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Context 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este 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 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.  

 

 

AtribuŃiile Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

 

Principalele atribuŃii ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, conform Legii 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 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; 
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e) Aprobă 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 hotărârea privind aprobarea cuantumului sumelor 
stabilite la nivelul Consiliului naŃional pentru dezvoltare regională 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 
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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 pentru 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 
pentru Dezvoltare Regională Vest, destinate desfăşurării activităŃilor; 

s) Numeşte Directorul AgenŃiei pentru 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 pentru 
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. 
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Conducerea şi componenŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională în 
primul semestru al anului 2011 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 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 vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanŃi ai aceluiaşi judeŃ. Aceste funcŃii sunt 
îndeplinite, prin rotaŃie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinŃii consiliilor 
judeŃene. 

 

În funcŃie de problematica supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot 
participa, fără drept de vot, prefecŃii judeŃelor, reprezentanŃii consiliilor locale, 
municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanŃi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor cu 
atribuŃii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanŃi ai societăŃii civile, dar şi 
parteneri socio-economici relevanŃi. 
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Nr. 
crt. 

Numele FuncŃia 
Rolul îndeplinit  în 

cadrul CDR Vest 
1. Mircea Ioan 

MOLOł  
Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara 

Preşedinte CDR Vest  

2. 
 

Constantin 
OSTAFICIUC  

Preşedinte Consiliul JudeŃean 
Timiş  

Vicepreşedinte CDR 
Vest 

3. Sorin 
FRUNZĂVERDE 

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Caraş-Severin 

Membru 

4. Petru Nicoale 
IOłCU  

Preşedintele Consiliului JudeŃean 
Arad  

Membru 

5. 
 

Gheorghe 
CIUHANDU 

Primar Timişoara 
 

Membru 

6. 
 

Marinel PAŞCA Primar Recaş Membru 

8. Vasile HORJ 
 

Primar Variaş Membru 

7. Gheorghe FALCĂ 
 

Primar Arad Membru 

9. Peter ANTAL 
 

Primar Pecica Membru 

10. Emilia BRĂNEł 
 

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. Emil RIŞTEIU 
 

Primar Băcia Membru 

16. Adrian Filip 
IOVĂNESC 

Primar Călan Membru 
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Hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională în semestrul I al 
anului 2011 

 

 

ŞedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 7 aprilie 2011 

 

Aceasta a fost organizată cu începere de la ora 13.30, în Sala Mare de ŞedinŃe a 

Consiliului JudeŃean  Hunedoara şi a avut următoarea ordine de zi: 

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

2. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru  anul  2010. 
 

3. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională  Vest pentru anul 2010. 
 

4. Hotărâre privind aprobarea planului de personal al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru anul 2011. 
 

5. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor consiliilor judeŃene din 
Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2011. 
 

6. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor pentru funcŃionarea 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2011. 
 

7. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor pentru funcŃionarea 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru anul 2011. 

 
8. Hotărâre privind aprobarea situaŃiilor financiare  pentru anul 2010 ale AgenŃiei 

pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. 
 

9. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 şi 
avizarea bugetului de venituri si cheltuieli multianual pentru anii 2011 - 2013. 
 

10. Hotărâre privind avizarea acordului de parteneriat privind realizarea activităŃilor 
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în cadrul campaniei de informare "Euroinfo Fonduri" 2011, încheiat între ADR 
Vest şi InstituŃia Prefectului JudeŃul Caraş–Severin, şi a protocolului de 
colaborare încheiat între ADR Vest şi Municipiul Deva, privind activităŃi de 
informare şi promovare. 
 

11. Hotărâre privind avizarea propunerii de memorandum de înŃelegere între 
AgenŃia de Dezvoltare Regională Nord, BălŃi, Republica Moldova şi AgenŃia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, România. 
 

12. Diverse. 
 

 

 

* * *    

 

În cadrul acestei şedinŃe au fost adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Vest: 
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• Hotărârea nr. 1/2011 - privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru  anul  2010. 

 

• Hotărârea nr. 2/2011 - privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională  Vest pentru anul 2010. 

 

• Hotărârea nr. 3/2011 - privind aprobarea planului de personal al AgenŃiei 
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2011. 

 

• Hotărârea nr. 4/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor consiliilor 
judeŃene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru 
anul 2011. 

 

• Hotărârea nr. 5/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor pentru 
funcŃionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara 
pentru anul 2011. 

 

• Hotărârea nr. 6/2011 - privind aprobarea cuantumului contribuŃiilor pentru 
funcŃionarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea 
pentru anul 2011. 

 

• Hotărârea nr. 7/2011 - privind aprobarea situaŃiilor financiare  pentru anul 
2010 ale AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. 

 

• Hotărârea nr. 8/2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2011 si avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual 
pentru anii 2011 - 2013. 

 

• Hotărârea nr. 9/2011 - privind avizarea acordului de parteneriat privind 
realizarea activităŃilor în cadrul campaniei de informare "Euroinfo Fonduri" 
2011, încheiat între ADR Vest şi InstituŃia Prefectului JudeŃul Caraş- Severin, şi 
a protocolului de colaborare încheiat între ADR Vest şi Municipiul Deva, 
privind activităŃi de informare şi promovare. 

 

• Hotărârea nr. 10/2011 - privind avizarea propunerii de memorandum de 
înŃelegere între AgenŃia de Dezvoltare Regională Nord, BălŃi, Republica 
Moldova şi AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest, România. 

 

* * * 
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ActivităŃi rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul şedinŃei CDR Vest din data de 
7 aprilie 2011:  

√√√√ Asigurarea funcŃionării în condiŃii optime a AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest prin: aprobarea Raportului de activitate al AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2010; aprobarea Planului de 
personal al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 
2011; aprobarea situaŃiilor financiare  pentru anul 2010 ale AgenŃiei pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, precum şi prin aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2011 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
multianual pentru anii 2011 - 2013. 

√√√√ Asigurarea funcŃionării în condiŃii optime a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest prin aprobarea raportului de activitate a acestuia. 

√√√√ Implementarea cu succes a Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest prin avizarea participării ADR Vest în parteneriatul cu InstituŃia 
Prefectului JudeŃul Caraş-Severin privind realizarea activităŃilor în cadrul 
campaniei de informare „Euroinfo Fonduri” 2011, precum şi a protocolului de 
colaborare încheiat între ADR Vest şi Municipiul Deva, privind activităŃi de 
informare şi promovare. 
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* * * 

 

După şedinŃa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest a fost organizată o 
conferinŃă de presă la care au participat domnii Mircea Ioan MoloŃ – preşedinte al CDR 
Vest, Adrian łolea, Ghiorghioni Ionesie, Sergiu Bălaşa şi Sorin Maxim – director 
general al ADR Vest, reprezentanŃi ai presei din judeŃul Timiş. În urma promovării 
evenimentului au apărut o serie de articole în presă, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

PublicaŃia 
Data 

apariŃiei 
Titlul articolului Autorul 

1. 

www.zhd.ro 
8 aprilie 

2011 

Hunedoara, 
campioana 
Vestului la 

Fonduri 
Europene 

Adrian 
Sălăgean 

2. 

www.servuspress.ro 
8 aprilie 

2011 

Proiectele 
europene  „se 
plictisesc” pe 

drumul 
aprobării 

Oana 
Bimbirică 

3. 
www.zhd.ro 

8 aprilie 
2011 

Proiectele Devei 
Adrian 

Sălagean 
4. 

www.radio-resita.ro 8-Apr-11 
Dezvoltare 
Regionala 

Ada Botezan 

5. 
www.info.multicast.ro 8-Apr-11 

Dezvoltare 
regională 

- 

6. 
www.niuzer.ro 8-Apr-11 

Dezvoltare 
regională 

- 

7. 

www.actualitati-arad.ro 10-Apr-11 

Tolea: „Aradul a 
contractat 61.28 

milioane de euro 
din fondurile 

Regiunii Vest” 

- 

8. 
www.vestic.ro 10-Apr-11 

61,28 milioane 
de euro pentru 

Arad, din 
- 
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fondurile 
Regiunii Vest 

9. 

www.arq.ro 10-Apr-11 

„Aradul a 
contractat 61,28 

milioane de euro 
din fondurile 

Regiunii Vest” 

Gabi Roman 

10. 

www.adevarul.ro 10-Apr-11 

JudeŃul Arad a 
contractat 61,28 
de milioane de 

euro din 
fondurile 

Regiunii Vest 

Claudia 
Untaru 

11. 

www.presaonline.ro 10-Apr-11 

JudeŃul Arad a 
contractat 61,28 
de milioane de 

euro din 
fondurile 

Regiunii Vest 

- 

12. 

www.ziare-pe-net.ro 10-Apr-11 

61,28 milioane 
de euro pentru 

Arad, din 
fondurile 

Regiunii Vest 

- 

13. 

www.observator.info 10-Apr-11 

61,28 milioane 
de euro pentru 

Arad, din 
fondurile 

Regiunii Vest 

- 

14. 

www.newsarad.ro 10-Apr-11 

“Aradul a 
contractat 61,28 

milioane de euro 
din fondurile 

Regiunii Vest” 

- 

15. 

www.newsar.ro 10-Apr-11 

JudeŃul Arad a 
contractat peste 
60 de milioane 

de euro din 
fondurile 

Regiunii Vest 

D.T. 

16. www.stiri.com.ro 10-Apr-11 JudeŃul Arad a - 
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contractat 61,28 
de milioane de 

euro din 
fondurile 

Regiunii Vest  
17. 

www.glshd.ro 8-Apr-11 

Hunedoara, în 
topul 

beneficiarilor de 
bani din fonduri 
nerambursabile 

Cătălin RişcuŃa 

18. www.agenda.ro 8-Apr-11 FinanŃări UE M.R.H. 

19. 
www.aradon.ro 12-Apr-11 

Aradul a atras 61 
de milioane euro 

S.B. 
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* * * 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a contribuit, prin hotărârile adoptate la 
implementarea cu succes a Programului OperaŃional Regional în Regiunea Vest. Stadiul 
implementării Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii Vest 
poate fi sintetizat astfel: 
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Gradul de realizare a indicatorilor pentru proiectele contractate/ posibil a fi 
contractate din cadrul Axei 1 – Dezvoltare Urbană 

 

Indicator 
łintă indicatori 
Regiunea Vest 

Valoare indicatori 
proiecte contractate/ 

posibil a fi 
contractate   

Străzi urbane modernizate (km) - 101,48 

Sisteme de supraveghere video (nr) - 11 

Parcuri/spaŃii publice reabilitate (nr) - 14 

Clădiri modernizate (nr) - 2 

Centre sociale (nr.) - 3 

Structuri de sprijinire a afacerilor (nr) - 4 

Locuitori care beneficiază de PIDU (nr) 400.000 819.393 
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IMAGINI din cadrul proiectelor finanŃate din POR 2007 – 2013 

 

 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului clinicii de chirurgie 

cranio-maxilo-facială din cadrul spitalului 
Clinic Municipal de UrgenŃă Timişoara 

Beneficiar: Municipiul Timişoara 

 

 

 
„Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului 

Buziaş, L=4.3 km” 
 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Timiş 

 

 

„Modernizare Tronson JuliŃa Mădrigeşti, 
Componentă a traseului Turistic E68 

Moneasa” 
 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Arad 

 

 
 

„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al 
Municipiului Arad” 

 
Beneficiar: Consiliul Local Arad 
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„Campus Universitar de Vară” 
 

Beneficiar: Universitatea „Eftimie Murgu” 

 

 

 

„Modernizare DJ 582 Văliug - Slatina Timiş” 
 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Caraş-Severin 
 

 

 

 
„Reabilitarea ansamblului de clădiri şi 
echiparea infrastructurii educaŃionale a 

Colegiului NaŃional Decebal Deva” 
 

Beneficiar: Municipiul Deva 

 

 

 

 
„Ambulatoriu integrat din cadrul spitalului 
JudeŃean de UrgenŃă Deva modernizarea şi 

echiparea cu aparatură de specialitate” 
 

Beneficiar: Consiliul JudeŃean Hunedoara 
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