
 
 

I. ContextI. ContextI. ContextI. Context    
 
Consiliul  pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea 
Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie 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 
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în 
scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile 
de dezvoltare regională. 
 

 
 
 
 
Anul 2007 a reprezentat un an extrem de important atât pentru viitorul României – 
ţara noastră a devenit Stat Membru al uniunii Europene. Astfel, după 1 ianuarie 2007, 
România beneficiază de Fonduri Structurale şi de Coeziune în valoare de 19,667 
miliarde Euro de la Uniunea Europeană. În contextul implementării Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor a delegat o serie de atribuţii către nivelul regional – Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Vest, cu un impact major asupra absorbţiei Fondurilor 



Structurale în regiunile de dezvoltare din România. Această delegare s-a realizat prin 
intermediul Acordului Cadru – avizat de CDR Vest, semnare care pentru regiunea 
noastră a avut loc în data de 19 decembrie 2006, la Timişoara.  La acest eveniment au 
participat alături de reprezentanţii MIE şi ADR Vest, domnul Constantin Ostaficiuc – 
în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
şi membrii CDR Vest.  
 
În acest context, ADR Vest deţine un rol deosebit de important în procesul de 
gestionare a acestor fonduri, având calitatea de Organism Intermediar  Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest. Organismul Intermediar 
reprezintă instituţia care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, 
implementează axele prioritare din Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Autoritatea de Management reprezintă organismul public care are responsabilitatea 
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
 
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) a avut în anul 2007– prin 
activitatea desfăşurată, dar mai ales prin hotărârile adoptate, o contribuţie decisivă 
la crearea cadrului instituţional necesar Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
pentru a îndeplini în mod optim rolul de Organism Intremediar pentru programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013, contribuind astfel  dezvoltarea strategică şi 
durabilă a Regiunii Vest. Astfel, în cursul anului 2007, CDR Vest a adoptat un 
număr de 33 de hotărâri, unele dintre ele cu impact major asupra viitorului 
regiunii noastre. Graţie modalităţii în care membrii Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest au lucrat în cursul anului 2007, ei au sprijinit şi au încurajat 
activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, iar demersul CDR Vest – 
prin coerenţa 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. 

 



II. AII. AII. AII. Atributributributribuţiile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regionaliile Consiliului pentru Dezvoltare Regională        
 

Principalele atribuţii 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 naţional de dezvoltare; 
*** 

c) Aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în 
concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia 
naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu 
organismele regionale specializate; 

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

finanţării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de 
selecţie la nivel naţional; 

*** 
e) Pprobă criteriile şi priorităţile pentru alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului 

pentru dezvoltare regională; 
*** 

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

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

regională; 
*** 

h) Propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regională cuantumul 
contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor, alocate 
pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea obiectivelor 
politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonările de plată ale acestora; 

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

stabilite la nivelul Consiliului national pentru dezvoltare regionala reprezentând 
contribuţiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare 
regională, contribuţii care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, 
în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare 
regională.Consiliile judeţene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor 
consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la 
primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale stabilite. 
Contribuţiile anuale vor fi vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare 
regională, administrat de agenţiile pentru dezvoltare regională. 

*** 



j) Atrage alte contribuţii 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 agenţia pentru 

dezvoltare regională; 
*** 

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

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

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

documente similare, încheiate de către agenţia pentru dezvoltare regională cu 
terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul 
Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naţional pentru 
dezvoltare regională; 

*** 
o) Aprobă statutul de organizare şi funcţionare a agenţiei pentru dezvoltare 

regională, precum şi organigrama acesteia; 
*** 

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

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

Vest instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, privind 
stadiul, dificultăţile de implementare, impactul programelor/proiectelor de 
dezvoltare regională precum şi măsurile de îmbunăţire; 

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

Dezvoltare Regională Vest, destinate desfăşurării activităţilor; 
*** 

s) Numeşte Directorul Agenţiei 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 funcţie directorul Agenţiei de Dezvoltare 
Regională Vest, după efectuarea cercetării prealabile impuse de Codul Muncii, 
dacă acesta a comis fapte care cad sub incidenţa dispoziţiilor 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 naţional pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de 
zile de la sfârşitul perioadei menţionate. 

*** 
u) îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia privind regimul 

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

 
 

 

III. Conducerea Consiliului III. Conducerea Consiliului III. Conducerea Consiliului III. Conducerea Consiliului pentrupentrupentrupentru    Dezvoltare RegionalDezvoltare RegionalDezvoltare RegionalDezvoltare Regională    al al al al 
Regiunii Vest în anul 2007Regiunii Vest în anul 2007Regiunii Vest în anul 2007Regiunii Vest în anul 2007    

 
 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene 
şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepre-
şedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, 
prin rotaţie,  câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. 
 
În acest sens, în anul 2007 preşedinţia CDR Vest a fost asigurată în perioada 1 
ianuarie 2007 – 10 august 2007 de domnul Mircea Ioan Moloţ, în calitate de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, în timp ce vicepreşedinte a fost 
domnul Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 
 
 

PerioadaPerioadaPerioadaPerioada    PrePrePrePreşedinteedinteedinteedinte    VicepreVicepreVicepreVicepreşedinteedinteedinteedinte    
1 ianuarie 2007 –  

10 august 2007 
d-nul Mircea Ioan Moloţ d-nul Constantin 

Ostaficiuc 
10 august 2007 –  

31 decembrie 2007 
d-nul Iosif Matula d-nul Iosif Secăşan 

 
După şedinţa CDR Vest din 10 august 2007, care a avut loc, în Sala Mare a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, noul preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest a devenit 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.  
 
 



IV. ComponenIV. ComponenIV. ComponenIV. Componenţa Consiliului  pentru Dezvoltare Regionala Consiliului  pentru Dezvoltare Regionala Consiliului  pentru Dezvoltare Regionala Consiliului  pentru Dezvoltare Regională    al al al al 
Regiunii Regiunii Regiunii Regiunii Vest în anul 2007Vest în anul 2007Vest în anul 2007Vest în anul 2007    

 
 

Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.crt.crt.crt.    

NumeleNumeleNumeleNumele    Calitatea în CDR VestCalitatea în CDR VestCalitatea în CDR VestCalitatea în CDR Vest    FuncFuncFuncFuncţiaiaiaia    

1. 
 
 

2. 

Mircea Ioan Moloţ 
 
 
Iosif Matula 
  

 
 
Preşedinte CDR Vest 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Hunedoara 
 
Preşedintele Consiliului 
Judeţean Arad 

3. 
 
 

4. 

Constantin Ostaficiuc 
 
 
 
Iosif Secăşan 
 

 
 
Vicepreşedinte CDR 
Vest 

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş 
 
 
Preşedintele Consiliului 
Judeţean Caraş-Severin 

5. Gheorghe Ciuhandu 
 

Membru CDR Vest Primar Timişoara 

6. Marinel Paşca 
 

Membru CDR Vest Primar Recaş 

7. Vasile Horj  
 

Membru CDR Vest Primar Variaş 

8. Gheorghe Falcă 
 

Membru CDR Vest Primar Arad 

9. Iustin Cionca 
 

Membru CDR Vest Primar Pecica 

10. Emilia Brăneţ 
 

Membru CDR Vest Primar Şagu 

11. Liviu Spătaru 
 

Membru CDR Vest Primar Reşiţa 

12. Simion Iancu 
 

Membru CDR Vest Primar Oţelu Roşu 

13. Ioan Borduz 
 

Membru CDR Vest Primar Fârliug 

14. Mircia Muntean 
 

Membru CDR Vest Primar Deva 

15. Gheorghe Şuiaga 
 

Membru CDR Vest Primar Dobra 

16. Dănuţ Odagiu-
Buhăescu  
 

Membru CDR Vest Primar Uricani 



V. V. V. V. Şedinedinedinedinţele Consiliului pentru ele Consiliului pentru ele Consiliului pentru ele Consiliului pentru Dezvoltare RegionalDezvoltare RegionalDezvoltare RegionalDezvoltare Regională    Vest în anul Vest în anul Vest în anul Vest în anul 
2007200720072007    

 
 

 
 

 

1. 1. 1. 1. Şedinedinedinedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    Deva, 14 martie Deva, 14 martie Deva, 14 martie Deva, 14 martie 
2007200720072007    
 
În data de 14 martie 2007, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara din Deva a 
avut loc, cu începere de la ora 11.00, şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Vest, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Prezentarea stadiului Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi stadiul 
actual al proiectelor. Informare privind stadiul de pregătire a mecanismelor de 
implementare ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

2. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională  
Vest pentru anul 2006. 

3. Aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest pentru anul 2006. 

4. Aprobarea organigramei multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest pentru perioada 2007 – 2010. 

5. Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
ADR Vest în conformitate cu prevederile Acordului Cadru pentru 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, privind 
delegarea atribuţiilor de la Autoritatea de Management (MIE)  către 
Organismele Intermediare (ADR). 

6. Aprobarea planului de personal al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
pentru anul 2007. 



7. Aprobarea actualizării contractului colectiv de muncă al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Vest în conformitate cu prevederile contractului colectiv 
de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010. 

8. Discutarea oportunităţii de înfrăţire a Regiunii Vest – România cu Regiunea 
Veneto – Italia. 

9. Avizarea acordului de parteneriat cu firma SC Gauss SRL pentru realizarea 
proiectului “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest, folosind 
tehnologia GIS – Regiuni digitale”. 

10. Avizarea propunerilor de retragere a certificatelor de investitor în zonă 
defavorizată pentru firmele care nu mai îndeplinesc condiţiile legale. 

11. Diverse.  
 

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

• Hotărârea nr. 1/2007  - Privind aprobarea raportului de activitate al 
Consiliului  Dezvoltare Regională al Regiunii Vest  anul 2006; 

• Hotărârea nr. 2/2007  - Privind aprobarea raportului de activitate al 
Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  anul 2006; 

• Hotărârea nr. 3/2007 - Privind aprobarea organigramei multianuale  a 
Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest   perioada 2007  - 2010; 

• Hotărârea nr. 4/2007 - Privind aprobarea modificării Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest  în conformitate cu Acordul Cadru privind impementarea 
Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

• Hotărârea nr. 5/2007 - Privind aprobarea Planului de personal al Agenţiei  
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest   anul 2007; 

• Hotărârea nr. 6/2007 - Privind aprobarea actualizării  Contractului colectiv 
de muncă al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;   

• Hotărârea nr. 7/2007 - s-a amânat aprobarea acestei hotărâri; 
• Hotărârea nr. 8/2007 - Privind avizarea retragerii certificatelor de investitor 

în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile 
legale; 

• Hotărârea nr. 9/2007 - Privind nominalizarea Şefului Organismului 
Intermediar  implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013  
Regiunea Vest. 

 
Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest care a avut loc la Deva în data 
de 14 martie 2008 a constituit  - prin hotărârea CDR Vest nr. 9/2007 privind 
nominalizarea Şefului Organismului Intermediar pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea Vest -  actul de naştere al Organismului 
Intermediar pentru Implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
la nivelul Regiunii Vest.  
 



ActivitActivitActivitActivităţi 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 şedinedinedinedinţei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 
Vest din data de 14 martie Vest din data de 14 martie Vest din data de 14 martie Vest din data de 14 martie 2007:2007:2007:2007:    

• Formarea cadrului instituţional necesar pentru crearea Organismului 
Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013 în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest 
(nominalizarea şefului Organismului Intermediar  implementarea 
Programului Operaţional Regional 2007-2013  Regiunea Vest în persoana 
directorului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, prin aprobarea 
organigramei multianuale  a Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest   perioada 2007  - 2010 şi a modificării Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  în 
conformitate cu Acordul Cadru privind implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013) 

• Asigurarea funcţionării în condiţii optime a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest – aprobarea raportului de activitate al ADR Vest pentru 
anul 2006, aprobarea planului de personal al agenţiei pentru anul 2007 şi 
actualizarea modificărilor propuse la Contractul Colectiv de Muncă al 
ADR Vest. 

 
La finalul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Vest din data de 14 
martie 2007 a avut loc o conferinţă de presă la care a participat domnul Mircea Ioan 
Moloţ în calitate de Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest şi 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi domnul Sorin Maxim, în calitate de 
director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei conferinţe de 
presă au fost prezentate reprezentanţilor mass-media temele discutate în cadrul 
şedinţei, precum şi hotărârile luate.  
 
  
 
2.  2.  2.  2.  Şedinedinedinedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    Deva, 10 august Deva, 10 august Deva, 10 august Deva, 10 august 
2007200720072007    
 
În data de 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 a devenit 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.  
 



Şedinţa a avut următoarea ordine de zi: 
1. Alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională. 
2. Aprobarea variantei actualizate a Planului de Dezvoltare Regională  2007-2013 

– Regiunea Vest. 
3. Nominalizarea membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de 

Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Aprobarea 
Regulamentului de nominalizare. 

4. Constituirea Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Coordonare – 
Regiunea Vest (CRESC Vest). Nominalizarea membrilor CRESC Vest. 
Aprobarea Regulamentului de nominalizare. 

5. Informare asupra Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 aprobat de 
către Comisia Europeană. 

6. Aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
pentru perioada ianuarie – iunie 2007. 

7. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
pentru perioada ianuarie – iunie 2007. 

8. Aprobarea logo-ului Regiunii Vest România. 
9. Aprobarea comisiei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului 

Phare CES 2005 pentru “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor 
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. 

10. Avizarea constituirii Asociaţiei AutomotiVest în vederea spijinirii clusterului 
regional în sectorul automotive. 

11. Avizarea acordului de parteneriat cu firma SC Gauss SRL pentru realizarea 
proiectului “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest, folosind 
tehnologia GIS – Regiuni digitale”. 

12. Aprobarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 
Tehnic 2007-2013. 

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

• Hotărârea nr. 10/2007 - Privind alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui 
Consiliului  Dezvoltare Regională al Regiunii Vest; 

• Hotărârea nr. 11/2007 - Privind aprobarea variantei actualizate a Planului de 
Dezvoltare Regională 2007-2013 - Regiunea Vest; 

• Hotărârea nr. 12/2007 - Privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii 
Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare  Programul Operaţional Regional 
2007-2013; 

• Hotărârea nr. 13/2007 - Privind aprobarea Regulamentului de nominalizare a 
membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare  Programul 
Operaţional Regional 2007-2013; 

• Hotărârea nr. 14/2007 - Privind aprobarea constituirii Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest şi a membrilor acestuia; 



• Hotărârea nr. 15/200 - Privind aprobarea Regulamentului de nominalizare a 
membrilor Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii 
Vest; 

• Hotărârea nr. 16/2007 - Privind aprobarea Raportului de Activitate al Agenţiei  
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest  perioada ianuarie – iunie 2007; 

• Hotărârea nr. 17/2007 - Privind aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului  Dezvoltare Regională al Regiunii Vest  perioada ianuarie – iunie 
2007; 

• Hotărârea nr. 18/2007 - Privind aprobarea logo-ului Regiunii Vest România; 
• Hotărârea nr. 19/2007 - Privind aprobarea membrilor care vor face parte din 

Comitetul de Evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Phare CES 
2005  “Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu”; 

• Hotărârea nr. 20/2007 - Privind avizarea participării ADR VEST în calitate de 
membru fondator al Asociaţiei Automotivest, precum şi avizarea constituirii 
Asociaţiei Automotivest şi a Statutului acesteia (cu Amendament); 

• Hotărârea nr. 21/2007 - Privind avizarea participării ADR VEST în 
parteneriatul cu  SC GAUSS SRL precum şi avizarea acordului de parteneriat 
încheiat de Agenţia  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu SC GAUSS SRL; 

• Hotărârea nr. 22/2007 - Privind aprobarea Planului Regional de Acţiune  
Învăţământ  Profesional şi Tehnic Vest 2007-2013 (PRAI Vest); 

• Hotărârea nr. 23/2007  -  Privind avizarea retragerii certificatelor de investitor 
în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale. 

 
 
ActivitActivitActivitActivităţi 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 şedinedinedinedinţei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 
Vest din data Vest din data Vest din data Vest din data de de de de 10 august 10 august 10 august 10 august     2007:2007:2007:2007:    

• Schimbarea conducerii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest 
• Crearea cadrului instituţional necesar impementării POR 2007 – 2013 în 

Regiunea Vest: aprobarea nominalizării membrilor Regiunii Vest în cadrul 
Comitetului de Monitorizare  Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
aprobarea constituirii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare 
al Regiunii Vest (CRESC Vest) şi a membrilor acestuia, aprobarea 
Regulamentului de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest. 

• Asigurarea funcţionării în condiţii optime a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest şi a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest – prin 
aprobarea rapoartelor de activitate.  

• Dezvoltarea activităţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest prin 
avizarea constituirii Asociaţiei Automotivest şi prin aprobarea realizării 
proiectului “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea Vest, folosind 
tehnologia GIS – Regiuni digitale”. 

• Consolidarea identităţii vizuale a Regiunii Vest prin aprobarea logo-ului 
Regiunii Vest România. 

• Implementarea programelor de finanţare destinate Regiunii Vest - prin 
aprobarea membrilor în cadrul Comitetul de Evaluare a proiectelor depuse în 



cadrul Programului Phare CES 2005  “Schema de investiţii  sprijinirea 
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. 

 
După şedinţa CDR Vest a fost organizată o conferinţă de presă la care au participat 
domnii Mircea Ioan Moloţ, Iosif Matula şi Sorin Maxim. În urma promovării 
evenimentului au apărut  o serie de articole în presa regională, după cum urmează: 

 
PublicaPublicaPublicaPublicaţia ia ia ia şi data aparii data aparii data aparii data apariţieiieiieiiei    

    
Titlul articoluluiTitlul articoluluiTitlul articoluluiTitlul articolului    AutorulAutorulAutorulAutorul    

„Mesagerul Hunedoarean”, 
11 august 2007 

„Milioane de euro pentru 
Regiunea Vest” 

Florin Păşcula 

„Agenda zilei”, 11 august 
2007 

„Şedinţă. A fost aleasă noua 
conducere a Consiliului ADR” 

Delia S. Barbu 

„Renaşterea bănăţeană”, 11 
august 2007 

„Conducere nouă la CDR Vest” Marcel Sămânţă 

„Adevărul de Arad”, 11 
august 2007 

„Preşedinte peste Vest” A.B. 

„România liberă” – ediţia 
Transilvania – Banat, 11 
august 2007 

„Arad” Florin Tomuţa 

„Timpul”, 11 august 2007 „O noua conducere” Doina Rolea 
„Sud – Vestul”, 11 august 
2007 

„Iosif Secăşan – vicepreşedinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională” 

Antoniu 
Mocanu 

„Observator”, 11-12 august 
2007 

„Iosif Matula, preşedintele 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest” 

Anca Păscuţiu 

„Ziua de Vest”, 11-12 august 
2007 

„Noul preşedinte al CDR Vest” Lucian Paulescu 

„Ziua de Vest”, 11-12 august 
2007 

„Şedinţă ordinară a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională 
Vest. Schimbări în conducerea 
Consiliului” 

Lucian Paulescu 

„Servus Hunedoara”, 13 
august 2007 

„Şedinţa CDR Vest” Amarildo 
Szekely 

„24 de ore”, 13 august 2007 „Preşedinte arădean, vice din 
Caraş” 

Silvana Andreaş 

„Cronica de Sud Vest”, 14-
20 august 2007 

„Perşedinte noua la Agenţia de 
Dezvoltare Regională” 

- 

„Timişoara”, 14 august 2007 „O nouă conducere în cadrul 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Vest” 

N.C. 

„România liberă”, 14 august 
2007 

„Arad” Florin Tomuţa 

„Agenda”, 18 august 2007 „Alegeri la nivel regional. S-a Liliana Scripcă 



stabilit noua conducere anuală a 
CDR Vest” 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. 3. 3. 3. Şedinedinedinedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Consiliului pentru Dezvoltare Regională    Vest Vest Vest Vest ––––    Arad, 6 Arad, 6 Arad, 6 Arad, 6 
decembrie 2007decembrie 2007decembrie 2007decembrie 2007    
 
 
În data de 6 decembrie 2007 a avut loc în Sala 63 a Consiliului Judeţean Arad, 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.  Şedinţa a fost condusă de domnul Iosif Matula, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. 



 
În cadrul acestei şedinţe au fost prezente următoarele puncte pe ordinea de zi: 
1. Informare privind stadiul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 
2. Aprobarea alocărilor financiare judeţene indicative pentru Programul 

Operaţional Regional 2007 – 2013 în  Regiunea Vest.  
3. Informare privind stadiul actual al activităţii Comitetul Regional de Evaluare 

Strategica si Corelare Vest (CRESC Vest). Aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al  CRESC Vest. 

4. Prezentarea proiectului aprobat spre finanţare de Comisia Europeana - 
"WESTEER - Cluster automotive bazat pe cercetare" în cadrul programului 
"Regiuni ale cunoaşterii". 

5. Prezentarea reţelei de subcontractare "Co-Makers Romania Subcontracting 
Network" şi a evenimentului de brokeraj internaţional din decembrie 2007. 

6. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADR Vest pe anul 2007. 
7. Corelarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al ADR Vest pentru anul 2008 în  

concordanţă cu atribuţiile delegate de la Autoritatea de Management (MDLPL) 
către organismele intermediare (ADR) pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi aprobarea bugetului multianual al ADR Vest 
pentru perioada 2008 – 2010. 

8. Informare despre rezultatele proiectului StrategVest. 
9. Avizarea propunerilor de retragere a certificatelor de investitor în zonă 

defavorizată pentru firmele care nu mai îndeplinesc condiţiile legale. 
10. Diverse. 
 
Hotărârile adoptate în vadrul şedinţei CDR Vest din data de 6 decembrie 2007 sunt 
următoarele: 
• Hotărârea nr. 27/2007 - Privind aprobarea alocărilor financiare judeţene indicative  

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Regiunea Vest; 
• Hotărârea nr. 28/2007 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii 
Vest; 

• Hotărârea nr. 29/2007 - Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2007 al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest;  

• Hotărârea nr. 30/2007  - Privind aprobarea contribuţiei Consiliilor Judeţene din 
Regiunea Vest la Fondul  Dezvoltare Regională al Regiunii Vest,  anul 2008; 

• Hotărârea nr. 31/2007  - Privind aprobarea contribuţiilor  funcţionarea Biroului 
Regional  Cooperare Transfrontalieră Oradea  anul 2008; 

• Hotărârea nr. 32/2007 - Privind aprobarea contribuţiilor  funcţionarea Biroului 
Regional  Cooperare Transfrontalieră Timişoara  anul 2008; 

• Hotărârea nr. 33/2007  - Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2008  şi avizarea  bugetului de venituri şi cheltuieli multianual pe anii 2008-
2010 al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii Vest; 

• Hotărârea nr. 34/2007 - Privind avizarea retragerii certificatelor de investitor în 
zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale. 

 
 



ActivitActivitActivitActivităţi 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 şedinedinedinedinţei CDR ei CDR ei CDR ei CDR 
Vest din data de 6 decembrie 2007:Vest din data de 6 decembrie 2007:Vest din data de 6 decembrie 2007:Vest din data de 6 decembrie 2007:    

• Asigurarea funcţionării în condiţii optime a mecanismului de implementare 
al POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest: aprobarea alocărilor financiare judeţene 
indicative  Programul Operaţional Regional 2007-2013 Regiunea Vest, 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului 
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest. 

• Asigurarea funcţionării în condiţii optime a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest: aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2007 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, aprobarea 
contribuţiei Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul  Dezvoltare 
Regională al Regiunii Vest pentru anul 2008, aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2008  şi avizarea  bugetului de venituri şi cheltuieli 
multianual pe anii 2008-2010 al Agenţiei  Dezvoltare Regională a Regiunii 
Vest. 

 
În cadrul conferinţei de presă care a fost organizată în mod tradiţional după şedinţa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au fost prezentate punctele de pe 
ordinea de zi au fost supuse dezbaterii în cadrul şedinţei. Evenimentul fost promovat 
în presa regională:  
 
 

PublicaPublicaPublicaPublicaţia ia ia ia şi data aparii data aparii data aparii data apariţieiieiieiiei    
    

Titlul articoluluiTitlul articoluluiTitlul articoluluiTitlul articolului    AutorulAutorulAutorulAutorul    

„Agenda Zilei”, 
7 decembrie  2007 

„Întâlnire” Delia S. Barbu 

„Ziua de Vest”,  
7 decembrie  2007 

„Şedinţa ordinară a Consiliului 
de Dezvoltare Regională Vest” 

Lucian Paulescu 

„Renaşterea Bănăţeană”, 
7 decembrie  2007 

„Dezvoltarea Regională, 
dezbătută la Arad” 

Marcel Sămânţă 

„24 ore”,  
7 decembrie  2007 

„Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Vest” 

Rodica Mihu 

„Agenda”, 
8 decembrie 2007 

„Întâlnire C.D.R. Vest” 
Vali 

Corduneanu 
„Adevărul” 

8 decembrie 2007 
„Mai mulţi bani pentru Regiune” L. Ş. 

 



 
 
 
 

4. 4. 4. 4. HotHotHotHotărârile Consiliului  Dezvoltare Regionalrârile Consiliului  Dezvoltare Regionalrârile Consiliului  Dezvoltare Regionalrârile Consiliului  Dezvoltare Regională    Vest adoptate în anul 2007Vest adoptate în anul 2007Vest adoptate în anul 2007Vest adoptate în anul 2007    
prin procedurprin procedurprin procedurprin procedură    scrisscrisscrisscrisă        
 

 
În data de 25 octombrie 2007, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a adoptat 
următoarele hotărâri prin procedură scrisă: 

• Hotărârea nr. 24/2007 – Privind aprobarea Raportului de Evaluare a 
proiectelor depuse în cadrul programului Phare – Coeziune Economică şi 
Socială „Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM-
urilor în domeniul gestionării deşeurilor”; 

• Hotărârea nr. 25/2007 – Privind aprobarea Raportului de Evaluare a 
proiectelor depuse în cadrul programului Phare – Coeziune Economică şi 
Socială „Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de 
consultanţă în afaceri”; 



• Hotărârea nr. 26/2007 – Privind aprobarea Raportului de Evaluare a 
proiectelor depuse în cadrul programului Phare – Coeziune Economică şi 
Socială „Schema de investiţii  sprijinirea iniţiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu”. 

 
 
 
5. 5. 5. 5. Proiecte implementate în Regiunea Vest cu finanProiecte implementate în Regiunea Vest cu finanProiecte implementate în Regiunea Vest cu finanProiecte implementate în Regiunea Vest cu finanţare europeanare europeanare europeanare europeană    ––––    imaginiimaginiimaginiimagini    

 
 

Consiliul Local PetroConsiliul Local PetroConsiliul Local PetroConsiliul Local Petroşani ani ani ani ––––    
„Complex Salvamont în zona turistic„Complex Salvamont în zona turistic„Complex Salvamont în zona turistic„Complex Salvamont în zona turistică    Parâng”Parâng”Parâng”Parâng” 

    
PrimPrimPrimPrimăria Reria Reria Reria Reşiiiiţa a a a ––––    “Complex municipal de sport “Complex municipal de sport “Complex municipal de sport “Complex municipal de sport şi i i i 

ssssănnnnătate tate tate tate ReReReReşiiiiţa”a”a”a” 
 

 
Consiliul Local Lugoj Consiliul Local Lugoj Consiliul Local Lugoj Consiliul Local Lugoj ----    Lugojul un oraLugojul un oraLugojul un oraLugojul un oraş    mai curat mai curat mai curat mai curat ----    mai mai mai mai 

europeaneuropeaneuropeaneuropean    
"Reabilitarea sistemului de gestionare a de"Reabilitarea sistemului de gestionare a de"Reabilitarea sistemului de gestionare a de"Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în eurilor în eurilor în eurilor în 
municipiul Lugoj"municipiul Lugoj"municipiul Lugoj"municipiul Lugoj" 

 

 
Consiliul Local Lipova Consiliul Local Lipova Consiliul Local Lipova Consiliul Local Lipova ––––    „Sistem de gestionare a „Sistem de gestionare a „Sistem de gestionare a „Sistem de gestionare a 

dedededeşeurilor menajere dineurilor menajere dineurilor menajere dineurilor menajere din    
    zona turisticzona turisticzona turisticzona turistică    Lipova : oraLipova : oraLipova : oraLipova : oraşul Lipova ul Lipova ul Lipova ul Lipova şi comunele i comunele i comunele i comunele 

Ghioroc, Ghioroc, Ghioroc, Ghioroc,     
PPPPăuliuliuliuliş    şi Zi Zi Zi Zăbrani, judebrani, judebrani, judebrani, judeţul Arad”ul Arad”ul Arad”ul Arad” 

 


