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Comunicat de  presă 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat o conferință dedicată 
infrastructurilor de afaceri din Regiunea Vest 

 
 
Ieri, 14 septembrie 2011, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat, în 
calitatea sa de generator de politici regionale, o conferință dedicată infrastructurilor de 
afaceri din Regiunea Vest. Conferința a avut loc în sala de consiliu a Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest în prezența reprezentanţilor administraţiei publice, 
reprezentanţilor parcurilor industriale, mediului de afaceri şi ai universităţilor din Regiunea 
Vest. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a fost reprezentată de domnul Sorin MAXIM – 
director general.  
 
În cadrul conferinței a fost prezentat și validat Planul de Îmbunătăţire a  Infrastructurilor de 
Afaceri din Regiunea Vest, precum și celelalte rezultate obținute prin implementarea 
proiectului internațional MITKE. Aceste rezultate constituie instrumente importante la nivelul 
Regiunii Vest contribuind la îmbunătățirea serviciilor și performanțelor infrastructurilor pentru 
afaceri. Astfel, pe lângă prezentarea și validarea Planului de Îmbunătăţire a  Infrastructurilor 
de Afaceri din Regiunea Vest, în cadrul conferinței organizate a fost prezentată analiza inter – 
regională și regională a infrastructurilor de afaceri din cele șapte regiuni partenere, precum și 
o colecție de bune practici din aceste regiuni. 
 
Conferința a fost organizată în cadrul proiectului internațional MITKE (Managing the Industrial 
Territory in the Knowledge Era), în cadrul căruia ADR Vest este partener.  
 
Proiectul MITKE este inițiativa unui consorţiu de 11 organizaţii din Uniunea  europeană condus 
de către SPRILUR, agenţia de dezvoltare regională a regiunii Ţara Bascilor din Spania. 
Organizațiile implicate în cadrul acestui proiect, alături de ADR Vest, sunt: Labein Foundation 
(Spania), Pannon Business Network Association (Ungaria), Rzeszow Regional Development 
Agency (Polonia), Lubeskie Voidvoiship (Polonia), SOPRIP, (Italia) FIRST – Wakefield District 
Development Agency (Marea Britanie), Shannon Development (Irlanda), Geltacht Authority 
(Irlanda), Catalan Land Institute (Spania). Proiectul este finanțat prin programul european de 
cooperare inter-regională INTERREG IV C și vizează creşterea performanţelor infrastructurilor 
de suport pentru afaceri în cadrul regiunilor partenere (informații despre proiect se găsesc pe 
www.mitke.eu).  

*** 
 

Planul de Îmbunătăţire a  Infrastructurilor de Afaceri din Regiunea Vest constituie un pilon 
important în fundamentarea Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru noua 
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perioadă de finanţare 2014 - 2020. Astfel, direcțiile stabilite în procesul de întocmire a 
planului au fost: inovarea (atragerea de noi investiţii şi dezvoltarea investiţiilor existente în 
cadrul infrastructurilor de afaceri ale Regiunii Vest), dezvoltarea teritorială armonioasă și 
coerentă (poziţionarea şi promovarea Regiunii Vest ca şi teritoriu industrial favorabil 
investiţiilor), precum și sustenabilitatea (elaborarea şi implementarea unei politici regionale 
de dezvoltare a teritoriului industrial şi a infrastructurilor de afaceri). Din perspectiva acestor 
direcții, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a analizat situația prezentă din Regiunea 
Vest și a propus priorități de acțiune în vederea dezvoltării infrastructurilor de afaceri din 
Regiunea Vest.  
 
Acest plan este rezultatul unui proces complex care a implicat efectuarea unei analize asupra 
situației existente, consultarea actorilor relevanţi, consultanţă din partea unui expert olandez 
în domeniul planificării, precum şi o consultare publică.  

*** 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon/fax 0256 – 
491.981/491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - Direcţia Resurse 
Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


