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Anexă la Hotărârea nr. 15/10.08.2007 a CDR Vest 

 
REGULAMENTUL DE NOMINALIZARE A MEMBRILOR COMITETULUI 
REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE REGIUNEA 

VEST (CRESC VEST) 
 

Capitolul I 

Definiţii aplicabile Comitetului Regional de Evaluare  

Strategică şi Corelare al Regiunii Vest 

 

Art.1 În temeiul HG 764/11.07.2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor 
Regionale de evaluare Strategică şi Corelare şi a Regulamentului cadru de  
organizare ş funcţionare al acestuia, sunt aplicabile următoarele definiţii:  

(1) Programul Operaţional Regional – Programul Operaţional Regional 2007 –2013, 
document elaborat de România pe baza Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-
2013 şi a unei strategii naţionale de dezvoltare regională implementată printr-un set de 
axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, finanţate din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională şi aprobat de Comisia Europeană. 
 
(2) Autoritate de Management – autoritatea publică naţională desemnată să gestioneze 
un program operaţional sau Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 
 
(3) Organism Intermediar – organism public sau privat, care îndeplineşte atribuţiile  
delegate de autoritatea de management coordonatoare în relaţia cu beneficiarii 
responsabili de implementarea operaţiunilor şi/sau proiectelor. 
 
(4) Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) – organismul 
regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării gradului în care 
proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional contribuie la atingerea 
obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi în scopul corelării în regiune 
a proiectelor finanţate/ finanţabile din fonduri publice. 
 
(5) Secretariatul CRESC – structura din cadrul Organismului Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional care funcţionează în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională, asigurând organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor CRESC. 
 
(6) Membru titular – reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale din regiune, 
membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională sau reprezentant al mediului socio – 
economic, validat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi membru cu drept de 
vot în cadrul CRESC. 
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(7) Membru supleant – reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale din 
regiune, membru al Consiliului pentru Dezvoltare Regională sau reprezentant al 
mediului socio-economic, validat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională; este 
persoana care înlocuieşte la şedinţele CRESC membrul titular, în caz de absenţă a 
acestuia, având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrul titular. 
 
(8) Observator – reprezentant al autorităţilor de management / organismelor 
intermediare pentru programe finanţate din fonduri publice, care participă la şedinţele 
CRESC, având rol consultativ şi de informare, fără a avea drept de vot la discuţiile de 
evaluare strategică. Observatorul are drept de vot în cadrul discuţiilor de corelare 
regională. 
 
(9) Invitat – persoana desemnată să participe la şedinţele CRESC în baza invitaţiei 
transmise instituţiilor administraţiei publice centrale/ locale sau altor instituţii relevante 
din regiune şi a nominalizării din partea şefului instituţiei respective. 
 
(10) Corelare – procesul de armonizare în timp şi spaţiu a rezultatelor proiectelor 
propuse spre finanţare sau în curs de implementare prin toate programele finanţate din 
fonduri publice pentru a răspunde obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. 
 
(11) Evaluare strategică – procesul de stabilire a gradului în care proiectele finanţabile in 
cadrul Programului Operaţional Regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiei 
de dezvoltare a regiunii, precum şi de prioritizare a acestor proiecte. 
 
(12) Recomandare – acţiunea prin care se formulează propuneri, soluţii la punctele de 
discuţie aflate pe agenda CRESC VEST , fără a avea caracter obligatoriu. 
 
(13) Documente de evaluare strategică – set de acte care sunt puse la dispoziţia 
membrilor CRESC VEST şi pe baza cărora sunt evaluate şi prioritizate din punct de 
vedere strategic proiectele propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional: 
a) Programul Operaţional Regional 
b) Strategia de dezvoltare a regiunii 
c) Lista proiectelor propuse spre evaluare pe axe prioritare şi domenii majore de 
intervenţie 
d) Rezumatele proiectelor 
e) Grila de evaluare strategică 
 
(14) Documente de corelare regională – set de acte care sunt puse la dispoziţia 
membrilor şi observatorilor CRESC VEST şi pe baza cărora se emit opinii şi 
recomandări privind corelarea proiectelor la nivel regional: 
a) Programul Operaţional Regional 
b) Strategia de dezvoltare a regiunii 
c) Lista proiectelor finanţate/ finanţabile la nivel regional din fonduri publice 
d) Programele Operaţionale 
e) Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
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(15) Criterii de evaluare strategică – set de norme pe baza cărora se face prioritizarea 
proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. 
 
(16) Programe Operaţionale – următoarele documente prezentate de România în 
calitate de stat membru şi adoptate de Comisia Europeană, care definesc o strategie de 
dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a căror finanţare 
se utilizează instrumentele structurale: 
a) Programul Operaţional Regional 
b) Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 
c) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
d) Programul Operaţional Sectorial Mediu 
e) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
f) Programul Operaţional Sectorial Transport 
g) Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
h) Programe de Cooperare Teritorială Europeană 
 

 
 

Capitolul II  
 

Constituirea CRESC VEST şi nominalizarea membrilor 
 

 
Art.2 – Se constituie câte un Comitet Regional de Evaluare Strategică şi Corelare în 
fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare, conform HG 764/11.07.2007 pentru aprobarea 
constituirii Comitetelor Regionale de evaluare Strategică şi Corelare şi a Regulamentului 
cadru de  organizare ş funcţionare al acestuia. 
 
Art 3 - Se constituie Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest 
(CRESC Vest), prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest.  
 
Art. 4 Membrii CRESC VEST sunt titulari şi supleanţi. 
 
Art. 5 - CRESC VEST este format din 16 membrii cu drept de vot desemnaţi prin 
hotărâre CDR Vest. 
 
(1)  Sunt membri titulari CRESC VEST cu drept de vot, 8 reprezentanţi CDR Vest, 
astfel:  

• 4 preşedinţi ai Consiliilor Judeţene:  
 Preşedintele Consiliului Judeţean Arad 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş 

• 4 primari ai municipiilor reşedinţă de judeţ: 
 Primarul Municipiului Arad 
 Primarul Municipiului Deva 
 Primarul Municipiului Reşiţa 
 Primarul Municipiului Timişoara 
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(2)  La paritate cu numărul membrilor CDR Vest prevăzuţi în alin. (1), sunt membri 
titulari cu drept de vot în cadrul CRESC Vest, 8 reprezentanţi ai mediului 
economico-social din regiune, după cum urmează: câte 2 reprezentanţi ai 
mediului economico-social din fiecare judeţ, având în vedere reprezentarea 
echilibrată a tuturor judeţelor componente ale regiunii. Tipurile de organizaţii care 
pot fi reprezentate în CRESC Vest sunt: 

 
 Organizaţii culturale  
 Organizaţii pentru tineret 
 Organizaţii sportive 
 Organizaţii religioase ale cultelor 
 Organizaţii reprezentative ale minorităţilor naţionale 
 Organizaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 Organizaţii ale unităţilor de învăţământ universitar 
 Federaţii ale sindicatelor 
 Federaţii ale patronatelor 
 Organizaţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii 
 Organizaţii pentru protejarea şi ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi 
 Organizaţii pentru ajutorarea categoriilor defavorizate 
 Organizaţii ale pensionarilor 
 Organizaţii pentru egalitatea de şanse 
 Organizaţii pentru protecţia mediului 
 Organizaţii implicate în dezvoltarea locală/ regională 
 Organizaţii profesionale în domeniul dezvoltării regionale 

 
 
(3) Sunt membri supleanţi în cadrul CRESC VEST, 8 reprezentanţi CDR Vest, astfel: 

• 4 reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene, dintre persoanele cu drept de decizie 
sau mandataţi ai acestor instituţii 

• 4 reprezentanţi din cadrul primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ, dintre 
persoanele cu drept de decizie sau mandataţi ai acestor instituţii  

 
(4) La paritate cu numărul membrilor CDR Vest prevăzuţi în alin. (3), sunt membri 
supleanţi în cadrul CRESC Vest, 8 reprezentanţi ai mediului economico-social din 
regiune, după cum urmează: câte 2 reprezentanţi ai mediului economico-social din 
fiecare judeţ, având în vedere reprezentarea echilibrată a tuturor judeţelor componente 
ale regiunii. Tipurile de organizaţii care pot fi reprezentate în CRESC Vest sunt cele 
prevăzute la alin. 2.  
 
(5) ADR Vest este reprezentată în CRESC VEST în calitate de observator, prin 
directorul acesteia şi o persoană din cadrul ADR VEST desemnată de observator în 
calitate de înlocuitor.  
 

Art. 6 - Reprezentanţii mediului economico-social din regiune în cadrul CRESC VEST, 
atât membrii titulari cât şi supleanţi, sunt persoane cu drept de decizie sau reprezentanţi 
mandataţi ai acestor organizaţii reprezentate în CRESC Vest. 
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Art. 7 – Consiliile judeţene din Regiunea Vest propun reprezentanţii mediului socio – 
economic care vor participa la şedinţele CRESC VEST în calitate de membri titulari şi 
supleanţi, în condiţiile prevăzute la Art.5. Propunerile vor fi analizate în şedinţa CDR 
VEST, care va decide componenţa CRESC VEST. 

Art. 8 - Fiecare dintre instituţiile/organizaţiile reprezentate în CRESC VEST vor 
nominaliza un membru titular şi un membru supleant, care vor participa la şedinţele 
CRESC VEST. In caz de indisponibilitate a membrului titular, locul său în cadrul şedinţei 
va fi luat de membrul supleant.  

 

Capitolul III 

Funcţionarea CRESC VEST 

 
Art. 9 – (1) La şedinţele CRESC Vest pot participa numai membrii titulari sau supleanţii 
acestora, precum şi observatorii şi persoanele invitate. 
 
(2) Membrul titular care nu participă la şedinţele CRESC VEST are obligaţia să confirme 
pana cu maxim 48 de ore inaintea sedintei daca participa sau nu la aceasta. În cazul în 
care nu confirmă participarea se consideră ca nu va participa şi este anuntat imediat 
supleantul.  
 
(3) Membrul titular îl va anunţa pe membrul supleant în legătură cu acest aspect şi îi va 
pune la dispoziţie toate materialele şi informaţiile pe care le deţine referitoare la şedinţa 
respectivă. In cazul in care titularul este in imposibilitatea de a-l anunta pe supleant să 
participe la sedinta in locul său, ori nu confirmă in termenul de la alin.2 participarea la 
şedintă, ADR Vest va pune la dispoziţia supleantului toate materialele şi informaţiile pe 
care le deţine referitoare la şedinţa respectivă. 
 
(4) Toate aceste comunicări au loc prin intermediul ADR VEST, în calitate de secretariat 
al CRESC Vest.  
 
(5) În caz de indisponibilitate atât a membrului cât şi a supleantului său, fie membrul, fie 
supleantul trebuie să transmită în scris secretariatului CRESC Vest, cu cel puţin 2 zile 
lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţa CRESC Vest, comentariile asupra 
punctelor din agendă, precum şi motivarea absenţei. 
 
(6) În cazul în care nici membrul titular şi nici supleantul său nu participă la două 
reuniuni succesive, Preşedintele CRESC Vest poate cere organismului/instituţiei care i-a 
desemnat, revocarea lor şi numirea altor reprezentanţi (membru titular şi supleant). 
 
 
Art. 10 – Membri titulari şi supleanţi, precum şi observatorii, titulari şi înlocuitori, 
desemnaţi, semnează declaraţii de imparţialitate şi confidenţialitate cu ocazia numirii lor, 
pentru întreaga perioadă în care vor avea calitatea de membru, respectiv observator 
CRESC Vest şi respectă prevederile codului de conduită din anexa A. Membri CRESC  
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Vest nu vor evalua proiecte propuse de organizaţia din care fac parte şi nu vor participa 
la vot în cazurile respective. Declaraţiile se vor depune la ADR VEST în calitate de 
secretariat al CRESC VEST.  
 
 
Art. 11 – (1) Numirea şi revocarea membrilor CRESC Vest se face prin Hotărâre a  
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 
 
(2). Desemnarea membrilor CRESC Vest, titulari si supleanţi, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale se face de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest.  
 
(3). Desemnarea membrilor CRESC Vest, titulari si supleanţi, reprezentanţi ai mediului 
economico-social se face de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest prin 
consultarea instituţiilor, organizaţiilor şi/sau structurilor relevante pentru fiecare din 
domeniile enumerate la art. 5(2) . 
 
(4). Membrii CRESC Vest pot fi înlocuiţi prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest, la propunerea instituţiilor pe care le reprezintă în cadrul CRESC Vest, 
sau în condiţiile art.8(6). 
 
Art. 12 – Autorităţile de Management / Organismele Intermediare reprezentate în 
CRESC Vest îşi desemnează un observator şi un înlocuitor, pentru a participa la 
şedinţele CRESC Vest. In caz de indisponibilitate a observatorului, locul în cadrul 
şedinţei va fi luat de înlocuitorul său. Observatori în cadrul CRESC VEST sunt 
reprezentanţi ai ADR VEST, ai Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale, Autorităţilor de Management şi/sau după caz ai Organismelor Intermediare 
pentru următoarele programe: 
 

a) Programul Operaţional Regional 
b) Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice   
c) Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane   
d) Programul Operaţional Sectorial Mediu 
e) Programul Operaţional Sectorial Întărirea Capacităţii Administrative  
f) Programul Operaţional Sectorial Transport 
g) Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 
h) Programe de Cooperare Teritorială Europeană 

 
Art. 13 – (1) Membrii şi observatorii sesizează preşedintelui CRESC Vest, eventuale 
nereguli constatate în timpul desfăşurării şedinţelor CRESC Vest. După caz, 
preşedintele va dispune reluarea procesului de evaluare strategică prin excluderea 
membrului/ membrilor faţă de care s-a formulat sesizarea. Vor fi luate în considerare 
numai sesizările temeinic fundamentate. 
(2) Membrii şi/sau observatorii nemulţumiţi de decizia preşedintelui vor sesiza printr-o 
notă temeinic fundamentată Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest, cu privire la 
eventualele nereguli. Sesizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest se va face 
în cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei CRESC Vest. În urma 
analizei, dacă se dovedeşte că prin acţiunea sa, membrul CRESC Vest a adus atingere 
rezultatelor procesului de evaluare strategică, Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Vest poate decide revocarea acestuia. 
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Art. 14 - ADR Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru POR in Regiunea Vest 
asigura secretariatul CRESC in Regiunea Vest. 
 
Art 15 - Funcţia de Preşedinte al CRESC VEST Vest va fi exercitată de către 
Preşedintele în exerciţiu al CDR Vest, desemnat conform art. 7) aliniatul 7) din Legea nr. 
315/2004. 
 
Art 16 -  Funcţia de vicepreşedinte CRESC VEST va fi exercitată de un membru cu 
drept de vot, ales prin vot deschis, în cadrul primei întruniri a Comitetului, cu condiţia să 
fie membru CDR Vest şi preşedinte de Consiliu Judeţean.  
 
Art 17 - Preşedintele şi vicepreşedintele CRESC VEST sunt aleşi pentru o perioadă ce 
corespunde rotaţiei preşedinţilor de consilii judeţene la conducerea CDR Vest 
 
Art. 18 - Membrii CRESC VEST, titulari şi supleanţi, vor acţiona în interesul regiunii şi 
vor face toate demersurile necesare în vederea susţinerii punctelor de vedere ale 
Regiunii Vest. 
 
Art 19 - La şedinţele CRESC VEST participă în calitate de observatori reprezentanţii 
ADR VEST şi reprezentanţi desemnaţi ai Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale, Autorităţii de Management şi /sau după caz Organismelor Intermediare 
pentru Programele Operaţionale definite conform art. 11.  
 
Art 20 - Pot participa în calitate de invitaţi, la invitaţia preşedintelui CRESC VEST, 
reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale sau ai altor instituţii relevante din 
regiune, care pot fi consultaţi în domeniul specific de activitate. 
 

 
 


