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Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș 

Comunicat de presă 

 
Timișoara, 21 septembrie 2022 

 
Procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare (OECD) a început și la nivelul Regiunii Vest 
 
42 de actori regionali din zona adminstrației publice, mediul privat și cel academic, 
precum și reprezentanți ai unor ONG-uri au participat la workshopul de planificare 
strategică regională și servicii de inovare, organizat de OECD în parteneriat cu 
ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, la 
Timișoara. ADR Vest este prima agenție regională din România care implementează 
această serie de focus-grup-uri și workshop-uri la nivel regional, importante în 
procesul de aderare a țării noastre la organizația sus-amintită. 
 

Proiectul își propune să crească atât competitivitatea, cât și capacitatea organizațională 

a agențiilor pentru dezvoltare regională, în procesul de planificare regională, ajutându-le, 

în același timp, să își diversifice portofoliul de servicii de inovare. El e implementat și în 

contextul în care ADR Vest a devenit autoritate de management pentru ciclul de finanțare 

2021-2027.  

 

„Credem că abordarea regională a planificării și a inovării este fundamentală pentru 

bunăstarea și creșterea regiunilor. Lucrăm și discutăm de mai multă vreme actorii din 

zonă și cu ADR Vest și vedem cât de mult potențial există. Vom continua acest proces și 

în celelalte regiuni, deci putem spune că regiunea Vest este o deschizătoare de drumuri 

pentru România. Este și un moment cheie pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Vest, acum, că a preluat rolul de autoritate de management și poate răspunde în mod 

direct nevoilor regionale de dezvoltare socio-economică. De aceea, ne-am dorit să 

identificăm modalitățile prin care ADR Vest poate să valorifice aceste oportunități și să le 

transforme în creștere și bunăstare suplimentară pentru regiune”, a declarat Maria Varinia 

Michalun – director Planificare Strategică și Inovare OECD. 

 

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a început să lucreze pentru acest 

proiect în anul 2021. După o serie de ateliere online, ieri a avut loc primul focus-grup în 
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care actorii regionali s-au întâlnit față în față cu reprezentanții organizației. Ei au proiectat 

o viziune de ansamblu pe tema planificării regionale și serviciilor suport privind inovarea, 

încercând să stabilească punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările 

existente în regiune; după care au generat o serie de potențiale soluții privind nevoile și 

provocările identificate, luând în considerare capacitățile existente la nivelul ecosistemului 

regional. 

 

Printre soluțiile propuse de actorii din regiune se numără simplificarea accesului la fonduri 

europene, prin măsuri de digitalizare, transparență și implicare a solicitanților în 

consultarea publică; realizarea unui îndrumar pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare 

locale; accesul solicitanților de fonduri europene la servicii specializate (audituri de 

inovare, digitalizare etc.); dezvoltarea unor servicii-suport prin care potențialii aplicanți 

pentru programul Orizont 2020 să benficieze de sprijin și consultanță internațională; sau 

maparea nevoilor pentru proiecte soft internaționale care pot să aducă cunoaștere, bune 

practici și mobilități pe teme de interes, precum utilizarea tehnologiilor VR la obiectivele 

turistice de interes major. 

 

”Vrem să dezvoltăm zona de expertiză pentru planificarea strategică. Prioritară este zona 

de inovare, unde avem încă multe de învățat, dar și planificarea în dezvoltarea regională. 

Ne bucurăm că regiunea noastră a fost aleasă ca să deschidă acest drum pentru România 

și sperăm ca proiectul să genereze niște politici naționale care să ajute sistemul”, a 

declarat Sorin Maxim, directorul ADR Vest. 

 

Proiectul este unul național și va fi implementat în toate regiunile României de către 

Asociația ROREG. El este finanțat de Digi Reform, prin Instrumentul de Suport Tehnic. 

 

*** 

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să ne contactaţi: tel. 0256-491.923, e-mail - 

office@adrvest.ro. 

 
 
 
  


