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Comunicat de  presă 

Evenimente internaŃionale la Timişoara,  

prin AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) aduce organizaŃii din Ńări ale Uniunii 
Europene, precum şi din Turcia, în Regiunea Vest. Aceste evenimente sunt rezultatul 

eforturilor susŃinute ale ADR Vest în domeniul dezvoltării regionale şi al cooperării 

internaŃionale cu alte organizaŃii de profil, prin proiecte finanŃate din fonduri 

nerambursabile. Astfel, pe lângă gestionarea programelor de finanŃare precum Phare şi 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, ADR Vest se implică, în mod constant, în 
promovarea Regiunii Vest la nivel internaŃional, în atragerea de investitori în regiune şi în 
implementarea de proiecte, realizate prin cooperare cu organizaŃii din Ńări ale Uniunii 
Europene şi nu numai, care contribuie la dezvoltarea Regiunii Vest. 
 
În acest sens, în perioada imediat următoare, în Regiunea Vest vor avea loc următoarele 
evenimente: 

1. Seminarul cu tema „Facilitarea reŃelelor de tip cluster”, în perioada 17 – 18 mai 

2010 

Seminarul este organizat în cadrul proiectului PROSESC (Producer Services for European 
Sustainability and Competitiveness), proiect câştigat de ADR Vest şi finanŃat prin 
fonduri nerambursabile. Obiectivul strategic al proiectului este acela de promovare a 
sustenabilităŃii sistemelor de transport din regiunile participante. 
 
Seminarul va facilita schimbul de bune practici şi discuŃii pe tema clusterelor din 
domeniul automotive. În cadrul lui va avea loc prezentarea clusterului Automotivest şi 
lansarea portalului www.automotivest.ro, portal destinat firmelor ce activează în 
domeniul automotive: De asemenea, va fi organizat un workshop cu tema bunelor 
practici în domeniul clusterelor şi o vizită la o companie multinaŃională din domeniul 
automotive din Regiunea Vest. 
 

2. Vizita delegaŃiei Regiunea Anatolia de Est – Turcia în Regiune Vest, în data de 25 

mai 2010 

DelegaŃia din Regiunea Anatolia de Est – Turcia, grup de 18 persoane, se va afla în 
vizită în România în vederea transferării de bune practice la nivelul funcŃionării 
agenŃiei pentru dezvoltare regională, precum şi pentru vizitarea câtorva proiecte 
implementate în judeŃele Timiş şi Caraş-Severin, atât în cadrul programului Phare, cât 
şi în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013.  
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Grupul reprezentanŃilor Regiunii Anatolia de Est va fi alcătuit din guvernatori ai 
provinciilor din regiune, primari ai oraşelor importante, preşedinŃi ai camerelor de 
comerŃ, reprezentanŃi ai agenŃiei pentru dezvoltare regională. 

Vizita are loc în contextul accelerării discuŃiilor dintre Turcia şi Uniunea Europeană pe 
tema politicii de dezvoltare regională. Turcia este un candidat oficial la aderarea la 
Uniunea Europeană, începând negocieri preliminare la 3 octombrie 2005. 

3. Seminarul internaŃional pe tema politicilor şi bunelor practici în ce priveşte 

sustenabilitatea în sectorul construcŃiilor la nivel european, în perioada 8 – 9 iunie 

2010 

Acesta va include întâlnirea Comitetului Interregional de Coordonare a proiectului, 
precum şi seminarul internaŃional propriu-zis, care va beneficia de prezentări din 
partea Comisiei Europene şi a experŃilor din Ńările partenere.  
 
Seminarul este organizat în cadrul proiectului internaŃional FRESH (Promovarea 
modelelor de dezvoltare economică sustenabilă la nivel regional), proiect realizat de 
un consorŃiu format din 12 organizaŃii din şase state membre ale Uniunii Europene:  
Finlanda, Irlanda, Italia, Polonia, Marea Britanie şi România. AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Vest este partener în cadrul consorŃiului. Obiectivul proiectului FRESH este 
acela de a integra componenta de inovare „eco” (inovare ce presupune reducerea 
impactului negativ asupra mediului) în strategiile de inovare regională şi alte 
documente de planificare ale partenerilor, şi de a crea instrumentele regionale care 
favorizează în acelaşi timp creşterea economică şi protejarea mediului înconjurător. 

 
 
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.  


