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Strategia de dezvoltare regională a Regiunii Vest reprezintă documentul 

fundamental al Planului Regional de Dezvoltare 2007-2013. Rolul obiectivelor 

strategice conţinute de acest document este acela de a orienta măsurile pe 

procesul de dezvoltare dorit, constituind în acelaşi timp şi un instrument optim 

de control atât al măsurilor, cât şi al rezultatelor aplicării acestora. 

 

Totodată, având în vedere rolul Planului Regional de Dezvoltare 2007-

2013 de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale 

Uniunii Europene, priorităţile cuprinse în Strategie trebuie să fie compatibile cu 

domeniile de intervenţie ale acestor instrumente. 

 

Punctul de plecare al elaborării Strategiei Planului Regional de 

Dezvoltare 2007-2013 îl reprezintă Planul Regional de Dezvoltare 2004-2006, 

aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi trimis Ministerului 

Integrării Europene în luna iulie 2003. 

 

Având în vedere dimensiunile spaţială şi teritorială, în stabilirea direcţiilor 

prioritare de acţiune s-au avut în vedere următoarele documente cu caracter 

strategic: Strategia de Inovare Regională, Documentele Comune de 

Programare România-Serbia&Muntenegru şi România-Ungaria, Planurile de 

Amenajare a Teritoriului din fiecare judeţ, Planul Regional de Acţiune pentru 

Învăţământul Profesional şi Tehnic, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu. 



 

Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest reprezintă un 

document complex, elaborat în parteneriat, având la bază Analiza socio-

economică a Regiunii şi Analiza SWOT. 

 

În acest sens, situaţia generală a Regiunii Vest redată de diagnosticul şi 

analiza SWOT, este foarte contrastantă: 

 
- este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate economice 

superioare mediei naţionale, adesea pe locul doi, după capitala – 
Bucureşti; 

- a beneficiat, de-a lungul timpului, de posibilitatea existenţei şi dezvoltării 
unei diversităţi culturale, ceea ce a generat apariţia unui puternic 
sentiment de identitate;  

- a beneficiat de "efectul frontieră", susţinut de o cooperare transfrontalieră 
foarte dinamică; 

- cu toate acestea, o asemenea percepţie şi abordare nu trebuie să 
mascheze problemele reale de coeziune economică şi socială, legate de 
disparităţile care există între cele patru judeţe şi care riscă să se 
accentueze întrucât, pe de o parte, centrele urbane Arad şi Timiş - cu o 
mai pronunţată dezvoltare economică - „privesc spre Vest” şi doresc 
accentuarea descentralizării, în timp ce, pe de altă parte, judeţele Caraş-
Severin şi Hunedoara înregistrează încă, rate ridicate ale şomajului şi au 
nevoie de o puternică intervenţie şi susţinere din partea statului;  

- în altă ordine de idei, depăşirea obstacolelor în calea dezvoltării 
regionale şi a realizării unei competitivităţi sporite depind încă, în mare 
măsură – la nivel naţional – de calitatea şi de stabilitatea mediului juridic 
şi de crearea unui cadru instituţional adecvat, iar, pe plan local, de 
capacitatea de mobilizare a tuturor actorilor regionali în susţinerea şi 
implementarea unor proiecte de dezvoltare. 

 

 Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru 

perioada actuală au fost identificate următoarele domenii de intervenţie, 

respectiv direcţii de acţiune viitoare: 
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o rezolvarea unor probleme grave cauzate de către infrastructura 
regională necorespunzătoare;  

o necesitatea apropierii standardelor privind calitatea factorilor de 
mediu de cele europene; 

o necesitatea îmbunătăţirii de fond a structurii de cercetare, 
dezvoltare şi inovare; 

o continuarea creşterii gradului de competitivitate a întreprinderilor; 
o exploatarea superioară a potenţialului turistic existent; 
o utilizarea superioară, orientarea şi sprijinirea resurselor umane; 
o rezolvarea unor probleme grave de restructurare industrială; 
o relansarea agriculturii şi revigorarea spaţiului rural. 

 
În aceste condiţii, strategia de coeziune economică şi socială propusă în 

Regiunea Vest de grupurile parteneriale de lucru are la bază următoarele 
obiective strategice principale: 

 
 Dezvoltarea economiei şi a competitivităţii regiunii prin 
investii în: infrastructură, mediu, cercetare/dezvoltare şi 
transfer tehnologic, competitivitatea întreprinderilor şi a 
IMM-urilor, turism 
 Investiţii prioritare în domeniul resurselor umane, 
calificarea oamenilor şi susţinerea categoriilor în 
dificultate  
 Tratarea disparităţilor teritoriale, rezolvând problema 
restructurărilor industriale şi susţinând dezvoltarea 
rurală 

 
Aceste obiective se vor realiza prin proiecte având un orizont de timp de 

aproximativ 10-12 ani şi constituie o continuare a ciclului de programare 2004-
2006. În acelaşi timp, considerăm oportun să prevedem, în cadrul fiecărei 
priorităţi şi măsuri, asistenţa tehnică necesară realizării măsurii, astfel încât 
proiectele să ia viaţă cât mai repede. 
 

   
Pentru atingerea acestor deziderate, considerăm esenţiale susţinerea 

colectivă a strategiei, coeziunea partenerilor şi efortul concertat de a urmări 
scopurile comune, demersuri care vor constitui expresia unei adevărate 
conştiinţe regionale. 
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P1. Infrastructura regională şi locală 
 
 

 
MĂSURI 

 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 
 
 

 
 

A.1. Reabilitarea şi 
îmbunătăţirea 

infrastructurii de 
transport rutier regional
 
 
 
 

A.1.1. Construirea/reabilitarea inelelor 
de centură ale oraşelor din regiune în 
vederea devierii traficului greu din 
centrele oraşelor 
A.1.2. Construcţia autostrăzii regionale 
şi conectarea optimă a drumurilor din 
regiune cu aceasta 
A.1.3. Conectarea municipiilor reşedinţe 
de judeţ din cele patru judeţe ale 
Regiunii Vest, prin drumuri modernizate 
A.1.4. Conexiune transfrontalieră între 
România şi Serbia&Muntenegru în 
judeţul Caraş-Severin 
A.1.5. Refacerea infrastructurii rutiere 
de acces spre zonele turistice 
importante din Regiunea Vest, staţiuni 
balneoclimaterice şi montane 
A.1.6. Construirea infrastructurii rutiere 
de acces spre zonele reprezentând 
obiective industriale – parcuri sau zone 
industriale 
A.1.7. Investiţii pentru crearea de 
parcări supra-etajate în Timişoara şi 
Arad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
Infrastructura 
de transport 

 
 

 
 

 
A.2. Modernizarea 

infrastructurii 
aeroportuare 

 

A.2.1. Investiţii în dezvoltarea 
infrastructurii aeroportului din Arad 
(prelungirea pistei de aterizare cu 500 
metri) 
A. 2.2. Integrarea în circuitul intern a 
bazelor aeriene din Caransebeş şi Deva 
A.2.3. Modernizarea sistemelor de 
balizaj 
A.2.4. Extinderea terminalelor de 
pasageri şi construcţia   platformelor de 
îmbarcare / debarcare 
A.2.5. Investiţii în echipamente de 
transport a pasagerilor la / de la avion 
A.2.6. Construcţia şi reabilitarea 
hangarelor, precum şi a platformelor de 
operare a aeronavelor de transport 
mărfuri  
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A.3. Reabilitarea şi 

îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport feroviar 

A.3.1. Construirea infrastructurii 
feroviare de acces spre zonele 
reprezentând obiective industriale – 
parcuri sau zone industriale. 
A.3.2. Modernizarea şi renovarea gărilor 
din zonele turistice de interes regional 

 
 
 
 
 

B. 
Infrastructura 

de mediu 
 

 
 
 
 
 

B.1. Alinierea la 
normele UE în 

domeniul calităţii 
mediului prin investiţii 

în infrastructură 
 
 

B.1.1. Managementul deşeurilor urbane 
şi industriale în oraşe mici şi mijlocii  
(construire / extindere / reabilitare 
rampe ecologice pentru deşeuri)          
B.1.2. Construirea şi/sau extinderea, 
retehnologizarea, reabilitarea şi 
modernizarea staţiilor de epurare 
B.1.3. Implementarea de sisteme de 
monitorizare  a  factorilor de poluare 
(apă, aer, sol)       
B.1.4. Reconstrucţia ecologică a zonelor 
degradate şi protejarea patrimoniului 
natural 
B.1.5. Construire/ extindere sistemului 
de drenare a apei freatice 
B.1.6. Realizarea infrastructurii de 
generare şi distribuire a energiei eoliene 
pe muntele Semenic 

 
 
 
 
 
 
 

C. 
Infrastructura 

socială 
 

 
 
 
 
 
 
 

C.1. Susţinerea şi 
dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

C.1.1. Investiţii în infrastructura socială 
a unităţilor şcolare în vederea formării 
iniţiale şi continue (minim 70 unităţi 
şcolare în regiune, 130 000 euro per 
unitate şcolară) 
C.1.2. Crearea / Reabilitarea spitalelor, 
centrelor de sănătate pentru bătrâni şi 
copii 
C.1.3. Reabilitări / extinderi ale unor 
spaţii pentru unităţi de învăţământ 
(grădiniţe, şcoli generale,  grupuri 
şcolare,licee, universităţi) 
C.1.4. Reabilitare cămine culturale şi 
biblioteci în spaţiul rural şi 
transformarea bibliotecilor în centre de 
informare moderne 
C.1.5. Dotarea şcolilor (inclusiv IT) şi 
înfiinţarea de cabinete de consiliere şi 
orientare pentru carieră 
C.1.6. Extinderea reţelei de informare a 
cetăţeanului 
C.1.7. Centre de zi pentru persoanele 
cu dizabilităţi şi dotarea tuturor 
instituţiilor de utilitate publică cu rampe 
de acces 
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D. Utilităţi 
publice 

 
 

 
 

D.1. Modernizarea şi 
completarea dotărilor 
publice de bază din 

reţeaua de localităţi ale 
Regiunii 

D.1.1. Reabilitare şi extindere reţele de 
apă şi canal (atât în mediul urban cât şi 
in rural) privind transportul, tratarea şi 
evacuarea apelor uzate 
D.1.2. Retehnologizarea, reabilitarea şi 
modernizarea reţelelor de gaze naturale 
D.1.3. Retehnologizarea, reabilitarea şi 
modernizarea reţelelor de energie 
electrică 
D.1.4. Reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de termoficare 

 
 

E. Reabilitare 
urbană 

 

 
E.1. Investiţii în 

reabilitarea urbană a 
noilor cartiere şi a 

clădirilor din centrele 
civice 

E.1.1. Construirea şi/sau reabilitarea 
reţelei stradale şi a spaţiilor pietonale  
E.1.2. Reabilitarea monumentelor şi 
site-urilor istorice, conservarea 
patrimoniului cultural 
E.1.3. Reabilitarea sistemului de 
iluminat public stradal în toate centrele 
urbane 
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P2. Sprijinirea afacerilor 

 
 

MĂSURI 
 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. Sprijinirea 
IMM-urilor 
 

 
 
 
 
 
 
 

A.1. Dezvoltarea de 
servicii pentru 

sprijinirea sectorului 
IMM  

A.1.1. Dezvoltarea capacităţii IMM-urilor 
în domeniile specifice: planificarea 
afacerilor, marketing, management, 
design, internaţionalizare, export 
A.1.2. Sprijin pentru introducerea de noi 
tehnologii competitive 
A.1.3. Dezvoltarea  şi implementarea 
unui sistem de granturi pentru IMM 
susţinut de către bănci 
A.1.4. Sprijin financiar la export pentru 
IMM-uri, prin îmbunătăţirea accesului pe 
pieţele externe 
B.1.5. Sprijin în creşterea competitivităţii 
IMM-urilor,  prin implementarea 
standardelor UE în domeniul calităţii şi 
protecţiei mediului 
B.1.6 Introducrea în circuitul economic, 
spre folosinţa IMM, a siturilor industriale 
neutilizate 

 
 
 
 
 
 
B. Consiliere, 
training şi 
promovare 
 

 
 
 
 
 
 

B.1. Dezvoltarea de 
servicii de promovare, 
consiliere şi training, 

creare de reţele de 
comunicare, conferinţe, 

târguri 

B.1.1. Încurajarea şi susţinerea activităţii 
de cercetare/dezvoltare în cadrul 
întreprinderilor şi a proiectelor de 
cooperare între mediul de cercetare şi 
IMM-uri 
B.1.2. Traininguri specifice în domeniul 
managementului de proiect şi 
managementului instituţional 
B.1. 3. Înfiinţare de centre de promovare 
şi consultanţă 
B.1.4. Crearea/extinderea unor centre 
expoziţionale şi organizarea de târguri 
tematice cu participare internaţională 
B.1.5. Consiliere privind dezvoltarea 
spiritului antreprenorial şi a serviciilor de 
consultanţă pentru IMM şi micro-
întreprinderi 
B.1.6. Crearea unui centru regional în 
domeniul  competitivităţii  
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P3.Turism  

 
 

MĂSURI 
 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 
A. 
Infrastructura 
de turism 
 

 
 

 
 

A.1. Reabilitarea şi 
modernizarea 

infrastructurii turistice 
 

A.1.1. Reabilitarea staţiunilor turistice 
existente şi crearea unor circuite 
turistice regionale 
A.1.2. Crearea de puncte de informare 
turistică 
A.1.3. Implementarea unui sistem 
regional integrat de marcare şi 
inscripţionare în mai multe limbi a 
obiectivelor turistice din regiune 
A.1.4. Creare / Reabilitare / renovare 
spaţii de cazare şi tratament cu 
potenţial turistic în mediul rural 
A.1.5. Modernizarea / crearea dotărilor 
de agrement 

 
 
 
 

 
B.1. Diversificarea 

ofertei turistice  
 
 
 
 
 

B.1.1. Crearea şi promovarea 
produselor turistice regionale 
B.1.2. Valorificarea în turism a creaţiei 
artizanale, meşteşuguri populare, 
arhitectură populară şi a manifestărilor 
folclorice din zona etnografică  
B.1.3. Dezvoltarea turismului durabil în 
parcurile naturale/naţionale 
B.1.4. Dezvoltarea unor trasee tematice 
de turism în Regiunea Vest (religios, de 
aventură) 
B.1.5. Amenajare iazuri pentru pescuit 
sportiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Marketing 
turistic şi 
Îmbunătăţirea 
serviciilor 

 
 

 
 
 
 

B.2. Dezvoltarea 
serviciilor în turism 

B.2.1. Formare profesională în turism şi 
campanii de informare în agroturism 
B.2.2. Îmbunătăţirea reţelelor de 
comunicare (dispecerat integrat de 
alarmare şi comunicare interactivă între 
unităţi de intervenţie: poliţie, pompieri, 
ambulanţa, jandarmerie, protecţie civilă, 
gardieni publici, salvamont) 
B.2.3. Servicii de consultanţă pentru 
firmele ce au ca obiect de activitate 
turismul 
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C. 
Dezvoltarea 
turismului  
transfrontalier 

C.1. Iniţierea unor 
programe turistice 
transfrontaliere cu 
Ungaria şi Serbia-

Muntenegru 

 
C.1.1.Crearea de circuite turistice 
transfrontaliere 
C.1.2. Sprijin pentru contacte locale şi 
reţele transfrontaliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Turismul 
balnear 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.1. Dezvoltarea, 
modernizarea şi 

diversificarea ofertei 
balneoturistice 

regionale 

D.1.1. Refacerea, modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii turistice 
pentru turismul balnear  
D.1.2. Retehnologizarea bazelor de 
tratament existente, modernizarea şi 
ridicarea gradului de confort al 
structurilor de primire, extinderea 
amenajărilor şi dotărilor de agrement 
specific şi general 
D.1.3.  Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport şi acces 
D.1.4. Modernizarea reţelelor de utilităţi 
publice (alimentare cu apă, canalizare, 
depozitare reziduuri menajere etc.) 
aferente staţiunilor balneare 
D.1.5. Promovarea pe piaţa externă a 
bazelor de tratament din regiune 
D.1.6. Refacerea şi amenajarea aleilor 
de acces la resursele minerale, a 
spaţiilor de recreere şi popas, a 
punctelor de utilizare a izvoarelor 
D.1.7. Refacerea reţelelor de aducţiune 
şi colectare a izvoarelor minerale în 
puncte fixe de utilizare pentru turişti 
D.1.8. Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de tratament (construcţii, 
aparatură, echipamente, etc) 
D.1.9. Dezvoltare de servicii de formare, 
specializare şi perfecţionare ale 
resurselor umane din sectorul 
balneoturism şi conexe 
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P4. Dezvoltare rurală   

 
 

MĂSURI 
 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
A. 
Diversificarea 
activităţilor 
economice 
alternative 
din mediul 
rural 

 
 
 

A.1. Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în zonele 
rurale şi promovarea 

diversificării 
activităţilor economice 

 
  

A.1.1. Creşterea competitivităţii 
sectorului agicol prin sprijinirea tinerilor 
fermieri în dezvoltarea afacerlor 
A.1.2. Crearea şi dezvoltarea de reţele 
de producţie şi distribuţie a produselor 
biologice alimentare şi tehnice  
A.1.3. Încurajarea activităţilor agro-
turistice şi meşteşugăreşti  
A.1.4. Conservarea mediului, a 
patrimoniului si a tradiţiilor specifice 
regiunii  
A.1.5. Campanii de informare şi 
promovare a oportunităţilor de afaceri în 
spaţiul rural aferent Regiunii Vest 
 

 
 B.Dezvoltarea  
 infrastructurii   
      rurale 
 

B.1. Dezvoltarea 
infrastructurilor 

hidroedilitare, de 
transport, comunicaţii 

şi energetice 

B.1.1. Crearea şi dezvoltarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare 
B.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de 
transport şi comunicaţii 
B.1.3. Electrificarea satelor neconectate 
încă la reţeaua naţională  

 
 
C. Asistenţă 
specifică 
mediului rural 

 
 

 
 

C.1. Asigurarea 
accesului populaţiei din 
zonele rurale la servicii 
de sănătate şi educaţie 
la nivelul celor urbane 

C.1.1. Acordarea de ajutoare financiare 
pentru cadrele sanitare şi cadrele 
didactice ce doresc să se instaleze în 
mediul rural, inclusiv celor ce doresc să 
iniţieze o practică privată  
C.1.2. Realizarea educaţiei igienico-
sanitare a populaţiei rurale prin acţiuni 
adresate tineretului şcolar, populaţiei 
adulte, tinerelor mame, populaţiei 
vârstnice. 
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P5. Resurse umane 

 
 

MĂSURI 
 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 

 
A.1. Asigurarea 

egalităţii de şanse 
pentru obţinerea unei 

calificări 
 
 

 

A.1.1. Facilitarea participării la formare 
profesională pentru elevii care provin 
din grupuri dezavantajate, încurajând 
mobilitatea intraregională 
A.1.2. Asigurarea transportului şi/sau 
burse de sprijin pentru elevii din mediul 
rural 
A.1.3. Reabilitarea spaţiilor de cazare 
şi masă, precum şi amenajarea de 
spaţii pentru găzduirea temporară a 
elevilor navetişti 
A.1.4. Elaborarea unui program de 
incluziune a elevilor din categoriile 
defavorizate 

A. 
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
în regiune, 
prin abordarea 
aspectului 
ocupării forţei 
de muncă atât 
din punct de 
vedere 
cantitativ 
(creşterea 
gradului de 
ocupare), cât 
şi calitativ 
(calitatea 
ocupării 
însemnând o 
concordanţă 
între 
aspiraţiile – 
potenţialul 
individal şi 
cerinţele 
beneficiarilor) 
 

 
 

 
 

A.2. Dezvoltarea 
serviciilor de 

consiliere, orientare şi 
informare privind 

cariera 
 

A.2.1. Sprijinirea elevilor în luarea 
deciziei privind cariera, corelând 
aspiraţiile personale cu nevoile pieţei, 
prin servicii moderne de consiliere şi 
orientare pentru carieră într-un sistem 
integrat la nivel regional 
A.2.2. Dezvoltarea abilităţilor 
profesorilor diriginţi pentru activităţile 
de consiliere şi orientare pentru carieră 
A.2.3. Angajarea unui psiholog în 
fiecare unitate şcolară (dar nu mai 
puţin de 1/800 elevi 
A.2.4. Oferirea de şanse de 
reconversie, recalificare, completarea 
studiilor, obţinerea unei calificări 
persoanelor excluse sau cu dificultăţi în 
integrare socio-profesională, incluzând 
aici persoanele expuse riscului 
disponibilizărilor din întreprinderile 
aflate în restructurare 
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A.3. Creşterea gradului 
de ocupare prin 
ameliorarea cunoaşterii 
pieţei forţei de muncă 
şi adaptarea ofertei la 
cerere 
 

A.3.1. Dezvoltarea unor servicii 
specializate la nivel regional legate de 
piaţa forţei de muncă prin intermediul 
unui observator al pietei pentru 
colectarea, stocarea interpretarea 
datelor la nivel regional si asigurarea 
accesibilitatii informatiilor structurate 
conform nevoilor beneficiarilor 
A.3.2. Elaborarea unor programe de 
formare şi de calificare în vederea: 
A.3.2.a. – încurajării mobilităţii 
geografice şi a mobilităţii ocupaţionale 
A.3.2.b. – adaptării ofertei de formare 
la nevoile specifice ale angajatorilor 
A.3.3 Dezvoltarea de servicii de 
informare, bilanţ de competenţă, 
orientare şi consiliere pentru carieră şi 
de dezvoltare personală precum şi 
pentru o cultură a învăţării de-a lungul 
vieţii 

 
 
B. 
Dezvoltarea  
învăţământului 
profesional şi 
tehnic TVET 
 
 

 
 
 
 

B.1. Adaptarea 
curriculumului la 
comanda specifică a 
angajatorilor 

B.1.1. Corelarea Ofertei de formare 
profesională prin TVET cu Cererea 
pieţei din regiune, astfel încât să fie 
acoperite domeniile prioritare de 
dezvoltare economică specifice regiunii 
Vest 
B.1.2. Înfiinţarea şi dotarea cabinetelor 
de dezvoltare personală şi profesională 
a cadrelor didactice în vederea 
elaborării de curriculum adecvat 
cerinţelor regionale 
B.1.3. Elaborarea şi livrarea în 
parteneriat a unor module de 
curriculum în concordanţă cu nevoile 
angajatorilor 
B.1.4. Sprijin pentru crearea unei reţele 
de ofertanţi de formare a aduţilor prin 
programe de calificare, recalificare, 
perfecţionare şi specializare 
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B.2. Dezvoltarea bazei 
materiale a şcolilor din 

sistemul TVET în 
concordanţă cu nevoile 

de formare 
 

 
 

B.2.1. Asigurarea resurselor necesare 
dezvoltării competenţelor specifice 
calificării profesionale şi a 
competenţelor generale 
(transocupaţionale)  la nivelul pregătirii 
de bază (pentru toţi elevii cuprinşi în 
învăţământul obligatoriu) pentru 
unităţile şcolare TVET din regiune 
B.2.2. Dotarea adecvată a atelierelor, 
cabinetelor şi laboratoarelor pentru 
pregătirea în domeniul TVET 
B.2.3. Asigurarea materiilor prime şi a 
altor materiale necesare în procesul de 
formare profesională 
B.2.4.Transformarea bibliotecilor 
şcolare în centre de informare moderne

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Adaptarea 
învăţământului superior 
la noile tendinţe de pe 

piaţa muncii 

B.3.1. Înfiinţarea unui Centru Regional 
de Resurse 
B.3.2. Crearea de servicii de formare şi 
reconversie profesională a adulţilor în 
zonele aflate în proces de restructurare 
industrială 
B.3.3. Introducerea în programa de 
învăţământ superior de noi discipline, 
în concordanţă cu evoluţia cererii forţei 
de muncă (cursuri, mastere, 
specializări, etc.) şi prin consultare 
directă cu mediul de afaceri 
B.3.4. Implicarea instituţiilor de 
învăţământ în aplicarea intensivă a 
stagiilor de practică profesională pentru 
elevi şi studenţi, în întreprinderile din 
regiune  
B.3.5. Dezvoltarea spiritului 
antreprenorial şi inovativ al studenţilor 
şi tinerilor absolvenţi, prin cursuri 
specifice, mese rotunde cu 
întreprinzători de succes din regiune 
B.3.6. Corelarea procesului de formare 
prin învăţământ liceal teoretic si 
profesional,  postliceal şi universitar cu 
cerinţele de formare de specialişti 
pentru beneficiarii din regiune 
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P6. Mediu 
 

 
MĂSURI 

 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
A.1. Implementarea 
unui sistem integrat 

de gestiune a 
deşeurilor în Regiunea 

Vest 

A.1.1. Gestiunea integrată a deşeurilor 
(colectare, transport, depozitare şi 
reciclare) şi înfiinţarea de deponee 
ecologice 
A.1.2. Organizarea sistemelor 
centralizate de gestiune a deşeurilor în 
zonele turistice de intervenţie prioritară 

 
 
 
 

A. Aplicarea 
principiilor de 

dezvoltare 
durabilă în 
domeniul 
protecţiei 
mediului 

 

 
 

A.2. Conservarea 
naturii şi protecţia 

biodiversităţii 

A.2.1. Definirea reţelei regionale a ariilor 
speciale de protecţie „Natura 2000” şi 
stabilirea planurilor de gestiune 
A.2.2. Gestionarea comună între 
România şi Serbia, pe de o parte, 
respectiv România şi Ungaria, a ariilor 
protejate transfrontaliere 

 
B.1. Încurajarea 

activităţilor economice 
în domeniul protecţiei 

mediului 

B.1.1. Acordarea de asistenţă tehnică şi 
financiară IMM-urilor care activează în 
domeniul protecţiei mediului 
B.1.2. Promovarea tehnologiilor 
favorabile mediului şi dezvoltării durabile 
B.1.3. Ecologizarea zonelor industriale 
cu unităţi productive falimentate 

 
 

 
B.2. Schimbarea 
mentalităţii şi a 

comportamentului faţă 
de mediu 

B.2.1. Realizarea unor proiecte pilot de 
sisteme colective performante de 
termoficare pe bază de combustibil 
lemnos sau energie solară pentru zonele 
izolate 
B.2.2 Crearea de programe regionale de 
educaţie de mediu 
B.2.3. Sprijinirea organizării în mod 
regulat a unui Forum regional al ONG-
urilor de mediu din regiune 

 
 
 
 
 
 
 

B. Creşterea 
gradului de 

conştientizare 
a populaţiei, a 

actorilor 
publici şi 

privaţi pentru 
problemele 

mediului 
 
 
 

 
 

B. 3. Atenuarea 
efectelor ecologice 

negative determinate 
de exploatarea 

industrială neraţională

B.3.1. Introducerea de tehnologii 
ecologice pentru revalorificarea haldelor 
de steril, maselor plastice, ceramicii şi 
sticlăriei 
B.3.2. Reconstituirea potenţialului 
ecologic al zonelor afectate de 
industrializare 
B.3.3. Reintegrarea urbanistică a 
spaţiilor de producţie afectate de 
restructurare 
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P7. Inovare 
 

 
MĂSURI 

 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 

A.1. Proiecte 
inovative în 
întreprinderi 

 

A.1.1 Introducerea managementului 
inovării în întreprinderi, prin acţiuni 
specifice (planuri strategice de inovare, 
diagnostice tehnologice, informări) 
A.1.2. Creşterea competitivităţii 
întreprinderilor prin investiţii în CDI 
A.1.3. Consolidarea mediului de afaceri 
regional 
A.1.4. Promovarea modelelor de succes 
privind tranziţia de la producţia de tip 
„lohn” la producţia proprie 

 
 
 
 
 
 

A.2. Infrastructura 
de Inovare, 

comunicaţii şi IT 

A.2.1. Crearea de parcuri industriale,  
parcuri ştiinţifice şi tehnologice în fiecare 
judeţ al regiunii 
A.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de 
inovare: centre de inovare, 
cercetare/dezvoltare şi transfer tehnologic 
A.2.3. Realizarea de reţele regionale de 
comunicaţii şi implementarea aplicaţiilor 
integrate de e-administration 
A.2.4. Încurajarea asocierii dintre 
întreprinderile unui sector şi formarea de 
clustere sectoriale 
A.2.5. Înfiinţarea de incubatoare pentru 
întreprinderi bazate pe tehnologie (high-
tech, tehnologii emergente), cu accent pe 
„spin-off”-urile (ideile de afaceri) provenite 
din universităţile regiunii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Dezvoltarea 
unei 
infrastructuri 
de cercetare şi 
inovare 
regională şi 
armonizarea 
cu necesităţile 
în cercetare 
ale 
întreprinderilor 

 
 
 
 
 

A.3. Structurarea 
ofertei de 

cercetare/dezvoltare/ 
inovare din regiune 

A.3.1. Constituirea Birourilor de Transfer 
Tehnologic în cadrul universităţilor şi a 
unităţilor de cercetare, precum şi 
conectarea lor într-o reţea regională 
A.3.2. Dezvoltarea de proiecte colective de 
cercetare/dezvoltare/inovare de către 
unităţile de cercetare, în beneficiul unui 
grup mare de întreprinderi dintr-un anumit 
sector 
A.3.3. Elaborarea unui Ghid Regional de 
Produse şi Servicii de cercetare, 
dezvoltare şi inovare oferite mediului de 
afaceri  
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MĂSURI 

 

 
SUB-MĂSURI 

 
ACTIVITĂŢI 

 
 
 
 
 

B.1. Cultura de 
inovare 

 

B.1.1. Realizarea de acţiuni de promovare 
şi diseminare a culturii de inovare la nivelul 
Regiunii Vest 
B.1.2. Acordarea anuală a Premiului 
Regional al Inovării  
B.1.3. Organizarea de evenimente cum ar 
fi Târgul de Transfer Tehnologic sau Zilele 
de Transfer Tehnologic – TT Days, după 
modelul unor proiecte europene similare  
B.1.4. Realizarea de 
broşuri/informări/materiale promoţionale 
referitoare la bunele practici în domeniul 
inovării care se regăsesc în structuri, 
proiecte, parteneriate, reţele active la nivel 
regional  

 
 
 
 
 
 
 
 
B. Dezvoltarea 
cooperării 
ştiinţifice  

 
 

B.2. Dezvoltarea 
cooperării ştiinţifice 

transfrontaliere 
 
 

B.2.1. Cooperarea prin organizarea de 
simpozioane, workshop-uri şi mese 
rotunde împreună cu partenerii ştiinţifici din 
Euroregiunea DKMT 
B.2.2. Crearea unei reţele, infrastructuri şi 
expertize transfrontaliere în domeniul 
diseminării, instruirii şi implementării 
Conceptului Euroregional de Inovare 
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