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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data: 10 august 2007 
Persoană de contact: Miruna Vitcu 
 

Ref:  Şedinţa Ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
 

Astăzi, 10 august 2007, a avut loc, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Hunedoara, şedinţa 
ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, eveniment la care au 
participat membrii CDR Vest şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest.  
 

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei a fost Alegerea Preşedintelui şi a 
Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Astfel, noul preşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest este domnul Iosif Matula, preşedintele 
Consiliului Judeţean Arad, iar vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest a fost numit domnul Iosif Secăşan, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 
Până ieri, pentru o perioadă de un an, preşedintele CDR Vest a fost domnul Mircea Ioan 
Moloţ, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, iar vicepreşedinte a 
fost domnul Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 
 

Punctul 3 de pe ordinea de zi a vizat aprobarea Regulamentului de nominalizare a 
membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operaţional Regional 2007-2013. Punctul 4 de pe ordinea de zi a fost aprobarea 
Regulamentului de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Coordonare – Regiunea Vest.  
 

Printre punctele de pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii următoarele: aprobarea 
variantei actualizate a Planului de Dezvoltare Regională  2007-2013 – Regiunea Vest, 
informare asupra Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 aprobat de către Comisia 
Europeană, aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
pentru perioada ianuarie–iunie 2007, aprobarea Raportului de activitate al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională pentru perioada ianuarie–iunie 2007, aprobarea comisiei de 
evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Phare CES 2005 - “Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 
mediu”, aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 
Tehnic 2007-2013. 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi, la tel./ fax: 0256 – 
491981, 491923, persoană de contact: dna Miruna Vitcu. 
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