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PREŞEDINTE
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
MIRCEA MOLOŢ
Timişoara, 13 iulie 2006
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 13 iulie 2006, cu ocazia şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest.
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în Sala Verde a Consiliului Judeţean Timiş şi au fost conduse
de domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, până la alegerea
noului preşedinte al CDR Vest.
Domnul Preşedinte Constantin Ostaficiuc constată că şedinţa este constituită legal, prezenţa
unui număr de 14 membri fiind consemnată.
La şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională au participat următoarele persoane:
• Domnul Constantin Ostaficiuc – Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş
• Domnul Mircea Moloţ - Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
• Domnul Tilică Pârvulescu - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin
• Doamna Lucia Chişbora - Director ADAR, ca reprezentant cu drept de vot în locul
domnului Iosif Matula, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad
• Domnul Gheorghe Falcă – Primar, Primăria Arad
• Ioan Inisconi - Viceprimar, Primăria Deva
• Domnul Vasile Horj – Primar, Primăria Variaş
• Doamna Emilia Brăneţ – Primar, Primăria Şagu
• Domnul Gheorghe Şuiaga – Primar, Primăria Dobra
• Domnul Marinel Paşca – Primar; Primăria Recaş
• Domnul Iustin Cionca – Primar, Primăria Pecica
• Domnul Ilie Dorel Marcovici - Referent Principal, Primăria Fârliug
• Domnul Dănuţ Odagiu Buhăescu – Primar, Primăria Uricani
• Domnul Bordei Nicolae – Consilier, Primăria Oţelu Roşu
• Doamna Ildiko Pataki - Coordonator Regional CNDIPT (Centrul Naţional pentru
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic)
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•

Domnul Sergiu Bălaşa - Director ADETIM

La această şedinţă au mai fost prezenţi, din partea ADR Vest, următorii:
• Domnul Sorin Maxim – Director ADR Vest;
• Domnişoara Raluca Cibu-Buzac - Şef Departament Relaţii Internaţionale şi Investiţii
• Domnişoara Carmen Mariş - Consultant Pregătire Evaluare Proiecte
• Domnişoara Liliana Birău - Consilier Juridic
• Domnişoara Georgiana Radac - Consultant Parteneriat Regional
• Domnişoara Anca Gabor - Consultant Resurse Umane
• Domnişoara Alina Stan – Specialist Relaţii Publice.
Domnul Constantin Ostaficiuc prezintă ordinea de zi a şedinţei şi propune tratarea succintă a
fiecărui punct de pe ordinea de zi. Domnul Preşedinte supune ordinea de zi spre aprobare
Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI este următoarea:
1. Alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
2. Informare asupra participării Regiunii Vest în calitate de invitat de onoare la Conferinţa
Mondială de Investiţii La Baule 2006.
3. Informare privind stadiul proiectelor propuse pentru finanţare din programele Phare
2003 şi Phare 2004 – 2006.
4. Aprobarea raportului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului Phare 2004
– Schema de Investiţii în Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor.
5. Aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială Vest
2006 – 2008 (PRAO Vest).
6. Aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic Vest
2006 – 2013 (PRAI Vest).
7. Avizarea următoarelor protocoale de colaborare:
• Cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
• Cu Euro Info Centre RO823 Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Timişoara
• Cu Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare publică
• Cu Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA-BMTECH
8. Aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest pentru
perioada ianuarie – iunie 2006.
9. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest
pentru perioada ianuarie – iunie 2006.
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10. Aprobarea propunerilor de retragere a certificatelor de investitor în zonă defavorizată
pentru firmele care nu mai îndeplinesc condiţiile legale.
11. Diverse.
Ordinea de zi a şedinţei a fost votată şi aprobată în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
Domnul Preşedinte Constantin Ostaficiuc începe prin a spune că primul punct de pe ordinea de
zi constituie alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui CDR şi adaugă că este un an de când
el este Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest şi domnul
Mircea Moloţ, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, a fost, în această perioadă,
Vicepreşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Astfel, de azi se propune ca
Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională să fie domnul Mircea Moloţ, în calitate
de Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, iar Vicepreşedinte al CDR să fie domnul
Constantin Ostaficiuc, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.
Această propunere se votează şi se aprobă în unanimitate.
În urma aprobării acestei propuneri, domnul Constantin Ostaficiuc predă conducerea şedinţei
noului preşedinte al CDR, domnului Mircea Moloţ, Preşedintele Consiliului Judeţean
Hunedoara. Domnul Preşedinte Moloţ mulţumeşte şi trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Domnul Sorin Maxim începe prin a mulţumi tuturor celor prezenţi pentru participare şi la
prezentarea punctului 2 precizează că în mapa şedinţei există o informare extenso a participării
Regiunii Vest în calitate de invitat de onoare la Conferinţa Mondială de Investiţii La Baule 2006 .
În continuare, domnul Maxim o prezintă pe domnişoara Raluca Cibu-Buzac, Şef Departament
Relaţii Internaţionale şi Investiţii în cadrul ADR Vest, care realizează o prezentare a acestei
participări. În acest sens, domnişoara Cibu-Buzac precizează că în 6, 7, 8 iunie la La Baule a
avut loc Conferinţa Mondială pentru Investiţii, fiind la cea de-a treia ediţie iar obiectivul
general al conferinţei a fost luarea unor decizii strategice pentru ca Europa să devină mai
atractivă pentru investitori. Mesajul cheie a fost transmis de domnul Preşedinte Ostaficiuc, cel
care a condus Delagaţia României la acest eveniment, şi anume că Regiunea Vest este locaţia
potrivită pentru investitorii din întreaga lume şi acest mesaj s-a regăsit în acţiunile pe care
reprezentanţii Regiunii Vest le-au făcut în timpul celor trei zile. Ambasada României la Paris a
sprijinit Delegaţia Regiunii Vest, prin intermediul prezenţei Excelenţei Sale Domnul
Ambasador Plenipotenţiar Sabin Pop. Prezenţa delegaţiei oficiale a fost susţinută de elementele
de promovare a Regiunii Vest, acestea fiind standul Regiunii din Centrul de Conferinţe
Atlantia, discursul Preşedintelui Regiunii în plenul Conferinţei, intervenţiile membrilor
delegaţiei oficiale în cadrul atelierelor şi meselor rotunde, relaţiile media şi un moment artistic,
caricaturile realizate de maestrul Ştefan Popa POPAS. Suma pentru acţiunile care au fost
realizate şi cheltuielile pentru membrii delegaţiei nu au depăşit 50.000 euro. În continuare,
domnul Preşedinte Ostaficiuc mulţumeşte întregii echipe ADR Vest pentru pregătirea
evenimentului La Baule. Domnul Director Maxim adaugă că este nevoie de aprobarea
bugetului de cheltuieli necesare organizării acestui eveniment, astfel că acest buget se votează
şi se aprobă în unanimitate.
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Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, moment în care domnul Maxim începe prin a spune că
ceea ce conţine acest punct este, din punctul lui de vedere, cea mai mare realizare a Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Vest din toţi anii de activitate, în sensul că o activitate de
pregătire în ultimii ani susţinută şi înţeleasă de toate autorităţile locale se reflectă prin
proiectele care vor fi finanţate în perioada următoare, în sensul că din lista de 31 de proiecte de
infrastructură regională depuse pe Phare 2004-2006, 24 de proiecte au participat la evaluarea
naţională. Toate cele 24 de proiecte au fost considerate eligibile şi propuse pentru finanţare.
Datorită fondurilor limitate alocate acestui Program au putut fi finanţate doar 4 proiecte,
urmând ca celelalte 20 de proiecte să intre în pregătire pe un program finanţat de Guvernul
României, unde Regiunea Vest din 96 de proiecte (depuse la nivel naţional) are 22 de proiecte
(cele 20 plus 2 din programul Phare 2003). În continuare, domnul Director Maxim îi dă
cuvântul domnişoarei Carmen Mariş, Consultant Pregătire Evaluare Proiecte, care face o
prezentare a stadiului acestor proiecte. Regiunea Vest are un portofoliu de 26 de proiecte de
infrastructură, în valoare totală de aproximativ 155.000.000 Euro. Dintre acestea, 4 proiecte
se finanţează în cadrul Programului Phare 2004 – 2006 CES – Dezvoltarea Infrastructurii
Regionale. În ceea ce priveşte restul proiectelor din portofoliul Regiunii Vest, la nivel naţional
există o listă de 96 de proiecte care urmează să fie pregătite în vederea finanţării din Fonduri
Structurale începând cu 2007, iar 22 dintre ele provin din Regiunea Vest, reprezentând
22% din numărul total de proiecte.

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, aprobarea raportului de evaluare a proiectelor depuse
în cadrul programului Phare 2004 – Schema de Investiţii în Proiecte Mici de Gestionare a
Deşeurilor. Domnul Director Maxim, începe prin a preciza că schema a fost evaluată, există un
raport de evaluare şi îi dă cuvântul din nou domnişoarei Carmen Mariş pentru a prezenta
rezultatele evaluării. Înainte ca domnişoara Mariş să înceapă prezentarea, membrii Consiliului
pentru Dezvoltare Regională au semnat declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate, conform
legislaţiei dezvoltării regionale, iar restul invitaţilor au semnat doar declaraţii de
confidenţialitate. În timpul prezentării pe care a susţinut-o domnişoara Mariş, domnul Falcă,
Primarul Municipiului Arad, a solicitat detalii în legătură cu criteriile de evaluare a proiectelor.
Aceste informaţii i-au fost oferite de domnul Sorin Maxim şi de domnişoara Carmen Mariş.
Punctul 4 se votează şi se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru
Ocupare şi Incluziune Socială Vest 2006 – 2008 (PRAO Vest). Domnul director Maxim
propune ca acest punct să fie dicutat împreună cu punctul 6 de pe ordinea de zi, aprobarea
Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic Vest 2006 – 2013 (PRAI
Vest). În continuare, domnul Maxim îi dă cuvântul domnişoarei Georgiana Radac, Consultant
Parteneriat Regional în cadrul ADR Vest, care prezintă cele două puncte amintite mai sus, după
care doamna Ildiko Pataki, Coordonator Regional al Centrului Naţional pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic are o intervenţie în legătură cu respectivele puncte.
Doamna Pataki începe prin a mulţumi pentru oportunitatea de a participa la această şedinţă, în
calitate de membru al Consorţiului care a elaborat aceste două planuri. Doamna Pataki spune că
sistemul de învăţământ din Regiunea Vest cuprinde 400.000 de tineri care ar trebui să
reprezinte totodată şi viitorul regiunii, astfel că acest document de planificare strategică este
important dar nu poate fi implementat decât cu sprijinul tuturor celor implicaţi. Populaţia
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şcolară este în descreştere; în perspectiva anului 2013, scăderea populaţiei şcolare se
prognozează că va fi de peste 100.000 de tineri, ceea ce înseamnă peste 4000 de clase şi peste
7000 de catedre didactice la nivel de regiune. Există o soluţie pentru a nu închide atâtea şcoli şi
nu trece în şomaj aceste cadre didactice dacă se are în vedere faptul că rata de cuprindere a
tinerilor în învăţământ este de 68%. Ceea ce înseamnă că peste 30% dintre ei nu sunt cuprinşi
în învăţământul formal. În acest sens, acele cadre care ar trebui să intre în şomaj şi şcolile care
ar trebui închise s-ar putea orienta către această categorie de populaţie. Pe de altă parte, rata
abandonului şcolar este destul de mare. Dacă învăţământul şi şcolile ar încerca, prin anumite
măsuri, soluţionarea acestei probleme numărul celor şcolarizaţi ar creşte ceea ce ar conduce şi
la creşterea numărului de catedre. O altă problemă, din perspectiva dnei Pataki, este starea în
care se află cele mai multe şcoli din regiune şi faptul că nu există proiecte de infrastructură pe
acest segment şi nici proiecte pe resurse umane în acest domeniu. Ori, dintre cadrele didactice
care ar trebui disponibilizate în urma reducerii numărului de elevi, o parte ar putea fi
reorientete şi spre scrierea de proiecte. În concluzie dna Pataki, afirmă că este foarte importantă
implementarea acestui plan (PRAI Vest) ceea ce presupune sprijin din partea autorităţilor
locale din regiune. La acest moment din discuţie, domnul Falcă, Primarul Municipiului Arad,
intervine precizând că primăriile se ocupă doar de clădirile în care există instituţii de
învăţământ, nu şi de sistemul de învăţământ. O altă problemă amintită de domnul Falcă este
lipsa pregătirii forţei de muncă necesare anumitor sectoare, ca de exemplu lipsa de ingineri. În
acest context, domnul Primar Falcă propune o discuţie în legătură cu acest document înainte ca
documentul să fie supus aprobării. Domnul Preşedinte Ostaficiuc intervine, precizând că în
judeţele Arad şi Timiş există o lipsă acută de forţă de muncă, astfel că s-a propus o mutaţie de
populaţie pentru saturarea cererilor pieţei forţei de muncă, fără de care Timişoara nu poate
creşte din punct de vedere economic. De asemenea, domnul Preşedinte Ostaficiuc adaugă că
acesta ar fi unul dintre motivele pentru care este nevoie de acest document strategic dar că nu
trebuie să facem eforturi suplimentare în acest sens. Domnul Preşedinte propune ca la nivelul
judeţului Timiş să se încerce un parteneriat între Consiliul Judeţean, universităţi, licee,
patronat, Camera de Comerţ cu care să se reuşească instituţionalizarea acestui parteneriat cu
care să se prezinte pe piaţa forţei de muncă. Domnul Primar Buhăescu intervine precizând că
este important să se ţină cont de părerile autorităţilor locale în ceea ce priveşte organizarea
învăţământului şi zonele de interes la nivel local. Domnul Primar Falcă adaugă că acest plan
care se supune votării a trecut prea uşor peste anumite etape. PRAI Vest este un document care
ar trebui mult mai bine definit şi care ar mai trebui discutat şi modificat până să fie aprobat.
Domnul Maxim adaugă că documentul a fost aprobat de către Consorţiul Regional, acest
document a fost transmis spre consultare în comitetul local unde fiecare primărie are un
reprezentant. Aici domnul Bălaşa, Directorul ADETIM, completează cu faptul că
reprezentantul din partea Consiliului Judeţean Timişoara este o persoană care într-adevăr nu
este profesor dar are cunoştinţe în acest domeniu. Domnul Director Maxim precizează că acest
document a fost transmis membrilor CDR Vest prin intermediul e-mail-ului şi pentru că este un
document foarte important, este foarte bine să fie dezbătut pe larg. Domnul Preşedinte Moloţ
propune studierea în continuare a acestui document, analizarea lui, urmând ca mai apoi,
membrii CDR Vest să se întâlnească pentru dezbateri asupra PRAI, după care acesta să fie
supus din nou aprobării, poate într-o şedinţă extraordinară a Consiliului. Punctul 5 de pe
ordinea de zi se votează şi se aprobă în unanimitate iar punctul 6 de pe ordinea de zi se
retrage în vederea consultării.

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi , avizarea următoarelor protocoale de colaborare: cu
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu Euro Info Centre RO823 Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie şi
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Agricultură Timişoara, cu Delegaţia Comisiei Europene pe teme de comunicare publică şi cu
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA-BMTECH, punct care se supune votului şi se
aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest pentru perioada ianuarie – iunie 2006. Domnul Sorin Maxim
precizează că s-a pregătit şi o scurtă prezentare a ceea ce conţine acest raport, punctele din
document fiind toate aprobate în şedinţele anterioare ale Consiliului pentru Dezvoltare
Regională al Regiunii Vest. Punctul 8 de pe ordinea de zi se supune la vot şi este aprobat în
unanimitate.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest pentru perioada ianuarie – iunie 2006, care se votează şi se aprobă
în unanimitate.

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, aprobarea propunerilor de retragere a certificatelor
de investitor în zonă defavorizată pentru firmele care nu mai îndeplinesc condiţiile legale,
punct care se supune la vot şi este aprobat în unanimitate.

Domnul Preşedinte Mircea Moloţ le mulţumeşte tuturor celor prezenţi la şedinţă pentru
participare.
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