AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ VEST

Viziunea ADR Vest este de a reprezenta un reper profesional de nivel european,
care să mobilizeze voința politică şi să gestioneze competent resursele
financiare disponibile în vederea susținerii şi dezvoltării intense şi armonioase
a Regiunii Vest.

ADR VEST
Înființată în anul 1999, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este un organism neguvernamental,
nonprofit şi de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în vederea dezvoltării
regiunii şi promovării ei la nivel național şi internațional.

Misiunea ADR Vest este aceea
de a realiza programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a Regiunii Vest, în
parteneriat cu actorii locali
de a gestiona competent programele şi proiectele finanțate din fondurile structurale alocate
dezvoltării regiunii
de a iniția programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest
de a atrage noi resurse, cu impact asupra bunăstării comunității.

Rolul ADR Vest este de a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Vest, prin
 încurajarea investițiilor
 angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială
 crearea de noi locuri de muncă.

Valorile organizaționale ale ADR Vest sunt:
 Respect
 Integritate în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene
 Responsabilitate și răspundere în desfășurarea activității
 Competență profesională
 Cooperare - capacitate de muncă în echipă și deschidere spre colaborare
 A ajuta regiunea - orientare centrată pe obținerea de rezultate în beneficiul Regiunii Vest
 Dezvoltare personală și creativitate.
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implementează politica de dezvoltare regională
gestionează programe finanțate din fonduri europene în acest scop
promovează, cu sprijinul CDR, regiunea și atragerea investițiilor străine
dezvoltă colaborări cu organisme și instituții similare din UE
participă la implementarea proiectelor internaționale de interes regional și local
realizează documente programatice pentru Regiunea Vest:
• Planul pentru Dezvoltare Regională
• Strategia de Specializare Inteligentă
• diferite studii dedicate mediului economic din Regiunea Vest
 sprijină Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
 susține dezvoltarea mediului economic și a domeniului cercetării și inovării în regiune, prin:
• Enterprise Europe Network (Rețeaua Europeană a Întreprinderilor)
• asociațiile TIC
• AutomotiVEST
• Tehimpuls.

Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR)
ADR Vest asigură realizarea programelor de dezvoltare regională și a planurilor de gestionare a fondurilor
în conformitate cu hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR).
ADR Vest asigură secretariatul CDR Vest și răspunde în fața Consiliului pentru demersurile și rezultatele
sale.
CDR organismul regional deliberativ care
 funcționează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni
 coordonează activitățile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională
 este alcătuit din
• din președinții consiliilor județene
• din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești şi
comunale din fiecare județ al regiunii.
 alege un președinte şi un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ, din rândul
președinților consiliilor județene. Aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat
de un an.
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Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest – POR 2007-2013.
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional începând cu perioada de programare
2021-2027.

ADR Vest
 asigură și răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituțiile naționale,
• de implementarea
• monitorizarea tehnică
• monitorizarea financiară
• controlul execuției proiectelor finanțate de UE în cadrul
 programelor de dezvoltare regională
 programelor naționale care se implementează la nivel
regional.

Regiunea Vest
 s-a constituit la data de 28 octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara și Timiş
 are o suprafață de 32.034 km² reprezentând 13,4% din suprafața țării
 situată la confluența unor importante drumuri europene
 are o poziție strategică în Europa, constituind principala poartă de intrare în România dinspre
Ungaria şi Serbia
 face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT)
 poziția geografică a celor trei judeţe de frontieră: Arad, Caraş - Severin
şi Timiş asigură Regiunii Vest un grad de deschidere determinant şi
constituie un atu major.
 așezarea în vecinătatea unui stat membru UE (Ungaria) şi al unui stat
candidat UE (Serbia) a constituit premisa unei cooperări transfrontaliere
cu aceste țări.

Locul de desfășurare a activității:
Str. Gheorghe Lazar, nr. 14, 300080,
Timisoara, ROMÂNIA

Sediul social:

Telefon: +40 256 491923
Telefon: +40 746 156521
Fax: +40 256 491981

nr. 5300054, Timisoara, ROMÂNIA

e-mail: office@adrvest.ro
web: https://www.adrvest.ro

Str. Proclamaţia de la Timişoara,

