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COMUNICAT de PRESĂ 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în parteneriat cu GTZ România a 
organizat azi la Timişoara, Forumul Regional de Inovare - ediţia a patra - cu titlul 
„Rolul investiţiilor străine în dezvoltarea economică regională”.  
 
La acest eveniment, care s-a desfăşurat la sediul Centrului Regional de Afaceri din 
Timişoara, au fost invitate peste 100 de firme şi instituţii din regiune, atât firme 
multinaţionale cât şi firme româneşti precum şi instituţii partenere ale ADR Vest: 
administraţie publică, ambasade şi consulate, bănci şi firme de consultanţă, experţi ai 
unor firme internaţionale (GTZ, I.CON Innovation, PriceWaterHouse Coopers, FM 
Logistic, etc.).   
 
Scopul organizării acestui eveniment a fost  acela de  realiza o abordare constructivă 
a dezvoltării sectoarelor economice relevante Regiunii Vest: tehnologia informaţiei şi 
comunicaţii, automotive, echipamente electronice, lemn/mobilă, agroalimentar  - 
precum şi revitalizarea IMM-urilor din regiune prin promovarea nişei de piaţă care 
poate cuprinde firmele multinaţionale în calitate de clienţi. Toate au la bază 
experienţa ADR Vest în asistarea investiţiilor străine din regiune, precum şi 
experienţa acumulată în programarea regională a fondurilor europene şi analiza 
anuală a mediului economic regional.  
 
GTZ (Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) - Societatea 
Germană pentru Colaborare Tehnică este un organism al guvernului federal german 
prin care se sprijină procesele de transformare socio-economică şi de modernizare 
din ţările în curs de dezvoltare şi din fostele ţări comuniste. GTZ a fost activă în 
Romania din 1993 iar din anul 2000 are un birou de coordonare la Bucureşti. ADR 
Vest a colaborat cu GTZ în diverse proiecte care privesc inovarea, dezvoltarea 
regională şi transferul tehnologic. 
 
Forumul, care a integrat o sesiune de deschidere, o sesiune plenară şi trei sesiuni 
paralele, a tratat următoarele teme principale:  
 

1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Industrială (SDI) pentru Regiunea Vest; 
2. Logistica, o problema/oportunităţi; 
3. Industria “automotive” – soluţii locale eficiente pentru producţia firmelor 

multinaţionale. 
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