
Regiunea Vest a înregistrat, în
2019 - an care a consemnat ºi la ni-
vel global o intensificare notabilã a
activitãþii economice - unul dintre
cele mai rapide ritmuri de creºtere
din perioada ulterioarã declanºãrii
crizei financiare globale (în jurul a
6,5%), ne-a transmis Sorin Maxim,
directorul general al Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã Vest (ADR V).
Acesta ne-a spus cã Regiunea Vest
a ajuns la 67% din media UE (28),
cu o valoare de 20.000 de euro per
capita PPS (PIB pe cap de locuitor la
standardul puterii de cumpãrare),
fiind întrecutã doar de Regiunea
Bucureºti-llfov, cu valoarea de
43.200 de euro per capita PPS.

Sursa citatã ne-a declarat: "Din
pãcate, mare parte a forþei de mun-
cã, a cifrei de afaceri ºi a exporturi-
lor se concentreazã într-un numãr
mic de sectoare. Se impun mãsuri
care sã permitã trecerea la activitãþi
cu o valoare adãugatã cât mai mare
în rândul sectoarelor tradiþionale,
ca parte a strategiei pe "douã nive-
le": continuarea promovãrii investi-
þiilor strãine directe ºi scalarea com-
paniilor din sectoarele tradiþionale.

Dincolo de investiþiile realizate de

mediul de afaceri ca parte a planu-
rilor lor de dezvoltare, investiþiile
publice ºi private cu ajutorul fon-
durilor europene au reprezentat, în
anul 2019, o sursã importantã de
dezvoltare".

Sorin Maxim ne-a precizat cã Pro-
gramul Operaþional Regional
2014-2020 continuã sã finanþeze
investiþiile pe care le-a sprijinit în
perioada 2007-2013, dar ºi noi ca-
tegorii de proiecte faþã de progra-
mul precedent - transport public
urban, reabilitare termicã a clãdiri-
lor publice, regenerare urbanã,
sprijinirea comunitãþilor dezavan-
tajate, entitãþi de transfer tehnolo-
gic: "Este greu sã facem o ierarhiza-
re a proiectelor aflate în implemen-
tare în Regiunea Vest, pentru cã ele
sunt foarte multe ºi toate impor-
tante pentru comunitãþile unde vor
produce efecte. Vor produce,
aºadar, schimbãri în bine pe multi-
ple paliere, fie cã vorbim despre
spitale ºi ºcoli care vor fi reabilitate
ºi modernizate, drumuri mai bune
sau piste pentru biciclete, noi mijlo-
ace de transport, moderne ºi nepo-
luante - tramvaie noi (Timiºoara,
Arad, Reºiþa) sau autobuze electrice

pentru oraºele din Regiunea Vest ºi
obiective de patrimoniu restaurate
ºi puse în valoare, cum sunt Caste-
lul Corvinilor, Amfiteatrul de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa ºi De-
alul Cetãþii Deva - lncinta I (Hune-
doara), Cetatea Ladislau de la Coro-
nini (Caraº-Severin), Cetatea lneului
ºi Casa Urbarialã (Arad) ori Domul
Romano-Catolic din Piaþa Unirii -
Timiºoara, ca sã oferim doar câteva
exemple. ªi nu mai puþin importan-
te sunt finanþãrile dedicate mi-
croîntreprinderilor ºi întreprinderi-
lor mici ºi mijlocii".

Regiunea Vest
a beneficiat de o
alocare financiarã de
653 milioane euro în
cadrul Regio-POR
2014-2020

Regiunea Vest a beneficiat de o
alocare financiarã de 653 de milioa-
ne de euro în cadrul Regio-POR
2014-2020, din care aproximativ
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Regiunea Vest a avut
unul dintre cele mai
rapide ritmuri de
creºtere de dupã crizã
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643 de milioane de euro fonduri
nerambursabile (FEDR ºi bugetul
de stat), conform directorului ge-
neral al ADR V.

Domnia sa ne-a spus: "La nivelul
regiunii noastre au fost depuse
pânã în prezent 1.352 de proiecte,
în valoare totalã de aproape 1,9 mi-
liarde euro. Au fost contractate 545
dintre acestea ºi vorbim despre
proiecte în valoare totalã de peste
1 miliard de euro (1.052,81 milioa-
ne euro), din care aproximativ 800
de milioane de euro finanþare ne-
rambursabilã. De asemenea, alte
388 de proiecte sunt pregãtite de
contractare.

Iar lista proiectelor finanþate din
fonduri europene se va Iãrgi odatã
cu decizia Guvernului Romãniei de
a supracontracta proiectele aflate
în rezervã pe diferite axe în cadrul

POR. Vor fi supracontractate toate
proiectele aflate în rezervã pe axele
prioritare 3 (3.1.C) - Eficienþã ener-
geticã - lluminat public, 4 - Sprijini-
rea dezvoltãrii urbane durabile
pentru municipiile reºedinþã de ju-
deþ (pentru investiþii în mobilitate
urbanã, regenerare urbanã, comu-
nitãþi marginalizate, regenerare ur-
banã ºi educaþie), 10 - Îmbunãtãþi-
rea infrastructurii educaþionale (in-
vestiþii privind modernizarea
creºelor, a grãdiniþelor, ºcolilor, lice-
elor tehnologice ºi universitãþilor) ºi
13 - Sprijinirea regenerãrii oraºelor
mici ºi mijlocii (investiþii în infra-
structura socialã, de petrecere a
timpului liber ºi de reabilitare a
spaþiilor publice)".

În Regiunea Vest vor putea fi su-
pracontractate 90 de proiecte care
se aflau în lista de rezervã, cu o va-
loare a finanþãrii nerambursabile de
223,80 milioane euro, potrivit sur-

sei citate. Totodatã, vor fi acoperite
sume în valoare de 41,48 milioane
euro, asumate din contribuþie pro-
prie de cãtre beneficiari, pentru a
se încadra în alocãrile financiare ini-
þiale.

Prin aplicarea acestor mãsuri, va-
loarea proiectelor contractate în
Regiunea Vest ar urma sã ajungã, în
final, Ia 1,13 miliarde euro - fonduri
europene nerambursabile ºi o ratã
de contractare de 176,04%.

Sorin Maxim ne-a comunicat:
"Marea provocare este sã transfor-
mãm aceºti bani în lucrãri, în reali-
zãri în teren, iar asta depinde foarte
mult de capacitatea beneficiarilor,
ºi nu doar a lor, de a se mobiliza.
Avem de procesat un volum imens
de documente, este nevoie de con-
sultanþi buni, de executanþi care sã
poatã duce la bun sfârºit investiþiile
la termenele stabilite. Este un efort
mare pentru toatã lumea ºi nu pu-
tem face rabat de la calitate.

ªtim cã sunt probleme la licitaþii,
cu contestaþii care duc uneori la
întârzieri în derularea proiectelor,
iar un lucru îmbucurãtor este deci-
zia recentã a Guvernului de a înfiin-
þa instanþe regionale dedicate pen-

tru judecarea contestaþiilor de la
proiectele publice.

Ne dorim finanþãri adaptate ne-
voilor din fiecare regiune, ne dorim
proceduri simplificate, vrem sã
creºtem eficienþa în gestionarea ºi
implementarea proiectelor europe-
ne ºi credem cã pentru acest lucru
este necesarã o descentralizare rea-
lã a sistemului. (…)

Dacã discutãm despre plãþile rea-
lizate în cadrul POR 2014-2020, la
data de 31.12.2019 acestea au fost
în cuantum de 97.257.652,85 euro
(fonduri FEDR)".

În prezent, Agenþia pentru Dezvol-
tare Regionalã Vest are ca prioritate
implementarea în cele mai bune
condiþii a Programului Operaþional
Regional 2014-2020, astfel încât Re-
giunea Vest sã beneficieze de finan-
þãri consistente în actualul exerciþiu
financiar ºi sã fie evitat riscul de de-
zangajare a fondurilor europene,
potrivit domnului Maxim.

În acest context, pentru simplifi-
carea procedurilor, acordãm o
atenþie deosebitã informatizãrii
atât în relaþia cu beneficiarii, cât ºi
intern, pentru optimizarea activitã-
þii ADR Vest.
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Sorin Maxim: "În perioada 2021-2027, ºtim cã
se va pune accent pe inovare ºi cercetare -
aproximativ 35% din Fondurile Politicii de

Coeziune vor merge cãtre obiectivul de politicã
1 - «O Europã mai inteligentã»".



O prioritate a ADR
Veste este pregãtirea
viitoarei perioade de
programare
2021-2027

O altã prioritate a ADR Veste este
pregãtirea viitoarei perioade de
programare 2021-2027, care va
aduce schimbãri faþã de perioada
actualã. Comisia Europeanã propu-
ne modernizarea politicii de coe-
ziune, principala politicã de investi-
þii a UE, orientând intervenþiile cã-
tre inovare ºi digitalizare, emisii re-
duse de carbon, conectivitate ºi
mobilitate durabilã, îmbunãtãþirea
calitãþii serviciilor publice.

ADR Vest a început activitãþile de
planificare la nivel regional pentru
perioada 2021- 2027. Pentru funda-
mentarea investiþiilor din fonduri
UE la nivel regional este necesarã
elaborarea Planului pentru Dezvol-
tare Regionalã Vest 2021-2027
(PDR), care va conþine ºi Strategia
pentru Dezvoltare Regionalã a Re-
giunii Vest 2021-2027. Documentul
reprezintã baza pentru viitoarele
investiþii UE în regiune. ADR Vest a
început procesul de elaborare, po-
trivit reprezentantului Agenþiei.

Sorin Maxim ne-a declarat: "În pe-

rioada 2021-2027, ºtim cã se va
pune accent pe inovare ºi cercetare
- aproximativ 35% din Fondurile
Politicii de Coeziune vor merge cã-
tre obiectivul de politicã 1 - "O Eu-
ropã mai inteligentã". Pentru a pu-
tea accesa aceste fonduri, a fost ini-
þiatã actualizarea Strategiei Regio-
nale de Specializare Inteligentã
(RIS3), în urma atelierelor de desco-
perire antreprenorialã pe care le or-
ganizãm. Domeniile de specializare
inteligentã identificate la nivelul
Regiunii Vest sunt: Industria ali-
mentarã ºi agricultura; Digitalizare,
industrializare, inclusiv lndustry 4.0;
Eficienþã energeticã ºi clãdiri suste-
nabile; Industria prelucrãtoare; Sã-
nãtate ºi calitatea vieþii; lndustrii
creative ºi culturale.

Alãturi de trasarea prioritãþilor de
dezvoltare antreprenorialã, þinta
noastrã este pregãtirea unui porto-
foliu regional de proiecte mature
pentru 2021".

În ceea ce priveºte proiectele de
tip smart, la nivel regional regãsim
astfel de proiecte în cadrul primelor
patru axe prioritare ale POR 2014-
2020, dupã cum urmeazã:

1. Promovarea transferului tehno-
logic;

2. Îmbunãtãþirea competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii;

3. Sprijinirea tranziþiei cãtre o eco-

nomie cu emisii scãzute de carbon;
4. Sprijinirea dezvoltãrii urbane

durabile.
Dacã la nivelul primelor douã axe

vorbim despre proiecte de smart
economy - cu un accent crescut pe
inovaþie, antreprenoriat ºi produc-
tivitate, la nivelul celorlalte douã
axe prioritare, proiectele urmãresc
intervenþii de tip smart city cu ac-
cent pe smart living ºi smart mobi-
lity.

Pe lângã iniþiativele care þin de
Programul Operaþional Regional,
Agenþia pentru Dezvoltare Regio-
nalã Vest este implicatã în multe
alte proiecte internaþionale de tip
smart sau cu componente smart,
alãturi de alþi parteneri europeni:
platforma "Arome Proprii" - proiec-
tul NICHE, Digital Innovation Hub,
DEVISE, Digital Regions, Enterprise
Europe Network etc.

Proiectul "NICHE - Dezvoltarea de
lanþuri valorice inovative în sectorul
agroalimentar" este o iniþiativã a
ADR Vest, finanþatã prin Programul
Interreg Europe, care îºi propune
crearea de ecosisteme favorabile

inovãrii în sectorul agroalimentar în
ºapte regiuni europene.

ADR V a derulat un
proiect pilot în
sprijinul
producãtorilor de
produse alimentare
din Regiunea Vest

În cadrul NICHE, ADR Vest a deru-
lat un proiect pilot în sprijinul pro-
ducãtorilor de produse alimentare
din Regiunea Vest (judeþele Timiº,
Caraº-Severin, Arad ºi Hunedoara),
dar ºi a comunitãþilor locale din zo-
nele urbane.

ADR Vest, alãturi de Tehimpuls -
Centrul Regional de Inovare ºi
Transfer Tehnologie ºi clusterele
TIC ºi Automotivest, susþin digitali-
zarea la nivel regional, folosind
oportunitãþile oferite de Comisia
Europeanã, care sprijinã crearea ºi
funcþionarea unor hub-uri de ino-
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Sorin Maxim: "Comisia Europeanã propune
modernizarea politicii de coeziune, principala

politicã de investiþii a UE, orientând
intervenþiile cãtre inovare ºi digitalizare".



vare digitalã în statele membre ale
Uniunii Europene. Acestea funcþio-
neazã ca un one-stop-shop pentru
a facilita transformarea digitalã a
industriei la nivelul regiunilor. Ele
ajutã companiile sã devinã mai
competitive pe piaþã, prin folosirea
tehnologiilor digitale în dezvolta-
rea afacerilor, în procesele de pro-
ducþie, în furnizarea de produse ºi
servicii.

Un astfel de hub de inovare digi-
talã a fost selectat sã funcþioneze în
Regiunea Vest. Consorþiul format
din partenerii mai sus menþionaþi a
trecut printr-o fazã de formare ºi
pregãtire, urmând ca în 2020 sã
aplice la programul de finanþare ce
va fi lansat la nivel european ºi care
va asigura operaþionalizarea activi-
tãþilor viitorului Digital Innovation

Hub.
DEVISE - "lMM-uri din tehnologia

digitalã în sprijinul Strategiilor Re-
gionale de Specializare Inteligentã"
este un alt proiect finanþat prin
Programul Interreg Europe 2014-
2020, la care Regiunea Vest - Româ-
nia participã alãturi de alte nouã re-
giuni partenere. Proiectul urmã-
reºte deblocarea ºi exploatarea po-
tenþialului pe care îl au IMM-urile
din tehnologia digitalã în a asigura
competitivitatea celorlalte lMM-uri,
din sectoarele incluse în Strategiile
Regionale de Specializare Inteli-
gentã. Se doreºte facilitarea trans-
formãrii digitale regionale prin par-
teneriat între regiuni, factori de de-
cizie, organizaþii de sprijinire a afa-
cerilor, centre educaþionale ºi
lMM-uri din domeniul digital ºi din
sectoarele de specializare inteli-
gentã.

ADR Vest participã la

proiectul "Digital

Regions - politici

regionale care adoptã

principiile lndustriei 4.0

pentru digitalizare"

Tot prin Programul Interreg Euro-
pe, ADR Vest participã la proiectul
"Digital Regions - politici regionale
care adoptã principiile lndustriei
4.0 pentru digitalizare", dupã cum
ne-a spus Sorin Maxim. Sunt opt re-
giuni europene partenere, iar pro-
vocarea lor comunã este de a adap-
ta politicile de inovare pentru a
sprijini specializarea inteligentã în
industriile de prelucrare, ca rezultat
al trendului global Industria 4.0.
Obiectivul proiectului este creºte-
rea numãrului de IMM-uri din indu-
stria prelucrãtoare care coopereazã
cu alþi actori din zona de cercetare,
dezvoltare ºi inovare (CDI) din re-
giunile participante pentru a inte-
gra soluþii ale I4.0. Clusterul Auto-
motivest va fi implicat ca stakehol-
der regional în cadrul proiectului,
ca urmare a interesului membrilor

din domeniul automotive de a in-
tegra soluþii I4.0.

De asemenea, Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Vest este par-
te a reþelei Enterprise Europe Net-
work (EEN), alãturi de ADR
Sud-Vest Oltenia, Tehimpuls - Cen-
trul Regional de Inovare ºi Transfer
Tehnologic, Camera de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Arad ºi Uni-
versitatea Craiova, prin Consorþiul
RO-BOOST SMEs.

EEN este cea mai mare reþea eu-
ropeanã care sprijinã întreprinderi-
le mici ºi mijlocii în dezvoltarea po-
tenþialului inovativ ºi de afaceri
pentru creºterea competitivitãþii,
dezvoltare inteligentã ºi durabilã.
Enterprise Europe Network oferã
diferite servicii: consiliere cu privire
la politici, reglementãri legale ºi
programe de finanþare europene,
internaþionalizare, intermedierea
de parteneriate pentru proiecte in-
ternaþionale de cercetare-dezvolta-
re ºi afaceri, facilitarea inovãrii ºi a
transferului tehnologic etc.
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DEVISE - "lMM-uri din tehnologia digitalã în
sprijinul Strategiilor Regionale de Specializare

Inteligentã" este un proiect finanþat prin
Programul Interreg Europe 2014- 2020, la care
Regiunea Vest - România participã alãturi de

alte nouã regiuni partenere.
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