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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
REGIUNII VEST
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest reprezintă documentul
fundamental al Planului de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta
dezvoltarea regiunii în perioada 2007 – 2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii
Vest la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea,
priorităţile prevăzute în Strategia Regiunii Vest sunt compatibile cu domeniile de
intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi a Programelor
Operaţionale Sectoriale: Creşterea Competitivităţii Economice, Infrastructura de
Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea
Capacităţii Administrative.
Punctul de plecare al elaborării Strategiei Planului de Dezvoltare Regională
Vest 2007-2013 îl reprezintă Planul de Dezvoltare Regională Vest 2004-2006,
aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest şi transmis Ministerului Integrării Europene în luna iulie 2003.
Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale, în stabilirea axelor strategice de intervenţie s-au luat în considerare următoarele documente cu caracter
strategic elaborate la nivel local sau regional: Strategia de Inovare Regională, Documentele Comune de Programare România – Serbia şi 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 Euroregiunii DCMT, Planul Regional de Acţiune pentru
Ocupare şi Incluziune Socială.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest a fost elaborată respectând
principiul parteneriatului şi având la bază Analiza socio-economică a regiunii şi
Analiza SWOT.
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 Regiunea Bucureşti Ilfov;
- a beneficiat, de-a lungul timpului, de posibilitatea existenţei şi dezvoltării unei diversităţi culturale, ceea ce a generat apariţia unui puternic
spirit civic;
- a beneficiat de "efectul frontieră", susţinut de o cooperare transfrontalieră foarte dinamică;
- în acelaşi timp, regiunea se confruntă cu probleme de coeziune economică şi socială datorate disparităţilor care există între mediul urban şi
cel rural, precum şi între cele patru judeţe ale regiunii. Pe de o parte, judeţele Arad şi Timiş cunosc o mai pronunţată dezvoltare economică şi
socială, în timp ce, pe de altă parte, judeţele Caraş-Severin şi Hunedoa-
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-

ra întâmpină probleme structurale şi au încă nevoie de o puternică intervenţie şi susţinere din partea statului;
realizarea unei dezvoltări regionale echilibrate şi a 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 şi regional de capacitatea de mobilizare a tuturor
actorilor implicaţi în susţinerea şi implementarea unor proiecte de
dezvoltare cu impact regional.

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru
perioada 2007–2013, au fost identificate următoarele axe strategice:
o Infrastructura de transport şi energie: rezolvarea problemelor structurale cauzate de inexistenţa unei infrastructuri regionale corespunzătoare;
o Competitivitatea economică: creşterea gradului de competitivitate a întreprinderilor şi dezvoltarea activităţilor de cercetare,
dezvoltare şi inovare;
o Turismul: dezvoltarea potenţialului turistic prin valorificarea
superioară a tipurilor de turism existente la nivelul Regiunii
Vest;
o Cooperarea teritorială: încurajarea cooperării teritoriale intra
şi interregională;
o Dezvoltare rurală: diversificarea activităţilor economice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural;
o Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale: încurajarea accesului la educaţie, sprijinirea formării şi ocupării resurselor umane, susţinerea categoriilor sociale în dificultate;
o Mediul înconjurător: iniţierea procesului de aliniere la standardele europene în domeniul calităţii factorilor de mediu;
o Dezvoltare urbană: diminuarea disparităţilor existente între
oraşele din Regiunea Vest şi relansarea socio-economică a
centrelor urbane în declin.
În concluzie, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest, rezultată în urma
consultărilor din cadrul grupurilor parteneriale de lucru urmăreşte următoarele
obiective strategice:
Obiectiv general
Dezvoltarea armonioasă a Regiunii Vest, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă în cadrul Uniunii Europene, cu o economie dinamică şi diversificată, cu resurse umane superior calficate, iar PIB-ul regional/
locuitor să ajungă până în anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor al
Uniunii Europene (UE 27).

2

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Obiective specifice
•

Creşterea gradului de atractivitate a Regiunii Vest prin dezvoltarea
infrastructurii şi consolidarea relaţiilor de cooperare teritorială;
• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din regiune prin
inovare, atragerea de investiţii strategice şi dezvoltarea mediului de
afaceri, în condiţiile respectării normelor europene privind calitatea
factorilor de mediu;
• Creşterea gradului de ocupare în regiune, asigurarea de oportunităţi
egale pentru toate categoriile sociale şi îmbunătăţirea nivelului de trai
al populaţiei;
• Diminuarea disparităţilor intraregionale prin dezvoltarea urbană
policentrică şi sprijinirea zonelor rurale;
• Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii factorilor de mediu în vederea
asigurării dezvoltării durabile şi promovării turismului la nivel regional.
Aceste obiective vor fi realizate într-un orizont de timp de 10 - 12 ani
prin implementarea de proiecte de dezvoltare, continuând ciclul de programare
2004 - 2006.
Pentru atingerea acestor obiective, considerăm esenţiale susţinerea colectivă a strategiei, coeziunea partenerilor şi efortul concertat în urmărirea scopurilor comune, demersuri care vor constitui expresia unei adevărate conştiinţe
regionale.
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Axa strategică I.
Infrastructura de Transport şi Energie
PRIORITĂŢI

I.1.
Infrastructura
de transport
rutier
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ARII DE
INTERVENŢIE

I.1.1.
Integrarea în
sistemul
european de
transport a
infrastructurii
de transport
rutier din
Regiunea Vest

OPERAŢII
I.1.1.1. Construcţia autostrăzilor regionale
Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva
(coridorul IV Pan – European) şi Timişoara –
Belgrad
I.1.1.2. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii rutiere la standarde europene
de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7
I.1.1.3. Conectarea optimă a drumurilor din
regiune cu viitoarele autostrăzi din regiune
I.1.1.4. Construirea / reabilitarea inelelor de
centură şi by-passuri ale oraşelor din regiune
I.1.1.5. Conectarea municipiilor reşedinţă de
judeţ din cele patru judeţe ale Regiunii Vest
prin drumuri rapide (expres), precum şi cu
municipiile reşedinţă de judeţ din regiunile
vecine
I.1.1.6. Conexiune transfrontalieră între
România şi Serbia, respectiv România şi
Ungaria
I.1.1.7. Creşterea capacităţii de circulaţie a
drumurilor europene şi naţionale prin
construirea de pasaje denivelate, lărgirea la 4
benzi în sectoarele de trafic intens şi
executarea pe rampe a unor benzi în
sectoarele de trafic intens şi executarea pe
rampe a unor benzi suplimentare pentru
traficul greu
I.1.1.8. Înregistrarea tuturor căilor de acces
rutier din regiune în “Harta digitală a
României” cu actualizări periodice
I.1.1.9. Crearea unui serviciu integrat de
control al traficului la nivel regional.
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I.1.2.
Reabilitarea şi
îmbunătăţirea
infrastructurii
de transport
rutier de
interes
regional şi
local

I.1.2.1. Reabilitarea şi / sau modernizarea
drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor
judeţene, locale şi comunale (drumuri
judeţene, străzi orăşeneşti, drumuri
comunale, şosele de centură, drumuri
vicinale)
I.1.2.2. Construirea, reabilitarea şi / sau
modernizarea pasarelelor, pasajelor
subterane, podurilor şi podeţelor
I.1.2.3. Dezvoltarea sistemului de transport
rutier interurban de călători conform
nevoilor specific regionale
I.1.2.4. Asigurarea accesului către toate
comunele din regiune
I.1.2.5. Construirea infrastructurii rutiere de
acces spre zonele reprezentând obiective
industriale şi turistice de interes regional
I.1.2.6. Construirea infrastructurii rutiere de
acces spre exploataţiile agricole în zona
autostrăzilor şi drumurilor rapide
I.1.2.7. Construirea infrastructurii rutiere de
acces spre exploataţiile forestiere
I.1.2.8 Asigurarea siguranţei traficului
rutier: semnalizarea drumurilor, camere
video, centralizare electro-dinamică,
bariere, semnalizare automată şi alte
acţiuni de siguranţă pentru sectoarele de
drum periculoase
I.1.2.9. Modernizarea autogărilor din
regiune
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I.2.
Infrastructura
de transport
feroviar

I.3.
Infrastructura
de transport
aerian

I.2.1.
Extinderea şi
modernizarea
reţelei de cale
ferată

I.2.1.1. Modernizarea şi dezvoltarea reţelei
feroviare trans-europene
I.2.1.2. Construirea de noi linii de cale
ferată şi / sau refacerea şi reintroducerea
în circuit a liniilor secundare ale SNCFR
I.2.1.3. Dublarea şi electrificarea liniilor de
cale ferată de importanţă regională
I.2.1.4. Construirea reţelelor feroviare de
acces spre zonele reprezentând obiective
industriale – parcuri sau zone industriale
I.2.1.5. Achiziţionarea şi instalarea
echipamentelor specifice pentru centre de
electrificare (substaţii de tracţiune, posturi
de secţionare şi subsecţionare, echipamente de telemecanizare, posturi
dispecer energetic feroviar,etc.)

I.2.2.
Îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor
oferite în
transportul
feroviar

I.2.2.1. Modernizarea şi renovarea gărilor din
principalele oraşe şi zone turistice de interes
regional / naţional
I.2.2.2. Investiţii privind mărirea gradului de
siguranţă şi îmbunătăţirea serviciilor oferite
călătorilor
I.2.2.3. Transformarea gărilor de importanţă
regională într-un centru tip mall feroviar
I.2.2.4. Înlocuirea actualelor trenuri cu trenuri
moderne, rapide şi nepoluante
I.2.2.5. Realizarea unui sistem local / regional
computerizat de eliberare bilete şi rezervare
locuri

I.3.1.1. Modernizarea şi transformarea
aeroportului internaţional „Traian Vuia” din
Timişoara într-un centru intermodal şi economic al Regiunii Vest
I.3.1.2.Dezvoltarea şi extinderea
infrastructurii de transport a aeroportului
internaţional „Traian Vuia”, astfel încât
acesta să deservească întreaga populaţie
a euroregiunii DCMT
I.3.2.1. Realizarea unui sistem regional şi
I.3.2.
inter-regional integrat de transport aerian,
Îmbunătăţirea
inclusiv prin dezvoltarea curselor de lowinfrastructurii
cost
de transport
I.3.2.2. Investiţii pentru dezvoltarea
aerian de
specifică a aerodromurilor şi aeroporturilor
interes regional existente în cadrul acestui sistem regional

I.3.1.
Modernizarea
infrastructurii
de transport
aerian de interes naţional

şi local
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I.4.1.1. Dezvoltarea infrastructurii portuare
în Regiunea Vest
I.4.1.2. Modernizarea portului Moldova
Nouă şi dezvoltarea unui terminal de
containere
I.4.1.3. Stimularea creşterii traficului de
mărfuri în porturile interne regionale
I.4.2.1. Decolmatarea şi amenajarea pentru
I.4.2.
navigare, unde este posibil, a canalelor şi
Dezvoltarea
râurilor din regiune
căilor şi
I.4.2.2. Amenajarea, în condiţii de eficienţă
canalelor
economică, a porturilor pentru noile capacităţi
navigabile în
navale pentru cursurile de apă navigabile din
Regiunea Vest regiune
I.4.2.3. Încurajarea transportului naval de
mărfuri şi călători
I.5.1.1. Crearea de centre logistice pentru
I.5.
I.5.1.
transportul inter-modal
Infrastructura Dezvoltarea
de transport de sisteme de I.5.1.2. Susţinerea investiţiilor necesare
pentru conectarea reţelelor de transport a
transport
intermodal
energiei electrice şi a reţelelor de transport
intermodale
petrol şi gaze din regiune la reţelele
regionale
europene

I.4.
Infrastructura
de transport
naval

I.4.1.
Crearea şi
modernizarea
infrastructurii
portuare

I.5.2.
Dezvoltarea
unor sisteme
de transport
intermodale
urbane

I.5.2.1. Construirea de terminale
intermodale în scopul interconectării
diferitelor reţele de transport public urban
I.5.2.2. Dezvoltarea în municipiile
reşedinţă de judeţ şi în cadrul
aeroporturilor din reţeaua TENT-T a
infrastructurii de transport intermodal

7

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2007 – 2013 REGIUNEA VEST

I.6.
I.6.1.
Infrastructura Reorganizarea
energetică
şi dezvoltarea
sistemului
energetic în
condiţii de
eficienţă
economică şi
de protecţie a
mediului în
Regiunea Vest

8

I.6.1.1. Racordarea tuturor gospodăriilor din
Regiunea Vest la reţeaua de energie
electrică
II.6.1.2. Investiţii în construirea /
modernizarea / retehnologizarea
capacităţilor de producere a energiei
electrice şi termice
I.6.1.3. Investiţii în extinderea,
retehnologizarea şi modernizarea reţelei de
transport , stocare şi distribuţie a energiei
electrice, gazelor naturale şi petrolului
I.6.1.4. Promovarea serviciilor de creştere a
eficienţei energetice realizate de companiile
de servicii energetice (ESCO)
I.6.1.5. Investiţii în programe de cercetare în
domeniul producerii cu costuri scăzute a
energiei
I.6.1.6. Dezvoltarea şi valorificarea resurselor
alternative de energie (eoliană, solară,
hidroenergetică, biomasă,etc)
I.6.1.7. Dotarea capacităţilor de producere a
energiei electrice şi termice cu instalaţii de
desulfare a gazelor de ardere
I.6.1.8. Montarea de electrofiltre pentru
reducerea pulberilor şi montarea arzătoarelor
cu NOx redus
I.6.1.9. Construirea de microhidrocentrale în
vederea valorificării potenţialului
hidroenergetic
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Axa strategică II.
Competitivitate economică
PRIORITĂŢI

II.1.
Dezvoltarea
mediului
economic
regional

ARII DE
INTERVENŢIE

II.1.1.
Dezvoltarea
infrastructurii
de afaceri

OPERAŢII
II.1.1.1. Crearea de parcuri industriale, parcuri ştiinţifice şi tehnologice în fiecare judeţ al regiunii,
extinderea şi dezvoltarea celor
existente
II.1.1.2. Crearea şi specializarea
centrelor regionale de afaceri
II.1.1.3. Crearea şi dezvoltarea
incubatoarelor de afaceri
II.1.1.4. Dezvoltarea şi
specializarea structurilor de afaceri
din Regiunea Vest pe domenii de
activitate în funcţie de specificul şi
potenţialul zonei
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II.1.2.
Sprijinirea
investiţiilor în
Regiunea
Vest
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II.1.2.1. Sprijin acordat de autorităţile locale pentru atragerea investitorilor strategici în Regiunea Vest
II.1.2.2. Elaborarea şi
implementarea la nivel local de
strategii pentru atragerea investiţiilor
II.1.2.3. Dezvoltarea de relaţii de
parteneriat între sectorul public şi
cel privat (PPP) în activitatea de
atragere a investiţiilor străine
II.1.2.4. Dezvoltarea relatiilor de
parteneriat intre Camerele de
Comert şi diferitele structuri
parteneriale din regiune pentru
atragerea investiţiilor directe
II.1.2.5. Realizarea de materiale,
portaluri de internet dedicate şi
acţiuni promoţionale la nivel
regional destinate atragerii de investitori străini
II.1.2.6. Realizarea unui sistem informatic regional cu locaţiile
disponibile şi cu facilităţile oferite
investitorilor
II.1.2.7. Reutilizarea siturilor
industriale aflate în proprietate
publică sau privată, în scopul
dezvoltării de activităţi economice
alternative în regiune

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

II.1.3.
Dezvoltarea
de servicii
pentru mediul
antreprenorial

II.1.3.1. Extinderea gamei serviciilor
de consultanţă şi formare pentru
IMM-uri şi microîntreprinderi
II.1.3.2. Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor în domeniile: planificarea afacerilor, marketing, management, management de
proiect, design, export
II.1.3.3. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare
a cofinanţării din partea băncilor
pentru proiectele finanţate din
fonduri comunitare pentru IMM-uri
şi microîntreprinderi
II.1.3.4. Sprijin pentru implementarea standardelor UE în domeniul
calităţii şi în domeniul protecţiei
mediului
II.1.3.5. Înfiinţarea de centre de
promovare, formare şi consultanţă
în afaceri
II.1.3.6. Crearea şi / sau extinderea
de centre expoziţionale, organizarea de târguri tematice cu
participare internaţională
II.1.3.7. Traininguri specifice în domeniul managementului de proiect
şi de accesare a Fondurilor Structurale
II.1.3.8. Creşterea accesului pe
pieţele externe şi sprijinirea eforturilor de internaţionalizare ale
întreprinderilor competitive
II.1.3.9. Integrarea firmelor multinaţionale în economia regională
II.1.3.10. Sprijinirea accesului
întreprinderilor la internet şi reţele
broadband
II.1.3.11. Formarea şi dezvoltarea
abilităţilor manageriale, în special
pentru microîntreprinderi şi IMM-uri
II.1.3.12. Sprijinirea metodelor
inovatoare pentru forme flexibile de
organizare a muncii, inclusiv noi
practici pentru îmbunătăţirea
calităţii şi productivităţii la locul de
muncă
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II.1.3.13. Încurajarea asocierii
dintre întreprinderile unui sector
şi formarea de clustere sectoriale

II.1.4.
Dezvoltarea
activităţilor
productive

II.1.5.
Dezvoltarea
e-economiei
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II.1.4.1. Sprijin pentru achiziţia de
echipamente, utilaje, sisteme IT,
tehnologii moderne
II.1.4.2. Sprijin pentru achiziţionarea de brevete, mărci,
licenţe, franchise, patente
II.1.4.3. Sprijin pentru construcţia
/extinderea/relocalizarea spaţiilor
de producţie
II.1.4.4. Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice
II.1.5.1.Introducerea şi
extinderea sistemelor ERP
(Enterprise Resource Planning)
II.1.5.2. Introducerea şi
dezvoltarea sistemelor
inteligente pentru afaceri şi
managementul informaţiei
II.1.5.3. Investiţii privind
introducerea sistemelor pentru
relaţii cu clienţii (Customer
Relationship Management)
II.1.5.4. Dezvoltarea şi
implementarea de sisteme
pentru comerţul electronic
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II.2.
Dezvoltarea
activităţii
de
cercetaredezvoltare inovare

II.2.1.
Crearea şi
dezvoltarea
infrastructurii
de inovare,
Comunicaţii,
CercetareDezvoltare
şi IT

II.2.1.1. Crearea şi dezvoltarea
infrastructurii de inovare: centre
de inovare şi transfer tehnologic
II.2.1.2.Crearea, dezvoltarea,
modernizarea şi dotarea
infrastructurii de cercetaredezvoltare (laboratoare, centre
de excelenţă)
II.2.1.3. 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
II.2.1.4. Dezvoltarea unei reţele
de centre de transfer tehnologic
în municipiile reşedinţă de judeţ
II.2.1.5. Dezvoltarea de poli de
excelenţă care să faciliteze
crearea de legături permanente,
de durată, între universităţi,
institute
de
cercetare
–
dezvoltare şi IMM-uri high-tech
II.2.1.6. Sprijinirea dezvoltării
unor reţele de centre de
cercetare – dezvoltare,
coordonate la nivel naţional şi
racordate la reţelele euroepe şi
internaţionale de profil
II.2.1.7. Construirea reţelelor
broadband cu rază de acoperire
pe tot teritoriul Regiunii Vest
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II.2.2.
Structurarea
ofertei de
cercetare /
dezvoltare /
inovare din
regiune
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II.2.2.1. Elaborarea unui Ghid
Regional de produse şi servicii
de cercetare- dezvoltare-inovare
oferite mediului de afaceri
II.2.2.2. Dezvoltarea de proiecte
colective de cercetare – dezvoltare – inovare de către unităţile
de cercetare, în beneficiul unui
grup mare de întreprinderi dintrun anumit sector
II.2.2.3. Crearea Birourilor de
Transfer Tehnologic (în special
în cadrul universităţilor) şi a unităţilor de cercetare, precum şi
conectarea lor într-o reţea regională
II.2.2.4. Sprijin pentru organizarea de seminarii de instruire
pe tematici legate de transferul
de tehnologie şi dezvoltarea
abilităţilor referitoare la
Programul Cadru 7 şi a altor
programe similare
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II.2.3.
Dezvoltarea
serviciilor
publice
electronice

II.2.3.1. Realizarea de portaluri
e-learning şi e-sănătate
II.2.3.2. Realizarea conexiunilor
broadband pentru şcoli şi
administraţiile publice
II.2.3.3. Realizarea de sisteme
electronice integrate pentru
serviciile medicale şi
administraţia publică
II.2.3.4. Realizarea de sisteme
GIS pentru creşterea
interoperabilităţii sistemelor
informaţionale
II.2.3.5. Realizarea de reţele regionale de comunicaţii şi implementarea aplicaţiilor integrate de
e-administration
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II.2.4.
Sprijinirea
culturii
de inovare
şi a
proiectelor
inovative în
întreprinderi
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II.2.4.1. Creşterea competitivităţii
întreprinderilor prin investiţii în
proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare
II.2.4.2. Realizarea de acţiuni de
promovare şi diseminare a culturii de inovare la nivelul Regiunii
Vest:
- Organizarea de evenimente
(de ex. Târgul de Transfer
Tehnologic sau Zilele de
Transfer Tehnologic – TT Days,
transfer know-how) după modelul
unor proiecte europene similare
- 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
- Acordarea anuală a Premiului
Regional al Inovării
- Servicii de consultanţă pentru
inovare (pentru IMM- uri)
II.2.4.3. Stimularea şi susţinerea
activităţilor inovatoare în cadrul
întreprinderilor
II.2.4.4. Facilitarea introducerii
managementului inovării în
întreprinderi, prin acţiuni specifice (planuri strategice de
inovare, diagnostice tehnologice,
informări)
II.2.4.5.Sprijinirea parteneriatului
şi a proiectelor de cooperare
între mediul de cercetare şi IMMuri
II.2.4.6. Promovarea modelelor
de succes privind tranziţia de la
producţia de tip „lohn” la producţia proprie
II.2.4.7. Dezvoltarea
infrastructurii de CercetareDezvoltare în cadrul
întreprinderilor şi crearea de noi
locuri de muncă în domeniul CD
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Axa strategică III. Turism
PRIORITĂŢI

ARII DE
INTERVENŢIE

III.1.
III.1.1.
Infrastructura Amenajarea
de turism
reţelei de
drumuri de
acces, a
parcărilor şi
sistemelor de
marcaj în
zonele
turistice

OPERAŢII
III.1.1.1. Refacerea infrastructurii rutiere de acces spre obiectivele turistice din Regiunea Vest
şi interconectarea staţiunilor
turistice cu scopul creării unor
circuite turistice regionale
III.1.1.2. Construirea de parcări
în staţiunile / zonele turistice din
regiune
III.1.1.3. Crearea şi dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare
obiectivelor de inters turistic,
parcurilor şi ariilor naturale
protejate din regiune
III.1.1.4. Sistem regional integrat
de marcare şi inscripţionare în
mai multe limbi a căilor de
acces către obiectivele turistice
din regiune
III.1.1.5. Extinderea panourilor
stradale tip “city-light”

17
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III.1.2.
Crearea şi
reabilitarea
obiectivelor
turistice
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III.1.2.1. Restaurarea, protecţia şi
conservarea obiectivelor din
patrimoniul cultural UNESCO,
din Regiunea Vest (cetăţile
dacice din Munţii Orăştiei) în
vederea creşterii atractivităţii
turistice a acestora
III.1.2.2. Restaurarea, protecţia şi
conservarea obiectivelor din
patrimoniul cultural naţional şi
local din Regiunea Vest în
vederea (re)introducerii acestora
în circuitul turistic
III.1.2.3. Crearea şi reabilitarea
spaţiilor de cazare şi tratament
din zonele cu potenţial turistic
III.1.2.4. Restaurarea şi / sau
reabilitarea clădirilor cu valoare
istorică din Regiunea Vest şi introducerea acestora în circuitul
turistic
III.1.2.5. Reabilitarea, conservarea şi amenajarea fostelor situri industriale în scopuri turistice
III.1.2.6. Reabilitarea siturilor istorice, incluzând accesul, restaurarea exterioară şi interioară, iluminarea, semnalizarea acestora,
crearea unor puncte de recepţie
a turiştilor, săli pentru expoziţii
III.1.2.7. Modernizarea / crearea
structurilor de agrement turistic
din zonele de interes turistic din
regiune
III.1.2.8. Sprijinirea creării şi
dezvoltării de noi obiective turistice în regiune
III.1.2.9. Crearea de muzee tematice în regiune (muzeul industriei, muzeul satului, geoparcul dinozaurilor etc)
III.1.2.10. Valorificarea şi
amenajarea obiectivelor turistice
naturale pentru activităţi
turistice: lacuri, peşteri,
formaţiuni geologice, chei,
cascade, saline, mine, cascade,
etc
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III.2.
Creşterea
competitivităţii sectorului
turistic

III.2.1.
Diversificarea
ofertei turistice
regionale şi
dezvoltarea
mediului de
afaceri în
turism

III.2.1.1. Crearea şi promovarea
produselor turistice cu specific
regional
III.2.1.2. Diversificarea şi creşterea calităţii ofertei turistice regionale prin realizarea (în parteneriat) a unor pachete turistice
competitive şi activităţi de promovare turistică
III.2.1.3. Atragerea marilor operatori internaţionali de turism în
regiune şi integrarea Regiunii
Vest în circuitele turistice internaţionale
III.2.1.4. Servicii de consultanţă
pentru firmele care au ca obiect
de activitate turismul
III.2.1.5. Sprijinirea firmelor din
domeniul turismului în vederea
obţinerii certificatelor de calitate
III.2.1.6. Realizarea unor
sisteme informaţionale centralizate de prezentare a ofertelor
turistice şi de rezervări on-line
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III.2.2.1. Formarea profesională
a resurselor umane din domeniul turismului
III.2.2.2. Susţinerea iniţiativelor
regionale de formare în domeniul turismului prin adaptarea învăţământului la exigenţele U.E.
III.2.2.3. Crearea unui cadru unitar de operare pentru profesiile,
meseriile şi funcţiile personalului
care activează în industria
turismului
III.2.2.4. Motivarea şi formarea
administraţiei publice în ceea ce
priveşte activitatea turistică prin
formare şi schimb de experienţă
cu organizaţii de relevanţă din
Europa
III.2.2.5. Crearea unui Centru
Regional de Promovare şi
formare profesionala a
adultilor în toate profesiile şi
meseriile cerute de piaţa
regională de turism , realizat în
parteneriat cu institutele de învăţământ superior, administraţiile locale
şi judeţene, precum si cu firme
private
III.2.2.6. Adaptarea curriculei din
şcolile de arte şi meserii cu profil
turistic la noile cerinţe de pe
piaţa forţei de muncă în domeniul turismului
III.2.3.1. Încurajarea creării de
III.2.3.
Implementarea reţele şi structuri regionale şi
unui sistem de locale în vederea dezvoltării şi
promovării turismului în regiune
dezvoltare şi
III.2.3.2. Elaborarea de strategii
promovare
zonale de dezvoltare turistică şi
turistică
punerea în practică a acestora
III.2.3.3. Participarea la târguri
pentru
Regiunea Vest naţionale şi internaţionale de
turism

III.2.2.
Calificarea
personalului
din turism

20
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III.2.3.4. Promovarea produselor turistice din Regiunea Vest
în plan naţional şi internaţional
prin mass-media, broşuri, siteuri de internet, hărţi turistice,
ghiduri turistice, etc
III.2.3.5. Organizarea unor
târguri şi seminarii internaţionale de turism în locaţii din Regiunea Vest şi organizarea la
nivel regional a unui salon anual
pentru a încuraja agenţiile de turism să ofere produsele turistice
ale Regiunii Vest
III.2.3.6. Crearea unei pagini de
internet regională de promovare a turismului
III.2.3.7. Realizarea unui sistem
de rezervări şi centralizare a
ofertelor de cazare
III.2.3.8. Înfiinţarea de centre
de informare turistică
III.2.3.9. Inventarierea şi prioritizarea obiectivelor turistice din
regiune
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III.3.
Relansarea
sectorului
turistic prin
dezvoltarea
turismului de
nişă
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III.3.1.
Dezvoltarea
turismului
rural

III.3.1.1. Sprijinirea asociaţiilor
familiale, proprietarilor de
pensiuni şi microîntreprinderilor din mediul rural
pentru a oferi diverse produse
şi servicii turistice care
promovează specificul zonei:
spectacole folclorice, cursuri
tradiţionale de meşteşuguri,
cazare în case tradiţionale,
muzee populare
III.3.1.2. Valorificarea prin turism a creaţiei artizanale, a
meşteşugurilor populare, a arhitecturii populare şi a manifestărilor folclorice
III.3.1.3. Renovarea unor
clădiri tradiţionale din zonele
rurale pentru protecţia şi
conservarea moştenirii rurale
şi valorificarea acestora în
activitatea turistică
III.3.1.4. Organizarea unor
campanii de informare şi promovare a agroturismului şi a
turismului rural
III.3.1.5. Crearea şi
modernizarea structurilor de
cazare şi agrement din mediul
rural.
III.3.1.6. Sprijinirea si
promovarea operatiunilor
turistice de tip “time-sharing”
pentru pensiunile (casele de
oaspeti) situate in zonele
rurale.
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III.3.2.
Dezvoltarea
turismul
montan

III.3.2.1. Amenajarea cu respectarea standardelor europene
de noi domenii schiabile: pârtii de
schi, instalaţii de transport pe
cablu pentru persoane,
instalarea de echipamente
pentru producerea zăpezii
artificiale, instalarea
echipamentelor pentru
iluminatul nocturn al pârtiilor
de schi, dotarea cu
echipamente pentru
întreţinerea pârtiilor de schi
precum şi
reabilitarea/modernizarea
celor existente
III.3.2.2. Amenajarea, şi/sau
reabilitarea pârtiilor destinate
practicării celorlalte sporturi de
iarnă şi echiparea cu
instalaţiile şi echipamentele
corespunzătoare
III.3.2.3. Crearea, renovarea şi
extinderea spaţiilor de cazare,
masă şi agrement
III.3.2.4. Crearea şi reabilitarea
infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă, gaze naturale, canalizare, depozitare reziduuri
menajere, WC-uri ecologice)
III.3.2.5. Crearea şi marcarea
căilor de acces şi a potecilor în
zonele montane
III.3.2.6. Crearea punctelor de colectare a deşeurilor, cu acces al
mijloacelor de transport pentru
ridicare, în zonele potecilor marcate
III.3.2.7. Amenajarea de noi
posturi SALVAMONT şi refugii
montane
III.3.2.8. Amenajarea şi dotarea
platformelor de campare,
inclusiv cu utilităţile specifice
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III.3.3.
Conservarea
şi valorificarea
ariilor naturale
protejate din
regiune ca
atracţii
turistice
III.3.4.
Crearea şi
valorificarea
unor circuite
turistice
tematice
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III.3.3.1. Crearea unor centre
pentru informarea turiştilor în
cadrul ariilor naturale protejate
III.3.3.2. Amenajarea potecilor şi
pasarelelor pentru trasee în
cadrul ariilor naturale protejate
III.3.3.3. Marcarea şi semnalizarea ariilor naturale protejate
III.3.3.4. Amenajarea unor locuri
pentru popasul turiştilor în
cadrul ariilor naturale protejate
III.3.4.1. Crearea unor circuite
turistice regionale tradiţionale
(drumul vinului, drumul fierului,
drumul laptelui, defileul Dunării,
etc.), prin amenajarea unor de
spaţii de cazare, muzee, zone
de campare etc.
III.3.4.2. Dezvoltarea unor trasee tematice de turism în Regiunea Vest în funcţie de tipurile de
turism practicat (ecumenic, de
aventură, cultural-istoric, de
odihnă şi recreere, de afaceri,
termal - balnear, montan, de vânătoare şi pescuit sportiv etc.)
III.3. 4. 3. Crearea şi
amenajarea la nivel regional a
facilităţilor necesare pentru
practicarea unor activităţi
sportive (piste de căţărare, piste
pentru ciclism, mountain - bike
etc.)
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III.3.5.
Reabilitarea şi
dezvoltarea
staţiunilor
balneoclimaterice

III.3.6.
Valorificarea
potenţialului
turistic
speologic

III.3.5.1. Refacerea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
de acces spre staţiunile balneare
III.3.5.2. Retehnologizarea şi
modernizarea bazelor de
tratament existente
III.3.5.3. Modernizarea şi
ridicarea gradului de confort al
structurilor de cazare
III.3.5.4. Crearea şi extinderea
structurilor de agrement specific
şi general
III.3.5.5. Modernizarea reţelelor
de utilităţi publice (alimentare cu
apă, canalizare, depozitare reziduri menajere etc.) aferente
staţiunilor balneare
III.3.5.6. Refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele
minerale, a spaţiilor de recreere
şi popas, a punctelor de utilizare
a izvoarelor, a parcurilor
balneare
III.3.5.7. Refacerea reţelelor de
aducţiune şi colectare a izvoarelor minerale în puncte fixe de
utilizare pentru turişti
III.3.5.8. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de tratament (construcţii, aparatură,
echipamente etc.)
III.3.5.9. Valorificarea izvoarelor
de ape minerale şi termale din
Regiunea Vest
III.3.5.10. Dezvoltarea unor noi
microstaţiuni balneare în jurul
unor izvoare geotermale
III.3.6.1. Amenajarea potecilor
sau a unor căi de acces către
peşterile din regiune
III.3.6.2. Acţiuni de conservare a
peşterilor
III.3.6.3. Amenajarea şi introducerea unor noi peşteri în circuitul
turistic regional şi naţional
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Axa strategică IV. Cooperare teritorială
PRIORITĂŢI

IV.1.
Sprijinirea
cooperării în
Euroregiunea
Dunăre-CrişMureş-Tisa

26

ARII DE
INTERVENŢIE

IV.1.1.
Suport pentru
dezvoltarea
infrastructurii
locale şi de
mediu

OPERAŢII
IV.1.1.1. Dezvoltarea aeroportului internaţional Timişoara
ca şi aeroport de interes
euroregional
IV.1.1.2. Realizarea de
documente de planificare şi
de amenajare a teritoriului
pentru proiectele comune de
infrastructură
IV.1.1.3. Sprijinirea iniţierii de
proiecte transfrontaliere în
oglindă (graniţa România –
Serbia şi România – Ungaria)
IV.1.1.4. Crearea şi
reabilitarea reţelei de
transport rutier şi feroviar
dintre România - Serbia şi
România-Ungaria
IV.1.1.5. Realizarea unui
serviciu public de transport cu
localităţile vecine din Ungaria
şi Serbia, armonizarea
orarelor de trafic
IV.1.1.6. Dezvoltarea de
proiecte integrate de
cooperare transfrontalieră în
domeniul protecţiei mediului
IV.1.1.7. Realizarea unui sistem euroregional de alarmare
şi protecţie împotriva inundaţiilor şi alunecărilor de teren
IV.1.1.8. Dezvoltarea unui
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IV.1.2.
Dezvoltarea
cooperării
ştiinţifice
transfrontaliere

sistem multimodal de
transport de mărfuri şi călători
IV.1.1.9. Refacerea şi / sau
îmbunătăţirea reţelelor şi canalelor, îmbunătăţiri funciare
în bazinul Criş – Mureş – Tisa
– Timiş – Bega – Nera – Cerna – Bârzava – Caraş Bistra
IV.1.1.10. Realizarea unui sistem integrat de monitorizare la
nivelul euroregiunii DCMT privind poluarea apei, aerului şi
solului
IV.1.1.11. Proiecte comune de
renovare şi restaurare a clădirilor de patrimoniu şi a
monumentelor din euroregiune
IV.1.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii existente din
domeniul cercetării&dezvoltării,
armonizarea în domeniul
facilităţilor şi echipamentelor
IV.1.2.2. Crearea unor centre
comune de cercetare şi
dezvoltare tehnologică
IV.1.2.3. Organizarea de simpozioane, workshop-uri şi
comunicări ştiinţifice împreună
cu partenerii din euroregiune
IV.1.2.4. Sprijinirea iniţierii, dezvoltării şi implementării de
proiecte ştiinţifice transfrontaliere
IV.1.2.5. Dezvoltarea unei baze
de date cu informaţii geospaţiale (de tip GIS) la nivelul
Euroregiunii DCMT
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IV.1.3.
Dezvoltarea
turismului

IV.1.4.
Sprijinirea
cooperării în
domeniul
sănătăţii şi
securităţii
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IV.1.3.1. Iniţierea unor programe turistice transfrontaliere cu
parteneri din Ungaria şi Serbia
IV.1.3.2. Crearea de circuite
turistice tematice în cadrul Euroregiunii DCMT
IV.1.3.3. Sprijin pentru contacte
locale şi reţele transfrontaliere
IV.1.3.4. Gestionarea comună
între România şi Serbia, pe de
o parte, respectiv România şi
Ungaria, pe de altă parte, a ariilor protejate transfrontaliere
IV.1.3.5. Crearea unei baze de
date comune cu obiectivele de
interes turistic
IV.1.4.1. Derularea de proiecte
comune de către furnizorii de
servicii de sănătate
IV.1.4.2. Crearea unui
portofoliu comun de servicii
IV.1.4.3. Crearea unui
mecanism comun de
intervenţie în situaţiile de
urgenţă (accidente rutiere,
incendii, crime)
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IV.2.
Cooperare
inter şi intraregională

IV.2.1.
Crearea şi
dezvoltarea
parteneriatelor
intra şi interregionale

IV.2.1.1. Întărirea
parteneriatului între principalii
actori din Regiunea Vest şi
omologii lor din alte regiuni
IV.2.1.2. Sprijinirea efectuării
de cursuri de formare şi
realizarea de schimburi de
experienţă între instituţii
similare ale administraţiilor
publice
IV.2.1.3. Sprijinirea procesului
de implementare integrată a
Programelor Operaţionale de
Cooperare Teritorială
IV.2.1.4. Acţiuni comune de informare şi instruire a potenţialilor
beneficiari de fonduri nerambursabile prin programele operaţionale de cooperare teritorială
IV.2.1.5. Dezvoltarea de asocieri între unităţile administrativ
– teritoriale în vederea unei
gestionări eficiente a teritoriului
administrat şi a unei dezvoltări
economico-sociale echilibrate
IV.2.1.6. Formarea de reţele
de colaborare culturale interregionale
IV.2.1.7. Sprijinirea
organizării de parteneriate de
afaceri trans-naţionale
II.2.1.8. Realizarea unor
parteneriate de colaborare
transfrontalieră în domeniul
mas media: programe la
posturile locale de radio şi
televiziune care să ofere
informaţii despre / din zona
de graniţă
II.2.1.9. Realizarea unor acţiuni
comune de promovare a
reprezentanţilor mediului de
afaceri din zona de graniţă
(târguri, expoziţii, misiuni
economice)
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Axa strategică V. Dezvoltare Rurală
PRIORITĂŢI

ARII DE
INTERVENŢIE

V.1.
Dezvoltarea
infrastructurii
în mediul
rural

V.1.1.
Dezvoltarea
infrastructurii de
acces în mediul
rural

V.1.2.
Dezvoltarea
infrastructurii
de servicii
publice rurale

30

OPERAŢII
V.1.1.1. Crearea şi modernizarea drumurilor de acces în
zonele rurale şi integrarea acestora în reţeaua de infrastructură naţională
V.1.1.2. Activităţi de pietruire
/ asfaltare a drumurilor şi
trotuarelor comunale
V.1.1.3. Crearea, extinderea
şi modernizarea reţelelor de
transport în comun
V.1.1.4. Construirea şi / sau
modernizarea gărilor şi a
staţiilor de transport în
comun şi a locurilor de refugiu
V.1.2.1. Sprijinirea iniţiativelor de modernizare a târgurilor şi pieţelor comunale
V.1.2.2. Amenajarea de parcuri tematice şi spaţii verzi
V.1.2.3. Crearea şi reabilitarea zonelor de recreere
V.1.2.4. Crearea şi reabilitarea bazelor şi facilităţilor
sportive
V.1.2.5. Construirea / modernizarea şi reabilitarea căminelor culturale
V.1.2.6. Lucrări de
prevenire a riscului seismic
al construcţiilor
V.1.2.7. Construcţia de locuinţe sociale
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V.1.3.
Dezvoltarea
infrastructurii
edilitare, de
comunicaţii
şi energie

V.1.3.1. Electrificarea satelor neconectate încă la reţeaua naţională
V.1.3.2. Crearea şi dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
V.1.3.3. Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale
V.1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii
V.1.3.5. Construirea de
microhidrocentrale, turbine
eoliene şi centrale solare în
comunităţile izolate

V.1.4.
Dezvoltarea
infrastructurii
hidrotehnice şi
hidroameliorative

V.1.4.1. Lucrări de combatere şi prevenire a
inundaţiilor în zonele de
risc
V.1.4.2. Măsuri de combatere a eroziunii şi a alunecărilor de teren
V.1.4.3. Susţinerea lucrărilor de irigaţii şi desecări în
zonele expuse riscului de
secetă sau exces de umiditate
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V.2.
Diversificarea
şi
dezvoltarea
activităţilor
economice în
mediul rural
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V.2.1.
Dezvoltarea
activităţilor
agricole în
regiune

V.2.1.1. Crearea, dezvoltarea, modernizarea
unităţilor agricole de
producţie şi de prelucrare
V.2.1.2. Sprijinirea constituirii
formelor asociative în
agricultură
V.2.1.3. Încurajarea asocierii
şi sprijinirea înfiinţării de
exploataţii pentru culturi
alternative şi ecologice
V.2.1.4. Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin
sprijinirea tinerilor fermieri în
dezvoltarea afacerilor
V.2.1.5. Realizarea filierelor
de colectare, depozitare,
prelucrare, distribuţie şi
valorificare a produselor
agricole
V.2.1.6. Crearea şi dezvoltarea de reţele de producţie şi
distribuţie a produselor biologice alimentare şi tehnice
V.2.1.7. Sprijin pentru fermierii din zonele montane şi alte
zone slab dezvoltate
economic
V.2.1.8. Creşterea competitivităţii silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele
pieţei
V.2.1.9. Modernizarea fermelor zootehnice
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V.2.1.10. Construirea şi / sau
modernizarea serelor
V.2.1.11. Sprijin pentru îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole
V.2.1.12. Încurajarea exploataţiilor viticole şi pomicole
V.2.1.13. Sprijinirea sectorului horticol
V.2.1.14. Creşterea productivităţii în agricultură prin investiţii în tehnologie şi metode de gestiune moderne
V.2.1.15. Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi conectarea acestora la
reţelele regionale de producţie şi distribuţie
V.2.1.16. Sprijin pentru îmbunătăţirea ambalării şi etichetării produselor agricole
V.2.1.17. Sprijin în dezvoltarea, protejarea şi valorificarea produselor locale de
calitate superioară (local
branding)
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V.2.2.
Diversificarea
activităţilor
economice
non-agricole
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V.2.2.1. Sprijinirea dezvoltării agroturismului în regiune
V.2.2.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea IMMurilor în spaţiul rural
V.2.2.3. Încurajarea activităţii piscicole şi dezvoltarea
acvaculturii
V.2.2.4. Dezvoltarea apiculturii, a sericiculturii, a
cultivării ciupercilor, a prelucrării fructelor de pădure
şi a plantelor medicinale şi
aromate
V.2.2.5. Sprijinirea meşteşugurilor tradiţionale
V.2.2.6. Sprijin pentru îmbunătăţirea marketingului
produselor rezultate din
meşteşugurile tradiţionale
V.2.2.7 Atragerea de investiţii şi încurajarea localizării
investitorilor în mediul rural
V.2.2.8. Sprijinirea meseriilor tradiţionale
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V.3.
Îmbunătăţirea
calităţii vieţii
prin asistenţă
specifică în
mediul rural

V.3.1.
Asigurarea
accesului
populaţiei
din zonele
rurale
la cultură
şi la servicii
de sănătate
şi educaţie
la nivelul
celor urbane

V.3.1.1. Asigurarea accesului populaţiei la servicii de sănătate prin crearea şi modernizarea dispensarelor din
mediul rural şi oferirea de
facilităţi pentru medici
V.3.1.2. Asigurarea accesului populaţiei la servicii de
educaţie
V.3.1.3. Asigurarea accesului populaţiei la cultură
V.3.1.4. Sprijinirea localizării
şcolilor de arte şi meserii pe
domenii specifice în mediul
rural
V.3.1.5. Sprijin pentru organizarea de expoziţii, concerte
şi alte evenimente culturale
V.3.1.6. Realizarea educaţiei
igienico-sanitare a populaţiei
rurale prin acţiuni adresate tineretului şcolar, populaţiei
adulte, tinerelor mame şi populaţiei vârstnice
V.3.1.7. Acţiuni educative cu
părinţii pentru sprijinirea participării copiilor la procesul de
învăţământ
V.3.1.8. Sprijinirea structurilor asociative formale şi informale din mediul rural
V.3.1.9. Sprijinirea dezvoltării de tabere de creaţie
pentru artiştii plastici
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V.3.2.
Dezvoltarea
capitalului
uman din
mediul rural
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V.3.2.1. Realizarea de
acţiuni de instruire profesională şi de informare
V.3.2.2. Încurajarea
fermierilor şi antreprenorilor
din mediul rural să apeleze
la servicii de consultanţă
V.3.2.3. Campanii de informare şi promovare a
oportunităţilor de afaceri în
spaţiul rural
V.3.2.4. Crearea de centre
de educaţie permanentă în
mediul rural
V.3.2.5. Înfiinţarea de
TeleCentre
V.3.2.6. Sprijinirea instruirii
profesionale prin
intermediul telecentrelor
existente şi a celor care
se vor înfiinţa
V.3.2.7. Organizarea de
cursuri de instruire practică
şi teoretică complexe
privind practicile agricole
moderne
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V.4.
Implicarea
populaţiei
locale în
procesul
dezvoltării
rurale

V.4.1.
Elaborarea şi
implementarea
de strategii
locale de
dezvoltare

V.4.1.1 Sprijinirea autorităţilor locale/grupurilor de
acţiune locale în activitatea
de elaborare a strategiilor
locale
V.4.1.2. Dezvoltarea şi
implementarea (inclusiv
monitorizarea) programelor
locale / regionale pentru
dezvoltarea rurală
V.4.1.3. Extinderea reţelei
de promotori locali în toată
regiunea
V.4.1.4. Îmbunătăţirea
competenţelor de management şi implementare
a strategiilor locale de
dezvoltare
V.4.1.5. Dezvoltarea de
parteneriate între mai multe
unităţi administrativ-teritoriale/grupuri de acţiune
locală în vederea dezvoltării în comun a unor
proiecte (constituirea de
asociaţii microregionale)
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V.4.2.
Întărirea
identităţii
comunelor

38

V.4.2.1. Instruirea tinerei
generaţii pentru
cunoaşterea istoriei,
etnografiei, folclorului şi a
tradiţiilor locale / zonale
V.4.2.2. Includerea în
programele de dezvoltare
ale comunelor a unor
activităţi vizând
identificarea şi încurajarea
continuării tradiţiilor locale
de meşteşuguri, datini,
sărbători şi târguri
V.4.2.3. Crearea structurilor rurale care pot să menţină şi să reînnoiască valorile şi referinţele simbolice,
structurate pentru anumite
activităţi economice locale
V.4.2.4. Conştientizarea
populaţiei şi a factorilor de
decizie referitor la importanţa conservării şi promovării patrimoniului cultural
şi istoric din satele româneşti
V.4.2.5. Crearea unor centre culturale care să susţină
dezvoltarea culturală a
localităţilor
V.4.2.6. Multiplicarea experienţei pozitive a proiectelor
de succes între judeţe
V.4.2.7. Renovarea şi conservarea patrimoniului
cultural din mediul rural
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Axa strategică VI. Dezvoltarea Resurselor
Umane şi a Serviciilor Sociale
PRIORITĂŢI

VI.1.
Asigurarea
accesului la
educaţie şi
formare a
populaţiei
din regiune

ARII DE
INTERVENŢIE

VI.1.1.
Reabilitarea
infrastructurii
de educaţie

OPERAŢII
VI.1.1.1. Modernizarea şi / sau
extinderea tuturor unităţilor de
învăţământ (inclusiv grădiniţe)
VI.1.1.2. Reabilitarea spaţiilor
de cazare şi masă, care
deservesc unităţile şcolare
VI.1.1.3. Amenajarea de spaţii
pentru găzduirea temporară a
elevilor navetişti
VI.1.1.4. Reabilitarea şi
dotarea cu echipamente
moderne a centrelor de formare profesională continuă şi
calificare
VI.1.1.5. Dotarea unităţilor
şcolare cu sisteme de
încălzire centrală şi
modernizarea facilităţilor sanitare din cadrul unităţilor de
învăţământ
VI.1.1.6. Susţinerea
introducerii conexiunilor de
internet pentru şcoli (primare,
gimnaziale) şi licee
VI.1.1.7. Modernizarea / amenajarea campusurilor din centrele universitare din regiune
VI.1.1.8. Echiparea sălilor de
clasă, laboratoarelor, bibliotecilor şcolare şi sălilor de sport
VI.1.1.9. Asigurarea mijloacelor de transport pentru elevi
VI.1.1.10. Măsuri specifice în
şcoli pentru a asigura accesul
la educaţie al elevilor cu
dizabilităţi
VI.1.1.11. Construcţia de noi
şcoli în localităţile în care
acestea au fost retrocedate şi
nu mai dispun de unităţi de
învăţământ
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VI.1.2.
Modernizarea
procesului de
învăţământ
obligatoriu şi
post obligatoriu
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VI.1.2.1. Adaptarea curriculei
şi metodologiei folosite în
învăţământul obligatoriu şi
post - obligatoriu la cerinţele
angajatorilor
VI.1.2.2. Îmbunătăţirea
competenţelor şi specializarea
resurselor umane din
educaţie, inclusiv formarea în
parteneriat cu firme
VI.1.2.3. Corelarea ofertei
educaţionale cu aspiraţiile beneficiarilor (la nivel de individ,
grupuri mici, comunitate)
precum şi cu cerinţele viitoare
ale economiei
VI.1.2.4. Promovarea
parteneriatelor în educaţie
(de tip parteneriat şcoală –
autorităţi locale; şcoală –
părinţi; şcoală – agenţi
economici, şcoală –
societatea civilă etc.)
VI.1.2.5. Înfiinţarea şi
dotarea unor cabinete de
dezvoltare personală şi
profesională pentru cadrele
didactice
VI.1.2.6.Dezvoltarea şi
implementarea de instrumente
şi mecanisme pentru
îmbunătăţirea educaţiei
preuniversitare, inclusiv acţiuni
inovatoare
VI.1.2.7. Dezvoltarea de
programe şi scheme de
învăţare prin muncă pentru
elevi şi studenţi
VI.1.2.8. Dezvoltarea şi
implementarea şi
mecanismelor instrumentelor
pentru îmbunătăţirea
sistemului de învăţământ
superior
VI.1.2.9. Implementarea
sistemului de asigurare a
calităţii în universităţi
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VI.1.2.10. Dezvoltarea
profesională a cadrelor
didactice universitare
VI.1.2.11. Creşterea accesului
la învăţământul universitar
VI.1.2.12. Dezvoltarea
învăţământului universitar
bazat pe competenţe
(programe de licenţă şi
master)
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VI.1.3.
Implementarea
la nivel
regional a
Cadrului
European al
Calificărilor
pentru
promovarea
învăţării pe
parcursul
întregii vieţi
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VI.1.3.1. Implementarea
programelor de educaţie,
formare şi învăţare pe
parcursul vieţii în concordanţă
cu Cadrul European al
Calificărilor, ceea ce va
facilita transferul şi
recunoaşterea calificărilor
cetăţenilor
VI.1.3.2. Cooperarea între
diferiţi actori sociali implicaţi
în învăţarea pe parcursul
întregii vieţi, pentru facilitarea
celor implicaţi în procesul de
învăţare să folosească mai
bine cunoştinţele, deprinderile
şi competenţele dobândite
VI.1.3.3. Implementarea şi
diseminarea la nivel regional
a unui sistem european
integrat de transfer şi
acumulare de credite asociat
învăţării pe parcursul întregii
vieţi, (prin Europass, baza
de date Ploteus, etc.) care
inventariază diversele
oportunităţi de învăţare
la nivel european
VI.1.3.4. Promovarea deschiderii instituţiilor de învăţământ
superior spre mediul economico-social prin acţiuni de cooperare între instituţii de învăţământ
superior, agenţi economici şi alte organizaţii, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice
VI.1.3.5. Creşterea participării la
educaţie şi la formarea profesională iniţială şi continuă
VI.1.3.6. Transformarea şcolilor
în centre de învăţare continuă
VI.1.3.7.Implementarea
sistemelor de asigurare a
calităţii şi de management în
formarea profesională continuă
la nivelul sistemului şi al
furizorilor, în conformitate cu
cadrul european pentru
asigurarea calităţii
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VI.1.3.8. Dezvoltarea ofertelor de
formare profesională continuă
VI.1.3.9. Dezvoltarea de
programe pentru menţinerea
elevilor în educaţie şi prevenirea
părăsirii timpurii a şcolii
VI.1.3.10. Sprijinirea şi
stimularea angajaţilor în vederea
creşterii accesului şi participării la
procesul de formare profesională
continuă
VI.1.4.1. Formarea continuă a
VI.1.4.
umane din sistemul
Modernizarea resurselor
TVET pentru învăţarea centrată
învăţământului pe elev
profesional şi VI.1.4.2. Corelarea ofertei de fortehnic (TVET) mare profesională prin TVET cu
cererea pieţei, astfel încât să fie
acoperite domeniile prioritare de
dezvoltare economică specifice
Regiunii Vest
VI.1.4.3. Elaborarea şi livrarea în
parteneriat a unor module de
curriculum în concordanţă cu nevoile angajatorilor
VI.1.4.4. Corelarea deciziilor cu
privire la structura calificărilor profesionale cu informaţii regionale
relevante, bazate pe consultarea
reală a partenerilor sociali
VI.1.4.5. Construcţia,
reabilitarea şi dotarea cu
echipamente a campusurilor
preuniversitare din
învăţământul profesional şi
tehnic
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VI.2.
Creşterea
gradului de
ocupare la
nivelul
Regiunii
Vest
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VI.2.1.
Creşterea
competitivităţii
resurselor
umane şi
adaptarea
acestora la
cererea de
pe piaţa forţei
de muncă
regională

VI.2.1.1. Încurajarea mobilităţii
geografice şi a mobilităţii ocupaţionale
VI.2.1.2. Elaborarea unor programe de formare şi de calificare în acord cu nevoile specifice ale angajatorilor
VI.2.1.3. Sprijinirea absolvenţilor
pentru găsirea unui loc de muncă
VI.2.1.4. Organizarea de module de recalificare/reconversie,
perfecţionare, consiliere şi orientare pentru şomeri
VI.2.1.5. Sporirea interesului angajatorilor şi a altor actori cheie
pentru eficientizarea investiţiilor
în capitalul uman
VI.2.1.6. Dezvoltarea de programe de lucrări comunitare, având
ca scop ocuparea temporară a
persoanelor disponibilizate în
vederea menţinerii acestora întro formă de activitate care să le
faciliteze accesul pe piaţa forţei
de muncă
VI.2.1.7.Monitorizarea inserţiei
absolvenţilor pe piaţa muncii
VI.2.1.8. Sprijinirea acţiunilor
pentru îmbunătăţirea tranziţiei
de la şcoală la viaţa activă
VI.2.1.9. Îmbunătăţirea
capacităţii de furnizare a
serviciilor se ocupare a
serviciului public de ocupare
VI.2.1.10. Formarea şi
dezvoltarea abilităţilor
personalului din cadrul
serviciului public de ocupare
VI.2.1.11. Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active
de ocupare
VI.2.1.12. Sprijinirea iniţiativelor
şi a parteneriatelor la nivel
european în vederea dezvoltării
resurselor umane, adaptarea
formării profesionale la noile
tehnologii şi crearea unei pieţe a
muncii inclusive
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VI.2.2.
Servicii de
consiliere,
orientare şi
informare
privind cariera

VI.2.2.1. Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel regional
pentru studiul pieţei muncii
VI.2.2.2. Dezvoltarea unor mecanisme de înregistrare a datelor relevante pentru piaţa muncii
VI.2.2.3. Prognozarea şi anticiparea tendinţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii
VI.2.2.4. Dezvoltarea unor servicii moderne de consiliere şi
orientare pentru carieră printr-o
abordare structurată şi integrată
la nivel regional
VI.2.2.5. Dezvoltarea abilităţilor
resurselor umane din educaţie
pentru activităţile de consiliere şi
orientare pentru carieră
VI.2.2.6. Angajarea unui psiholog în fiecare unitate şcolară
(dar nu mai puţin de 1/800 elevi)
VI.2.2.7. Dezvoltarea spiritului
şi culturii antreprenoriale încă
din sistemul de învăţământ
preuniversitar şi universitar,
în parteneriat cu mediul de
afaceri
VI.2.2.8.Orientare şi consiliere
în vederea tranziţiei de la
şcoală la viaţa activă
VI.2.2.9. Furnizarea de
consiliere pentru cei cu risc
ridicatde părăsire timpurie a
şcolii, precum şi pentru cei
care au părăsit şcoala timpuriu
VI.2.2.10. Organizarea de
campanii de creştere a
gradului de conştientizare şi
informare privind cariera
VI.2.2.11. – Elaborarea anuală
a unui program regional de
ocupare a forţei de muncă, în
urma studiilor realizate pe
piaţa muncii
VI.2.2.12. Extinderea serviciilor
de informare cu privire la
locurile de muncă vacante din
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Uniunea Europeană
VI.2.2.13. Crearea unei pagini
web regională cu informaţii
despre piaţa muncii, inclusiv
informaţii legislative în
legătură cu condiţiile de
ocupare a unui loc de muncă
în Uniunea Europeană.

VI.2.3.
Dezvoltarea
resurselor
umane din
administraţia
publică locală

46

VI.2.3.1. Întărirea capacităţii de
management al resurselor
umane în administraţia locală
prin training si asistenţă
tehnică pentru sprijinul
receptării bunelor practici
VI.2.3.2. Formularea si
implementarea unei iniţiative
de management al
performanţei în administraţia
locală
VI.2.3.3. Introducerea
capacităţii de evaluare a
nevoilor de resurse umane, a
lipsurilor de competenţe si a
soluţiilor inovatoare pentru
echilibrarea raportului între
viaţa profesională si cea
personală a funcţionarilor
publici care lucrează în
administraţia locală
VI.2.3.4. Formularea de
programe specializate de
training pentru specialiştii în
managementul schimbării
VI.2.3.5. Dezvoltarea unor
module de training de
autoînvăţare pe suport
electronic;
VI.2.3.6. Dezvoltarea de
documentaţie pentru
sprijinirea funcţionarilor publici
(formulare, tipizate, manuale,
ghiduri, materiale de referinţă,
fluturasi, broşuri, reviste,
postere, etc.)

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

VI.2.3.7. Sprijinirea dezvoltării
capacităţii de training intern în
instituţiile judeţene şi locale
VI.2.3.8. Implementarea unor
programe de dezvoltare
specifice pe termen scurt si
lung pentru poziţiile superioare
în administraţia locală
VI.2.3.9. Dezvoltarea
managementul cunoaşterii şi
folosirea tehnologiilor
inovative în administraţie
VI.2.3.10. Studii şi cercetări
privind experienţele de
reformă ale administraţiei
locale din alte state membre,
inclusiv vizite de studiu
VI.2.3.11. Training pentru
funcţionari publici (fie
programe scurte aplicate, fie
programe lungi de studii
aprofundate) în bugetare
multianuală, analiză de politici,
evaluare de programe şi
planificare strategică
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VI.3.
Dezvoltarea
sistemului
de servicii
sociale
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VI.3.1.
Reabilitarea
infrastructurii
sociale

VI.3.1.1. Lucrări de renovare a
spitalelor şi a altor unităţi sanitare vechi
VI.3.1.2. Crearea / extinderea
infrastructurii adiacente în unităţile spitaliceşti existente
VI.3.1.3. Dotarea cu echipamente medicale specializate
VI.3.1.4.
Modernizarea
utilităţilor unităţilor sanitare
(mobilier, utilităţi clinice, aer
condiţionat)
VI.3.1.5. Construirea şi / sau
reabilitarea clădirilor şi dotarea
cu echipamente a unor spaţii şi
clădiri pentru servicii sociale,
asistenţă socială, culturală şi de
formare-orientare a categoriilor
defavorizate (centre sociale,
centre rezidenţiale, cămine de
bătrâni, cantine sociale, etc.)
VI.3.1.6. Îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite de sistemele
de intervenţiii în situaţii de
urgenţă existente la nivel
judeţean şi regional
VI.3.1.7. Dezvoltarea serviciilor
integrate de tip SMURD
VI.3.1.8. Promovarea reţelelor
informaţionale şi a reţelelor de
comunicare destinate furnizării
de servicii precum teleasistenţă sau tele-medicină
VI.3.1.9. Construirea şi dotarea
cu echipamente a Spitalului
Regional în Regiunea Vest
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VI.3.2.
Combaterea
excluziunii
sociale

VI.3.2.1. Facilitarea participării
la formare profesională pentru
elevii care provin din grupuri
dezavantajate, încurajând
mobilitatea intraregională
VI.3.2.2. Asigurarea transportului pentru elevii din zonele
izolate
VI.3.2.3. Acordarea de burse
de sprijin pentru elevii cu o
situaţie materială precară
VI.3.2.4. Dezvoltarea şi / sau
crearea de servicii destinate
îmbunătăţirii calităţii vieţii
pentru anumite categorii distincte (minori, bătrâni, persoane cu handicap, imigranţi etc.)
VI.3.2.5. Oferirea de şanse de
reconversie, recalificare,
completarea studiilor,
obţinerea unei prime calificări
persoanelor excluse sau cu
dificultăţi în integrarea socioprofesională
VI.3.2.6. Susţinerea unor măsuri pentru reducerea gradului
de excluziune socială
VI.3.2.7. Integrarea pe piaţa
muncii a persoanelor care provin din grupuri dezavantajate
(şomeri cu vârsta de peste 45
de ani, persoane cu handicap,
minoritatea romă, populaţia
din zonele izolate, etc.)
VI.3.2.8. Asigurarea protecţiei
sociale a persoanelor disponibilizate din activitatea minieră
VI.3.2.9. Stimularea angajatorilor pentru angajarea persoanelor disponibilizate din activitatea minieră, în scopul recalificării, reinstruirii, în vederea
dezvoltării abilităţilor de a-şi
găsi un loc de muncă
VI.3.2.10. Dezvoltarea unor
programe/pachete integrate în
vederea creşterii accesului şi
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participării la învăţământul
primar şi secundar a copiilor
care provin din grupurile
vulnerabile
VI.3.2.11.Reintegrarea în
educaţie a celor care au
părăsit şcoala timpuriu
VI.3.2.12. Organizarea de
campanii de informare şi
conştientizare în vederea
schimbării atitudinilor sociale
şi stereotipurilor de gen şi a
celor faţă de grupurile
vulnerabile
VI.3.2.13. Dezvoltarea de
parteneriate şi încurajarea
iniţiativelor societăţii civile în
scopul combaterii excluziunii
sociale
VI.3.2.14.Promovarea ocupării
şi adaptabilităţii persoanelor
slab calificate, persoanelor cu
dizabilităţi şi persoanelor
supuse riscului de excluziune
socială
VI.3.2.15. Dezvoltarea şi
furnizarea unor servicii
flexibile pentru îngrijirea pe
parcursul zilei a membrilor de
familie dependenţi
VI.3.2.16.Dezvoltarea
programelor de formare pentru
personalul implicat în sistemul
serviciilor sociale
VI.3.2.17 Crearea şi
promovarea unor programe
pentru dezvoltarea
aptitudinilor de bază şi a
calificărilor pentru grupurile
vulnerabile
VI.3.2.18 – Realizarea unui
acompaniament social
personalizat pentru tinerii cu
vârste între 16-25 de ani aflaţi
în dificultate şi confruntaţi cu
riscul excluderii profesionale,
în scopul facilitării accesului
lor la un loc de muncă.
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Axa strategică VII. Mediul înconjurător
PRIORITĂŢI

VII.1.
Rezolvarea
problemelor
sectoriale de
mediu

ARII DE
INTERVENŢIE

VII.1.1.
Rezolvarea
problemelor
din domeniul
apei

OPERAŢII
VII.1.1.1. Implementarea unor
proiecte pilot pentru experimentarea unor sisteme alternative de epurare a apelor
uzate
VII.1.1.2. Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei
urbane şi rurale
VII.1.1.3. Realizarea staţiei de
epurare a apelor uzate tehnologic şi a celor rezultate de
la spălarea maşinilor şi
utilajelor la exploatările
miniere din regiune
VII.1.1.4. Reabilitarea sistemelor de captare a apei utilizată în scop potabil
VII.1.1.5. Realizarea alimentării cu apă potabilă în sistem
centralizat pentru gospodăriile
individuale
VII.1.1.6. Elaborarea unui
plan de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii apelor subterane
VII.1.1.7. Crearea/extinderea şi
retehnologizarea sistemelor de
colectare şi epurare a apelor
uzate
VII.1.1.8. Identificarea şi
inventarierea tuturor surselor
individuale de alimentare cu
apă potabilă din mediul urban
şi rural
VII.1.1.9. Reabilitarea vechilor
reţele şi realizarea de noi
reţele de distribuţie a apei
potabile
VII.1.1.10. Proiectarea şi implementarea unor reţele de
monitorizare a calităţii apelor
subterane în perimetrele
afectate de poluare
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VII.1.1.11 Asigurarea
serviciilor de apă şi
canalizare, la tarife
accesibile
VII.1.1.12 Asigurarea
calităţii corespunzătoare a
apei potabile în toate
aglomerările umane
VII.1.1.13 Îmbunătăţirea
calităţii cursurilor de apă
VII.1.1.14 Îmbunătăţirea
gradului de gospodărire a
nămolurilor provenite de la
staţiile de epurare a apelor
uzate
VII.1.1.15 Crearea de
structuri inovatoare şi
eficiente de management al
apei
VII.1.1.16.Construcţia/
extinderea/reabilitarea
reţelelor de distribuţie a apei
potabile şi a sistemelor de
canalizare.
VII.1.1.17. Construcţia/
modernizarea surselor de
apă în vederea potabilizării.
VII.1.1.18. Construcţia /
reabilitarea staţiilor de
tratare a apei potabile.
VII.1.1.19. Marcarea pe
PUG/PATeritorială a zonelor
de protecţie
VII.1.1.20.Protejarea
lucrărilor şi instalaţiilor de
captare a apei împotriva
inundaţiilor prin lucrări
specifice conform normelor
tehnice în vigoare
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VII.1.1.21.Recalibrarea
albiilor
VII.1.1.22.Implementarea
unui sistem de monitorizare
a calităţii surselor prin
creşterea capacităţii de
prelevare şi analiză a
laboratoarelor de
specialitate
VII.1.1.23.Implementarea
măsurilor de prevenire şi
control în vederea utilizării
în scop potabil numai a
surselor care asigură
parametrii de potabilitate
calitativ)
VII.1.1.24.Proiectarea şi
realizarea unui sistem de
monitorizare a calităţii apei
din fântânile
individuale utilizate în scop
potabil în localităţile din
zona de câmpie şi
adoptarea de măsuri în
vederea eliminării
consumului de apă
provenită din surse
necorespunzătoare calitativ
VII.1.1.25.Identificarea
potenţialelor surse de
poluare – exploataţii
zootehnice, exploataţii
agricole, depozite de
îngrăşăminte chimice şi
pesticide
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VII.1.2.
Rezolvarea
problemelor
din domeniul
aerului

54

VII.1.2.1. Elaborarea schemelor de reducere a emisiilor
de nocive rezultate din
activităţile industriale
VII.1.2.2. Întărirea capacităţii
de supraveghere a calităţii
aerului la nivel regional prin
reabilitarea şi echiparea
Reţelei Naţionale de monitorizare a calităţii aerului,
conform standardelor UE
VII.1.2.3. Realizarea sau optimizarea instalaţiilor de depoluare în cadrul proceselor
tehnologice generatoare de
noxe în atmosferă
VII.1.2.4. Realizarea unui plan
regional de gestionare a
calităţii aerului pentru stabilirea priorităţilor de acţiune
VII.1.2.5. Crearea unui Observator regional de poluare
VII.1.2.6. Cartografierea marilor poluanţi la nivel regional
VII.1.2.7. Realizarea sau
optimizarea instalaţiilor de
de poluare în cadrul
proceselor tehnologice
generatoare de noxe în
atmosferă
VII.1.2.8. Realizarea unor
sisteme de monitorizare a
poluării chimice si fonice
datorate traficului rutier şi
feroviar
VII.1.2.9. Consolidarea
vegetativă şi reconstrucţia
ecologică in vederea
impiedicarii fenomenului de
deflatie din halde si de pe
iazuri
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VII.1.3.
Gestiunea
deşeurilor

VII.1.3.1. Reducerea volumului de deşeuri la nivelul
Regiunii Vest
VII.1.3.2. Construcţia depozitelor zonale de deşeuri
municipale şi a staţiilor de
transfer aferente
VII.1.3.3. Gestiunea integrată
a deşeurilor (colectare,
transport, depozitare şi
reciclare)
VII.1.3.4. Realizarea unei instalaţii pilot de tratare a
deşeurilor biodegradabile (tratare mecano-biologică sau
compostare)
VII.1.3.5. Actualizarea, implementarea şi actualizarea
Planului Regional de
Gestiune a Deşeurilor
VII.1.3.6. Asigurarea, extinderea şi optimizarea capacităţilor
de transport, tratare, valorificare
şi eliminare pe fiecare categorie
de deşeuri periculoase
existente în regiune
VII.1.3.7. Realizarea unui incinerator pentru deşeurile medicale
VII.1.3.8. Extinderea reţelei
publice de colectare a uleiurilor uzate de motor şi industriale
VII.1.3.9. Realizarea unor proiecte privind colectarea selectivă şi acţiuni de conştientizare a populaţiei
VII.1.3.10. Lucrări de nivelare,
consolidare, înierbare pe haldele de steril rezultat din
exploatările materialelor radioactive
VII.1.3.11. Reabilitarea sistemelor de salubrizare şi transport existente
VII.1.3.12. Dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de igienizare
şi a spaţiilor temporare de
depozitare a deşeurilor
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VII.1.3.13. Realizarea unor sisteme de colectare selectivă a
deşeurilor în toate zonele
regiunii
VII.1.3.14. Staţii de tratare şi
valorificare pentru reziduuri
(hale de steril, zgură)
VII.1.3.15. Creşterea gradului
de acoperire a populaţiei care
beneficiază de colectarea
deşeurilor municipale la tarife
acceptabile.
VII.1.3.16. Creşterea cantităţii
de deşeuri reciclate şi
valorificate
VII.1.3.17. Modernizarea
sistemului şi a metodelor de
tratare a deşeurilor
menajere si medicale
VII.1.3.18. Reducerea
numărului de situri
contaminate istoric.
VII.1.3.19. Construirea unor
facilităţi adecvate pentru
deşeurile periculoase (deşeuri
medicale, deşeuri provenite
din echipamente electrice şi
electronice, etc.) şi alte tipuri
specifice de deşeuri (deşeuri
provenite din construcţii şi
demolări, etc.).
VII.1.3.20. Recuperarea
gazului provenit din depozite,
acolo unde este cazul.
VII.1.3.21. Reabilitarea
depozitelor de zgură şi
cenuşă neconforme.
VII.1.3.22.Închiderea
etapizată a depozitelor de
deşeuri menajere
neconforme cu prevederile
legislaţiei în vigoare
VII.1.3.23.Extinderea
capacităţii de tratare a
deşeurilor biodegradabile
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VII. 1.3.24.Inchiderea
etapizată a celor 53 instalaţii
de tratare termică existente
la spitalele din regiune în
paralel cu introducerea
procedeelor alternative de
neutralizare
VII. 1.3.25.Realizarea unor
reţele de colectare şi
valorificare materială sau
termo-energetică
funcţionale la nivel regional
pentru fiecare din aceste
tipuri de deşeuri
VII. 1.3.26. Exploatarea şi
valorificarea materialelor
utile din depozitele
industriale
VII. 1.3.27.Organizarea
colectării deşeurilor
menajere de la populaţie şi
agenţi economici în
localităţile din mediul rural
prin înfiinţarea serviciilor de
gospodărie comunală sau
delegarea gestiunii
VII. 1.3.28.Reconstrucţia
ecologică prin lucrări de
nivelare, consolidare,
înierbare pe haldele de steril
rezultat din exploatările
materialelor radioactive din
judeţele Caraş-Severin si
Arad
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VII.1.4.
Acţiuni în
domeniul
biodivesităţii
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VII.1.4.1. Identificarea ariilor
naturale protejate neluate în
administrare / custodie din Regiunea Vest
VII.1.4.2. Inventarierea speciilor
de interes cinegetic şi constituirea unor bănci de seminţe
pentru speciile protejate
VII.1.4.3. Definirea reţelei regionale a ariilor protejate de tip
„Natura 2000” şi stabilirea
planurilor de gestiune
VII.1.4.4. Crearea unui Plan
Regional de Acţiune pentru
Biodiversitate
VII.1.4.5. Stimularea participării
şi colaborării ONG-urilor, a
instituţiilor de învăţământ la
acţiunile de conservare şi
protejare a siturilor
VII.1.4.6. Inventarierea şi protejarea unor teritorii cu ecosisteme reprezentative din
punct de vedere al structurilor
biologice
VII.1.4.7. Reactualizarea documentelor urbanistice de tip
P.U.G., P.U.Z. şi P.U.D.
VII.1.4.8. Prevederea cu zone
tampon şi perdele de protecţie
pentru noile zone industriale
VII.1.4.9. Conservarea
diversităţii biologice, a
habitatelor naturale, a speciilor
de floră şi faună sălbatică.
VII.1.4.10. Instruirea şi
întărirea capacităţii
instituţionale a organismelor
de management ale siturilor
Natura 2000 şi ale ariilor
protejate
VII.1.4.11. Includerea în
proprietatea publică a statului
a terenurilor cu o valoare
semnificativă din punct de
vedere al biodiversităţii
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VII.1.4.12. Informarea
factorilor interesaţi (ONGuri, autorităţi locale,
Romsilva, alte persoane
fizice sau juridice) asupra
ariilor naturale protejate
neluate în
administrare/custodie până
în prezent.
VII.1.4.13.Elaborarea
planurilor de management şi
a regulamentelor,
respectând termenele
prevăzute de lege
VII.1.4.14.Realizarea în
ordinea priorităţilor a
actiunilor de conservare
prevăzute în Planul de
management
VII.1.4.15. Dezvoltarea unei
strategii de promovare a
ariilor naturale protejate
VII.1.4.16.Crearea unei
baze de date care să
cuprindă suprafeţele de
pădure şi calitatea acesteia
din Regiunea Vest, utilizând
în prima fază
amenajamentele silvice
actuale şi celelalte tipuri de
habitate
VII.1.4.17. Monitorizarea
speciilor şi habitatelor de
interes comunitar
VII.1.4.18.Cooperarea APMurilor, administratorilor şi
custozilor cu organizaţii
neguvernamentale
profesionale (ONG) şi
oameni de ştiinţă
VII.1.4.19.Realizarea unei
baze de date care sa
cuprinda toate speciile de
flora si fauna de interes
comunitar
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VII.1.4.20. Emiterea de
autorizaţii şi realizarea unei
baze de date cu autorizaţiile
emise privind
recoltarea/capturarea
comercializarea/achiziţia
speciilor de floră şi faună
sau a părţilor şi produselor
din acestea

VII.1.5.
Fond forestier
şi cinegetic
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VII.1.5.1. Dezvoltarea economică durabilă a exploataţiilor
forestiere
VII.1.5.2. Refacerea potenţialului producţiei forestiere şi
introducerea acţiunilor de
prevenire a despăduririlor
VII.1.5.3. Cartografierea şi monitorizarea evoluţiei fondului
forestier din regiune
VII.1.5.4. Acţiuni de protejare
şi sprijinire a fondului cinegetic
VII.1.5.5. Sprijinirea acţiunilor
de împădurire în regiune
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VII.1.6.
Sol şi subsol

VII.1.6.1. Realizarea unor
reţele de monitorizare a calităţii solurilor
VII.1.6.2. Reabilitarea ecologică a terenurilor din zonele
afectate prin corectarea
reacţiei solului, efectuarea de
arături adânci, cultivarea
anumitor specii de plante care
nu se utilizează în alimentaţie
VII.1.6.3. Identificarea solurilor
degradate şi a gradelor de
poluare ale acestora
VII.1.6.4. Folosirea pesticidelor cu selectivitate
mare şi cu remanenţă
redusă în sol, biodegradabile
VII.1.6.5. Protejarea solului
în zone de risc prin
realizarea unui covor
vegetal, garduri vii sau
obstacole fizice
VII.1.6.6. Reinventarierea
siturilor poluate, evaluarea
impactului asupra mediului,
stabilirea masurilor si
responsabilitatilor privind
reabilitarea ecologică a
acestora
VII.1.6.7. Folosirea
metodelor fizice, chimice,
biologice de depoluare a
solurilor, excavare,
extracţie,spălare, oxidare,
precipitare, etc
VII.1.6.8. Refacerea şi
amenajarea
corespunzătoare a
constructiilor de stocare/
deshidratare a dejecţiilor
aparţinând fermelor de
creştere a animalelor
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VII.1.6.9.Realizarea unui
sistem de monitorizarea
calităţii apelor subterane şi
integrarea acestuia în
Sistemul Naţional de
Monitorizare a Factorilor de
Mediu
VII.1.6.10.Identificarea
terenurilor afectate de
eroziune şi întocmirea unor
hărţi la nivel regional
VII.1.6.11.Reconstrucţia
terenurilor afectate de
eroziune
VII.1.6.12.Utilizarea apelor
geotermale si minerale in
scop balneo-turistic
VII.1.6.13.Realizarea unor
sisteme de valorificare a
energiei geotermale ca
sursă alternativă de energie
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VII.1.7.
Poluare fonică

VII.1.7.1. Întocmirea hărţilor
de zgomot
pentru marile aglomerări
urbane din regiune, precum
şi pentru şoselele şi
tronsoanele de cale
ferată intens circulate
VII.1.7.2. Investiţii în
montarea de panouri
fonoabsorbante sau în
realizarea de perdele de
protecţie
VII.1.7.3. Prevederea
de perdele forestiere în
perimetrul mediilor
urban / rural, a zonelor
industriale, a drumurilor
comunale, judeţene,
naţionale sau de tip
autostradă
VII.1.7.4. Sprijinirea unor
sisteme de limitare a
poluării fonice de-a lungul
căilor ferate existente în
cadrul localităţilor urbane
VII.1.7.5. Reducerea
traficului rutier din
cadrul oraşelor în vederea
reducerii
poluării fonice a aerului
şi implementarea sistemului
de monitorizare cu afişare
electronică a poluării şi
instalarea
unor camere video
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VII.2.
Apărarea
împotriva
calamităţilor,
dezastrelor şi
accidentelor
naturale
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VII.2.1.
Prevenirea
diverselor
riscuri de mediu

VII.2.1.1. Protejarea
lucrărilor de apărare şi a
instalaţiilor de captare a
apei
VII.2.1.2. Întocmirea unor
hărţi a terenurilor cu risc la
eroziune şi alunecări de
teren
VII.2.1.3. Determinarea
zonelor în care se impune
realizarea perdelelor de
protecţie
VII.2.1.4. Reabilitarea
lucrărilor existente şi
realizarea unor noi lucrări
de apărare a mediului
natural şi construit împotriva
inundaţiilor
VII.2.1.5. Conştientizarea
populaţiei cu privire la
modul de intervenţie şi
acţiune în cazul unor
fenomene meteorologice
periculoase (ruperi de nori,
ploi abundente, poduri de
gheaţă pe cursurile de apă
etc.)
VII.2.1.6. Realizarea unor
perdele de păduri pentru
apărarea împotriva prafului
VII.2.1.7. Elaborarea unor
hărţi de pericol şi risc al
inundaţiilor, planuri şi
măsuri, inclusiv informare
publică şi instruire în
domeniul reducerii riscurilor
VII.2.1.8.Implementarea
măsurilor de prevenire si
control a terenurilor
afectate de acţiuni antropice
VII.2.1.9. Identificarea,
elaborarea şi
implementarea programelor
judeţene de stabilizare a
terenurilor cu zone de risc
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VII.2.2.
Centrul regional
de intervenţie

VII.2.2.1. Dezvoltarea unei
unităţi de intervenţie rapidă
în cazul unor dezastre
naturale
VII.2.2.2. Pregătirea
personalului care va acţiona
în cadrul unităţii de
intervenţie rapidă
VII.2.2.3. Organizarea unor
exerciţii de simulare a
situaţiilor de urgenţă
VII.2.2.4. Sprijinirea
construirii unor zone pentru
inundarea controlată pentru
a evita inundarea zonelor
locuite
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VII.3.
Creşterea
gradului de
conştientizare
a populaţiei, a
actorilor
publici
şi privaţi
privind
problemele
de mediu
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VII.3.1.
Încurajarea
activităţilor
economice
în domeniul
protecţiei
mediului

VII.3.1.1. Acordarea de
asistenţă tehnică şi financiară întreprinderilor şi
ONG-urilor care activează
în domeniul protecţiei
mediului
VII.3.1.2. Promovarea
tehnologiilor favorabile
mediului şi dezvoltării
durabile
VII.3.1.3. Ecologizarea
zonelor industriale a unităţilor productive falimentare
VII.3.1.4. Realizarea unor
proiecte pilot de sisteme
colective performante de
termoficare pe bază de
combustibil lemnos sau
energie solară pentru zonele izolate
VII.3.1.5. Refacerea
mediului afectat de
exploatările miniere
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VII.3.2.
Schimbarea
mentalităţii şi a
comportamentului
faţă de mediu

VII.3.2.1. Crearea de programe regionale de educaţie de mediu
VII.3.2.2. Sprijinirea
organizării în mod regulat a
unui Forum regional al
ONG-urilor de mediu din
regiune
VII.3.2.3. Constituirea de
parteneriate active între
instituţiile de învăţământ,
ONG-urile active în domeniul protecţiei mediului şi
Agenţiile Judeţene pentru
Protecţia Mediului
VII.3.2.4. Protecţia zonelor
naturale din mediul urban
prin regulamente
urbanistice pentru prevenirea reducerii spaţiilor
verzi
VII.3.2.5. Materiale de
informare şi publicitate şi de
conştientizare pentru ariile
protejate şi siturile Natura
2000.
VII.3.2.6. Imbunătăţirea
calităţii mediului în regiune
prin conformarea graduală,
asumată la cerinţele
standardelor europene în
domeniu
VII. 3.2.7. Promovarea
înfiinţării de laboratoare
şi/sau institute private care
să ofere servicii analitice
sau consultanţă tehnică de
specialitate acreditate în
domeniul protecţiei mediului
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VII. 3.2.8. Incheierea de
protocoale între instituţiile
implicate în implementarea
legislaţiei de mediu
VII. 3.2.9. Coordonare la
nivel regional şi local a
instituţiilor resposabile cu
implementarea legislaţiei de
mediu, prin constituirea unor
comitete de coordonare
VII. 3.2.10. Realizarea unor
actiuni informativ –
educative şi de instruire
pentru publicul interesat
VII. 3.2.11. Organizarea de
consultari publice pentru
promovarea proiectelor de
mediu
VII. 3.2.12. Promovarea
voluntariatului în rândul
societăţii civile pentru
desfăşurarea de acţiuni
privind protecţia mediului

VII.3.3.
Atenuarea
efectelor
ecologice
negative
determinate
de exploatarea
industrială
neraţională
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VII.3.3.1. Introducerea de
tehnologii ecologice pentru
revalorificarea haldelor de
steril, maselor plastice,
ceramicii şi sticlăriei
VII.3.3.2. Reconstituirea
potenţialului
ecologic al zonelor afectate
de industrializare
VII.3.3.3. Reintegrarea
urbanistică a spaţiilor de
producţie afectate de
restructurare
VII.3.3.4. Identificarea
punctelor critice şi
întocmirea planurilor de
acţiune pentru prevenirea
poluărilor accidentale
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Axa strategică VIII. Dezvoltare urbană
PRIORITĂŢI

ARII DE
INTERVENŢIE

VIII.1.
VIII.1.1.
Infrastructura Reabilitarea
urbană
infrastructurii
de transport
urban

OPERAŢII
VIII.1.1.1. Construirea, reabilitarea
şi / sau modernizarea sensurilor
giratorii, bifurcaţiilor şi intersecţiilor
VIII.1.1.2. Reabilitarea străzilor din
mediul urban, a zonelor cu viteză
limitată şi a zonelor pietonale
VIII.1.1.3. Construirea unor spaţii
de parcare (supra şi subterane)
VIII.1.1.4. Activităţi de
amenajare a trotuarelor şi de
creare de noi zone pietonale în
centrele oraşelor
VIII.1.1.5. Amenajarea pistelor
speciale pentru biciclete, cu
prioritate pe arterele intens
circulate
VIII.1.1.6. Realizarea de benzi
speciale de circulaţie pentru
autobuze, troleibuze şi taxiuri
VIII.1.1.7. Îmbunătăţirea sistemului de iluminat stradal
VIII.1.1.8. Sprijinirea dezvoltării
transportului periurban prin utilizarea liniilor secundare sau industriale de cale ferată, deja
existente, dar neutilizate
VIII.1.1.9 Dezvoltarea de reţele
de transport periurbane (metropolitane)
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VIII.1.2.
Modernizarea
sistemului de
transport
public urban

VIII.1.2.1. Construirea sau modernizarea de staţii de autobuz, de
tramvai sau de troleibuz şi a locurilor de refugiu
VIII.1.2.2. Extinderea şi modernizarea reţelelor de linii de tramvai
şi a infrastructurii pentru troleibuze
VIII.1.2.3. Modernizarea parcului
de transport public existent cu vehicule ecologice
VIII.1.2.4. Instalarea unor sisteme
de informare a călătorilor, sisteme
de control şi monitorizare a traficului în scopul fluidizării traficului
VIII.1.2.5. Introducerea unui
sistem unic de taxare pentru
toate tipurile de transport
public urban
VIII.1.2.6. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi asigurarea
accesului la transportul public
a persoanelor cu dizabilităţi
VIII.1.2.7. Reorganizarea
sistemului public de transport
(acolo unde este cazul) care
să facă legătura între mai multe
localităţi, în contextul
iniţierii asocierilor în vederea
dezvoltării metropolitane sau
policentrice

VIII.1.3.
Dezvoltarea
utilităţilor
publice
urbane

VIII.1.3.1. Îmbunătăţirea
infrastructurii de utilităţi:
canalizare, epurare ape
reziduale, apă potabilă,
deşeuri, gaz
VIII.1.3.2. Proiecte de extindere
şi modernizare pentru reţelele
de alimentare cu apă,
canalizare, energie termică,
electricitate, linii telefonice,
cablu TV, internet
VIII.1.3.3. Promovarea unui
sistem eficient de energie, a
unor surse alternative şi a ideii
de consum raţional
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VIII.1.4.
Prevenirea
dezastrelor

VIII.1.5.
Reabilitarea
clădirilor,
centrelor
istorice şi
culturale

VIII.1.4.1. Lucrări de combatere
şi prevenire a inundaţiilor în
zonele de risc
VIII.1.4.2. Măsuri de combatere
a eroziunii şi a alunecărilor de
teren
VIII.1.4.3. Finanţarea de lucrări
de prevenire a riscului seismic
al construcţiilor
VIII.1.4.4. Finanţarea studiilor
şi acţiunilor de prevenire a
incendiilor
VIII.1.5.1. Reabilitarea,
restaurarea şi realizarea de
lucrări conexe de amenajare a
obiectivelor care aparţin
patrimoniului istoric şi cultural
VIII.1.5.2. Reabilitarea
lăcaşelor de cult
VIII.1.5.3. Reabilitarea sau
demolarea clădirilor publice
aflate într-o stare avansată de
degradare în vederea
redobândirii unor funcţiuni
publice
VIII.1.5.4. Inventarierea
clădirilor deteriorate cu
valoare istorică în vederea
restaurării
VIII.1.5.5. Elaborarea unui
plan de conservare a clădirilor
istorice
VIII.1.5.6. Crearea unui cadru
de sprijin al proprietarilor pentru
reabilitarea clădirilor de
patrimoniu
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VIII.1.6.
Construcţia
de locuinţe
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VIII.1.6.1. Construcţia de
locuinţe standard, de închiriat
pentru pensionari, tineri
salariaţi şi alte categorii cu
probleme sociale, finanţate
din surse bugetare şi credite
externe
VIII.1.6.2. Sprijinirea
activităţii Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe privind
asigurarea amplasamentelor
necesare construcţiei de
locuinţe
VIII.1.6.3. Iniţierea de
proiecte-pilot pentru zone de
locuinţe individuale, accesibile,
finanţate prin credite şi surse
proprii
VIII.1.6.4. Limitarea riscului
seismic al construcţiilor
VIII.1.6.5. Îmbunătăţirea
condiţiilor de trai prin
refacerea fondului locativ
şi a utilităţilor
VIII.1.6.6. Încurajarea şi
sprijinirea înfiinţării cartierelor
de locuinţe “economice” în
centrele urbane ale regiunii
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VIII.2.
Dezvoltarea
sistemului de
servicii
publice
urbane

VIII.2.1.
Crearea şi
modernizarea
facilităţilor
pentru timpul
liber

VIII.2.2.
Dezvoltarea
de
e-service

VIII.2.1.1. Reabilitarea zonelor de
recreere şi agrement, inclusiv a
facilităţilor sportive
VIII.2.1.2. Crearea şi întreţinerea
bazelor sportive
VIII.2.1.3. Amenajarea peisagistică urbană în vederea asigurării
raportului optim de spaţii verzi /
locuitor
VIII.2.1.4. Amenajarea unor parcuri tematice (pentru copii, de
distracţie, parcuri botanice şi grădină zoologică)
VIII.2.1.5. Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile publice
locale, societatea civilă şi comunitatea de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement în
oraşe
VIII.2.1.6. Crearea de centre de
tineret pentru petrecerea timpului
liber
VIII.2.1.7. Crearea de centre de
recreere pentru pentru pensionari
VIII.2.2.1. Promovarea accesului
şi dezvoltarea serviciilor
electronice pentru cetăţeni
VIII.2.2.2. Realizarea de studii şi
expertize pentru reorganizarea şi
îmbunătăţirea serviciilor publice
VIII.2.2.3. Sisteme informatice de
management al resurselor umane şi al oportunităţilor de angajare (de tip job centers)
VIII.2.2.4. Dezvoltarea unor servicii de interes public, în special în
domenii precum educaţie, sănătate, mediu, sprijin pentru IMMuri etc.
VIII.2.2.5. Campanii de informare
specifice
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VIII.2.3.
Dezvoltarea
de
servicii
publice
urbane

VIII.2.4.
Creşterea
accesului la
cultură

VIII.3.
Reabilitarea
zonelor
industriale în
vederea
dezvoltării de
noi activităţi
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VIII.3.1.
Reabilitarea
siturilor
industriale

VIII.2.3.1. Îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi
în instituţiile publice
VIII.2.3.2. Asigurarea securităţii
populaţiei şi prevenirea criminalităţii din mediul urban
VIII.2.3.3. Modernizarea
pieţelor agroalimentare
VIII.2.3.4. Realizarea
Cadastrului Verde în
principalele oraşe ale regiunii
VIII.2.4.1. Reabilitarea
instituţiilor culturale: teatre,
opere, case memoriale, muzee,
case de cultură, biblioteci, cinematografe, centre culturale etc.
VIII.2.4.2. Sprijin pentru organizarea de expoziţii, vernisaje,
concerte şi alte evenimente culturale
VIII.2.4.3. Sprijinirea creaţiei
contemporane în toate
domeniile culturale
VIII.2.4.4. Susţinerea circulaţiei
internaţionale a produselor culturale româneşti
VIII.2.4.5. Încurajarea
iniţiativelor care pun în valoare
patrimoniul cultural
VIII.3.1.1. Dezafectarea şi recuperarea siturilor industriale
abandonate
VIII.3.1.2. Demolarea şi decontaminarea structurilor
industriale aflate într-o stare
avansată de degradare
VIII.3.1.3. Reabilitarea
terenurilor nefolosite sau
subutilizate
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VIII.3.2.
Dezvoltarea
fostelor situri
industriale
pentru noi
activităţi

VIII.3.2.1. Modernizarea, dezvoltarea şi realizarea unei infrastructuri de bază a zonelor
brownfield reabilitate
VIII.3.2.2. Introducerea în circuitul economic a siturilor
industriale neutilizate
VIII.3.2.3. Utilizarea fostelor zone industriale pentru noi activităţi, cum ar fi: spaţii publice,
centre sociale, centre sportive
şi / sau centre educaţionale
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, România
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) se implică permanent în procesul de sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea Vest,
acţionează în vederea creşterii prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se
angajează în procesul de restructurare industrială şi de creare de noi locuri de
muncă. Succesul activităţilor sale a transformat Regiunea Vest în regiunea cu
cel mai propice climat de afaceri din România.
Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel
european ce va mobiliza voinţa politică şi va gestiona competent resursele
financiare disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării intense şi armonioase
a regiunii noastre.
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a
dezvoltării economice şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a
gestiona competent programele şi proiectele finanţate din fondurile structurale
alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a iniţia programe pentru promovarea
strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact pentru
bunăstarea comunităţii.
Înfiinţată în anul 1999, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte din ansamblul organismelor
regionale şi naţionale descrise în Legea nr. 315/2004 drept sistemul naţional al
dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a permite României
absorbţia fondurilor structurale.
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Regiunea Vest, România
Instituţie

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ VEST
300054, Timişoara,
str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5
Telefon: +40 256 49.19.81
Fax: +40 256 49.19.23
Adresa web: www.adrvest.ro
E-mail: office@adrvest.ro
Gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate de
către Uniunea Europeană Regiunii Vest.
Programarea strategică a dezvoltării economice
şi sociale a regiunii în parteneriat cu actorii
locali.

Obiectivele ADR Vest

Promovarea cooperării şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri,
cel ştiinţific şi cel tehnologic pentru dezvoltarea
regiunii.
Coordonarea realizării parteneriatelor interregionale, intra-regionale şi a relaţiilor internaţionale ale agenţiei,
Promovarea Regiunii Vest pe plan naţional şi
internaţional.

Data constituirii
regiunii
Autoritatea regională
Populaţia regiunii
Judeţele constitutive
Principalele oraşe
Suprafaţa
Comunităţi locale
Aeroporturi
internaţionale

Realizarea unor proiecte cu impact major în
dezvoltarea regiunii.
28 octombrie 1998
Consiliul pentru Dezvoltare Regională
al Regiunii Vest
1 930 458 locuitori
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
Timişoara, Arad, Deva, Reşiţa
32.034 kmp
12 municipii, 30 oraşe şi 277 comune
Timişoara,
Arad
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