
 
 
 
 
 
 
 
 

ContextContextContextContext    
 
 
 
Consiliul  pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea 
ConvenŃiei de Asociere a celor patru judeŃe din regiune, convenŃie care a fost 
semnată de către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al 
Regiunii Vest, cât şi al Consiliului. Consiliul pentru Dezvoltare Regională reprezintă 
organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi 
funcŃionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în 
scopul coordonării activităŃilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile 
de dezvoltare regională. 
 

 
 



Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut, prin activitatea 
desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate  - 18 în cursul anului 2008, o 
contribuŃie decisivă la crearea cadrului instituŃional necesar AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru a îndeplini în mod optim rolul de Organism 
Intermediar pentru programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, contribuind astfel  
dezvoltarea strategică şi durabilă a Regiunii Vest. Membrii Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest au sprijinit şi au încurajat activitatea AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – prin coerenŃa şi viziunea sa - 
a devenit un reper în politica de dezvoltare regională din România, reper urmat şi 
de alte regiuni şi Consilii pentru Dezvoltare Regională din România.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAAAtributributributribuŃiile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regională        
 

Principalele atribuŃii ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională, conform legii 
dezvoltării regionale, sunt următoarele: 

a) Analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; 
*** 

b) Sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naŃional de dezvoltare; 
*** 

c) Aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecŃionate la nivel regional, în 
concordanŃă cu criteriile, priorităŃile şi metodologia elaborate de instituŃia 
naŃională cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu 
organismele regionale specializate; 

*** 
d) Transmite Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională, spre aprobarea 

finanŃării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de 
selecŃie la nivel naŃional; 

*** 
e) Pprobă criteriile şi priorităŃile pentru alocarea şi destinaŃiile resurselor Fondului 

pentru dezvoltare regională; 
*** 

f) Prezintă Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională propuneri privind 
alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională; 

*** 
g) Urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naŃional pentru dezvoltare 

regională; 
*** 

h) Propune Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională cuantumul 
contribuŃiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeŃelor, alocate 
pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanŃarea obiectivelor 
politicilor regionale, precum şi destinaŃia şi eşalonările de plată ale acestora; 

*** 
i) Comunică consiliilor judeŃene hotararea privind aprobarea cuantumului sumelor 

stabilite la nivelul Consiliului national pentru dezvoltare regionala reprezentând 
contribuŃiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare 
regională, contribuŃii care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, 
în cadrul unei poziŃii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare 
regională.Consiliile judeŃene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor 
consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la 
primirea comunicării privind cuantumul contribuŃiilor anuale stabilite. 
ContribuŃiile anuale vor fi vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare 
regională, administrat de agenŃiile pentru dezvoltare regională. 

*** 



j) Atrage alte contribuŃii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării 
obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru 
dezvoltare regională; 

*** 
k) Aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenŃia pentru 

dezvoltare regională; 
*** 

l) Coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale; 
*** 

m) Elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcŃionare, în conformitate cu 
regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor pentru dezvoltare 
regională; 

*** 
n) Avizează contractele, convenŃiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte 

documente similare, încheiate de către agenŃia pentru dezvoltare regională cu 
terŃii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituŃiile similare din cadrul 
Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naŃional pentru 
dezvoltare regională; 

*** 
o) Aprobă statutul de organizare şi funcŃionare a agenŃiei pentru dezvoltare 

regională, precum şi organigrama acesteia; 
*** 

p) Coordonează activităŃile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi 
obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanŃate de 
Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a 
fondurilor, asigurând transparenŃa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a 
cetăŃenilor, în special a întreprinzătorilor; 

*** 
q) Aprobă rapoartele care se transmit de către AgenŃia de Dezvoltare Regională 

Vest instituŃiei naŃionale cu atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, privind 
stadiul, dificultăŃile de implementare, impactul programelor/proiectelor de 
dezvoltare regională precum şi măsurile de îmbunăŃire; 

*** 
r) Aprobă propunerile anuale ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale AgenŃiei de 

Dezvoltare Regională Vest, destinate desfăşurării activităŃilor; 
*** 

s) Numeşte Directorul AgenŃiei de Dezvoltare Regională Vest, prin concurs, 
potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România şi eliberează din funcŃie directorul AgenŃiei de Dezvoltare 
Regională Vest, după efectuarea cercetării prealabile impuse de Codul Muncii, 
dacă acesta a comis fapte care cad sub incidenŃa dispoziŃiilor din Codul muncii 
privind desfacerea contractului individual de muncă, respectând prevederile 
art.10 din H.G. nr.1256/2004 . 

*** 
t) Consiliul pentru dezvoltare regională elaborează şi aprobă rapoarte semestriale, 

precum şi un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre 



informare Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de 
zile de la sfârşitul perioadei menŃionate. 

*** 
u) îndeplineşte atribuŃiile ce îi revin în conformitate cu legislaŃia privind regimul 

zonelor defavorizate, precum şi cele care rezultă din alte acte normative în 
vigoare. 

 
 
 
 

Conducerea Consiliului Conducerea Consiliului Conducerea Consiliului Conducerea Consiliului pentrupentrupentrupentru    Dezvoltare Dezvoltare Dezvoltare Dezvoltare 

RegionalRegionalRegionalRegională    al Regiunii Vest în anul 200al Regiunii Vest în anul 200al Regiunii Vest în anul 200al Regiunii Vest în anul 2008888    
 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinŃii consiliilor judeŃene 
şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale din fiecare judeŃ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepre-
şedinte, care nu pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii sunt îndeplinite, 
prin rotaŃie,  câte un mandat de un an, de către preşedinŃii consiliilor judeŃene. 
 
În acest sens, în anul 2008 preşedinŃia CDR Vest a fost asigurată în perioada 1 
ianuarie 2008 – 16 iulie 2008 de domnul Iosif Matula, în calitate de preşedinte al 
Consiliului JudeŃean Arad, în timp ce vicepreşedinte a fost domnul Iosif Secăşan, 
preşedintele Consiliului JudeŃean Caraş - Severin. 
 
 

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada    PrePrePrePreşedinteedinteedinteedinte    VicepreVicepreVicepreVicepreşedinteedinteedinteedinte    
1 ianuarie 2008 –  

16 iulie 2008 
d-nul Iosif Matula d-nul Iosif Secăşan 

16 iulie 2008 –  
31 decembrie 2008 

d-nul Sorin Frunzăverde d-nul Nicolae IoŃcu 

 
După şedinŃa CDR Vest din 16 iulie 2008, care a avut loc, în sala de şedinŃe a 
Consiliului JudeŃean Arad, noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest a devenit domnul Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului 
JudeŃean Caraş - Severin, iar vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest a fost numit domnul Nicolae IoŃcu, preşedintele Consiliului JudeŃean 
Arad.  
 
 



ComponenComponenComponenComponenŃŃŃŃa CDR Vest în anul 2008a CDR Vest în anul 2008a CDR Vest în anul 2008a CDR Vest în anul 2008    
    

Ianuarie – Iunie 2008 
 
Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. 
 

Iosif Matula 
 

Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Arad 
 

Preşedinte CDR Vest 

2. Iosif Secăşan 
 

Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Caraş-Severin 

Vice-preşedinte CDR 
Vest 

3. Constantin 
Ostaficiuc 
 

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş 
 

Membru 

4. Mircea Ioan MoloŃ 
 

Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Hunedoara 
 

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
Ciuhandu 
 

Primar Timişoara 
 

Membru 

6.  
 

Marinel Paşca Primar Recaş Membru 

7. Gheorghe Falcă 
 

Primar Arad Membru 

8. Vasile Horj 
 

Primar Variaş Membru 

9.  Iustin Cionca 
 

Primar Pecica Membru 

10.  Emilia BrăneŃ 
 

Primar Şagu Membru 

 11.  Liviu Spătaru Primar ReşiŃa  
 

Membru 

 12.  Simion Iancu 
 

Primar OŃelu Roşu Membru 

 13.  Ioan Borduz 
 

Primar Fârliug Membru 

 14.  Mircia Muntean 
 

Primar Deva Membru 

 15.  Gheorghe Şuiaga 
 

Primar Dobra Membru 

 16. DănuŃ Odagiu 
Buhăescu 
 

Primar Uricani Membru 

 
 



Iulie – Decembrie 2008 
 
Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. 
 

Sorin 
Frunzăverde 
 

Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Caraş-Severin 
 

Preşedinte CDR Vest 

2. Petru Nicolae - 
IoŃcu 

Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Arad 
 

Vice-preşedinte CDR 
Vest 

3. Constantin 
Ostaficiuc 

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş 
 

Membru 

4. Mircea Ioan MoloŃ Preşedintele Consiliului 
JudeŃean Hunedoara 
 

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
Ciuhandu 

Primar Timişoara 
 
 

Membru 

6.  
 

Marinel Paşca Primar Recaş Membru 

7. Gheorghe Falcă 
 

Primar Arad Membru 

8. Vasile Horj 
 

Primar Variaş Membru 

9.  Iustin Cionca 
 

Primar Pecica Membru 

10.  Emilia BrăneŃ 
 

Primar Şagu Membru 

 11.  Mihai Stepănescu Primar ReşiŃa  
 

Membru 

 12.  Simion Iancu 
 

Primar OŃelu Roşu Membru 

 13.  Ioan Borduz 
 

Primar Fârliug Membru 

 14.  Mircia Muntean 
 

Primar Deva Membru 

 15.  LaurenŃiu Nistor 
 

Primar Şoimuş Membru 

 16. Adrian Filip 
Iovănescu 
 

Primar Călan Membru 

    



ŞedinedinedinedinŃele Consiliului pentru Dezvoltare Regionalele Consiliului pentru Dezvoltare Regionalele Consiliului pentru Dezvoltare Regionalele Consiliului pentru Dezvoltare Regională    

VestVestVestVest    

    în anulîn anulîn anulîn anul    2002002002008888    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. 1. 1. 1. ŞedinedinedinedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    AradAradAradArad, , , , 7 mai 20087 mai 20087 mai 20087 mai 2008    
 
În data de 7 mai 2008, la sediul Consiliului JudeŃean Arad a avut loc, cu începere de 
la ora 10.00, şedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Hotărâre privind modificarea componenŃei Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Vest. 

2. Informare privind stadiul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest. 

3. Informare privind stadiul aprobării Regulamentului de Organizare şi 
FuncŃionare al  Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest. 

4. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională  Vest pentru anul 2007. 

5. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2007. 

6. Hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei multianuale a AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada 2007 – 2010. 



7. Hotărâre privind aprobarea planului de personal al AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2008. 

8. Hotărâre privind aprobarea actualizării contractului colectiv de muncă al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest în conformitate cu prevederile 
contractului colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007 – 2010. 

9. Hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetare şi a bilanŃului ADR Vest pentru 
anul 2007. 

10. Diverse. 

 

Astfel, în cadrul acestei şedinŃe au fost adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest:  

 

HOTĂRÂREA nr. 1/2008 
 

Privind aprobarea modificării componenŃei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare al Regiunii Vest 
 

HOTĂRÂREA nr. 2/2008 
 

Privind aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest pentru anul 2007 
 

HOTĂRÂREA nr. 3/2008 
 

Privind aprobarea Raportului de activitate al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest pentru anul 2007 
 

HOTĂRÂREA nr. 4/2008 Privind aprobarea actualizării organigramei 
multianuale a AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2007-
2010 
 

HOTĂRÂREA nr. 5/2008 Privind aprobarea Planului de personal al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru anul 2008 
 

HOTĂRÂREA nr. 6/2008 
 

Privind aprobarea actualizării Contractului colectiv 
de muncă al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii Vest 
 

HOTĂRÂREA nr. 7/2008 
 

Privind aprobarea încheierii contului de execuŃie 
pe anul financiar 2007 şi a situaŃiilor financiare 
pentru anul 2007 ale AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest 
 

 



 
 
 
ActivitActivitActivitActivităŃi rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul şedinedinedinedinŃei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 

Vest din data de Vest din data de Vest din data de Vest din data de 7 mai 20087 mai 20087 mai 20087 mai 2008::::    
 
• Formarea cadrului instituŃional necesar pentru funcŃionarea eficientă 

mecanismului necesar pentru implementarea eficientă a Programului 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest (aprobarea 
modificării componenŃei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Vest) 

 
• Asigurarea funcŃionării în condiŃii optime a AgenŃiei pentru Dezvoltare 

Regională Vest – aprobarea actualizării organigramei multianuale a ADR 
Vest pentru perioada 2007 – 2010, aprobarea raportului de activitate al 
ADR Vest şi al CDR Vest pentru anul 2007, aprobarea planului de personal 
al agenŃiei pentru anul 2008 şi actualizarea modificărilor propuse la 
Contractul Colectiv de Muncă al ADR Vest. 

 
La finalul şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest din data de 7 mai 
2008 a avut loc o conferinŃă de presă la care a participat domnul Iosif Matula în 
calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, Preşedinte la 



CRESC Vest şi Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad, domnul Iosif Secăşan, în 
calitate de Vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, 
Vicereşedinte la CRESC Vest şi Preşedinte al Consiliului JudeŃean Caraş – Severin, 
domnul Mircea Ioan MoloŃ în calitate de Preşedinte al Consiliului JudeŃean 
Hunedoara, domnul Constantin Ostaficiuc în calitate de Preşedinte al Consiliului 
JudeŃean Timiş, domnul Gheorghe Falcă în calitate de Primar al Municipiului Arad 
şi domnul Sorin Maxim, în calitate de director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest. În cadrul acestei conferinŃe de presă au fost prezentate 
reprezentanŃilor mass-media temele discutate în cadrul şedinŃei, precum şi hotărârile 
luate.  
 
În urma promovării evenimentului au apărut  o serie de articole în presa regională, 
după cum urmează: 
  
Nr. 
crt. 

PublicaŃia şi data apariŃiei Titlul articolului Autorul 

1. 
„Ziua de Vest”, 

26-27 aprilie 2008 
„ŞedinŃa de evaluare strategică  a 

CRESC Vest” 
Lucian 

Paulescu 

2. 
„www.business.rol.ro, 

7 mai 2008 
 

„CRESC Vest a aprobat proiecte de 
infrastructură în valoare de 

aproximativ 44 milioane de lei” 
- 

3. 
„www.tmctv.ro”, 

7 mai 2008 

„CRESC Vest a aprobat proiecte de 
infrastructură în valoare de 

aproximativ 44 milioane de lei” 
- 

4. 
„Glasul Aradului”, 

8 mai 2008 
„Proiect de aproape 17 milioane lei” 

Claudia 
Untaru 

5. 
„Focus Vest”, 
9-15 mai 2008 

„CDR Vest şi CRESC Vest la Arad” 
Lucian 

Paulescu 

7. 
„Jurnalul Arădean”, 

8 mai 2008 
„Aviz final pentru centura Ineului” A.B. 

8. 
„Observator” ( Arad) 

8 mai 2008 

„Proiectul de construire a centurii 
de sud a Ineului a plecat spre 

Ministerul Dezvoltării” 
A.M.C 

9. 
„Agenda”, 
10 mai 2008 

„Evaluare strategică. Proiecte de 
infrastructură în regiune” 

Liliana 
Scripcă 

    

    

************    



    

2.  2.  2.  2.  ŞedinedinedinedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    AradAradAradArad, 1, 1, 1, 16666    iulie iulie iulie iulie 

2008200820082008    
 
În data de 16 iulie 2008 a avut loc, în sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean Arad, 
şedinŃa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, 
eveniment la care au participat membrii CDR Vest şi reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest.  
 

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinŃei a fost alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Astfel, noul 
preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit domnul Sorin 
Frunzăverde, preşedintele Consiliului JudeŃean Caraş - Severin, iar vicepreşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a fost numit domnul Nicolae IoŃcu, 
preşedintele Consiliului JudeŃean Arad.  
 
ŞedinŃa a avut următoarea ordine de zi: 

1. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Vest. 

2. Informare privind activitatea AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest în 
perioada 2004 – 2008. 

3. Hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare al proiectelor depuse în 
cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială “Schema de 
InvestiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor  sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu” (Schema de granturi: InvestiŃii publice în sectoarele de 
mediu). 

4. Diverse. 
 
În cadrul acestei şedinŃe au fost adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest:  
 

HOTĂRÂREA nr. 8/2008 
Privind aprobarea componenŃei Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 9/2008 
Privind alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest 

HOTĂRÂREA nr. 10/2008 

Privind aprobarea Raportului de evaluare al 
proiectelor depuse în cadrul Programului Phare 
2006 – CES „Schema de investiŃii pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu” 

HOTĂRÂREA nr. 11/2008 
Privind aprobarea modificării componenŃei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare al Regiunii Vest 



 
 
 
ActivitActivitActivitActivităŃi rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul şedinedinedinedinŃei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 

Vest din data de Vest din data de Vest din data de Vest din data de 16 iulie 200816 iulie 200816 iulie 200816 iulie 2008::::    
 
• Schimbarea conducerii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
• Implementarea programelor de finanŃare destinate Regiunii Vest - prin 

aprobarea raportului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului 
Phare CES 2005  “Schema de investiŃii  sprijinirea iniŃiativelor sectorului 
public în sectoarele prioritare de mediu”. 

 
După şedinŃa CDR Vest a fost organizată o conferinŃă de presă la care au participat 
domnii Nicolae IoŃcu, Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad, Constantin 
Ostaficiuc, Preşedinte al Consiliului JudeŃean Timiş, Ioan Rus, Vicepreşedinte al 
Consiliului JudeŃean Hunedoara, Gheorghe Falcă, Primar al Municipiului Arad şi 
Sorin Maxim, Director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
 
În urma promovării evenimentului au apărut  o serie de articole în presa regională, 
după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

PublicaŃia şi data apariŃiei Titlul articolului Autorul 

1. 
„Ziua de Vest”, 

12 iulie 2008 
„ŞedinŃa de evaluare strategică 

a CRESC Vest” 
- 

2. 
„Agenda Zilei”, 

17 iulie 2008 
„Dezvoltarea regională a fost 

dezbătut la Arad” 
Marcel Hoster 

3. 
„Timişoara”, 
17 iulie 2008 

„Preşedintele şi 
vicepreşedintele CDR Vest au 

fost aleşi” 
S.F. 

4. 
„Renaşterea BănăŃeană”, 

17 iulie 2008 
„Dezvoltarea regională 

 are noi şefi” 
Marcel 

SămânŃă 

5. 
www.pescurt.ro, 

17 iulie 2008 

„CRESC Vest a aprobat 54,6 
milioane de lei pentru 

reabilitarea centrului istoric 
Arad” 

- 

6. 
www.pescurt.ro, 

17 iulie 2008 
„CDR Vest are o nouă 

conducere” 
- 

7. 
www.finantare.ro, 

11 iulie 2008 
„ŞedinŃa de evaluare strategică 

a CRESC Vest” 
- 

8. 
„24 de Ore”, 
17 iulie 2008 

„Lideri în Vest” Diana Telescu 

9. 
www.observator.info, 

17 iulie 2008 
„Nicolae IoŃcu, vicepreşedinte 

al CDR Vest” 
- 



10. 
www.administratie.ro, 

17 iulie 2008 

„S-a constituit noul Consiliu 
pentru Dezvoltare Regională 

Vest” 
- 

11. 
www.administratie.ro, 

17 iulie 2008 

„15 milioane de euro pentru 
reabilitarea centrului istoric 

Arad” 
- 

12. 
www.aradon.ro,  

17 iulie 2008 

„CDR Vest are o nouă 
conducere. Preşedintele 

Consiliului JudeŃean Caraş 
Severin, Sorin Frunzăverde, va 

conduce, pentru un an  
Regiunea Vest” 

C.M.  

13. 
„Ziua de Vest”, 

18 iulie 2008 

„Sorin Frunzăverde este noul 
preşedinte al Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Vest” 

Lucian 
Paulescu 

14. 
„www.caon.ro”, 

17 iulie 2008 
„CDR Vest şi-a ales 

preşedintele” 
Nina CuriŃa 

15. 
„www.presaonline.ro”, 

17 iulie 2008 
„CDR Vest are o nouă 

conducere” 
- 

16. 
 

„Agenda”, 
19 iulie 2008 

„Conducere. 
C.D.R. Vest” 

Liliana Scripcă 

17. 
www.fonduri-

structurale.ro, 21 iulie 2008 
 

„S-a constuit noul Consuliu 
pentru Dezvoltare Regională 

Vest” 
- 

18. 
www.administratie.ro, 

21 iulie 2008 

„15 milioane de euro pentru 
reabilitarea centrului istoric 

Arad” 
- 

19. 
„Fruncea”, 

24 iulie 2008 
„Timişul, la mâna Caraşului şi 

Aradului” 
Sorin V. 

Moldovan 

20. 
„Opinia Timişoarei”, 

24 iulie 2008 

„Fondurile Regiunii Vest, la 
mâna echipei preşedintelui 

Frunzăverde” 

George 
Schinteie 

 



 

3. 3. 3. 3. ŞedinedinedinedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    ReReReReşiiiiŃaaaa, , , , 11116 6 6 6 

octombrie 2008octombrie 2008octombrie 2008octombrie 2008    
 
 
În data de 16 octombrie 2008 a avut loc în Sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean 
Caraş - Severin, şedinŃa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest, eveniment la care au participat membrii CDR Vest şi reprezentanŃi ai 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  ŞedinŃa a fost condusă de domnul Sorin 
Frunzăverde, în calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest. La şedinŃă a participat din partea AutorităŃii de  Management pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 domnul  
 
În cadrul acestei şedinŃe au fost prezente următoarele puncte pe ordinea de zi: 
1. Informare privind stadiul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 

Regiunea Vest.  
2. Hotărâre privind aprobarea noilor reprezentanŃi ai Regiunii Vest în Comitetul de 

Monitorizare al Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 (CM POR).  
3. Hotărâre privind modificarea componenŃei Comitetului Regional de Evaluare 

Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest).   
4. Hotărâre privind avizarea Acordului cadru de delegare a atribuŃiilor privind 

implementarea POR 2007 – 2013, versiunea consolidată.  
5. Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al ADR Vest în urma semnării Acordului cadru de delegare a 
atribuŃiilor privind implementarea POR 2007 – 2013.  

6. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru  perioada ianuarie – iunie 2008.  

7. Hotărâre privind aprobarea actualizării contractului colectiv de muncă al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  

8. Informare privind lansarea paginii web www.regiuneavest.ro, proiectul DigiVest 
– Regiunea Digitală Vest şi privind participarea ADR Vest în proiectul european 
câştigător MITKE (“Managementul teritoriului industrial în era cunoaşterii”) – 
Interreg IV C.  

9. Informare privind studiul de impact al finanŃărilor Phare Coeziune Economică şi 
Socială în Regiunea Vest.  

10. Diverse. 
 
 
Hotărârile adoptate în cadrul şedinŃei CDR Vest din data de 16 octombrie 2008 sunt 
următoarele: 
 

HOTĂRÂREA nr. 12/2008 

Privind aprobarea noilor reprezentanŃi ai Regiunii 
Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 
 



HOTĂRÂREA nr. 13/2008 

Privind aprobarea modificării componenŃei 
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare al Regiunii Vest 
 

HOTĂRÂREA nr. 14/2008 

Privind avizarea Acordului Cadru de delegare a 
atribuŃiilor privind implementarea Programului 
OperaŃional Regional 2007 – 2013 – versiunea 
consolidată 
 

HOTĂRÂREA nr. 15/2008 

Privind aprobarea organigramei multianuale 
actualizată a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii Vest pentru perioada 2008 – 2010 în 
conformitate cu prevederile Acordului Cadrul de 
delegare a atribuŃiilor privind implementarea 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 – 
versiunea consolidată 
 

HOTĂRÂREA nr. 16/2008 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi FuncŃionare al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest în conformitate cu 
organigrama multianuală actualizată a AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru perioada 2008 – 2010 
 

HOTĂRÂREA nr. 17/2008 

Privind aprobarea Raportului de activitate al 
AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru 
perioada ianuarie – iunie 2008 
 

HOTĂRÂREA nr. 18/2008 

Privind aprobarea actualizării Contractului 
Colectiv de muncă al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii Vest 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
ActivitActivitActivitActivităŃi rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hoti rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul rârilor adoptate în cadrul şedinedinedinedinŃei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 

Vest din data de Vest din data de Vest din data de Vest din data de 16 octombrie 200816 octombrie 200816 octombrie 200816 octombrie 2008::::    
• Asigurarea funcŃionării în condiŃii optime a mecanismului de implementare 

al POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest: aprobarea noilor reprezentanŃi ai 
Regiunii Vest în Comitetul de Monitorizare al POR, aprobarea modificării 
compinenŃei CRESC Vest, avizarea Acordului cadru de delegare a atribuŃiilor 
privind implementarea POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest. 

• Asigurarea funcŃionării în condiŃii optime a AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest: a organigramei şi a regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al ADR Vest în urma semnării Acordului cadru de delegare a 
atribuŃiilor privind implementarea POR 2007 – 2013, a raportului de activitate 
al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru  perioada ianuarie – 
iunie 2008, aprobarea actualizării contractului colectiv de muncă al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest.  

 
În cadrul conferinŃei de presă care a fost organizată în mod tradiŃional după şedinŃa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au fost prezentate punctele de pe 
ordinea de zi au fost supuse dezbaterii în cadrul şedinŃei. Evenimentul fost promovat 
în presa regională:  
 

Nr. 
crt. 

PublicaŃia şi data 
apariŃiei 

Titlul articolului Autorul 

1. 
„Ziua de Vest”, 

10 octombrie 2008 
„ŞedinŃa de evaluare strategică 

şi corelare a CRESC Vest” 
Lucian 

Paulescu 

2. 
„24 de Ore”, 

18 octombrie 2008 
„Liberalismul înseamnă 

centralizare” 
Rodica Mihu 

3. 
„Jurnal de Caraş-

Severin” „CRESC şansele judeŃului” Nina CuriŃa 

4. 
www.caraş-online.ro, 

17 octombrie 2008 
„CRESC şansele judeŃului” Nina CuriŃa 

5 
„Agenda Zilei”, 

18 octombrie 2008 
„ŞedinŃă” D.L. 

          
6. 

„Ziua de Vest”, 
21 octombrie 2008 

„Două noi şedinŃe CDR Vest şi 
CRESC Vest” 

Lucian 
Paulescu 

7. 
„Observator Arădean”, 

24 octombrie 2008 

„Gheorge Falcă acuză 
guvernul că pune Aradului 

beŃe în roate” 
- 

8. 
„Observator Arădean”, 

24 octombrie 2008 

„IoŃcu crede că Guvernul nu 
doreşte o descentralizare 

reală” 
- 

9. 
„Glasul Aradului”, 
24 octombrie 2008 

„CRESC –lăsat de Guvern fără 
obiectul muncii” 

Nadia Bodran 

 


