mai eficient, iar prima parte a anului 2021 
nu a fost o excepție. Schimbările bruște cu care ne-am confruntat au demonstrat că experiența 
noastră de mai bine de 20 de ani este o resursă esențială, deoarece ne permite să fim adaptabi-
li lucrurilor neprevăzute. Echipa ADR Vest oferă o atenție deosebită tuturor proiectelor în care 
este implicată, pentru a se asigura că acestea au un impact pozitiv și de durată asupra bunăstării 
comunității. ADR Vest, echipa care transformă proiectele tale în realitate!

APRILIE MAI IUNIE

ADR Vest a transmis 
Comisiei Europene a doua 
versiune a Programului 
Operațional Regional Vest 
2021-2027

Regiunea Vest, 
implicată într-un 
proiect internațional 
de reducere a risipei 
alimentare

Ședință extraordinară a Consili-
ului pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în prezența Prim-ministrului 
Guvernului României, Florin Cîțu

10 iunie 2021

27 aprilie 2021

12 mai 2021



Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest
Colegiului Național „Traian Lalescu” 
din Reșița, județul Caraș-Severin



Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest

CAPITOLUL 1

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) este o organizaţie neguverna-
mentală, 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, Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Timiş. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a luat fiinţă în anul următor, în 1 aprilie 
1999.

VI
ZI
U
N
E

...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.

MISIUNE
...este de a se implica în programarea strategică 
a dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în part-
eneriat 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.

A

A
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VALORILE ORGANIZAȚIEI

COLABORARE

MUNCA ÎN 
ECHIPĂ

ORIENTARE 
SPRE REZULTATE

RESPECT INTEGRITATE

COMPETENȚĂ
PROFESIONALĂ

RESPONSABILITATE



ATRIBUȚIILE 
GENERALE ALE 
ADR VEST VIZEAZĂ:

Începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest îndeplinește rolul de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Regional Vest 2021-
2027 (POR Vest 2021-2027). Această calitate este acordată prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri 
pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 
externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
În această calitate, ADR Vest pregătește și negociază direct cu Comisia 
Europeană Programul Operațional Regional Vest 2021-2027, în funcție 
de specificul regional, va elabora ghidurile solicitantului prin care 
se stabilesc condițiile de acordare a finanțării către beneficiari, va 
evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse și va gestiona 
implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.

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.
Realizarea de documente programatice pentru Regiunea Vest: Planul pentru Dezvoltare 
Regională, Strategia de Specializare Inteligentă sau diferite studii dedicate mediului 
economic din Regiunea 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. 
Atragerea de investiții și investitori în Regiunea Vest.
Implicarea în proiecte internaționale care contribuie la dezvoltarea Regiunii Vest.
Sprijinirea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest.
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 STRUCTUR
    DR VEST

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, 
ADR Vest a dispus în perioada ianuarie-
iunie 2021 de un număr de 162 de 
angajați.

Funcția de director general este 
deținută de domnul Sorin Maxim. 
Acesta coordonează atât activitatea 
ADR Vest din Timișoara și județul Timiș, 
cât și activitatea birourilor teritoriale 
din Arad, Deva și Reșița.
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TIMIȘOARA

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

Tel:     +40 256 491 923
Mob:     +40 746 156 521
Fax:     +40 256 491 981
E-mail:   office@adrvest.ro

ARAD

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

Tel:     +40 257 285 808
E-mail:   office.ar@adrvest.ro

REȘIȚA

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

Tel:     +40 255 213 463
E-mail:   office.cs@adrvest.ro

HUNEDOARA

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

Tel:     +40 254 219 770
E-mail:   office.hd@adrvest.ro
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Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest
Castelul Corvinilor - Municipiul 
Hunedoara, Județul Hunedoara



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 .
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene 
şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti 
şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. 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.

CAPITOLUL 2

Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Vest



COMPONENȚA 
CDR VEST ÎN PERIOADA 
IAN-IUN 2021:

CAPITOLUL 2

AR

TM

Iustin Cionca
Președinte CDR Vest
Președinte CJ Arad

Călin Bibarț
Membru CDR Vest
Primar Arad

Alin Nica
Membru CDR Vest
Președinte CJ TM

Dominic Fritz
Membru CDR Vest
Primăria Timişoara

Dănuț Groza
Membru CDR Vest
Primar Sânnicolau Mare

Ionuț Stănușoiu
Membru CDR Vest
Primăria Ghiroda

Petru Antal
Membru CDR Vest
Primar Pecica

Corneliu Popi-Morodan
Membru CDR Vest
Primar Ghioroc
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„Ne propunem să creștem tinerii în spiritul inovării și antreprenoriatului din 
școală. Vrem să facem patru centre de competență, câte unul în fiecare 
județ al Regiunii Vest, în care tinerii să fie expuși la tehnologia nouă, să-i 
învățăm antreprenoriat, marketing, leadership, pentru că numai așa putem 
crește masa de plusvaloare pe care regiunea poate să o dezvolte” Sorin 
Maxim, directorul general al ADR Vest.

HD

CS Romeo Dunca
Vicepreședinte CDR Vest
Președinte CJ CS

Ioan Popa
Membru CDR Vest
Primar Reșița

Cristian Miclău
Membru CDR Vest
Primar Băile Herculane

Dan Bobouțanu
Membru CDR Vest
Primar Hunedoara

Dănuț Buhăescu
Membru CDR Vest
Primar Uricani

Tiberiu Păsconi
Membru CDR Vest
Primar Toteşti

Laurențiu Nistor
Membru CDR Vest
Președinte CJ Hunedoara

Brian Filimon
Membru CDR Vest
Primar Măureni
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Obiective cheie pentru
CDR VEST ÎN PERIOADA 
IAN-IUN 2021:
„Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre peste 330 de miliarde de euro 
pentru proiecte regionale și locale pentru perioada 2021-2027, prin intermediul 
fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităților economice, și 
suplimentar încă 560 de miliarde de euro grant și credit pentru stimularea redresării în 
urma pandemiei. Suntem astăzi la începutul celui mai bun ciclu de programare din punct 
de vedere financiar, cu resurse multiple la dispoziția autorităților publice. România are 
alocate peste 80 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani și atragerea acestor 
resurse într-o cât mai mare măsură ține doar de noi”, 

INOVARE

DIGITALIZARE

EDUCAȚIE
Despre următoarea perioadă de programare, oportunitățile de finanțare și stabilirea 
obiectivelor cheie s-a discutat în cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest din data de, 26 martie 2021. Restricțiile impuse de pandemie au 
făcut ca această întâlnire să se desfășoare în format online. Prezentarea POR Vest a 
descris obiectivele specifice, axele prioritare, tipurile de intervenții, grupurile țintă, 
alocările orientative precum și documentele strategice obligatorii.
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Sedință extraordinară a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională 
Vest, în prezența Prim-ministrului 
Guvernului României, Florin Cîțu

 

Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor fi implicate în implementarea Planului 
Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut astăzi, la Arad, de către Prim-
ministrul Guvernului României, Florin Cîțu, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest. Premierul a prezentat planul în urma căruia România 
va beneficia de un buget de 29,2 miliarde de euro, prin granturi și împrumuturi. „Este 
o provocare pentru noi toți această sumă, dar sunt sigur că vom putea să facem acest 
lucru, pentru că, trebuie să fim conștienți că nu vom mai avea această șansă. Vreau să 
ne asigurăm că implementăm acești bani. Cele trei elemente vitale in care vom investi 
sunt: infrastructura rutieră și feroviară, spitalele și fondul pentru UAT-uri, în care au 
fost incluse și CJ-urile”, a spus Premierul. Începân cu perioada de programare 2021 
– 2027, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, Agențiile pentru Dezvoltare Regională 
îndeplinesc funcția de autorități de management, pentru Programele Operaționale 
Regionale. Astfel, proiectele se vor evalua, contracta, impl menta si plăti direct, la nivel 
regional.

„Avantajele acestei decizii de descentralizare este că Programele Operaționale Regionale 
sunt elaborate plecând de la nevoile si specificul fiecărei regiuni, ducând deciziile cât 
mai aproape de beneficiari, adică de cetățeni. Acest demers va simplifica procesul de 
depunere si va grăbi evaluarea si apoi implementarea proiectelor, utilizând mecanisme 
simple si, sper eu, digitalizate. Ținta noastră este de a reduce la cel puțin jumătate 
durata de la depunerea la contractarea fiecărui proiect, față de situația de până acum”, 
a declarat președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, Iustin Cionca.

Cele 8 agenții au pregătit și transmis către Comisia Europeană două versiuni ale 
Programului Operațional Regional 2021 – 2027, iar în prezent se află în plin proces de n 
gociere directă cu Comisia Europeană privind conținutul acestora.



Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Școala Gimnazială Avram Iancu 
Municipiul Arad, județul Arad
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Finanțări
EUROPENE

Implementare 
proiecte 

PHARE și FNDR

Organism 
Intermediar 

POR 2007-2013

Organism 
Intermediar 

POS CCE 2007-2013
Axa 1

Organism 
Intermediar 

POR 2014-2020

Autoritate de 
Management

 POR Vest
2021-2027

1999 2007 2013 2014 2020

+20 de ani de experiență în managementul fondurilor europene

La nivelul Regiunilor de Dezvoltare ale României, începând cu perioada de programare 
2021-2027, Agențiile pentru Dezvoltare Regională îndeplinesc funcția de 
Autoritate de Management pentru Programele Operaționale de Dezvoltare 
Regională, denumite în continuare programe operaționale regionale, organizate la 
nivelul regiunilor.

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

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. Acesta 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.
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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.

Regiunea Vest

• Alocare financiară 
446,62 milioane euro

• Proiecte finalizate – 390
• Valoare totală 
      687,66 milioane euro
• Valoare finanțare 

nerambursabilă 
      500,44 milioane euro

TM

AR

HD

CS

Regio-Programul Operațional Regional 2007 - 2013
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Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 643,65 milioane euro prin Regio-
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 (conform realocării aprobate de 
Decizia CMPOR 121/26.02.2020).

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 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 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.

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

1. Promovarea transferului tehnologic
2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea  
 durabilă a patrimoniului cultural
6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional
7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunitățilo defavorizate  
 din mediul urban
10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în   
 cadastru şi cartea funciară
12. Asistenţă tehnică
13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
14. Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență
15. Inițiativă pentru IMM-uri
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TM
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• Alocare financiară 643,65 
milioane euro

• Proiecte depuse până la 
30.06.2021 – 1.557

• Valoare totală 
      2.268,23  milioane euro
• Valoare finanțare 

nerambursabilă 
     1.713,37 milioane euro

Regiunea Vest

• 870 proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 1.425,36 milioane 
euro și 1119,56 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile. Dintre acestea, 
821 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1083,85 milioane euro, se află în 
implementare sau au fost finalizate. La acestea, se adaugă 15 proiecte contractate 
în cadrul apelurilor SUERD, cu o valoare nerambursabilă de 24,53 milioane euro. 34 
proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,18 milioane euro, au fost reziliate;

• 114 de proiecte se află în evaluare/precontractare, având o valoare totală de 191,41 
milioane euro și 93,61 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;

• 12 proiecte se află în rezervă, având o valoare totală de 179,44 milioane euro și 
170,85 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;

• 561 proiecte au fost respinse/retrase, având o valoare totală de 472,02 milioane 
euro și 329,35 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

În perioada ianuarie – iunie 2021 au fost depuse 26 proiecte în Regiunea Vest, având 
o valoare totală de 6,76 milioane euro și 5,10 milioane euro valoarea finanțării 
nerambursabile.
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1. Promovarea transferului tehnologic 

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

Alocarea financiară regională - 4,06 milioane euro

Apelul 1 + Apelul 2

• Total depuse: 15 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,03 milioane euro 
• Contractate (în implementare): 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,79 

milioane euro
• În evaluare/precontractare: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,57 milioane 

euro
• Respinse/Retrase: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,67 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate și aflate în evaluare/precontractare reprezintă 33,50% 
din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 1.1.B: Parcuri științifice și tehnologice

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.

Total depuse: 0 proiecte

Prioritatea de investiții 1.1.C: Parteneriate IMM și ITT

Alocarea financiară regională - 7,98 milioane euro

Apelul 1 + Apelul 2

• Total depuse: 28 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,86 milioane euro
• În evaluare/precontractare: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,48 

milioane euro
• Respinse/ Retrase: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,38 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/precontractare reprezintă 31,08% din alocarea 
financiară regională. 
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2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Prioritatea de investiții 2.1.A. Microîntreprinderi

Alocarea financiară regională - 55,25 milioane euro 

Apelul 1
Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte - 27,56 milioane euro

• Total depuse: 364 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 51,88 milioane euro
• Contractate: 207 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 29,63 milioane euro: 
• În implementare/finalizate: 193 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,88 

milioane euro
• Reziliate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,75 milioane euro
• Respinse/retrase: 157 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,25 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate) reprezintă 101,16% 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 57,31 milioane euro;
• Contractate: 147 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,33 milioane euro; 
• În implementare/finalizate: 142 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,61 

milioane euro
• Reziliate: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,72 milioane euro
• În evaluare/precontractare: 63 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,18 

milioane euro
• Respinse/Retrase: 172 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,80 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate) și aflate în evaluare/precontractare 
reprezintă 129,12 % 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 3,29 milioane euro
• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,29 milioane euro. 
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Prioritatea de investiții 2.2. IMM-uri.

Alocarea financiară regională - 84,90 milioane euro

Apelul 1
Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte - 20,36 milioane euro
Total depuse: 68 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 33,97 milioane euro
• Contractate: 51 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 25,60 milioane euro:
• În implementare/finalizate: 46 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,62 

milioane euro
• Reziliate: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,98 milioane euro
• Respinse/retrase: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,37 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate) reprezintă 111,10% 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 86,14 milioane euro
• Contractate: 79 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 46,84 milioane euro
• În implementare/finalizate: 77 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 45,76 

milioane euro
• Reziliate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,08 milioane euro
• În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,44 milioane 

euro
• Respinse/Retrase: 60 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 36,86 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate) și aflate în evaluare/precontractare 
reprezintă 80,33% din alocarea financiară regională aferentă apelului 2.

Apelul 3
Alocarea financiară lansată în cadrul celui de al treilea apel de proiecte - 17,66 milioane 
euro.
• Total depuse: 31 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 90,86 milioane euro
• În evaluare: 21 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 64,38 milioane euro
• Respinse/ Retrase: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,48 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare reprezintă 364,55% din alocarea financiară 
regională aferentă apelului 3.
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3. 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 39,14 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 65 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 29,63 milioane euro
• Respinse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,51 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 96,39% din alocarea financiară regională.

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

Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu

Alocarea financiară regională - 12,64 milioane euro 
• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,21 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,21 

milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 96,60% din alocarea financiară regională.

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

Alocarea financiară - 39,56 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în februarie 
2020)
• Total depuse: 73 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 75,19 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 44 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 48,56 milioane euro
• În implementare/finalizate: 38 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 45,80 

milioane euro
• Reziliate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,76 milioane euro
• Respinse/retrase: 29 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,63 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate (fără reziliate) reprezintă 115,77% din alocarea 
financiară regională.



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

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

• Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 42,32 milioane euro. 
• Contractate (în implementare): 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,46 

milioane euro
• În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,57 milioane 

euro 
• Respinse/retrase: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,29 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în evaluare/precontractare reprezintă 340,38% 
din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană

Alocarea financiară - 37,04 milioane euro

• Total depuse: 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 57,29 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă 

de 57,29 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 154,67% din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – Apel proiecte nefinalizate

• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,37 milioane euro.
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,37 

milioane euro. 

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

• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 4,23 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 4,23 

milioane euro

Notă: Proiectul a fost depus și evaluat la ADR București – Ilfov.
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4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană

Alocarea financiară regională - 122,13 milioane euro
• Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 253,16 milioane euro
• Contractate (în implementare): 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 190,34 

milioane euro
• În rezervă: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 60,47 milioane de euro
• Respinse/retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 2,35 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în rezervă reprezintă 205,36% din alocarea 
financiară regională.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană – Apel proiecte nefinalizate

• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,25 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,83 

milioane de euro
• Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 8,42 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 
53,25 milioane euro

• Contractate (în implementare): 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă aferentă 
Regiunii Vest de 53,25 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 5,66 milioane euro
• Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,66 

milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 96,59% din alocarea financiară regională.
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Prioritatea de investiții 4.3: Regenerare comunități defavorizate

Alocarea financiară - 10,70 milioane euro
• Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,43 milioane euro
• Contractate (în implementare): 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,43 

milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 125,51% 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 6,29 milioane euro
• Contractate (în implementare): 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,29 

milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 172,33% 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 
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,90 milioane euro
• Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,90 

milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 123,29% din alocarea financiară regional
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5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Apelul 1 + Apelul 2

Alocarea financiară regională - 32,47 milioane euro
• Total depuse: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 88,40 milioane euro 
• Contractate (în implementare/finalizate): 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 53,62 milioane de euro:
• În implementare/finalizate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 52,34 

milioane euro
• Reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,28 milioane euro.
• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 34,78 milioane euro.

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural - Apel de proiecte nefinalizate
• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,35 milioane euro
• Contractate (finalizate): 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,35 milioane 

euro

Valoarea proiectelor contractate (în implementare fără reziliate) în cadrul priorității de 
investiții 5.1 Patrimoniu cultural reprezintă 174,59% din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate

Apelul 1 + Apelul 2

Alocarea financiară regională - 8,15 milioane euro 
• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 29,22 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

9,67 milioane euro
• Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,55 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 118,65% din alocarea financiară regională.
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6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională 

Apelul 1 + Apelul 2 + Apelul 3

Alocarea financiară regională - 84,82 milioane euro
• Total depuse: 19 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 277,27 milioane euro 
• Contractate (în implementare/finalizate): 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

133,45 milioane de euro:
• În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 110,38 milioane euro
• Retrase: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 33,44 milioane euro.

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regional - Apel de proiecte nefinalizate
• Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,02 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 

18,02 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și în rezervă reprezintă 308,71% din alocarea financiară 
regională.

7. Turism

Prioritatea de investiții 7.1: Turism

Apelul 1 + Apelul 2

Alocarea financiară regională - 8,25 milioane euro
• Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,53 milioane euro
• Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,93 

milioane euro
• Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,60 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 96,12% din alocarea financiară regională.
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8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

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

Alocarea financiară regională - 19,33 milioane euro 
• Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,62 milioane euro
• Contractate (în implementare): 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,62 

milioane euro.

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

• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,11 milioane euro 
• Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 6,11 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate din cadrul apelului regional și a apelului pentru 
proiecte nefinalizate reprezintă 133,11% din alocarea financiară regională.

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

Alocarea financiară regională - 2,48 milioane euro 
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,29 milioane euro
• Contractate (în implementare): 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,19 

milioane euro
• În evaluare/precontractare: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,10 

milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în evaluare/precontractare din cadrul 
apelului regional reprezintă 11,69% din alocarea financiară regională

Începând cu data de 11.06.2020 este deschis Apelul 2 de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 
regiuni. Cererile de finanțare se pot depune până la data de 30.11.2021, ora 12:00.

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

Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni) - 106,74 milioane euro
• Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 6,79 milioane euro
• Contractate (în implementare): 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,79 

milioane euro
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Apel proiecte nefinalizate
• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,51 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 16,51 milioane euro

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv Specific 8.2 - Ambulanțe 

Alocarea financiară națională - 94,91 milioane euro
• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,52 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,52 

milioane euro

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

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară regională - 3,15 milioane euro 
• Total depuse: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,87 milioane euro
• Contractate (în implementare/finalizate): 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă 

de 5,66 milioane euro.
• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,21 milioane euro.

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 179,68% 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
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,88 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,71 

milioane euro.
• Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,17 milioane euro.

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

Apelul 1 + Apelul 2
Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni) - 73,40 milioane euro
• Total depuse: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,45 milioane euro
• Contractate (în implementare): 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,54 

milioane euro.
• Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,91 milioane euro.

Începând cu data de 01.08.2020 este deschis Apelul 3 de proiecte 
P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C. Cererile de finanțare se pot depune până la data de 
01.11.2021, ora 12:00.
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9. 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: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,63 milioane euro
• Contractate (în implementare): 6 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 2,77 

milioane euro.
• În evaluare/precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,55 milioane 

euro;
• Retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 3,31 milioane euro.

Începând cu data de 23.10.2019 este deschis Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/
7REGIUNI. Cererile de finanțare se pot depune până la data de 31.12.2021, ora 10:00.

Apelul se adresează beneficiarilor care dețin Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) 
selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU - 2014 – 
2020.

Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Alocarea financiară națională - 5,80 milioane euro

Total depuse: 0 proiecte.
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10. 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 5,87 milioane euro
• Contractate (în implementare): 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,62 

milioane euro
• Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,25 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 107,25% 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 73,82 milioane euro
• Contractate (în implementare): 38 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 66,02 

milioane euro
• Respinse/retrase: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 7,80 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 744,31% 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 8,68 milioane euro
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 8,68 

milioane euro

10.1.b – Școli
• Total depuse: 1 proiect, cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest
• Contractate (în implementare): 1 proiect, cu implementare la nivel național, inclusiv 

în Regiunea Vest
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Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2. Învățământ profesional și 
tehnic (Licee tehnologice și școli profesionale)

Alocarea financiară regională - 7,57 milioane euro 

• Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,91 milioane euro
• Contractate (în implementare): 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,91 

milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 249,80% 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 29,23 milioane euro
• Contractate (în implementare): 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,72 

milioane euro
• Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,51 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 261,95% din alocarea financiară regională.



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

Prioritatea de investiții 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o 
administrație publică eficientă 

• Total depuse: 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest 
• Contractate (în implementare): 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv 

în Regiunea Vest 

13. Regenerare urbană orașe mici și mijlocii

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 109,23 milioane euro 
• Contractate (în implementare): 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 81,37 

milioane euro
• În evaluare/precontractare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,34 milioane 

euro
• Respinse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 21,52 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și aflate în evaluare/precontractare reprezintă 391,39% 
din alocarea financiară regională.

Notă: Informațiile prezentate reflectă situația la data de 30.06.2021, utilizând cursul de schimb 
inforeuro iunie 2021 = 4,9196
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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 103,77 milioane 
euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 96,19 milioane euro. Dintre acestea:
• 15 proiecte au fost contractate, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 24,53 

milioane euro;
• 1 proiect a fost reziliat, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 0,61 milioane 

euro;
• 15 proiecte se află în evaluare/precontractare, valoarea finanțării nerambursabile 

fiind de 69,10 milioane euro;
• 2 proiecte sunt respinse/retrase, având valoarea finanțării nerambursabile de 1,95 

milioane euro.

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

AXA PRIORITARĂ 3

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

Alocarea financiară națională – 11,41 milioane euro
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,99 milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,99 milioane euro

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

Alocarea financiară națională – 34,07 milioane euro
• Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,82 milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,12 milioane euro
• În evaluare: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,38 milioane euro
• Retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,32 milioane euro

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – SUERD

Alocarea financiară națională - 56,53 milioane euro
Total depuse: 0 proiecte
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AXA PRIORITARĂ 5
Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural – SUERD

Alocarea financiară națională - 18,21 milioane euro
• Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,84 milioane euro
• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,60 milioane euro
• Reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,61 milioane euro
• Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,63 milioane euro

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate - SUERD

Alocarea financiară națională - 12,52 milioane euro
Total depuse: 0 proiecte

AXA PRIORITARĂ 6
Prioritatea de investiții 6.1: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională – SUERD

Alocarea financiară națională - 143,30 milioane euro
• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 41,55 milioane euro
• În evaluare: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 41,55 milioane euro

AXA PRIORITARĂ 7
Prioritatea de investiții 7.1: Turism - SUERD

Alocarea financiară națională - 12,39 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în 
februarie 2020)
• Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,91 milioane euro
• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,91 milioane euro

AXA PRIORITARĂ 13
Prioritatea de investiții 13.1: Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – SUERD

Alocarea financiară națională - 70,72 milioane euro

• Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,08 milioane euro
• Contractate: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 15,91 milioane euro
• În evaluare: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 11,17 milioane euro

Notă: Informațiile prezentate reflectă situația la data de 30.06.2021, utilizând cursul de schimb 
inforeuro iunie 2021 = 4,9196
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Regio-Programul Operațional Regional 2021 - 2027

POR  Vest 2021-2027 reprezintă principalul instrument de finanţare din fonduri 
europene disponibil la nivel regional pentru zona urbană în următoarea perioadă de 
programare, în care resursele financiare alocate Regiunii Vest vor depăși valoarea de 1 
miliard de euro. 
Documentele pentru perioada de programare 2021-2027 sunt elaborate cu respectarea 
regulamentelor europene și a celor 5 Obiective de Politică prevăzute de acestea: O 
Europă mai competitivă și mai inteligentă, O Europă mai verde, rezilientă și cu emisii 
scăzute de carbon, O Europă mai conectată, O Europă mai socială și incluzivă și O Europă 
mai aproape de cetățeni
 
În perioada de programare 2021-2027, finanțările vor fi orientate atât spre investiții cu 
o tipologie cunoscută, cât și spre tipologii noi de proiecte. Astfel, vor continua investițiile 
în mobilitatea urbană și transportul public, amenajarea spațiilor verzi și regenerare 
urbană, investițiile în eficientizarea termică a clădirilor publice și rezidențiale, dezvoltarea 
turismului cultural și natural, precum și în domeniul educațional. De asemenea, se 
vor finanța și proiecte strategice de modernizare a drumurilor județene care asigură 
conectivitatea directă sau indirectă la rețeaua TEN-T. 

Un element de noutate îl reprezintă componenta ”Smart City”, prin care vor fi finanțate 
investiții privind digitalizarea administrației publice locale și a altor investiții specifice 
”orașelor inteligente”.



Obiectiv de politică 
(OP) Prioritate (P) 

Alocare 
orientativă 
(mil. euro) 

Activități sprijinite 

OP 1 - O Europă mai 
competitivă și mai 
inteligentă 

P1 – O regiune 
competitivă prin 
inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

233 

ü Finanțarea IMM-urilor, inclusiv 
cercetarea și digitalizarea 

ü Finanțarea de întreprinderi noi 
ü Structuri de sprijin al afacerilor 

P2 – O regiune cu 
orașe Smart 40 

ü Digitalizarea serviciilor publice din 
UAT-uri pentru cetățeni și mediul 
de afaceri 

OP 2 - O Europă mai 
verde, rezilientă,  cu 
emisii scăzute de 
carbon 

P3 – O regiune cu 
orașe prietenoase cu 
mediul 

168 

Blocuri: 
ü Izolație termică, sistem de încălzire 

și instalații; încurajarea utilizării 
surselor regenerabile de energie; 
lucrări complementare în procent 
limitat 

 
Clădiri publice: 

ü Izolație termică, sistem de încălzire 
și instalații; încurajarea utilizării 
surselor regenerabile de energie, 
lucrări complementare în procent 
limitat, consolidare 

 
Spații verzi: 

ü Spații verzi urbane noi sau 
modernizarea celor existente - 
proiecte integrate; 

ü Terenuri urbane abandonate 
transformate în spații verzi - 
proiecte integrate; 

P4 – O regiune cu 
mobilitate sustenabilă 157 

 
ü Infrastructură de transport curat: 

coridoare de mobilitate, linii de 
tramvai, troleibuz, piste de 
biciclete,  

ü Achiziție tramvaie, troleibuze, 
autobuze electrice, biciclete; 

ü E-ticketing, trafic management – 
integrat într-un proiect din 
componentele anterioare; 
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OP 3 - O Europă mai 
conectată 

P5 – O regiune 
accesibilă 158 

ü Construcție, modernizare și 
extindere rețele drumuri județene  
care asigură conectivitatea la TEN-T, 
selectate prin Hotărârea CDR Vest 
nr. 13/03.12.2020 

ü Decongestionarea traficului în jurul 
municipiilor reședință  de județ:  
pasaje, noduri rutiere, pasarele, 
centuri. 

ü Sistem de transport intra și inter-
județean 

OP 4 - O Europă mai 
socială și mai 
incluzivă 

P6 – O regiune 
educată și incluzivă 151 

Educație: 
ü Dotare și digitalizare – pachete de 

dotări standardizate  pentru clase, 
laboratoare, ateliere și licee 
profesionale, săli de sport; 

ü Transport școlar – în situații 
excepționale, complementar     
PNRR; 

ü Tabere școlare – conform OUG 
88/2020; maxim o tabără pe județ; 

ü Creare/extindere unități școlare 
aglomerate 

 
Cultură și turism: 

ü Stațiuni turistice din mediul rural; 
ü Patrimoniul UNESCO. 

OP 5 - O Europă mai 
aproape de cetățeni 

P7 – O regiune 
atractivă 226 

ü Regenerarea integrată a spațiilor 
publice urbane: zone centrale, 
istorice, cartiere de blocuri, inclusiv 
spații verzi, locuri de  joacă, alei 
pietonale, piste de biciclete. 

ü Patrimoniul cultural în urban, cu 
impact economic: monumente 
clasa A și B din trasee turistice;  

ü Turism urban: Dezvoltare stațiuni 
turistice urbane. 

P8 - Asistență tehnică 51  

TOTAL 1.184  
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Demersurile pentru pregătirea perioadei de programare au început în luna iunie 2020, 
când a fost elaborată o versiune preliminară de lucru a POR Vest 2021-2027, care a 
făcut obiectul unei prime consultări publice din 24 Iulie 2020.

În urma acestei consultări, a observațiilor transmise de către Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Publice, în calitate de coordonator al programelor operaționale regionale 
și de către Comisia Europeană, versiunea preliminară a fost îmbunătățită și ajustată 
și a fost elaborată prima versiune de lucru a programului, care a fost înaintată oficial 
Comisiei Europene, spre examinare, în 30 Septembrie 2020.

În data de 20 Noiembrie 2020 au avut loc primele discuții asupra Programului 
Operațional Regional Vest 2021-2027 la care au participat reprezentanți din partea ADR 
Vest, Comisei Europene, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului 
Lucrărilor Publice și Dezvoltării și Administrației.
Primele observații oficiale ale Comisiei Europene au fost primite în 28 noiembrie 2020. 
În perioada 09 Decembrie – 12 Ianuarie au avut loc întâlniri on-line cu reprezentanții 
municipiilor, orașelor și ai Consiliilor Județene din regiune, cu scopul prezentării 
oportunităților de finanțare din perioada de programare 2021-2027, în acord cu nevoile 
și provocările specifice, în contextul observațiilor primite de la Comisia Europeană.

09 decembrie 2020

10 decembrie 2020

11 decembrie 2020

14 decembrie 2020

15 decembrie 2020

16 decembrie 2020

12 ianuarie 2020

Municipiul Reșița 
Municipiul Timișoara

Municipiile: Brad, Caransebeș, Hunedoara, Lugoj și Orăștie 
Orașele din județul Arad: Chișineu-Criș, Curtici, Ineu, Lipova, 
Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Sebiș
Orașele din Județul Caraș-Severin: Anina, Băile-Herculane,  
Bocșa, Moldova-Nouă, Oravița, Oțelu-Roșu
Orașele din Județul Hunedoara: Călan ,Geoagiu, Hațeg, Simeria

Orașele din Județul Timiș: Buziaș, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, 
Jimbolia, Recaș, Sânnicolau Mare
Valea Jiului: Municipiile Lupeni, Petroșani, Vulcan și 
Orașele Aninoasa, Petrila, Uricani

Consiliul Județean Arad

Consiliul Județean Hunedoara și 
Consiliul Județean Timiș

17 decembrie 2020
Municipiul Arad și Municipiul Deva

Consiliul Județean Caraș Severin

Au fost organizate următoarele întâlniri:
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În urma acestor consultări, a continuat procesul de elaborare a Programului 
Operațional Regional Vest 2021-2027, a doua versiune de lucru fiind înaintată 
Comisiei Europene în data de 16 Aprilie 2021, însoțită de un pachet de documente 
suport:

Cadrul de performanță și Metodologia de stabilire a indicatorilor de 
realizare și de rezultat aferenți programului;

Metodologie de prioritizare a drumurilor județene propuse spre 
finanțare;

Complementarități ale POR Vest 2021-2027 cu alte programe 
operaționale;

Studiu privind nevoia de digitalizare a întreprinderilor din Regiunea 
Vest, rezultat în urma unui chestionar elaborat de către ADR Vest;

Analiza privind IMM-urile din Regiunea Vest;

Studiu privind eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și a clădirilor 
publice, rezultat în urma unui chestionar elaborat de către ADR Vest;

Document privind dezvoltarea durabilă integrată;

Analiză privind taberele școlare din Regiunea Vest;

Plan de comunicare și vizibilitate – POR Vest 2021-2027;

Studiu privind fundamentarea investițiilor pentru creșterea eficienței 
energetice a clădirilor din Regiunea Vest;

Studiu privind patrimoniul cultural și turismul din Regiunea Vest;

Ghid pentru investiții în infrastructura verde. 
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În perioada mai-iunie 2021 au urmat câteva runde de discuții oficiale comune 
dintre reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene și reprezentanți ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, 
pe marginea celei de a doua versiuni a Programului Operațional Regional 2021-2027 
transmise în aprilie 2021 de către toate ADR-urile. Întâlnirile au vizat observațiile 
transversale transmise de Comisia Europeană pe marginea intervențiilor propuse în 
cadrul celor 5 Obiective de Politică și s-au desfășurat în zilele de 21 Mai, 26 Mai, 07 
Iunie, 21 iunie și 25 iunie.

Având în vedere posibilele suprapuneri ale intervențiilor sprijinite prin programele 
operaționale regionale și Planul Național de Redresare și Reziliență, în data de 11 iunie 
a avut loc întâlnirea cu reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
și reprezentanți ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, vizând complementaritățile 
dintre programele operaționale regionale și Programul Național de Redresare și 
Reziliență. Ulterior acestei întâlniri, au fost analizate complementaritățile dintre POR 
Vest 2021-2027 și PNRR și posibilele soluții de evitare a suprapunerii intervențiilor 
sprijinite prin cele două programe.

Discuțiile oficiale bilaterale între ADR Vest și Comisia Europeană pe marginea celei 
de a doua versiuni de lucru a POR Vest 2021-2027 au avut loc în 30 iunie și 9 iulie. 
Reprezentanții Comisiei Europene au apreciat în mod deosebit calitatea și maturitatea 
Programului Operațional Regional Vest 2021-2027.

În perioada următoare, vor fi analizate observațiile transmise de către reprezentanții 
Comisiei Europene în cadrul întâlnirilor de lucru spre a fi integrate la nivelul celei de a 
treia versiuni de lucru a Programului Operațional Regional Vest 2021-2027. Având în 
vedere că Regulamentele Europene care vor guverna perioada de programare 2021-
2027 la nivelul Uniunii Europene au intrat în vigoare în data de 24 iunie 2021, următoarea 
versiune a POR Vest 2021-2027 va fi transmisă în mod oficial prin intermediul aplicației 
electronice puse la dispoziție de Comisia Europeană, care va reprezenta canalul oficial 
de interacțiune dintre Autoritățile de Management și serviciile specifice ale Comisiei 
Europene.
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Activitatea de pregătire a proiectelor 
pentru perioada de finanțare 2021-2027

Pentru a veni în sprijinul unităților administraiv-teritoriale în procesul de 
pregătire a proiectelor, în luna ianuarie 2021 la nivelul ADR Vest a fost creat 
un corp de experți cu rol de a oferi suport în elaborarea și pregătirea:

• proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul POAT 2014-2020 
conform OUG 88/2020

• proiectelor din portofoliul de proiecte al solicitanților pentru POR 
2021-2027

• proiectelor din portofoliul de proiecte al solicitanților pentru PNRR

Fișele de proiect selectate pe domeniile finanțate în cadrul POAT 2014-2020:
1. Mobilitate urbană: 8 fișe de proiect selectate;
2. Regenerare urbană: 24 fișe de proiect selectate;
3. Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură: 4 fișe de proiect selectate;
4. Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare: 2 fișe de proiect selectate;
5. Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 

potențial turistic: 2 fișe de proiect selectate;

Regiunea Vest

40 
FIȘE DE PROIECT SELECTATE

Valoare totală investiții: 
342,41 milioane Euro

Valoare totală nerambursabilă 
pentru documentațiile 

tehnico – economice: 
6,65 milioane Euro



Valoarea nerambursabilă aferentă documentațiilor tehnice aferente Fișelor de proiect 
selectate în cadrul POAT 2014-2020 (milioane Euro)

Valoarea nerambursabilă aferentă documentațiilor tehnice aferente Fișelor de proiect 
selectate în cadrul POAT 2014-2020 (milioane Euro)
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Stadiul elaborării proiectelor selectate în cadrul POAT 2014-2020

Stadiul elaborării proiectelor în afara celor selectate în cadrul POAT 2014-2020
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Activități derulate de experți în perioada 
ianuarie 2021 – iunie 2021:
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De asemenea, au fost elaborate următoarele materiale:

POR VEST 2021-2027: Studiu privind fun-
damentarea invesțiilor pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirilor 

Disponibil pe www.adrvest.ro

POR VEST 2021-2027: Investiții în infra-
structura verde (document suport) 

Disponibil pe www.adrvest.ro

POR VEST 2021-2027: Patrimoniu cultur-
al și turism (document suport)



Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Catedrala Romano-Catolică din 
Timişoara, județul Timiș



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: 
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Rețeaua Europeană pentru
Întreprinderi EEN

Politici şi 
reglementări 
europene 
relevante 
pentru IMM-uri

Parteneriate 
internaţionale:
• de cercetare 
• de inovare 

şi transfer 
tehnologic 

• de afaceri 
transnaţional

Acces la 
finanţări UE și 
de risc

Dezvoltarea 
capacităţii de 
management şi 
inovare

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

Prin implementarea acestor servicii, 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.

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. 

Activitățile realizate în perioada ianuarie – iunie 2021 sunt: 

Elaborarea și depunerea raportului final pentru anul 2020

Rapoartele tehnice și financiare finale aferente contractelor specifice de finanțare 
Enterprise Europe Network pentru anul 2020, 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 
30 ianuarie 2021. 
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De asemena, în data de 3 iunie a avut loc prima întâlnire de managementul proiectului, 
gazduită în mediul virtual, și a fost dedicată strict discutării  stadiului implementării 
proiectului 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.

Raportul de progress a fost evaluat pozitiv de 
catre EASME, cu urmatoarele recomandari:

• Continuarea campaniei #EENCanHelp
• Conslidarea klegaturilor cu actori 

regionali si nationali 
• Amplificarea activitatilor de crestere a 

capacitatii de internationalizare a IMM-
urile regionale.  

Rezultatele activității EEN în anul 2021
• 14 de întâlniri individuale cu companii regionale pentru servicii de suport pentru 

internaționale 
• Gestionarea a 10 de expresii de interes primite și 5 generate de companii noi prin 

platforma EEN
• Furnizarea de consultanță individuală unui număr de 15 firme.
• Co-organizarea unui eveniment de informare online pe tema finanțărilor furnizate 

prin Norway Grants, în parteneriat cu Innovation Norway, la care au participat 4 de 
companii regionale 

• Co-organizarea unei sesiuni de brokeraj internațional online sub egida EEN, la 
care au participat 2companii regionale, avand pana in prezent 9 intalniri bilaterale 
internaționale.
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Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Muzeului Mineritului din Petroșani, 
județul Hunedoara



Asociația Agențiilor pentru 
Dezvoltare Regională din 
România - ROREG
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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 
dobândit-o 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.
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Obiectivele Asociației ROREG sunt:

Asigurarea 
reprezentativității 
la nivel național și 
internațional a celor 
8 agenții pentru 
dezvoltare regională 
din România;

Întărirea 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;
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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 inter-regional.

Până în prezent, echipa de management și implementare a realizat ,,Analiza proiectelor 
contractate’’ din perioada 2014-2020, și ’’ Analiza nevoilor de competențe’’. 

De asemenea, a fost realizat site-ul web al Asociației ROREG, în cadrul căruia se regăsesc 
analizele realizate la nivelul ROREG, alte studii realizate de către instituții cu expertiză 
pe diferite paliere; știri provenite din cadrul regiunilor și noutăți ce privesc activitatea 
Asociației ROREG.

În luna Iunie a anului 2021, a fost semnat contractul pentru realizarea aplicației 
prevăzută în cadrul proiectul ROREG. Astfel, aplicația se află în plin proces de dezvoltare 
și aceasta va conține în spate o bază de date interconectate, disponibilă tuturor 
autorităților publice locale din zona urbană și de la nivel județean, care să faciliteze 
schimbul de informații în vederea identificării de parteneriate. Aplicația urmează să 
vină în sprijinul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) prin agregarea competențelor 
dobândite de unele dintre acestea în urma implementării unor proiecte de succes și 
punerea la dispoziția unor exemple de bune practici, instruiri, schimburi de experiență, 
etc., astfel încât acestea să își îmbunătățească capacitatea de elaborare și implementare 
a proiectelor gestionate din fonduri FESI, prin reducerea erorilor din documentațiile 
tehnice cu 40% şi reducerea timpului necesar întocmirii acestora cu 20%
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Aplicația va avea un set de funcționalități specifice, 
gândite pentru a oferi sprijin unităților administrativ 
teritoriale:

Standarde de cost - Utilizatorii vor putea să identifice 
un standard de cost aferent unui obiectiv de investiții 
de interes, având posibilitatea de selectare a arealului 
din care informațiile vor intra în formula de calcul și 
anume: național/ regional/ județean/ local. 

Proiecte de bună practică - modele de proiecte de 
succes care pot fi date ca exemple de bună practică, 
pornind de la un obiectiv de investiții. 

ComunicareComunicare - sistem de help-desk.

Evenimente - modul în care vor fi făcute publice invitații 
la diferite meeting-uri, workshop-uri, training-uri și la alte 
evenimente.

Rapoarte și statistici - acces la rapoarte/statistici. 

Tutoriale - dezvoltarea unui modul de educare și 
formare sub forma unei biblioteci digitale pentru 
autoritățile publice de la nivel local și județean. 

News Feed - informații în timp real, ultimele noutăți 
din toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare.
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Asociația ROREG a început la finalul lunii Aprilie 2021 demersurile pentru realizarea 
unui ghid cu măsuri de simplificare ale sistemului de implementare a proiectelor 
cu finanțare europeană. În acest moment, ghidul cu propuneri de simplificări este în 
lucru, fiind o etapă în cadrul căreia Asociația ROREG colaborează în strânsă legătură 
cu toate cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională pentru a genera propuneri și idei, 
urmând ca în perioada următoare toate acestea să fie centralizate, agregate și aprobate. 

În ceea ce privește perspectivele viitoare, se vizează derularea celei mai importante 
activități din cadrul proiectului, și anume activitățile de instruire și formare, a căror 
beneficiari vor fi cele 320 de UAT-uri. Activitățile vor avea rolul de a crește nivelul de 
cunoștințe a participanților în ceea ce privește contractarea și implementarea proiectelor 
finanțate din fonduri europene.

Pe lângă implementarea proiectului, Asociația ROREG a desfășurat o serie de activități 
de ordin operațional. Activitățile operaționale au vizat eforturile Asociației în obținerea 
descentralizării Programului Operațional Regional 2021-2027, astfel ca acesta să fie 
gestionat la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare, prin intermediul celor 8 Agenții 
pentru Dezvoltare Regională.

Totodată, prin intermediul Asociației ROREG au fost făcute o serie de propuneri privind 
modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice în vederea simplificării procesului 
de contractare a serviciilor de proiectare tehnică. De asemenea, Asociația a avut o serie 
de intervenții cu scopul de a optimiza și eficientiza modul de lucru în cadrul aplicației 
MySMIS.



Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Poliția de Frontieră din Arad, 
județul Arad
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Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2021-2027 (PDR 2021-2027)

Planul pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2021 – 2027 este în elaborare. 
În anul 2021 documentul a fost actualizat cu o serie de observații formulate de către 
partenerii relevanți din Regiunea Vest.

Planul pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde următoarele 
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).
• strategia pentru dezvoltare.

Pe parcursul anului 2021, strategia pentru dezvoltare a fost finalizată prin introducerea 
recomandărilor și observațiilor formulate de către partenerii regionali. Acestea au fost 
transmise ca urmare a procesului partenerial de consultare publică la care a fost supus 
Strategia. 

Direcțiile strategice pe care le vom urmări în următorii 7 ani sunt:
• Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare
• Tranziție verde și schimbări climatice
• Accesibilitate
• Educație, Sănătate și Sisteme sociale performante
• Sustenabilitate prin turism și cultură
• Dezvoltare urbană durabilă
• Tradiție și diversificare în mediul rural

Prima versiune a PDR 2021 – 2027 a fost transmisă Agenției pentru Protecția Mediului 
Timiș în vederea obținerii avizului de mediu, conform legislației în vigoare.

În prezent, documentul este în curs de actualizare prin introducerea informațiilor 
relevante din studiile întreprinse de ADR Vest la nivelul regiunii, pe 3 domenii importante:
• Digitalizare,
• Eficiență energetică,
• Patrimoniu și Turism.

Planificare
REGIONALĂ
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Conform Regulamentului Cadru pentru organizarea  și funcționarea Comitetelor 
Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2021 – 2027, se află în 
pregătire organizarea a:
• Grupurilor tematice regionale (GTR),
• Grupurilor de Lucru Subregionale (GLSR),
• Comitetului Regional pentru Planificare (CRP).

De asemenea, se află în pregătire și elaborarea unui portofoliu de proiecte aferent 
PDR 2021 – 2027, care va fi completat și de către partenerii regionali. Lista de proiecte 
detaliată va fi anexată la PDR 2021 – 2027.

Documentul poate fi accesat pe site-ul ADR VEST, secțiunea POR 2021-2027 și/sau 
Documente în consultare publică

Strategia Regională de specializare inteligentă (RIS 3)

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.

Pe parcursul anului 2021, RIS3 a fost actualizat conform observațiilor transmise de către 
Joint Research Centre (JRC) din cadrul Comisiei Europene.

În cadrul strategiei RIS3 a fost integrat un nou domeniu – Turism, Sănătate și Calitatea 
Vieții, în cadrul sectoarelor de specializare inteligentă.

În prezent este în pregătire organizarea unui Comitet Regional pentru Inovare pentru 
avizarea versiunii noi a RIS3.
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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”.

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.

Fondul pentru Tranziție Justă – Planul Teritorial pentru Tranziție Justă

Județul Hunedoara este unul din cele 6 județe din România selectate de Comisia 
Europeană pentru a beneficia de fondurile Mecanismului pentru Tranziție Justă (MTJ). 
Acesta este un instrument creat de UE pentru a se asigura că tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic vizată de Pactul Ecologic European, are loc în mod 
echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă.

Fondurile vizează mobilizarea investițiilor în zonele cele mai afectate de tranziția spre 
neutralitate climatică, iar obiectivul lor este de a atenua impactul socio-economic al 
tranziției și de a sprijini lucrătorii și comunitățile care se bazează în prezent pe lanțul 
valoric al combustibililor fosili.

Pentru accesarea fondurilor aferente Fondului pentru Tranziție Justă este necesară 
elaborarea unui Plan pentru Tranziție Justă al județului Hunedoara, care va cuprinde 
principalele investiții preconizate pentru tranziția economică și socială a județului. Planul 
este elaborat într-un cadru larg partenerial, iar Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Vest sprijină elaborarea acestuia, ca parte a grupului de lucru regional înființat de MIPE 
și coordonat de Consiliul Județean Hunedoara.
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Astfel, ADR Vest a oferit suport Consiliului Județean Hunedoara în vederea elaborării 
PTTJ al județului Hunedoara, a participat la o serie de sesiuni de lucru, organizate atât 
de către Consiliul Județean Hunedoara cât și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene.

În intervalul ianuarie – iunie, s-a oferit suport și s-au elaborat două versiuni ale PPTJ al 
județului Hunedoara și s-au solicitat o serie de date statistice de la instituții din județul 
Hunedoara: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

Prima versiune a Planului Teritorial pentru Tranziție Justă al județului Hunedoara poate 
fi consultat pe site-ul ADR Vest, secțiunea Documente consultare publică.

Inițiativa Valea Jiului – mecanismul ITI Valea Jiului

Inițiativa Valea Jiului a fost dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, 
la 11 decembrie 2017, a Platformei  pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are 
ca scop dezvoltarea proiectelor și strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările 
sociale și de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

În cadrul Inițiativei Valea Jiului, prin mecanismul Investiții teritoriale Integrate Valea 
Jiului (ITI Valea Jiului), pe parcursul lunilor ianuarie - iunie, a fost acordat sprijin pentru 
elaborarea Strategiei pentru Tranziția de la Cărbune a Văii Jiului.

Pentru definitivarea portofoliului de proiecte și a Planului de Acțiuni din cadrul Strategiei 
pentru Tranziția de la Cărbune a Văii Jiului, ADR Vest a organizat 6 întâlniri tehnice de 
lucru cu reprezentanți ai orașelor și municipiilor din Valea Jiului.

De asemenea, a fost realizată o vizită de lucru în Valea Jiului, în orașele Petroșani, Uricani 
și Lupeni, unde au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentați ai tuturor Primăriilor 
din Valea Jiului, dar și cu reprezentanți ai mediului academic sau mediului de afaceri. 
Acestea au avut scopul de a identifica și prioritiza portofoliile de proiecte și planul de 
acțiuni aferente Strategiei.

ADR Vest este membru în grupurile tehnice de lucru stabilite MIPE și a participat la 
o serie de seminarii, reuniuni de lucru și workshop-uri, organizate de către Comisia 
Europeană, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și START, care au vizat 
definitivarea Strategiei și a portofoliului de proiecte.
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Planul de Acțiuni și Strategia pentru Strategia pentru dezvoltarea economică, socială 
și de mediu (2021-2030) pentru Valea Jiului pot fi consultate pe site-ul ADR Vest, la 
secțiunea Documente consultare publică.
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Îndrumar pentru elaborarea Strategiilor integrate 
pentru dezvoltare urbană durabilă 2021-2027

Direcția de Planificare Regională și Dezvoltare Urbană elaborează un Îndrumare care se 
adresează administrațiilor publice din localitățile urbane ale Regiunii Vest, în vederea 
sprijinirii eforturilor de planificare urbană integrată. Îndrumarul oferă orientări privind 
elaborarea documentelor strategice și este un document de referință suplimentar 
care se dorește a veni întâmpinarea orașelor și municipiilor din regiune în procesul de 
elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană integrată. 

Îndrumarul are rolul de a sprijini orașele din Regiunea de Vest în alinierea cu cerințele 
minime obligatorii pentru elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană, 
prezentate în cadrul Regulamentului Comun al Fondurilor de Coeziune 1060/2021.

Pentru perioada 2021-2027, dimensiunea integrată a dezvoltării urbane a devenit și mai 
importantă ca în trecut, Regulamentul comun UE al Fondurilor de Coeziune 1060/2021, 
menționând faptul că fondurile dedicate dezvoltării urbane durabile vor fi alocate 
orașelor doar în cadrul unei Strategii Integrate de dezvoltare urbană.

Astfel, pentru perioada 2021-2027, în cadrul Programului Operațional Regional Vest, 
existența unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă condiția 
principală ex-ante de finanțare a proiectelor individuale ale localităților urbane, în 
cadrul abordării privind Dezvoltarea urbană durabilă (Art. 9, Regulament (UE) FEDR / FC 
2021/1058).

Îndrumarul, odată finalizat și validat, va fi transmis tuturor Administrațiilor Publice 
Locale, municipiilor și orașelor de la nivelul Regiunii Vest.

Schimb de bune practici despre metodele și instrumentele pentru dezvoltarea 
locală prin patrimoniu, Cooperare cu Institutul Patrimoniului din Bavaria, Germania

ADR Vest își propune să dezvolte o nouă abordare în finanțarea obiectivelor 
de patrimoniu cultural, printr-o promovare integrată, cu luarea în considerare a 
aspectelor de mediu, economice și sociale și cu implicarea tuturor actorilor relevanți 
la nivelul comunității locale, care poate conduce la regenerare urbană și dezvoltare 
sustenabilă locală. Proiectele din domeniul patrimoniului cultural trebuie să rezulte din 
strategii teritoriale, care vor garanta implementarea unei abordări integrate. 

În acest sens, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este angajată timp de doi ani 
(2021-2022), într-o colaborare cu Institutul Patrimoniului din Bavaria (BLfD) din Germania, 
ce are ca scop schimbul de bune practici privind metodele și instrumentele utilizate 
de BLfD pentru a genera dezvoltare locală bazată pe patrimoniu. 
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Institutul Patrimoniului din Bavaria are peste 40 de ani de experiență în domeniul 
elaborării și implementării strategiilor KDK (“Kommunales Denkmalkonzept”), pe care 
le-a dezvoltat începând cu anii 1980. Aceste strategii au ca obiectiv abilitarea autorităților 
locale, a cetățenilor/a societății civile și a profesioniștilor în domeniu să adopte măsuri 
preventive pentru a integra patrimoniul urban istoric în dezvoltarea localității, folosind 
valorile de patrimoniu ca un imbold pentru schimbare. 
 
ADR Vest organizează împreună cu partenerul german BLfD două workshop-uri pe 
an, pentru a dezvolta și la nivelul Regiunii Vest noile strategii de dezvoltare locală prin 
patrimoniu. 

Primul workshop  a avut loc între 9 și 11 iunie 2021, desfășurându-se pe parcursul 
a 3 zile și a avut în vedere prezentarea metodelor și instrumentelor folosite de BLfD 
pentru elaborarea unei analize istorice cu focus pe valorile urbanistice și de patrimoniu 
ale unei localități. Workshopul a conținut atât aspecte teoretice cât și practice. Primele 
două zile s-au defășurat on-line, iar în cea de-a treia zi a fost organizată o vizită practică 
pe teren în orașul Jimbolia, pentru a exersa competențele dobândite de către participanți 
în zilele anterioare. 
 
În luna octombrie este planificat al doilea seminar, de data aceasta în Bavaria, pentru 
a vedea niște exemple de bune practice cu implementări de strategii KDK. Spre sfârșitul 
anului 2021, în urma schimbului de bune practici, urmează a fi definit un proiect pilot 
pentru o localitate din Regiunea Vest, pentru care se va elabora o astfel de strategie. 

În viitor se dorește utilizarea acestor strategii de dezvoltare locală prin patrimoniu la 
nivelul întregii regiuni, în vederea conservării patrimoniului cultural și a generării unei 
dezvoltări urbane sustenabile. 

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.

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 2021 au fost elaborate 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, dar și pentru 
alte evenimente și prezentări.

      



      

Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Zona Centrală a Municipiului 
Reșița, județul Caraș-Severin



Proiecte și
INTERNAȚIONALIZARE
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Proiectul DEVISE
IMM-uri bazate pe tehnologii digitale în serviciul strategiilor regionale 
de specializare inteligentă inițiativa interregională DEVISE este finanțată 
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.

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.

Bugetul total al ADR Vest pentru derularea 
proiectului este de 102.565 euro, din 
care 2% reprezintă contribuția proprie a 
Agenției. 

În 2021 Consortiul a solicitat 
Secretariatului Tehnic Comun adaugarea 
unor activitati suplimentare în vederea 
identificării de bune practice privind 
transformarea digitală ca raspuns la 
obstacolele economice impuse de 
pandemia COVID19. Aplicatia pentru 
prelungirea perioadei de implementare si 
a suplimentării bugetului a fost aprobata 
de Secretariatul Tehnic Comun începând 
cu luna iulie 2021 și până ăn iulie 2022. 
Aceste activități se vor desășura in 
parallel cu activitatățile afrente fazei 2 de 
monitorizare a planului de acțiune. 
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Proiectul MONITORIS3 
Exchange of experiences in monitoring mechanisms, indicators and 
methodologies addressed to improvement in the delivery of policies 
and instruments in the framework of Regional RIS3 across Regions – în 
care Regiunea Vest este partener

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
este membru al consorţiului european 
coordonat de Agenția de Inovare din Galiția 
(Spania) care implementează proiectul 
MONITORIS3 – schimbul de experiență în 
mecanismul de monitorizare, indicatori 
și metodologii destinate îmbunătățirii 
politicilor și instrumentelor în contextul 
Strategiilor Regionale de Specializare 
Inteligentă, finanțat în cadrul Programului 
Interreg Europe 2014-2020.  

Format din regiuni care au realizat deja 
Strategia de Specializare Inteligentă, 
MONITORIS3 se adresează identificării 
unui mod de monitorizare și evaluare 
al RISS3 în raport cu celelalte politici ale 
Fondurilor Structurale.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți 
activitatea de politici regionale privind 
inovarea prin schimbul bunelor practici 
în ceea ce privește activitatea de 
monitorizare a RIS3.

Consorțiul este format din șapte instituții 
partenere care desfășoară activități de 
dezvoltare regională, policy making și 
spijin al inovării: Agenția de Inovare din 
Galiția (Spania), Agenția de Dezvoltare 
Regională din Dubrovnik (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.

In anul 2021 au avut loc următoarele 
activități:
• A avut loc activitatea de raportare 

a activitatilor intreprinse in 2021 si 
explicat rolul proiectului in impactul 
pe policy la nivelul Regiunii Vest 
prin contributia la metodologia de 
monitorizare a RIS3 2021-2027.

• În 25 Februarie, a avut loc o prezentare 
in cadrul evenimentului online privind 
Ecosisteme de Inovare Digitală 
organizat de Secretariatul Interreg. 
ADR Vest a susținut o prezentare 
privind indicatorii de monitorizare a 
inițiativei strategice Arad Digital City.   
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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:
• Iulie 2020 – participare la intalnirea națională privind  participarea României la 

rețeaua EDIH organizată de Agenția pentru Digitalizarea României;
• Septembrie – Octombrie 2020 – înscrierea aplicației DIH a Regiunii Vest în procesul 

de selecție națională
• Noiembrie 2020 – primirea rezultatului pozitiv privind selectarea DIH Regiunea Vest 

ca inițiativă solidă pentru a participa la selecția Europeană a DIH.
• 2021 – februarie – participare la conferința europeană privind EDIH
• 2021 – pregatirea conceptului EDIH 
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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 desfășurat următoarele activități 
în perioada ianuarie-iunie 2021:
• Participare la trei întâlniri de proiect, 

respectiv cinci întâlniri ale  grupurilor 
tematice organizate în proiect;

• Finalizarea analizei realizată de către 
experții CIMA referitoare la locația 
pilot;

• Sprijin pe partea de analiza teritorială 
desfășurată pentru locația Pilot Reșița;

• Participare la sesiunile de training 
în domeniul design-thinking, 
documentare și pregătire de 
instrumente care vor fi testate în 
locația pilot;
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• Contribuție la pregătirea și dezvoltarea a două materiale informative (factsheets) în 
cele două grupuri tematice;

• Contribuție la pregătirea și dezvoltarea a două planuri de lucru (roadmaps) împreună 
cu partenerii din cele două grupuri tematice, respectiv a unui articol conținând 
informații de la diferiți stakeholderi;

• Participare la vizita de studiu online organizată la Service Innovation Hub, de către 
partenerii din Slovacia;

• Documentarea și dezvoltarea unui material despre locația pilot împreună cu 
partenerii de proiect pentru promovarea în cadrul evenimentului Upper Region 
Award (Austria),dar nu numai;

• Contribuție la pregătirea și dezvoltarea unei metodologii pentru activități de 
capitalizare și transfer;

• Activități de promovare a proiectului;
• Activități de raportare: 

◊ a fost transmis raportul de progres nr.1, care a fost validat și certificat
◊ a fost aprobat raportul de progres nr.1 consolidat al proiectului 

pentru perioada 01.07.2020-31.12.2020, urmând a fi virată tranșa 
aferentă de către partenerul líder.

◊ este în pregătire raportul de progres nr.2 pentru perioada 01.01.2021-
30.06.2021.
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FOODRUS
Soluții circulare pentru sisteme alimentare reziliente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 
este partener asociat în cadrul proiectului 
european FOODRUS. Este un proiect 
social bazat pe inovare, care propune o 
abordare sistemică multi-actor pentru 
a reduce deșeurile alimentare și pentru 
îmbunătățirea eficienței lanțurilor 
valorice alimentare, pornind de la fermă 
și incluzând etapa de recoltare, până la 
consumul gospodăriilor, cu implicarea 
unor organizații publice și financiare.

Obiectivul general al proiectului FOODRUS 
este de a spori sustenabilitatea și reziliența 
sistemelor alimentare locale și regionale 
din UE, prin lansarea și demonstrarea 
valorii a 12 soluții inovatoare și replicarea 
lor în trei regiuni europene care vor 
promova modele sustenabile pentru 
prevenirea, reutilizarea, recuperarea 
și valorificarea deșeurilor și pierderilor 
alimentare, cu accent pe alimentele 
perisabile, incluzând mâncarea gătită.

Proiectul FOODRUS va testa aceste soluții 
în trei proiecte pilot:
• un pilot trans-regional spaniol axat pe 

legume și salate pregătite;
• un pilot danez care analizează lanțul 

valoric pentru carne și pește;
• un pilot slovac focusat pe lanțul valoric 

al pâinii.

Parteneriatul proiectului este format din 
organizații de cercetare și dezvoltare, 
universități, autorități regionale, asociații 

din industrie, bancare și alimentare, IMM-
uri, ONG-uri și alte organizații industriale 
publice și private. 

Proiectul FOODRUS își propune:
• să contribuie la Pactul Verde European, 

în special la Strategia ‘Farm to Fork’;
• reducerea impactului asupra mediului 

a sectoarelor procesării alimentelor 
și comerțului prin acțiuni legate de 
transport, ambalare, depozitare, 
deșeuri;

• stimularea consumului sustenabil de 
alimente prin promovarea acțiunilor 
care să ajute consumatorii să aleagă 
diete sustenabile și să reducă 
deșeurile alimentare, explorând noi 
mijloace de informare a cetățenilor;

• realizarea a 8 seminarii naționale și 
locale în scopul replicării cunoștințelor 
dobândite în cadrul proiectului;

• pregătirea unui set de recomandări 
de politici transnaționale, inclusiv 10 
planuri de acțiune locală.

Proiectul se derulează în perioada 1 
noiembrie 2020 – 30 aprilie 2024.
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Programul de finanțare: Orizont 2020 - programul Uniunii Europene de cercetare și 
inovare, iar ADR Vest beneficiază de un buget de 41.000 de euro.

În perioada ianuarie-iunie 2021 ADR Vest a derulat următoarele activități:
• Participări online la kick-off meeting pe diverse WP în perioada februarie – aprilie.
• S-a transmis comunicatul de presă referitor la inițierea implementării proiectului. 
• Pregătirea și transmiterea chestionarului referitor la actorii regionali pe care dorim 

să îi implicam în proiect. 
• Pregătirea și transmiterea raportului intermediar de progres. 
• Analiza din punct de vedere legal a risipei alimentare și a deșeurilor la nivel regional 

și național.
• Analiza managementului deșeurilor la nivel regional și național.
• Identificarea primilor actori regionali, a firmelor și instituțiilor care vor fi implicate în 

derularea proiectului.
• Întâlnire online cu liderul pilotului danez, Universitatea Aarhus din Danemarca, 

pentru a aborda în detaliu premizele și rezultatele așteptate ale proiectului.
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Întâlnirile Comitetului Interregional de Management al 
Rețelei ERNACT - Rețeaua Regiunilor Europene pen-
tru 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 trans-
naționale, care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare regională bazate 
pe tehnologia informației și a comunicațiilor.

Din ERNACT fac parte: Municipalitatea Derry (Irlanda de Nord), Județul Donegal (Irlanda), 
Județul Galway (Irlanda), Regiunea Cantabria (Spania), Asociația Autorităților Locale 
din județul  Vasternorrland (Suedia), Municipalitatea San Sebastian (Spania), Regiunea 
Banat (Serbia) şi Regiunea Vest  (România).

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 30 Iunie 2021 in cadrul 
unei întâlniri de tip IMC.

În cadrul întâlnirii, pe lângă explorarea oportunităților în 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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Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Facultatea de Chimie Industrială și 
Ingineria Mediului din Timișoara, 

județul Timiș



CAPITOLUL 8

Resurse
UMANE
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.

Planificarea personalului

Activitatea de planificare a personalului este un proces prin care se asigură că oamenii 
cu abilitățile potrivite sunt la locul potrivit, pe postul potrivit, la timpul potrivit, pentru a 
rezolva nevoile schimbătoare ale ADR Vest. Procesul examinează ce trebuie să realizeze 
ADR Vest într-o perioadă dată de timp; ce cunoștințe, abilități şi experiență sunt necesare 
pentru a putea desfășura activitatea; şi cât de mare şi ce tip de forță de muncă este 
necesară pentru a oferi acest gen de combinație de abilități, cunoștințe şi experiență. 

Planificarea personalului este un proces complex care presupune parcurgerea unui 
ciclu format din mai multe etape. În acest sens, în cadrul ADR Vest, în vederea elaborării 
planificării personalului pentru anul 2021 au fost parcurse, următoarele etape: 
• Analiza situaţiei curente 
• Evaluarea nevoilor viitoare 
• Determinarea deficitului / surplusului de personal 
• Elaborarea strategiilor pentru acoperirea lipsurilor de personal şi planificarea

Recrutare şi selecţie

În vederea asigurării necesarului de competenţe pentru atingerea obiectivelor strategice 
ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în anul 2021 s-au avut în vedere recrutarea 
şi selecţia unor noi angajaţi, precum și transferul intern, pentru a asigura competenţele 
necesare la nivelul tuturor compartimentelor.



În perioada ianuarie-iunie 2021 ADR Vest a organizat 2 concursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi:
• 11.02.2021 - Consilier Juridic (1 post) și Consultant Achiziții (1 post)
• 06.04.2021 - Consultant IT (2 posturi)

 
În perioada ianuarie-iunie 2021 au avut loc interviuri de selecție pentru ocuparea 
următoarelor posturi:
• Expert Pregătire Proiecte (8 posturi)
• Expert Verificare Proiecte (2 posturi)
• Expert Verificare Nereguli (1 post)
• Expert Programare (1 post)
• Specialist Relații Publice (1 post)

Gestiunea resurselor umane

În perioada ianuarie-iunie 2021 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 peste 160 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 2021, 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 perioada ianuarie-iunie 2021 au fost angajate, în urma concursurilor organizate, un 
număr de 21 persoane.

În această perioadă s-a realizat procesul de integrare organizaţională pentru colegii 
angajaţi în urma concursurilor care s-au desfășurat la finalul anului 2020, precum și 
pentru colegii angajați în perioada ianuarie-iunie 2021.

În acest sens, a fost realizat un program al perioadei de integrare organizaţională şi 
s-au stabilit obiectivele individuale pentru această perioadă.
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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 Raportului 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 Fişei noului angajat.

Instruire și Dezvoltare

În perioada ianuarie-iunie 2021, 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:

• Identifying and preventing fraud and corruption in Structural and Cohesion 
Funds (Comisia Europeană), 22-23 & 29-30.03.2021 (1 participant)

• Inovare publică și strategii Smart City (SNSPA), 22.02-21.03.2021, (2 
participanți)

• Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 - reperele legate de modificarea contractului de 
achiziție publică, ajustarea prețului contractului de achiziție publică, precum 
și aspecte practice (NNDKP - Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen), 
25.02.2021, (4 participanți)

• Ajutor de stat (Comisia Europeană), 18-26.03.2021, (1 participant)
• Utilizare Microsoft Excel - Nivel avansat (eta2u), 08-12.03.2021, 05-09.04.2021, 

19-23.04.2021, 17-21.05.2021 (49 participanți)
• Legislația Muncii și Revisal în anul 2021. Culegere de spețe (Brum Partners), 

18.03.2021 (3  participanți)
• Prezentări profesionale cu PowerPoint - nivel avansat (eta2u), 17-18.03.2021, 

30-31.03.2021, 14-15.04.2021 (34 participanți)
• Adobe InDesign Introductiv (eta2u), 15-16.03.2021, (2 participanți)
• Elaborarea design-ului evaluării POR și Analiza contrafactuală a impactului 

finanțărilor prin POR (AMPOR), 08-10.03.2021, (4 participanți)
• Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) (AMPOR), 15-

17.03.2021, (5 participanți)
• Ajutor de stat şi proiectele generatoare de venit (AMPOR), 22-24.03.2021, (6 

participanți)
• Dezvoltare urbană din perspectiva mobilității (AMPOR), 30.03-01.04.2021, (7 

participanți)
• Inovare publică și strategii smart city (SNSPA), 22.02-21.03.2021 (2 participanți)
• JavaScript (Zetta-Salem University), 01.03-30.04.2021 (1 participant)
• Broker de tehnologii (CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică), 20-

27.05.2021, (2 participanți)
• Evaluarea, ofertarea și decontarea Lucrărilor în Construcții și Instalații 

(SoftMagazin), 25.06.2021, (14 participanți)
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Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Arsat Industrie din Pecica, județul 
Arad
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AUDIT

Misiunile de audit intern
Activitatea de audit intern care se desfășoară în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Vest urmărește perfecționarea capacității agenției de a implementa politica 
de dezvoltare regională și 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 (1)

În perioada ianuarie - iunie 2021 s-a derulat prima misiune de audit în care s-a evaluat 
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 conformității activităților cu 
legislația, manualele, procedurile și contractele încheiate, precum și evaluarea sistemului 
de control intern și management al riscurilor asociat activităților auditate.

Obiectivele specifice ale misiunii au vizat:
• evaluarea modului de monitorizare a implementării proiectelor; 
• evaluarea respectării cadrului procedural privind verificarea conflictului de interese 

și a achizițiilor efectuate de către beneficiarii de finanțare din POR 2014 – 2020;
• evaluarea modului de verificare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

B. Evaluarea activităților desfășurate în cadrul Biroului Juridic și Achiziții

Obiectivul general al acestei misiunii de audit intern, desfășurată în prima jumătate a 
anului 2021, a fost evaluarea conformității activităților cu regulamentele, manualele, 
procedurile și contractele încheiate, precum și evaluarea sistemului de control intern 
și management al riscurilor asociate activităților auditate, iar obiectivele specifice ale 
misiunii au vizat: 
• evaluarea modului de desfășurare a activităților juridice, respectiv
• evaluarea activităților privind organizarea și realizarea achizițiilor interne; 
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C. Evaluarea stadiului pregătirii compartimentelor ADR Vest pentru perioada de 
programare 2021-2027 și a capacității structurilor implicate

Obiectivul general al acestei misiuni de audit aflată în desfășurare este evaluarea 
cadrului organizatoric și funcțional creat la nivelul ADR Vest și a cadrului procedural 
specific AM POR.

Obiectivele specifice ale misiunii privesc:
• evaluarea cadrului organizatoric și funcțional creat la nivelul ADR Vest pentru 

gestionarea POR 2021-2027;
• evaluarea stadiului elaborării cadrului legal și procedural care va guverna perioada 

de programare 2021-2027;
• evaluarea îndeplinirii criteriilor de desemnare de către ADR Vest în calitate de AM 

POR Vest 2021 - 2027;
• sistemul de management și control instituit pentru gestionarea POR Vest 2021-2027.

Misiuni ale Autorității de Audit 

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României efectuează misiuni de 
audit extern, în vederea verificării funcționării eficiente a sistemului de gestiune și a 
controlului Programului Operațional Regional și efectuează controale ale operațiunilor 
pe baza unui eșantion adecvat, pentru a verifica cheltuielile declarate Comisiei Europene.

Misiuni de audit extern privind Programul 
Operațional Regional 2014-2020
În perioada martie – aprilie 2021, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României, prin Direcția Regională de Audit Timiș, 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.

În perioada iunie – septembrie 2021, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de 
Conturi a României, prin Direcția Regională de Audit Timiș, desfășoară o misiune de 
audit privind obținerea unei asigurări rezonabile că declarațiile de cheltuieli prezentate 
Comisiei în perioada 01.07.2020 – 08.04.2021 în cadrul exercițiului financiar 01.07.2020 
– 30.06.2021 sunt corecte, iar tranzacțiile care stau la baza acestora sunt legale și 
regulamentare.
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AUDIT



      

Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Zona Urbană Stadion Mecanica 
din municipiul Orăștie, județul 

Hunedoara



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

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

Publicul agenţiei este menţinut la curent, în mod constant, cu noutăţile organizaţiei şi 
este  implicat 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 publicul său, asigurând transparenţa utilizării 
fondurilor nerambursabile în Regiunea Vest.

În acest context, ADR Vest comunică, în principal, pe plan intern cu angajaţii agenţiei, iar 
pe plan extern cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, potenţialii beneficiari și 
beneficiarii 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 jurnaliști.

Comunicarea cu mass-media
Comunicatele de presă sunt trimise către jurnalişti atât cu ocazia organizării unor 
evenimente deosebite, pentru anunţarea noutăţilor şi schimbărilor de interes public 
privind programul gestionat de agenţie - Regio-Programul Operaţional Regional, cât și 
pentru prezentarea altor proiecte sau inițiative în care este implicată Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Vest.
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În perioada ianuarie - iunie 2021, ADR Vest a transmis către mass-media 13 comunicate 
de presă și a publicat 42 de știri de interes pentru publicul interesat de activitatea 
agenției.

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.

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

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

Membrii rețelei sunt informați în permanență cu privire la noutățile apărute în 
implementarea programelor cu finanțare europeană nerambursabilă gestionate de 
ADR 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 partenerilor relevanți din regiune (municipii și orașe, 
universități, firme, institute de cercetare, ș.a), în perioada ianuarie - decembrie 2020, 
au fost transmise un număr de 16 informări referitoare la subiecte de interes pentru 
domeniul dezvoltare urbană și planificare regională:
• Modificări legislative relevante
• Informări privind Strategia Planului pentru Dezvoltare Regională 2021-2027, 

Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă 2021-2027
• Ghiduri Banca Mondială
• Alte ghiduri pentru Dezvoltare Urbană Durabilă
• Alte programe, documente, cursuri/seminarii/conferințe sau informații legate de 

conceptul de dezvoltare urbană durabilă.
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Pentru a veni în sprijinul partenerilor relevanți din regiune (municipii și orașe, 
universități, firme, institute de cercetare, ș.a), în perioada ianuarie - decembrie 2020, 
au fost transmise un număr de 16 informări referitoare la subiecte de interes pentru 
domeniul dezvoltare urbană și planificare regională:
• Modificări legislative relevante
• Informări privind Strategia Planului pentru Dezvoltare Regională 2021-2027, 

Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă 2021-2027
• Ghiduri Banca Mondială
• Alte ghiduri pentru Dezvoltare Urbană Durabilă
• Alte programe, documente, cursuri/seminarii/conferințe sau informații legate de 

conceptul de dezvoltare urbană durabilă.

Seminare de informare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat seminare de informare dedicate 
potențialilor beneficiari și beneficiarilor actuali ai finanțărilor nerambursabile accesate 
prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020.

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.
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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.

Pagina de Facebook a ADR Vest a fost un instrument 
esențial pentru a face cunoscute proiectele finanțate prin 
Regio-POR din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș. Prin intermediul imaginilor s-a putut vedea stadiul 
proiectelor, Au fost menționate detalii legate de perioadă, 
activități de reabilitare sau achiziție echipamente, precum 
și valorile totale ale proiectelor contractate. Imaginile au 
prezentat situația în care se află proiectele pentru care au 
fost semnate contracte de finanțare.

Pagina de LinkedIn a servit în procesul de recrutare și 
în procesul diseminării de informații relevante pentru 
comunitatea interesată de oportunitățile de finanțare 
disponibile pentru Regiunea Vest.
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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.

În perioada ianuarie-iunie 2021 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 informare 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

Pe durata anului 2020 s-a răspuns la toate solicitările de avizare venite din partea 
beneficiarilor Regio-POR.

 
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.



      

Imagine din cadrul campaniei online, 
Regio - POR în Regiunea Vest

Teatrul Mihai Eminescu din orașul 
Oravița, județul Caraș-Severin
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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);a
• 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.
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Asociaţia Tehimpuls este Coordonator al Pachetului de Activităţi 2. Obiectivul 
acestui pachet de activităţi constă în sprijinirea IMM-urilor în identificarea de parteneri 
în alte state din Uniunea Europeană sau asociate, cu ajutorul unor instrumente de 
intermediere specifice Reţelei Enterprise Europe Network.

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 2021 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 perioada ianuarie-iunie 2021:
• 2 profile de cooperare publicate
• 21 expresii de interes primite
• 7 expresii de interes transmise
• 12 servicii de consultanță personalizată oferite
• 2 newslettere transmise
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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.

În data de 21 aprilie 2021 a avut loc evenimentul de brokeraj “Med2Meet - virtual 
healthcare cooperation day”. 
Evenimentul a avut loc în format online și a reunit companii, instituții de cercetare și 
dezvoltare, investitori și alte părți interesate din sectorul medical din întreaga lume, 
printre co-organizatori fiind și Asociația Tehimpuls, care a sprijinit câțiva clienți în discuții 
individuale cu participanții la eveniment.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului de promovare a dispozitivelor 
medicale poloneze și al rețelei Enterprise Europe Network, cu scopul de a stabili noi 
contacte de afaceri, de a găsi contractori, de a face schimb de informații și de a culege 
experiență cu privire la cele mai recente tendințe ale pieței din industria medtech. 
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Alte Evenimente  

În data de 18 mai 2021 a avut loc un workshop online dedicat promovării unei 
potențiale colaborări între reprezentanți ai statului bavarez din domeniul 
cercetării și dezvoltării și reprezentanții principali din România (universitățile, 
clusterele, autoritățile publice și companiile care activează în domeniu). Workshop-ul 
a fost organizat de către AHK Romania (Camera de Comerț a Germaniei în România), 
iar printre speakeri s-au regăsit Sebastian Metz, Reprezentant al Landului Bavaria în 
România, Director General și Membru al Consiliului Director AHK Romania și  Ursula 
Heinzel, Director Adjunct, Ministerul Afacerilor Economice, Dezvoltării Regionale și 
Energiei din Bavaria. Din partea Asociației Tehimpuls au participat domnii Alexandru 
Stoica și Nicolae Farbaș.

În data de 26 mai 2021 a avut loc evenimentul de tip matchmaking “CTT-urile 
– instrumente de valorificare a rezultatelor CDI. Exemple de bune practici”. 
Evenimentul a fost organizat în format online de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ecologie Industrială – ECOIND, iar din partea Asociației Tehimpuls a participat 
domnul Nicolae Farbaș.

În data de 27 mai 2021 a avut loc evenimentul “Provocări actuale privind transferul 
tehnologic. Realități și perspective”. Evenimentul a fost organizat în format online de 
către INCD ECOIND în cadrul ReNITT, în colaborare cu Centrul de Informare Tehnologică 
CIT IRECSON. Din partea Asociației Tehimpuls a participat domnul Nicolae Farbaș.

În data de 10 iunie 2021 a fost organizat un seminar online pe platforma Interreg 
Europe Policy Learning Platform pe tematica “Avantaje competitive prin inovare 
deschisă și colaborativă (Competitive advantages through collaborative and open 
innovation)”. Din partea Asociației Tehimpuls a participat domnul Nicolae Farbaș.

În data de 15 iunie 2021 a avut loc Adunarea Generală a Asociației Automotivest, în 
format online. Au avut loc alegeri, în urma cărora s-a schimbat componența Consiliului 
Director. Din partea Asociației Tehimpuls a participat domnul Nicolae Farbaș.

Adunarea Generală a membrilor Asociației Tehimpuls

În data de 26 aprilie 2021  a avut loc ședința Adunării Generale a membrilor Asociației 
Tehimpuls, care s-a desfășurat în format online, prin intermediul aplicației Webex 
meetings. Pe ordinea de zi a ședinței au avut loc următoarele discuții:
1. Prezentarea situației curente a activităților și proiectelor Tehimpuls, la 15 ani de la 

înființare
2. Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2020
3. Alegeri Președinte, Consiliu Director 
4. Diverse - propunerea excluderii Azur SA din Asociația Tehimpuls
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 În urma alegerilor, noul Consiliu Director va avea următoarea Componență:
• Președinte: Alexandru STOICA – din partea ADR Vest (Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Vest)
• Vicepreședinte: Mariana NAGY
• Membru: Petru Marin ȘTEFEA
• Membru: Radu VASIU – din partea UPT (Universitatea “Politehnica” Timișoara)
• Membru: Flaviu FRIGURĂ
De asemenea, au fost demarate demersurile necesare pentru actualizarea documentelor 
constitutive ale asociației.

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 2021

A fost studiat un document pe tema inovării, respectiv European Innovation Score-
board 2021, care este un produs al Universității din Maastricht bazat pe 27 de indica-
tori agregați într-un scor total.
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Asociatia Cluster Regional Tehnologia 
Invormatiei si Comunicatiilor
Regiunea Vest

Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 2011.
 
Această inițiativă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al 
Strategiei de Inovare Regională 2009 - 2013 și face parte din activităţile şi proiectele 
prin care ADR Vest sprijină sectoarelor strategice ale Regiunii Vest.
 
Membrii Clusterului Regional TIC sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
Judeţul Arad, Judeţul Caraş-Severin, Judeţul Timiş, Municipiul Arad, Municipiul 
Timişoara, Municipiul Deva, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea de 
Vest din Timişoara, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Alcatel Lucent România (Nokia 
România), Aci Worldwide, Ssi Schaefer, Lasting System, Kathrein România, Flextronics 
Romania, Institutul E-Austria Timişoara, Vox Filemakers Solutions, Genisoft, Eta 2u, 
Intuitive Software, High-Tech Systems & Software, Digital Geek, Universitatea de Vest 
“Vasile Goldiş” din 
Arad, Asociația Tehimpuls, Haufe-Lexware, UnifiedPost, M2M Smart Systems, Interlink 
Banat, Ascent Soft.
 
Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC sunt: 
Evoluţia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerţ şi servicii către 
consultanţă şi produse proprii 
Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare - dezvoltare 
şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare
Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional
Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest
Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor publice 
în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii.

Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC sunt următoarele:

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

Consiliul Director
Preşedinte
Secretar 
Membri – coordonatori ai celor 5 comisii 
de specialitate:
Administraţie 
Educaţie
Cercetare-dezvoltare-inovare 
Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up 
Internaţionalizare
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Structuri onorifice
 
Varujan PAMBUCCIAN – Preşedinte Onorific, membru în Comisia de IT a Camerei 
Deputaţilor, Profesor Politehnica Bucureşti
Dan BEDROS – Membru, fost Preşedinte şi Director General Alcatel România (12 ţări), 
fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru Europa de Est,   Preşedinte al Consiliului 
Strategic al Thales România
Virgil MARTON – Membru, fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost Responsabil 
telecomunicaţii pentru Europa al Lucent 
Radu GEORGESCU – Membru, Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, Avangate, 
GECAD NET şi Director al GECAD ePayment
Silviu HOTĂRAN – Membru, fost Director General al Microsoft România, fost Director al 
Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL România
Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest – Membru
Primarul Municipiului Timişoara – Membru.

Aprilie 2021 - Aprobarea documentelor anuale ale Asociației prin procedură scrisă
 
S-au supus analizei membrilor raportul de activitate, execuția bugetară și bilanțul 
contabil  pentru anul 2020. Acestea au fost aprobate si depuse la organelle fiscale 
abilitate.
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Asociația Automotivest

Asociaţia AutomotiVEST este coordonată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 
şi a fost constituită în luna iunie 2007 cu misiunea facilitării creşterii competitivităţii 
de piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria auto. 
În luna septembrie 2016, Clusterul Automotivest a dobândit eticheta Bronze Label. 
Această etichetă a fost acordată de ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), 
în urma unei evaluări care a analizat 36 de indicatori care vizează structura clusterului, 
managementul acestuia, guvernarea sa, finanțarea clusterului, serviciile livrate precum 
și interacțiunea acestuia cu industria.
 
Membrii clusterului AutomotiVEST, in numar de 19, sunt întreprinderi din industria 
construcţiilor de maşini şi subsectorul automotive, instituţii publice, centre de cercetare, 
universităţi şi camere de comerț:

NR. CRT. FIRMA/INSTITUȚIA
1 Universitatea Politehnica Timisoara
2 Universitatea de Vest din Timisoara
3 Primaria Municipiului Timişoara
4 Primăria Municipiului Arad
5 CCIA Timis
6 CCIA Arad
7 SC Inteliform SRL
8 SC Noventa (fosta Interpart Production)
9 SC Continental Automotive Romania

10 SC Yazaki Component Technology SRL
11 ISIM Timisoara
12 SC Dura Automotive Systems
13 SC NUTechnologies
14 SC TRW Automotive Safety Systems
15 SC Litens Automotive Eastern Europe
16 SC Hammerer Aluminium Industries srl

17 ADR Vest
18 Asociatia Tehimpuls
19 SC TE Conectivity Sensor Solutions
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Principalele activităţi ale Asociaţiei AutomotiVEST sunt: 
• Servicii furnizate în cadrul rețelei Enterprise Europe Network
• Servicii suport de informare
• Misiuni pentru companii
• Activități de brokeraj internaționale
• Vizite la firme, consolidarea și extinderea bazei de date, pe sectoare de activitate 
 
Instrumente şi servicii
Identificare nevoi firme client
Dezvoltarea unui instrument de selecţie şi comunicare cu firmele client
Elaborare cerinţe şi ţinte pentru furnizori 
Implementare pachet de servicii pentru dezvoltarea furnizorilor (ex: certificare, 
training, implementare metode de îmbunătățire a proceselor - LEAN, SIX SIGMA, etc)

Silver Label
Identificarea procedurilor și demersurilor necesare pentru obținerea „Silver Label”

Promovare şi comunicare
Participarea şi reprezentarea la evenimente locale, naţionale şi internaţionale cu 
prezentarea clusterului
Organizarea de evenimente de socializare între membrii clusterului

Planificare şi obţinerea de finanţări pentru perioada 2014 – 2020
Actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației  AutomotiVEST
Identificarea posibilităților de finanțare în perioada de programare 2014 - 2020.

Atragerea de noi membri.
 
Evenimente
 
Adunarea Generală a Asociației Automotivest
 
În data de 15 Iunie 2021, a avut loc sedinta AGA a Asociatiei Automotivest. 
Ordinea de zi a cuprins:
1. Informatii despre proiectul ADMA Trans4MErs
2. Digital Regions – proiect pe tema Industry 4.0
3. Retrospectiva clusterului Automotivest
• Maparea furnizorilor locali (colaborare cu parteneri olandezi)
• Proiect de cooperare transfrontaliera Romania Serbia
• Bronze Label, eticheta detinuta de cluster
• Contributia la proiectul CERC - Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a 

Furnizorilor în Sectorul Automotive
4.  Enterprise Europe Network – EEN - Grupul sectorial Mobility din cadrul EEN
5.   Digital Innovation Hub – DIH Regiunea Vest
6.   Aprobare Bilant 2020
7.   Alegeri Presedinte
8.   Alegeri Consiliu Director
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A fost ales un nou presedinte in persoana D-lui Alexandru Stoica, Director DISIMM, 
representant al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest.

A fost ales un nou Consiliu Director dupa cum urmeaza:

1. Alexandru Stoica, ADR Vest, Presedinte
2. Ioan Silea, UPT, Vicepresedinte
3. Cristian Foral, Nu Technologies SRL
4. Miomir Vlascici, Inteliform srl
5. Ruben Latcau, Viceprimar Municipiul Timisoara

Asociaţia AutomotiVEST parteneră a consorțiului Ro-Boost SMEs în cadrul rețelei 
Enterprise Europe Network
 
Începând cu 1 ianuarie 2015, ADR Vest a devenit organizaţie gazdă a platformei 
Enterprise Europe Network (EEN) finanţată de către Comisia Europeană, pentru Macro-
Regiunea 4 România – Regiunile Vest şi Sud Vest. ADR Vest este astfel coordonator al 
Consorţiului RO-Boost SMEs, alături de partenerii ADR Sud-Vest, Tehimpuls, Centrul de 
Dezvoltare Arad şi Universitatea Craiova. 
 
În cadrul instrumentului specific de misiuni de companii în alte țări europene, membrii 
asociației AutomotVEST vor fi invitați să participe la la misiuni economice dedicate 
industriei auto.

Evenimente recomandate membrilor:
 
15 Iulie 2021 Eveniment de brokeraj organizat sub egida Enterprise Europe Network 
cu participarea este gratuita. Evenimentul a fost intitulat Inn4mech 2021(https://
inn4mech-2021.b2match.io/)

8-9 Iunie 2021 SEE Automotive Conference & B2B meetings – Connect & Supply 2021. 
(https://see-automotive-connect-supply-2021.b2match.io/home) 
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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; e-mail: office@adrvest.
ro, website:  www.tehimpuls.ro).

Contact: Asociaţia Cluster Regional TIC (str. Proclamaţia 
de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 300054, România; 
telefon: + 40 256 491981, fax: + 40 256 491923; e-mail: 
office@adrvest.ro).

Contact: Asociaţia Automotivest – Prima iniţiativă de 
cluster din România (Str. Proclamaţia de la Timişoara 
nr. 5, Timişoara, 300054, România; telefon: + 40 256 
491981, fax: + 40 256 491923; e-mail: office@adrvest.
ro, website:  www.automotivest.ro.
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