
 

 
 

 

 
 

   

Timişoara, 15 martie 2011 
 

 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Str. ProclamaŃia de la Timişoara, nr. 5, Timişoara 300054, România 
Tel: +40-256-491923, fax: +40-256-491981 

e-mail: office@adrvest.ro, www.adrvest.ro, www.regiuneavest.ro 

Comunicat de  presă 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest aduce în prim plan 
energia regenerabilă, în Regiunea Vest 

 
 
MarŃi, 15 martie 2011, AgenŃia pentru Dezvoltarea Regională Vest a organizat 
întâlnirea cu tema „InvestiŃii în domeniul energiilor regenerabile în contextul 
dezvoltării  Regiunii Vest” în vederea constituirii unei platforme de comunicare pe 
tema energiei regenerabile în Regiunea Vest şi pentru a impulsiona o dezvoltare 
sustenabilă a regiunii prin sprijinirea de proiecte cu impact regional şi prin introducerea 
componentei „eco” în documentele de planificare strategică ale Regiunii Vest.  
 
Întâlnirea a avut două componente majore cuprinzând atât prezentări de produse 
specifice domeniului energiei regenerabile şi discuŃii despre mecanismul legal şi 
funcŃional pentru integrarea energiei regenerabile (energie solară, energie eoliană şi 
energie hidro) în reŃeaua naŃională de energie, cât şi vizite pe teren în vederea  
prezentării de exemple de bună practică.  
 
Astfel, în cadrul întâlnirii au luat cuvântul, alături de domnul Sorin MAXIM – director 
general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, reprezentanŃi ai companiilor şi 
institutelor de cercetare ce activează în domeniul energiei regenerabile în Regiunea Vest: 
domnul Mihai DAVID – membru al Consiliului de AdministraŃie al Hidroelectrica, 
domnul Antonio NAVARRO – Chairman Office Director al companiei Siliken, domnul 
Cătălin MREJERU – reprezentant al Monsson Group Romania şi domnul Radu VASIU 
– Secretar ŞtiinŃific al UniversităŃii Poilitehnica din Timişoara. Alături de vorbitori, au 
mai participat şi reprezentanŃi ai administraŃiei publice, consultanŃi în domeniul 
energiei regenerabile, reprezentanŃi ai universităŃilor din Regiunea Vest şi ai  institutelor 
de cercetare, precum şi reprezentanŃi ai diferitelor companii ce activează în domeniul 
energiilor regenerabile.  
 
 
ParticipanŃii au făcut două vizitate pe teren în cadrul întâlnirii: una dintre vizite a fost la 
complexul de birouri City Business Center din PiaŃa 700, complexul constituind un 
exemplu pentru implementarea şi utilizarea unui sistem inteligent de urmărire a 
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eficienŃei utilizării energiei şi astfel, de micşorare a costurilor implicate, iar cea de–a 
doua vizită a fost făcută la unitatea de producŃie a companiei Siliken Manufacturing 
RMN din Parcul Industrial INCONTRO, producător spaniol de panouri solare – 
investiŃie localizată cu sprijinul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest în regiunea 
noastră. 
 

*** 
 
Întâlnirea a fost organizată în cadrul proiectului FRESH (Promovarea modelelor de 

dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional), proiect finanŃat prin programul 
INTERREG IV C al Uniunii Europene şi în cadrul căruia ADR Vest este partener. AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest este reprezentanta României în cadrul proiectului, 

acesta implementându-se prin parteneriatul dintre 12 organizaŃii, din 6 Ńări (România, Polonia, 

Marea Britanie, Italia, Irlanda, Finlanda). Proiectul urmăreşte integrarea componentei 
„eco” în documentele strategice regionale, precum şi crearea de instrumente regionale 
care favorizează atât creşterea economică, cât şi protejarea mediului înconjurător.  
 
În prezent, AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest implementează două proiecte 
ce vizează dezvoltarea sustenabilă în Regiunea Vest în vederea introducerii acestei 
componente în viitoarele documente de planificare strategică ale Regiunii Vest şi 
pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Unul dintre aceste proiecte este 
proiectul FRESH mai sus menŃionat, iar cel de-al doilea proiect, vine în completarea 
proiectului FRESH şi se numeşte CO2FREE (Cooperare în vederea sprijinirii utilizării şi 

eficientizării energiei regenerabile). Şi proiectul CO2FREE este finanŃat prin programul Uniunii 

Europene INTERREG IV C şi are ca obiectiv încurajarea preluării şi integrării în programele de 

dezvoltare regională finanŃate prin Fonduri Structurale a soluŃiilor inovatoare existente în 

utilizarea aplicaŃiilor tehnologiilor informaŃiei şi comunicaŃiilor în domeniul energetic.   
 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 
0256 – 491.981/491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - DirecŃia 
Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  
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