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PREŞEDINTE
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
IOSIF MATULA
Deva, 10 august 2007
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 10 august 2007,
Regională Vest.

cu ocazia şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în Sala mică de şedinţe a Consiliului Judeţean
Hunedoara şi au fost conduse de domnul Mircea Ioan Moloţ, Preşedinte al Consiliului
Judeţean Hunedoara, până la alegerea noului preşedinte al CDR Vest.
Domnul Mircea Ioan Moloţ constată că şedinţa este constituită legal, prezenţa unui
număr de 12 membri fiind consemnată.
La şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională au participat următoarele persoane:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara
Domnul Iosif Secăşan - Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin
Domnul Iosif Matula - Preşedintele Consiliului Judeţean Arad
Domnul Marius Popovici – Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Timiş, în calitate
de membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul domnului
Constantin Ostaficiuc, Preşedinte, Consiliul Judeţean Timiş
Domnul Gheorghe Falcă – Primar, Primăria Arad
Domnul Mircia Muntean – Primar, Primăria Deva
Domnul Marinel Paşca – Primar, Primăria Recaş
Domnul Viniczki Marin – Viceprimar, Primăria Variaş, în calitate de membru
CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul domnului Vasile Horj,
Primar, Primăria Variaş
Domnul Gheorghe Şuiaga – Primar, Primăria Dobra
Domnul Panescu Ion – Consilier Primar, Primăria Oţelu Roşu, în calitate de
membru CDR Vest şi ca reprezentant cu drept de vot în locul domnului Simion
Iancu, Primarul oraşului Oţelu Roşu.
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•
•

Domnul Dănuţ Odagiu Buhăescu – Primar, Primăria Uricani
Domnul Iustin Cionca – Primar, Primăria Pecica

şi
•
•
•
•

Doamna Daniela Bufnea, Inspector– Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara
Doamna Lucia Chişbora, Director ADAR Arad
Domnul Sergiu Bălaşa, Director ADETIM Timişoara
Domnul Bogdan Tâmpău, Director ADEH Deva

La această şedinţă au fost prezenţi, din partea ADR Vest, următorii:
•
•
•
•
•
•
•

Domnul Sorin Maxim – Director ADR Vest
Doamna Miruna Vitcu – Şef Departament Resurse Umane şi Comunicare
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac – Şef Departament Relaţii Internaţionale şi
Investiţii
Domnul Nicolae Munteanu – Şef Departament Strategii şi Planificare Regională
Doamna Marcela Ungureanu – Şef Birou Teritorial Deva
Domnişoara Irina Ouatu-Paraschiv - Consultant Asistenţă Tehnică
Domnul Dacian Bogdan-Românu – Administrator reţea
*

*

*

Domnul Preşedinte Mircea Ioan Moloţ prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune
spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI este următoarea:
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.
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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.
Ordinea de zi a şedinţei a fost votată şi aprobată în unanimitate.
Înainte de a trece la Ordinea de zi a şedinţei, domnul Mircea Ioan Moloţ a informat
consiliul despre discuţia preliminară a celor 4 preşedinţi de consiliu judeţean pentru
propunerea „Ordinei de zi” pentru această şedinţă, care a constat în punerea de acord a
programării alocărilor financiare pe proiecte în mod egal pentru fiecare judeţ. Domnul
Mircea Ioan Moloţ menţionează că în mapa de şedinţă este situaţia pe fiecare judeţ a
proiectelor pentru primele 5 axe prioritare din Programul Operaţional Regional (POR).
Alocarea financiară pentru fiecare regiune este de cca 460 milioane de euro, ceea ce
înseamnă 14/15 milioane de euro pe judeţ pe an. Din cele 5 axe prioritare, Axa 2 –
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale va beneficia de cca 22
milioane de euro/judeţ şi nu va intra în discuţie la negocierea între judeţe în cazul
realocărilor financiare pe axe. Dacă un judeţ cedează în regiune banii pe o axă, alocările
financiare aferente pe această axă nu pot fi depăşite.
Domnul Mircea Ioan Moloţ anunţă încheierea mandatului domniei sale ca preşedinte al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) şi mulţumeşte CDR Vest şi
ADR Vest pentru realizările şi pentru fundamentarea relaţiilor pentru viitoarele
activităţi, mai ales cele cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
(MDLPL).
*

*

*

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
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Domnul Mircea Ioan Moloţ prezintă primul punct de pe ordinea de zi, alegerea
Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi anunţă
că, după regulă, viitorul preşedinte al CDR, va fi domnul Iosif Matula, Preşedintele
Consiliului Judeţean Arad şi vicepreşedinte al CDR va fi domnul Iosif Secăşan,
Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Domnul Mircea Ioan Moloţ supune votului pe articole, hotărârea privind alegerea
Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al
Regiunii Vest, şi ca viitorul preşedinte al CDR, să fie domnul Iosif Matula,
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad şi vicepreşedintele CDR să fie domnul Iosif
Secăşan, Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Propunerea a fost aprobată
cu unanimitate de voturi.
*

*

*

După ce a fost felicitat de către domnul preşedinte Mircea Ioan Moloţ, domnul
preşedinte Iosif Matula a preluat conducerea şedinţei.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: aprobarea variantei actualizate a Planului de
Dezvoltare Regională 2007-2013 – Regiunea Vest, moment în care domnul Iosif Matula
îi dă cuvântul domnului Sorin Maxim.
Domnul Sorin Maxim precizează că formal s-a trecut printr-o evaluare tehnică a
Planului de Dezvoltare Regională (PDR), au fost invitate instituţii la această evaluare, iar
acest document s-a îmbunătăţit cu partea de indicatori, componente şi cu planul de hărţi
tematice. Domnul Sorin Maxim accentuează în continuare faptul ca toate proiectele din
regiune, nu numai pentru Programul Operaţional Regional, trebuie să facă referire la
PDR. Domnul Sorin Maxim afirmă că pentru toate zonele de interes consultarea a fost
amplă şi propune o variantă tipărită pentru toate autorităţile publice din regiune şi o
variantă succintă, o strategie pentru a fi consultată mai uşor de către beneficiari. În
continuare domnul Sorin Maxim precizează că PDR-ul a fost aprobat în cadrul
Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Vest 20072013, la care au participat şi membrii din CDR Vest, printre care şi domnul primar
Gheorghe Falcă.
În continuare domnul Sorin Maxim dă cuvântul domnului Nicolae Munteanu pentru o
prezentare a Planului de Dezvoltare Regională.
Domnul Nicolae Munteanu prezintă evoluţia PDR, punctul de plecare al elaborării
PDR Vest 2007 – 2013 fiind Planul de Dezvoltare Regională 2004 – 2006 Regiunea Vest.
Domnul Nicolae Munteanu precizează că în decursul acestui an, în primele 7 luni,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest a demarat un proces de
reactualizare a Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Vest, în
conformitate cu evoluţia datelor statistice şi a situaţiei economico - sociale din regiune.
Pe parcursul procesului de elaborare al PDR Vest 2007-2013, documentul a fost supus în
permanenţă consultării publice, fiind îmbunătăţit cu multe hărţi tematice şi cu
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propunerile primite din partea partenerilor regionali. În urma consultărilor publice au
fost făcute peste 50 de modificări. Domnul Nicolae Munteanu aminteşte că în data de 20
iunie 2007 a avut loc întâlnirea Comitetului Regional pentru Elaborarea Planului de
Dezvoltare Regională Vest 2007 – 2013. Domnul Nicolae Munteanu precizează în
continuare că structurile parteneriale au fost consultate pe grupuri de lucru, parteneri
economici şi sociali. Din structurile parteneriale fac parte consilii judeţene, prefecturi,
ONG-uri, primării, agenţiile locale de dezvoltare economică, ARPM-uri, AJOFM-uri,
CAR, universităţi, alţi parteneri economici şi sociali. Ca şi document strategic PDR este
cel mai important ca relaţionare cu celelalte documente strategice regionale. Domnul
Nicolae Munteanu prezintă în continuare structura PDR Vest 2007-2013: Analiza socioeconomică, Analiza SWOT, Strategia Regiunii vest, obiectivul general, obiectivele
specifice, axele strategice, priorităţile, domenii de intervenţie, operaţii. Domnul Nicolae
Munteanu prezintă cele 8 Axe strategice pe priorităţi, operaţii şi grupuri similare de
proiect.
Domnul Iosif Matula întreabă dacă sunt observaţii, în caz contrar, se supune spre
aprobare hotărârea privind aprobarea variantei actualizate a Planului de Dezvoltare
Regională 2007-2013 - Regiunea Vest. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: nominalizarea membrilor Regiunii Vest în
cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013
şi aprobarea Regulamentului de nominalizare.
Domnul Iosif Matula prezintă formula de alegere a membrilor Comitetului de
Monitorizare a POR: vor fi 24 de membri la nivel naţional, iniţial fiind propuşi 16
membrii. Cei 24 de membri sunt repartizaţi pe 8 ministere, 8 din mediul politic pe
regiuni (preşedinţii CDR) şi 8 reprezentanţi ai mediului de afaceri sau universitar din
cele 8 regiuni. Domnul Iosif Matula precizează în continuare că această formulă a fost un
câştig a CDR Vest în negocierile cu MDLPL.
Conform Hotărârii 12/2007, Regiunea Vest va avea 2 membrii titulari şi 2 membrii
supleanţi. Cele 4 judeţe ale Regiunii Vest vor avea prin rotaţie câte un reprezentant timp
de un an ca membru titular şi membru supleant, conform Regulamentului CM POR, art.
6, 7, 8, 9. Componenţa CM POR la nivelul regional va fi următoarea: preşedintele CDR
în exerciţiu ca membru titular, vicepreşedintele CDR în exerciţiu ca membru supleant,
un membru titular şi un membru supleant din partea regiunii.
Domnul Iosif Matula explică principiul pe baza căruia a fost făcută propunea în
proiectul de hotărâre: un judeţ va avea preşedintele membru titular în CM POR, un
judeţ va avea vicepreşedintele membru supleant în CM POR, iar celelalte două judeţe
ale regiunii vor avea membrii în CM POR din mediul de afaceri sau universitar.
Propunerea în proiectul de hotărâre a membrilor Regiunii Vest în CM POR este
următoarea: 1 membru titular cu drept de vot, preşedinte de Consiliu Judeţean: domnul
Iosif Matula, Preşedinte al CDR Vest şi Preşedintele Consiliului Judeţean Arad.
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În continuare Domnul Iosif Matula propune ca membru supleant pe domnul Iosif
Secăşan, Vicepreşedinte al CDR Vest şi Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Domnul Mircea Ioan Moloţ l-a propus ca membru titular cu drept de vot, reprezentant
al mediului de afaceri, pe domnul Daniel Faur, Manager general S.C. Quasar S.A.
Domnul Marius Popovici a propus ca membru supleant, reprezentant al mediului
academic, pe domnul prof. dr. Nicolae Robu, Rector al Universităţii Politehnica
Timişoara.
Domnul Sorin Maxim menţionează că în mapa de şedinţă au fost anexate Modele de
declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate pentru membrii CM POR şi CRESC.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind aprobarea
nominalizării membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013. Propunerea
a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Iosif Matula supune în continuare spre aprobare hotărârea privind aprobarea
Regulamentului de nominalizare a membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de
Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Propunerea a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Constituirea Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Coordonare – Regiunea Vest (CRESC Vest). Nominalizarea
membrilor CRESC Vest şi aprobarea Regulamentului de nominalizare.
Domnul Iosif Matula propune formula de alegere a membrilor Comitetului Regional de
Evaluare Strategică şi Corelare la nivelul Regiunii Vest: vor fi 16 membri la nivel
regional: fiecare judeţ va avea 4 membri (2 membri din mediul politic şi 2 membri din
mediul de afaceri sau societatea civilă). Cei 2 membri din mediul politic, preşedintele
consiliului judeţean ca membru titular şi ca membru supleant vicepreşedintele
consiliului judeţean, primarul oraşului reşedinţă de judeţ ca membru titular şi ca
membru supleant un viceprimar al oraşului reşedinţă de judeţ şi cei 2 membri din
mediul de afaceri sau societatea civilă vor fi stabiliţi la nivelul fiecărui judeţ.
Domnul Sorin Maxim precizează că Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
CRESC va fi aprobat în primul rând de CRESC.
Domnul Dănuţ Odagiu Buhăescu a întrebat cum funcţionează CRESC.
Domnul Sorin Maxim precizează că şedinţele CRESC vor avea loc o dată pe lună şi a
amintit că propunerea iniţială a fost ca şedinţele CRESC să se facă trimestrial dar nu mai
des de o dată pe lună.
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În continuare reprezentanţii celor 4 judeţe au făcut propunerile privind membrii titulari
cu drept de vot CRESC VEST reprezentanţi ai CDR Vest şi membrii supleanţi după cum
urmează:

















membru titular cu drept de vot - domnul Iosif Matula, Preşedintele
Consiliului Judeţean Arad;
membru supleant – domnul Ioan Cristina, Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Arad;
membru titular cu drept de vot - domnul Gheorghe Falcă, Primarul
Municipiului Arad;
membru supleant - domnul Bognar Levente, Viceprimar Municipiul Arad;
membru titular cu drept de vot - domnul Iosif Secăşan, Preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
membru supleant - domnul Tilică Pîrvulescu, Vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Caraş-Severin;
membru titular cu drept de vot - domnul Liviu Spătaru, Primarul
Municipiului Reşiţa;
membru supleant - domnul Tiberiu Pădurean, Viceprimar Municipiul Reşiţa;
membru titular cu drept de vot - domnul Mircea Ioan Moloţ, Preşedintele
Consiliului Judeţean Hunedoara;
membru supleant - domnul Petru Mărginean, Vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Hunedoara;
membru titular cu drept de vot - domnul Mircia Muntean, Primarul
Municipiului Deva;
membru supleant - domnul Florin Oancea, Viceprimar Municipiul Deva;
membru titular cu drept de vot - domnul Constantin Ostaficiuc, Preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş;
membru supleant - domnul Marius Popovici, Vicepeşedinte Consiliul
Judeţean Timiş;
membru titular cu drept de vot - domnul Gheorghe Ciuhandu, Primarul
Municipiului Timişoara;
membru supleant - domnul Dorel Borza, Viceprimar Municipiul Timişoara.

Membrii titulari cu drept de vot CRESC VEST reprezentanţi ai mediului economicosocial din regiune şi membrii supleanţi după cum urmează:







membru titular cu drept de vot - domnul Băcanu Nicolae, Preşedinte CCIA
Judeţul Arad;
membru supleant - domnul Pellegrini Nicolae Antoniu, Inspector Adjunct
Inspectoratul Şcolar Arad;
membru titular cu drept de vot - doamna Chişbora Lucia, Director ADAR,
Judeţul Arad;
membru supleant - doamna Chiricheu Gabriela, Coordonator proiecte ADAR
Judeţul Arad;
membru titular cu drept de vot - doamna Doina Frunzăverde, Prorector
Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa Judeţul Caraş-Severin;
membru supleant - domnul Jaro Marsalic, Director medical Spitalul Judeţean
Reşiţa;
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membru titular cu drept de vot - domnul Adrian Chebuţiu, Manager UCMRmediul de afaceri, Judeţul Caraş-Severin;
membru supleant - domnul Dumitru Băndăşilă, Vicepreşedinte Asociaţia
IMM-urilor Judeţul Caraş-Severin;
membru titular cu drept de vot - domnul Călin Marian, Director General SC
Agrobusiness Consulting SRL – mediul de afaceri, Judeţul Hunedoara;
membru supleant - domnul Sigismund Duma, Rector Universitatea Ecologia
Deva;
membru titular cu drept de vot - domnul Bogdan Ţîmpău, Diector ADEH
Judeţul Hunedoara;
membru supleant - doamna Zsock Ana, Director Asociaţia PAEM Deva,
Judeţul Hunedoara;
membru titular cu drept de vot - domnul Sergiu Bălaşa, Director ADETIM
Judeţul Timiş;
membru supleant - domnul Mircea Lupuţiu, Şef Serviciu Planificare Strategică
şi Implementare Program Strategic, ADETIM Judeţul Timiş;
membru titular cu drept de vot - domnul Georgică Cornu, Preşedinte CCIA
Judeţul Timiş;
membru supleant - doamna Menuţa Iovescu, Secretar general CCIAT Judeţul
Timiş.

Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind aprobarea constituirii
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii Vest şi a
membrilor acestuia, pe articole. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Iosif Matula supune în continuare spre aprobare hotărârea privind aprobarea
Regulamentului de nominalizare a membrilor Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare al Regiunii Vest. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Informare asupra Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013 aprobat de către Comisia Europeană.

Domnul Sorin Maxim începe prin a atrage atenţia asupra faptului că portofoliul de
proiecte la nivelul Regiunii Vest va fi pus în discuţie într-o şedintă specială pentru că
există inadvertenţe în listele cu proiecte iar materialele actualizate privind criteriile de
selecţie ale proiectelor finanţate prin POR pe axele 2 şi 3, vor fi aprobate pe 16 august,
când va avea loc prima întâlnire CM POR. În continuare domnul Sorin Maxim dă
cuvântul domnului Nicolae Munteanu pentru a prezenta în detaliu Programul
Operaţional Regional.
Domnul Nicolae Munteanu a făcut o prezentare succintă a POR 2007-2013 prin
prezentarea axelor prioritare, a alocărilor financiare pe axe, a finaţării proiectelor şi a
calendarului estimativ a lansărilor axelor prioritare.
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Domnul Sorin Maxim precizează că axele prioritare 2 şi 3 se vor lansa după aprobarea
criteriilor de selecţie de către CM POR.
Domnul Iosif Matula întreabă dacă sunt observaţii pentru acest punct al ordinei de zi.
Nu a fost făcută nici o observaţie.
*
*
*
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională pentru perioada ianuarie – iunie 2007.
În acest context domnul Sorin Maxim marchează rezultatele Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională pentru perioada ianuarie – iunie 2007 amintind de semnarea Acordului cadru
cu AM POR pentru delegarea de atribuţii pentru implementarea POR la nivel regional.
În continuare domnul Sorin Maxim a prezentat proiectul asociaţiei Tehimpuls care s-a
depus prin Programul Operaţional Sectorial Competitivitate, finalizat prin programul
Impact pentru un pol de inovare în domeniul tehnologiei, informaţiei şi comunicaţiilor.
Proiectul a fost aprobat de Minister şi va fi pregătit pentru fonduri structurale de firma
de consultanţă KPMG. Proiectul este în parteneriat cu Alcatel, Siemens, şi alte firme
reprezentative pentru cluster-ul de tehnologie, informaţie şi comunicaţii. Domnul Sorin
Maxim a prezentat în continuare stadiul proiectelor pe Phare precizând că există o
derogare pentru termenul de finalizare a proiectului de la Straja. Pe mediu au fost
aprobate 3+12 proiecte în valoare de 12 milioane de Euro. Domnul Sorin Maxim a
amintit că în prezent au loc negocieri ale Contractul de finanţare cu MDLPL, mai ales cu
privire la indicatorii tehnico-economici de îndeplinire a contractului. Domnul Sorin
Maxim precizează în continuare că peste 1 milion de Euro este contribuţia din programe
de finanţare privind activitatea şi dezvoltarea instituţională. Domnul Sorin Maxim dă în
continuare cuvântul D-rei Raluca Cibu-Buzac pentru prezentarea activităţii
Departamentului de Politici Regionale şi Internaţionalizare.
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac a prezentat proiectele regionale şi internaţionale
derulate în cadrul Departamentului de Politici Regionale şi Internaţionalizare. D-ra
Raluca Cibu-Buzac începe prezentarea cu menţiunea că Regiunea Vest, România – a fost
selectată în faza pilot a programului „Regiunile pentru Schimbare Economică” al
Comisiei Europene.
În continuare d-ra Raluca Cibu-Buzac a prezentat Asociaţia Tehimpuls care a fost
selectată în cadrul programului IMPACT al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică pentru crearea unui pol de excelenţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, şi proiectul BEFORE: analiza sectoarelor ICT şi automotive din Regiunea
Vest. În cadrul proiectului BEFORE partenerii sunt regiuni din Europa de Vest şi au loc
schimburi de experienţă care vor impulsiona zonele economice.
D-ra Raluca Cibu-Buzac a prezentat activitatea Biroului Investiţii: Proiectul
“automotiVEST” ADR Vest în calitate de coordonator al reţelei de cluster - membru
asociat BeLCAR (reţea de structuri de cluster existente în regiuni europene), înfiinţarea
Asociaţiei “AUTOMOTIVEST”, conferinţa intermediară a proiectului StrategVest din 26
iulie 2006, demararea proiectului “Dezvoltarea unei baze de date spaţiale în Regiunea
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Vest, folosind tehnologia GIS – Regiuni digitale” şi Atlasul Regiunii Vest în parteneriat
cu Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. În ceea ce priveşte
investiţiile a prezentat dezvoltarea şi lansarea paginii web InVEST România care este în
lucru, au fost asistaţi 8 investitori în prima jumătate a anului 2007. În final d-ra Raluca
Cibu-Buzac a subliniat faptul că 90% din activităţi au primit finanţare din proiecte sau
scheme de consultanţă.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind privind aprobarea
Raportului de Activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
pentru perioada ianuarie – iunie 2007. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Aprobarea Raportului de activitate al
Consiliului pentru Dezvoltare Regională pentru perioada ianuarie – iunie 2007.
Domnul Gheorghe Falcă propune ca pe viitor aceste Rapoarte de activitate ale
Consiliului pentru Dezvoltare Regională să aibă o formă mai cuprinzătoare şi mai
descriptivă, să nu conţină numai hotărârile CDR adoptate în respectivă perioadă de
raportare.
Domnul Sorin Maxim a fost de acord cu această propunere.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotarârea privind aprobarea Raportului
de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru
perioada ianuarie – iunie 2007. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi : Aprobarea logo-ului Regiunii Vest România.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotarârea privind aprobarea logo-ului
Regiunii Vest România. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi privind 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”.

Domnul Sorin Maxim precizează că schema se va finanţa începând din 15 august.
Domnul Sorin Maxim menţionează în continuare că pe lângă cei 2 reprezentanţi din
ADR din comisia de evaluare mai fac parte încă 2 reprezentanţi din partea MDLPL.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind aprobarea membrilor
care vor face parte din Comitetul de Evaluare a proiectelor depuse în cadrul
Programului Phare CES 2005 pentru “Schema de investiţii pentru sprijinirea
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iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor. Propunerea
a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Avizarea constituirii Asociaţiei
AutomotiVest în vederea spijinirii clusterului regional în sectorul automotive.
Domnul Sorin Maxim o invită pe D-ra Raluca Cibu-Buzac pentru prezentarea asociaţiei
AutomotiVest.
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac a început prezentarea amintind de constituirea acum
jumătate de an a asociaţiei, care a avut ca punct de plecare ideea iniţiată de către
investitori cu scopul încurajării investiţiilor în Regiunea Vest şi a facilitării pentru firme
a accesului la furnizori.
D-ra Raluca Cibu-Buzac precizează că nucleul asociaţiei este constituit din membrii
fondatori, iar instituţiile implicate în domeniul automotive au beneficiat consultanţă din
partea Regiunii Stuttgart. Istoricul constituirii asociaţiei se identifică în crearea unui
grup de instituţii în vederea lansării iniţiativei de cluster în industria automotive,
sesiunile GOPP (planificare a proiectului orientată spre obiective/scop) pentru stabilirea
unui plan de acţiune pentru Automotivest şi coordonarea de către ADR Vest ca membru
asociat BeLCAR a reţelei de cluster.
Obiectivul principal al asociaţiei AutomotiVest este creşterea competitivităţii pe piaţă a
IMM-urilor din Regiunea Vest. Asociaţia este susţinută de o reţea de 200 de firme din
cele 4 judeţe ale Regiunii Vest, care vor deveni furnizori pentru clienţii din Europa de
Vest şi regiune. Beneficii directe vor avea firmele din sectoarele de servicii şi a relaţiilor
comerciale.
D-ra Raluca Cibu-Buzac a prezentat în continuare membrii fondatori ai asociaţiei:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Primăria Arad, Primăria Timişoara, CCIA
Arad, CCIA Timiş, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Aurel Vlaicu Arad,
SC Inteliform SRL, SC Interpart Production SRL, SC Neferprod SRL.
Domnul Gheorghe Falcă face observaţia ca o primărie, pentru a face parte dintr-un
ONG, are nevoie de hotărâre de consiliu.
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac precizează că fiecare reprezentant al celor 2 primării
asociate AutomotiVest a avut mandat de reprezentare din partea primarilor.
Domnul Iosif Secăşan propune ca şi primăriile din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara
să facă parte din asociaţie, ca membrii fondatori.
Domnul Sorin Maxim afirmă că toate primăriile reşedinţă de judeţ au fost consultate
dar nu toate şi-au exprimat dorinţa de a fi membri fondatori dar, pe parcursul evoluţiei
asociaţiei ele pot obţine această calitate.
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Domnul Mircea Ioan Moloţ a sugerat ideea unui birou dedicat activităţii automotive în
cadrul ADR.
Domnul Dănuţ Odagiu-Buhăescu precizează faptul că ar fi dorit să fi fost consultat cu
privire la constituirea acestei asociaţii, şi faptul ca asociaţia nu a fost aprobată prin
hotarare de consiliu a municipiului Arad.
Domnişoara Raluca Cibu-Buzac susţine că documentaţia şi procedura a fost respectate
şi decizia a fost luată împreună cu toţi membrii fondatori.
Domnul Iustin Cionca întreabă dacă ca membru fondator se poate intra ulterior şi cât e
de urgentă aprobarea acestei hotărâri.
Domnul Iosif Matula precizează faptul ca membrii CDR aprobă şi nu membrii
fondatori.
Domnul Mircea Ioan Moloţ propune retragerea acestei hotărâri.
Domnul Sorin Maxim precizează că nu sunt diferenţe între membrii fondatori.
Domnul Mircea Ioan Moloţ întreabă dacă asociaţia a fost constituită şi dacă are aviz.
Domnul Sorin Maxim menţionează că asociaţia nu s-a înregistrat legal încă.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare această hotărăre.
Domnul Gheorghe Falcă susţine că la articolul 1 din hotărâre rămâne de dat aviz de
participare pentru ADR ca membru fondator al asociaţie, iar pentru articolul 2 nu există
toate avizele.
Domnul Sorin Maxim susţine ca ADR nu e obligată să facă parte din această proiect
pentru că, în urma analizei situaţiei din regiune, ADR Vest s-a implicat în această
iniţiativă pentru a susţine dezvoltarea economică.
Domnul Gheorghe Falcă susţine în continuare că asociaţia nu are hotărâre de
constituire din partea Primăriei Arad.
Domnul Mircea Ioan Moloţ sugerează că primăria Arad, ca membru fondator ar putea
fi scos pentru a se vota hotărârea.
Domnul Sorin Maxim precizează că primăria participă formal la această asociaţie şi este
important ca Primăria Arad să fie printre membrii fondatori.
Domnul Gheorghe Falcă propune avizarea acestei hotărâri în momentul în care se va
obţine hotarârea de consiliu sau să fie îndeplinit cadrul legal de constituire de către toţi
membrii.
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Toţi membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională sunt de acord cu acest
amendament.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind avizarea participării
ADR VEST în calitate de membru fondator al Asociaţiei Automotivest, precum şi
avizarea constituirii Asociaţiei Automotivest şi a Statutului acesteia. Propunerea a
fost aprobată cu unanimitate de voturi. Se acceptă hotărârea cu menţiunea că asociaţia
se va constitui când toate avizele şi aprobările legale vor fi îndeplinite.
*

*

*

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: 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”.
Domnul Sorin Maxim precizează că toate hărţile tematice realizate şi transferul cifrelor
în imagini se pot regăsi în ultima versiune a Planului Regional de Dezvoltare. Domnul
Sorin Maxim subliniază în continuare importanţa la accesul din partea primăriilor la
aceste hărţi, iar necesitatea aprobării acestei hotărâri ţine de necesitatea existenţei unui
drept de autor al acestor hărţi.
Domnul Iosif Matula supune spre aprobare hotărârea privind avizarea participării
ADR VEST în parteneriatul cu SC GAUSS SRL precum şi avizarea acordului de
parteneriat încheiat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cu SC
GAUSS SRL . Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Aprobarea Planului Regional de Acţiune
pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 2007-2013.
Domnul Iosif Matula dă cuvântul doamnei Daniela Bufnea.
Doamna Daniela Bufnea face prezentarea Planului Regional de Acţiune a
Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) ca document cadru constituit la nivelul
Regiunii Vest prin care se urmăreşte optimizarea reţelei şcolare şi identificarea nevoilor
de formare profesională. De asemenea PRAI este un document cadru pentru Fondul
Social European şi Fondul European de Dezvoltare Regională corelat cu Strategia
Europeană pentru Ocupare. În baza PRAI şi în strictă corelare cu acesta sunt elaborate la
nivelul fiecărui judeţ Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) şi de
asemenea Planurile de Acţiune la nivel de unităţi şcolare (PAS).
Doamna Daniela Bufnea prezintă în continuare că la începutul anului 2007, ca urmare a
noilor termeni de referinţă stabiliţi în cadrul Subcomitetului de Coordonare, a fost
demarat cel de-al IV-lea exerciţiu PRAI din Regiunea Vest. Activitatea de actualizare a
PRAI a demarat prin culegerea şi interpretarea datelor statistice regionale. În acest sens,
un sprijin important a fost acordat de Direcţia Regională de Statistică din Regiunea
Vest, şi studiile regionale realizate de către Asistenţa tehnică a proiectului.
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Doamna Daniela Bufnea a mai prezentat în continuare aspectele demografice generale şi
principalele caracteristici ale activităţii economice ale Regiunii Vest. Concluziile la acest
prim capitol prezentat ar fi ca: ponderea industriei în obţinerea PIB este mare, însă
VABR nu creşte semnificativ, de aceea o concluzie adresată Educaţiei este de a nu creşte
ponderea calificărilor adresate industriei, ponderea serviciilor este semnificativa, dar
este si in creştere: lucru care cere abordarea calificărilor pentru servicii. În acest sens este
necesară realizarea unei analize pentru a corela calificările oferite de şcoli cu sectoarele
de servicii care se dezvoltă de preferat specifice fiecărui judeţ, ponderea agriculturii este
relativ mică, se aşteaptă o scădere, atractivitatea redusa; potenţial agricol în 2 judeţe
Arad şi Timiş, în celelalte potenţial turistic şi silvic.
De asemenea, investiţiile sunt la nivel regional în creştere, ceea ce recomandă orientarea
tinerilor către calificările care sunt sau vor fi cerute de investitori. Ponderea
întreprinderilor mici este în creştere, fapt care poate conduce la sprijinirea iniţiativelor
din domeniul antreprenoriatului. În continuare Doamna Daniela Bufnea prezintă
principalele caracteristici ale pieţei muncii, oferta şcolilor privind formarea profesională
şi influenţele PRAI şi PLAI asupra planului de şcolarizare.
Doamna Daniela Bufnea îşi finalizează prezentarea cu concluziile prezentului
document de planificare care are în vedere: cuprinderea tinerilor din regiune în educaţie
şi formare profesională, indiferent de mediu de rezidenţă, categoria de vârstă, gen şi
categorie socială, asigurarea calităţii ofertei de educaţie şi formare profesională prin
corelarea acesteia cu cerinţele viitoare ale pieţei muncii şi aspiraţiile individuale ale
tinerilor, condiţii de învăţare adecvate, (resurse umane şi resurse material-financiare)
asigurate printr-un sistem descentralizat, cu responsabilităţi asumate de parteneriate
funcţionale (la nivel regional, judeţean şi local corelate) şi servicii suport de calitate în
vederea asigurării succesului în cariera profesională.
Domnul Gheorghe Falcă aminteşte că documentul a mai fost respins într-o sedinţă CDR
anterioară.
Domnul Nicoale Munteanu precizează că aceasta este a patra versiune a documentului,
iar a doua versiune a fost amânată pentru reactualizare.
Domnul Gheorghe Falcă întreabă care sunt organismele care se raportează la PRAI.
Doamna Daniela Bufnea răspunde că la nivel regional şi judeţean fiecare şcoală
elaborează planul de şcolarizare pa baza acestui document.
Domnul Gheorghe Falcă menţionează ca acest document nu ia în calcul câte şcoli
profesionale sunt în regiune, conform statisticii ar fi numai 5 şcoli de acest gen.
Doamna Daniela Bufnea precizează că sistemul de şcoli profesionale este mai extins şi
cuprinde şi scolile de arte şi meserii.
Domnul Gheorghe Falcă observă discrepanţele dintre numărul de absolvenţi de liceu şi
numărul mult mare de locuri pentru admitere la facultăţi.
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Doamna Daniela Bufnea precizează că pentru realizarea PRAI au fost cooptate şi
universităţile.
Domnul Gheorghe Falcă susţine ca documentul în sine trebuie să fie mai explicit, de
exemplu să se menţioneze numărul de şcoli pe forme de învăţământ, şi de asemenea,
concluziile documentului să fie mai consitente şi să aibă măsuri concrete. Domnul
Gheorghe Falcă observă în continuare că acest document nu corespunde cu realitatea în
ceea ce priveşte propulsarea învăţământului agricol, cu toate că acest document trebuie
să constituie un reper pentru programele şcolare actuale.
Domnul Iosif Secăşan propune trimiterea concluziilor finale refăcute ale documentului
prin e-mail către membrii CDR Vest.
Domnul Gheorghe Falcă solicită aproximativ 3 pagini de concluzii, acţiuni şi măsuri.
Doamna Daniela Bufnea promite că în două săptămâni va trimite membrilor CDR Vest
concluziile ale PRAI conform solicitării.
Domnul Iosif Secăşan supune spre aprobare hotărârea privind privind aprobarea
Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic Vest 20072013 (PRAI Vest). Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Diverse, în cadrul căruie se discută avizarea
retragerii certificatelor de investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai
îndeplinesc condiţiile legale.
Domnul Sorin Maxim precizează că s-a facut un raport cu privire la câte persoane au
beneficiat de suma pe care au investit-o.
Domnul Iosif Secăşan supune spre aprobare hotărârea privind avizarea retragerii
certificatelor de investitor în zonă defavorizată beneficiarilor care nu mai îndeplinesc
condiţiile legale. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
*

*

*

Domnul Preşedinte Iosif Matula le mulţumeşte tuturor celor prezenţi la şedinţă pentru
participare.

PREŞEDINTE
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
IOSIF MATULA
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