
   
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Timişoara, 28 februarie 2008 

 

ADR Vest găzduieşte Conferinţa de Lansare a Exerciţiului Regional de 
Previziune(Foresight) în sectoarele auto şi tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor 
 
Azi, 28 februarie 2008 a avut loc la Timişoara, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, 
Conferinţa de Lansare a Exerciţiului Regional de Previziune(Foresight) în Sectoarele Auto şi 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.  
 
Acest eveniment a avut loc în cadrul proiectului „Before – Benchmarking şi Foresight pentru 
Regiunile Europei” - iniţiativă care îşi propune să folosească instrumentele inteligenţei economice 
prospective în scopul analizării viitoarelor provocări cu care se vor confrunta sectoarele economiei 
Regiunilor din Europa. Proiectul – care se va finaliza în decembrie 2008, este finanţat prin Programul 
Cadru VI – FP6–„Integrarea şi Consolidarea Ariei Europene de Cercetare – Dezvoltarea coerenta a  
politicilor de cercetare şi inovare”. Regiunile reprezentate în proiect sunt Regiunea Castilia şi Leon - 
Spania, Brandenburg – Germania, Vasternorland – Suedia, Estonia şi Regiunea Vest – România.  
 
Evenimentul - care îşi propune să fie un instrument de consultare a principalelor părţi interesate din 
domeniile vizate (companii, administraţie publică, mediul academic) – a fost găzduit de ADR Vest şi a 
beneficiat de participarea unor specialişti recunoscuţi în domeniul previziunii economice, 
reprezentanţi ai centrului de excelenţă Prest de pe lângă Universitatea din Manchester. 
 
Exerciţiul regional de foresight reprezintă o bună oportunitate pentru analizarea participativă a unor 
scenarii alternative vizând implementarea iniţiativei de formare a unui Cluster Regional bazat pe 
Inovare în domeniul Auto şi, respectiv, a unui Pol Regional de Excelenţă în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor.   
 
Benchmarking-ul reprezintă o metodă complexă utilizată în management şi, în particular, în 
managementul strategic, prin care organizaţiile îşi evaluează diferite activităţi raportându-le la 
exemplele de  bune practici din propriul sector de activitate. Aceasta permite organizaţiei să dezvolte 
planuri  cu privire la modul de adoptare a bunelor practici, în scopul creşterii performanţei. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: d-na Raluca Cibu Buzac – Şef 
departament politici regionale şi intrenaţionalizare, tel./fax 0256 – 49 19 23, 49 19 81, e-mail 
office@adrvest.ro. 
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